
 

T. C. 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 

TEFSİR BİLİM DALI  

 

 

 

 

 

TÂ-HÂ SURESİ VE HZ. MÛSÂ KAVMİ 

 

 

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

 

 

 

 

QUDRATULLAH NASİMİ 

 

 

 

 

 

BURSA 2018



 

T. C. 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANA BİLİMDALI 

TEFSİR BİLİMDALI 

 

 

 

 

TÂ-HÂ SURESİ VE HZ. MÛSÂ KAVMİ 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

 

 

 

QUDRATULLAH NASİMİ 

 

 

 

 

Danışman: 

Prof. Dr. REMZİ KAYA 

 

 

 

 

BURSA 2018









  

v 

ÖZET 

 

Yazar Adı ve Soyadı : Qudratullah Nasimi  

Üniversite  : Uludağ Üniversitesi 

Anabilim Dalı  : Temel İslam bilimleri 

Bilim Dalı  : Tefsir  

Tezin Niteliği  : Yüksek Lisans Tezi 

Sayfa Sayısı  : XII+103 

Mezuniyet Tarihi : 06/07/2018 

Tez Danışmanı : Prof. Dr. Remzi Kaya 

 

Tâ-Hâ Sûresi ve Hz. Mûsâ Kavmi 

Sure Mekke’de inmiş, Allah’ın birliği, Peygamber inancı, ahiret ve haşir 

konuları üzerinde durmaktadır. Surede Peygamberlere karşı kurulan tuzaklar, tuzakları 

yenme kuralları, alay ve yalanlamalardan etkilenmemesi için yapılması gerekenlere 

vurgu yapılır. Diğer taraftan bu surede tebliğ ederken insanların zorlanmadan tatlı dil ve 

güzel davranışlarla müjdelenmesi üzerinde durulur.  

Surenin diğer özelliği Hz.  Mûsâ ve Hz. Harun’dan sonra gelen Peygamberleri 

teselli etmek için kıssalar üzerinde durulur. Özellikle Hz. Mûsâ’nın rabbine yalvarması, 

O’na sığınması örnek gösterilir. Ayrıca Rabbiyle konuşması ve sihirbazlarla 

mücadelesi, Firavun ve inkar edenlerin mağlubiyeti inanma ve sığınma sayesinde 

olacağı vurgulanmaktadır. Surede bazı kıyamet sahneleri, kainatı titretecek korku ve 

heyacandan kalpleri sarsılacak sahneler ifade edilir. Sure büyük toplanma gününü de 

anlatır. Allah’a itaat edenler cennete, inkar edenler cehenneme günah ve sevabı eşit 

olanlar arafta olacaklardır. Sure içerisinde Hz. Peygamber’e Allah’ın yardımı gelinceye 

kadar sabretmesi ve eziyetlere katlanması istenir.  

Anahtar Sözcükler : Allah, Hz. Mûsâ, Firavun, Sihir, Mucize. 
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THE SURA OF TÂ-HÂ AND MOSE’S PEOPLE 

This Surah was revealed in Makkah and it elaborates topics such as the oneness of 

Allah, belief in the Prophets, the hereafter life and the gathering after resurrection. The 

surah emphasises plots that are plotted against the Prophets and the strategies for 

defeating these plots, the way of how not to be affected of ridicule and denial of the 

people. On the other hand, it elaborates the way of revelation without forcing people in 

believing but rather it suggests revealing the message endearedly. Another feature of the 

Surah that is discussed is the consolation of the Prophets with the stories that happen 

after the Prophets Musa and Haroon. Especially, Musa’s act of begging and taking 

refuge to his God is shown as an example. Moreover, it is emphasized that his 

conversation with his God and his struggle with the magicians and the loss of Pharaoh 

with the disbelievers is due to his belief and his seeking refuge with his God. In the 

surah there are treated some scenes of the Day of Judgement that will make shiver the 

Universe and will give a shock to the hearts by fear and trembling. The Big Gathering is 

also explained in the surah. Those who believe in Allah will be in Paradise and those 

who disbelieve will be in hellfire whereas those whose good and bad deeds are equal 

will be on A’raf. Furthermore, in the Surah it is suggested to the Prophet to be patient 

and to put up with the oppression until the help of Allah comes.  

Key Words: Allah, Prophet Mose, Pharaoh, Magic, Miracle. 
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ÖNSÖZ 

 

Kur’ân’ın öğretisi, bütünüyle uygulamaya ve insanlığın mutluluğuna yöneliktir. 

İnsana Yaratıcı’sıyla ilişkilerinde yol göstererek, onu fıtrat çizgisinde tutmayı, 

tehlikelerden korumayı ve doğru yolda gitmeyi gösterir. Kur’ân’a göre insanı yaratan 

Allah’tır. Yaratıcı, yarattığı insanı irade ile donatmış ve işlevinden yükümlü tutmuştur.  

O, insanı üstün hale getirmiş, yaratılanları da onun hizmetine vermiş, onu aklı, 

iradesi, iyi ve kötü fonksiyonları yapabilmesi açısından diğer yaratıklardan ayırmıştır. 

Dolayısıyla insan, iyi ve kötüyü ayırt edip, buna göre karar vererek fiillerinden hesap 

vermekle sorumludur. İnsana verilen üstün meziyetler, onun tabiata hakim olması ve 

yaratılanların hizmetine sunması içindir. Bu nedenle, Kur’an sureleri tevhidle başlar 

tevhidle biter. Şeytan tarafından sembolize edilen olumsuz güçlere, yanlış inanç ve yollara 

karşı nasıl hareket edeleceğini ortaya koyar. 

İncelemeye aldığımız Tâ-Hâ Suresi Kur’an’ın icazıyla başlayarak Kur’an’ı 

tanıtmakla başlamış ve İslam’ın temel konularını kendine has üslubuyla bitirmiştir. Bu 

çalışmamızda Kur’an’ın bir Suresi olan Tâ-Hâ Suresinde verilmek istenen mesaj tespit 

edilmeye çalışılmaktadır. Çalışmamız bir giriş ve üç bölümden oluşur. Giriş 

bölümünde; Tâ-Hâ Sûresi ve bu surede yer alan konuların ele alınması 

hedeflenmektedir.  Bu çerçevede, Tâ-Hâ Sûresi genel olarak değerlendirilerek, öncesi 

ve sonrası surelerle irtibatı ve genel değerlendirilmesi hedeflenmektedir.  

Birinci bölümde surenin ihtiva ettiği anlamlar, fazileti, dünyayı ele alması ve 

değerlendirmesi, inanç konularının tahlili üzerinde durulması hedeflenir. İkinci 

bölümde Peygamber olarak Hz. Mûsâ ve Hz. Harun’un görevlendirilmesi, nasıl tebliğ 

etmesi gerektiği, sihir ve sihirbazlarla mücadele metodları, Hz. Mûsâ ve 

İsrailoğullarının yolculuğu üzerinde durulacaktır. Üçüncü ve son bölümde Tâ-Hâ 

Suresi’nde yer alan kıssaları ve bu kıssaların asrımıza yansımaları, kıssaların analizi, 

Hz. Âdem ve Şeytan mücadelesi ve son Nebi Hz. Peygamber’e yapılan tavsiyeler 

üzerinde durulur.  

Çalışmamızın oluşması ve neticelendirilmesi aşamasında, destek ve 

katkılarından; tenkit, tavsiye ve yönlendirmelerinden istifade ettiğim danışman hocam 

Prof. Dr. Remzi KAYA’ya ve üye hocalarım Prof Dr. Celil KİRAZ’a ve Dr. Öğr. 

Üyesi Eyyüp Sabri FANİ’ye ve Arş. Gör. Muhammet ÇOL’a, tez yazım aşamasında 
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GİRİŞ 

Tâ-Hâ Sûresi Mekke’de inmiş olup, burada inen surelerin anlattığı konulardan 

bahseder. Hedefi Allah’ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve haşir gibi 

dinin esaslarını kalplere yerleştirmektedir. 1  Bu Sure, Hz. Muhammed’e verilen 

Kuran’ın, Son Nebiyi sıkıntıya sokmak için değil Allah’a kul olmasını sağlamak, ona 

itaat edenlere bir öğüt olsun diye indirildiğini beyan etmektedir. Yüce Allah arşı 

kudretiyle kuşattığı, göklerde, yerde ve nemli toprağın altında bulunan her şeyin Allah’a 

ait olduğu, Yaratıcının en gizli şeyleri dahi bildiği, ondan başka hiçbir ilah olmadığı ve 

en güzel isimler ona ait olduğunu beyan etmektedir.  

İncelemeye aldığımız surede, peygamberin kendisine karşı kurulan tuzak, 

direnme, alay etme ve yalanlamalardan etkilenmemesi için, Yüce Allah onu maddî ve 

manevî bakımdan desteklemiş, aynı zamanda peygamberin insanları iman etmeye 

zorlamayıp tebliğ, hatırlatma, uyarma ve müjdeleme gibi esas vazifesini hatırlatmış 

olduğu görülmektedir.  Tâ-Hâ Sûresi Hz. Peygamberi teselli etmek ve onun kalbini 

yatıştırmak için peygamberlerin kıssalarına da işaret etmektedir. Zira kıssalar daha önce 

gönderilen Peygamberlerin çektikleri sıkıntıları nasıl aştıklarını haber vermiş, benzer 

olaylarla son nebinin karşılaşabileceği de hatırlatılmıştır. Nitekim, Tâ-Hâ Sûresi Hz. 

Mûsâ’dan da önemli bir şekilde bahsetmektedir.2  

İncelemeye aldığımız surede Hz. Mûsâ’nın kıssası, diğer surelerde geçen şeklinin 

dışında başka açıdan anlatılmaktadır. Örnek vermek gerekirse, Yüce Allah şöyle 

buyurmaktadır: “Ey Muhammed, Mûsâ’nın kıssası sana gelmedi mi?”3 hatırlatmasıyla 

kendisinden önce gönderilen Mûsâ Peygamberin başından geçen olaylara dikkat 

çekmektedir. Zira Hz. Mûsâ, bir zaman Medyen’den dönüp Mısır’a giderken bir ateş 

görmüş ve ailesine “Siz burada durun ; ben o ateşten size bir kor getireyim veya ateşin 

yanında bir yol gösteren bulayım, dedi. Ateşin yanına gelince : Ey Mûsâ ben senin 

                                                           

1  Muhammed Ali Sâbunî, Safvetü’t-Tefâsîr, Beyrut, (ts), II/229. 

2  Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi, Câmi’ul-Beyân an-Te’vili Âyi’l-Kur’an, Kahire, (ts), 

1968, XV/136; Süleyman, Ateş, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, Yeni Ufuklar Neşriyat, İstanbul, 

1989, V/421. 

3  Tâ-Hâ, 20/9. 
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Rabbinim. Ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen şu anda mukaddes Tuva vadisindesin. Ben 

seni peygamber seçtim. Şimdi vahyolunanları dinle”4 demiştir.  

Yüce Allah, Hz. Mûsâ’ya hitaben, ancak kendisine ibadet etmesini, namaz 

kılmasını, kıyametin mutlaka kopacağı bilgisini vermiştir. Ayrıca Hz. Mûsâ’ya 

elindekinin ne olduğunu sormuş, Hz. Mûsâ da âsâ olduğunu, onunla bazı işler yaptığını 

söylemiştir. Yüce Allah Hz. Mûsâ’ya asasını yere bırakmasını emretmiş, değnek yılan 

haline dönüşmüştür. Tekrar eline aldığında yılan şeklinde görünen asa eski haline 

dönüşmüştür. Diğer taraftan Mûsâ, “Yüce Allah’ın emriyle elini koynuna sokup 

çıkarınca eli bembeyaz hale gelmiştir.” Yüce Allah Hz. Mûsâ’ya bir takım mucizeler 

vermiş, bu mucizelerle Firavun’a gitmesini istemiştir.5 Hz. Mûsâ bu emri alınca Allah’a 

niyazda bulunmuştur. “Rabbim gönlüme genişlik ver, işimi kolaylaştır, dilimdeki 

kekemeliği çöz ki, insanlar sözümü anlasınlar. Kardeşim Harun’u da yardımcı ver.”6  

 Firavun’un sihirbazlarıyla Hz. Mûsâ arasındaki mücadele sihirbazların 

yenilmesiyle sonuçlanmış, bunun sonucunda sihirbazlar Hz. Mûsâ’ya iman etmişlerdir. 

Firavun kızmış ve kendi sihirbazlarını tehdit ederek onları cezalandıracağını söylemiştir. 

Sihirbazlar, gördükleri mucizeler karşısında inançlarından ayrılmamışlar, Firavun’un 

tehditlerine aldırış etmemişlerdir. Bu Sure-i Celile, Hz. Mûsâ’nın İsrailoğullarını 

Mısır’dan çıkarması ve Hz. Mûsâ’nın denizi asasıyla yararak geçmesi, onları bir yerde 

bırakıp, Allah’tan vahiy almak üzere Tur dağına gitmesi, dönüşünde kavminin buzağıya 

taptıklarını görmesi ve kardeşi Harun’ın sakalından tutarak azarlaması konularını ele 

almaktadır.  

Söz konusu Sure, Hz. Âdem kıssasına da işaret etmektedir. Öte yandan Hz. 

Peygamber’den önce helak edilen milletlere işaret etmiş, son Peygamberin ümmetinin 

benzer hatalardan kaçınmaları konusunda uyarıda bulunmuştur. Surenin sonunda, 

herkesin kendi akıbetini beklemesi, ahirette kimin hidayette, kimin dalalette olacağının 

o gün görüleceği beyan edilmiş ve sure bu ifadelerle sona ermiştir.7 

 

                                                           

4  Tâ-Hâ, 20/12-13. 

5  Tâ-Hâ, 20/24. 

6   Tâ-Hâ, 20/25-29. 

7   Taberi, age, XV/136; Sabuni, age, II/42. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

TÂ-HÂ SÛRESİNİN MUHTEVİYATI  

A. SURENİN İHTİVA ETTİĞİ ANLAMLAR VE MUKATTAA HARFLERİ 

1. Tâ-Hâ Sûresi’nin İsmi 

Kur’ân’ı Kerim’de Mukattaa harfi ile başlayan 29 sure bulunur. Tâ-Hâ Suresi 

bunlardan biridir. Mukattaa Harfleri, sûre başlarında kesik kesik, ikisi üçü birleşik veya 

tek başına yazılı bulunan harflerdir. Bu harfler teker teker okunur. Bir kelime gibi 

okunmaz. Huruf-u mukataa’ Kur’an-ı Kerim’de şöyle sıralanır: 

 Altı sûrede “elif-lâm-mîm” ile başlar. Bunlar; Bakara, Âl-i imrân, Ankebût, Rûm, 

lokman, Secde sûreleridir. Ârâf Suresi’nde de “Elif- lâm-mîm-sâd” bulunmaktadır. Beş 

sûrede de “elif-lam-mîm-râ” vardır. Bunlar; Yunus, Hûd, Yusuf, İbrahim sureleridir. 

Ra’d sûresi’nde de “elif-lâm-mîm-râ” bulunur. Altı sûre de “Hâ-mîm” ile başlamış olup 

bunlar Şûrâ, Mü’min, Fussilet, Zuhruf, Duhân, Câsiye ve Ahkaf Sureleridir. Şûrâ Suresi 

“hâ-mîm-ayin-sîn-kaf” la başlamaktadır. Ayrıca Şuarâ ve Kasas sûrelerinde “tâ-sîn-

mîm” Neml sûresinde “tâ-sîn”, Meryem sûresi’nde “Kâf-hâ-yâ-ayîn-sîn-kâf”, Tâ-Hâ 

sûresinde “Tâ-Hâ”, Yâsin sûresinde “yâsîn”, Sâd Sûresi’nde “sâd”, Kâf sûresi’nde 

“kaaf”, Kalem Sûresi’nde de “nûn” harfi bulunmaktadır.       

İbn Ebi Hatim ve İbn Abbas’tan gelen nakilde “ta-ha” ey adam demektir. 

Mücahid, İkrime, Said b. Cubeyr, Ata Muhammed b. Ka'b, Ebu Malik, Atiyye El-avfi, 

Hasan Basri, Katade, Dahhak, Süddi ve İbn-i Ebza’dan da aynı şekilde rivayet gelir.8 

İbn Abbas, Said b. Cubeyr ve Sevri’den gelen bir rivayete göre de bu isim Nabatice’de 

“ey adam” anlamına gelmektedir. Ebu Salih “bu Arapçalaştırılmış bir kelimedir” 

demiştir.  

İbn'ul-Münzir ve İbn Merdûye, İbn Abbas'tan şöyle rivayet etmişler. “Tâ-Hâ” 

kasemdir. Cenab-ı hak onunla yemin etmiş olup, Allah'ın isimlerinden biridir. Ebu 

Hanife’nin de bulunduğu bir grub, Hasan Basri ve İkrime’ye atfederek kelimeyi “teh" 

                                                           

8  Ali, Arslan, Büyük Kur’an Tefsiri - Hulasatüt Tefasir, Okusan Yayıncılık, 1995, VII/104; İbn-i 

Kesir Tefsiri- Hadislerle Kur’an Tefsiri, (trc: Bekir Karlığa), Çağrı Yayınları, 2008, X/194.  
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şeklinde   okumuşlardır. Bazılarına göre manası “ey kişi” demektir. İbn Merdûye, Hz. 

Ali’den rivayet ettiğine göre; Müzemmil Suresinin ilk ayetlerinin nazil olmasından 

sonra Hz. Peygamber bütün gece ayakları şişinceye kadar ibadet etmiş, bunun üzerine 

Kur’an’ın zorlaştırmak için değil kolaylık için gönderildiğini bildiren Tâ-Hâ Suresi 

nazil olmuştur.  

2. Tâ-Hâ Kelimesinin İhtiva Ettiği Anlamlar  

Müfessirler Tâ-Hâ kelimesinin birçok anlam vermişlerdir. Ebu Cafer, bu kelime 

“Hz. Peygamberimiz’in isimlerindendir” demiştir.  Hz. Ali'den gelen bir rivayete göre 

“Tâ-Hâ” kelimesi “ey Muhammed! İki ayağını da yere bas” anlamındadır.9  Bu sureye, 

karşılaştığı engeller ve direnmeler karşısında Hz. Peygamberi teselli etmek ve kalbini 

hoş tutmak için temiz anlamına gelen “Tâ-Hâ” ismi verilmiştir. Bu sebeble sure 

Peygambere ithaf edilmiştir. “Tâ-Hâ, biz Kur'an’ı sana,  güçlük çekesin diye 

indirmedik” ifadeleriyle İslam’ın zorlaştırıcı bir din değil kolaylık için gönderildiği 

vurgulanmıştır.  

Öte yandan Ta harfi “tuba ağacı” ha da, cehenemdeki “haviye” vadisidir.10 Ta 

harfi cennetteki “tuba ağacı” he harfi de “haviye” cehennemi temsil etmektir.11 Cafer 

es-Sadık'dan (a.s) nakledildiğine göre, ta harfi, ehl-i beytin taharetine; ha harfi de 

hidayetlerine bir işarettir. Bunun manası, “ey ümmetine şefaat ümid ettiren ve ey bütün 

insanları İslam’a hidayet eden” şeklindedir.  

Sa'id b. Cübeyr: “Bunlar Cenab-ı Hakk'ın tayyib, tahir ve hadi isimlerinin 

başlangıç harfleridir” şeklinde rivayet gelmektedir. Buna göre “ta” taharetten, “ha” 

hidayetten bedeldir. Bu durumda anlam ey günahlardan tahir (Temiz) olan ve ey 

geybların alimi Allah'a insanları hidayet eden temiz ve güzel insan anlamındadır. 

Surenin başındaki ta harfi ebcede göre dokuz, ha ise beştir. İkisinin toplamı ondörte 

ulaşır. Bu ise ayın on dördü gibi parlayan, Peygamberi güzellikte aya benzeten bir 

teşbih olarak düşünülür.12  

 

                                                           

9  Ali Arslan, age, XI/ 193; Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, (trc: Abdullah Yücel, Emin 

İşık, Nusreddin Boleli) Azim Yayınları, 2015, V/419. 

10  Fahreddin er-Razi, Tefsiri Kebir - Mefâtihul Gayb, (trc: Suat Yıldırım, Lütfullah Cebeci, Sadık 

Doğru, Sadık Kılıç) Huzur Yayınları, 2013, XV/,418.  

11  Hakkı Yılmaz. Nüzül Sıraına Güre Tebyînü’l-Kur’an., İşaret Yayınları. İstanbul, 2010, III/,563. 

12  Fahreddin er-Razi, age, XV/418.  
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2.1. Tûbâ ve Hâviye  

 Tâ Hâ” herfleri, tuba ve hâviye yani “cennet ve cehennem ateşi” anlamına“طه 

gelir. Zâdül-Mesir’inde Mekke ve Medîne için kullanıldığı nekledilir.  Ta Mekke, Ha 

Medine demektir. Yüce Allâh bu iki anlama yemin ederek cihâda işaret ettiği belirtilir. 

 Gazilerin talep etmeleri” (savaşmak“ طلب الغزا ة ,Tâ” harfi“ الطاء Tâ, Hâ” harflerinde“ طه 

istemeleri, kafirlerin peşine düşmeleridir. الهاء “Hâ” harfi de هرب الكفار “kafirler kaçtılar” 

kelimesindeki هرب kaçtı “firar Etti” fiilinin ها “Hâ” harfidir. 13 

2.2. Tâ-Hâ Sûresinin Genel Özellikleri  

Tâ-Hâ Sûresi Mekke’de nazil olmuştur. Meryem suresinden sonra nazil olduğu 

söylenmektedir. Abdullah İbni Abbas’tan ve Cabir ibni Zeyd’den rivayet edilmiştir. Bir 

adı da (Sûret’ül-Kelim)  سورة الكليم  olduğu nakledilmiştir. Ayet sayısı yüz otuz beştir.  

 

B. SURENİN FAZİLETİ, NÜZÛLÜ VE KUR’AN’DAKİ YERİ 

Hz. Peygamber’den rivayet edilen bir hadiste anlatıldığına göre Tâ-Hâ ve Yâsîn 

sûrelerini işiten melekler şöyle demişlerdir: “Bunların kendilerine gönderileceği 

ümmete ne mutlu, bunların taşıyan gönüllere ne mutlu, okuyan dillere ne mutlu, ne 

mutlu Hz. Muhammed’in ümmetine ki, bu sûreler, onlara inecektir.”14  Bu hadis-i şerifi, 

Taberânî ve Firdevs sahibi, İbni Abbâs hazretlerinden rivayet etmişlerdir. 

1. Hz. Ömer’in Müslüman Oluşu 

İbni İshâk’ın rivayetine göre Hz. Ömer Müslüman olmadan önce ileri derecede bir 

İslâm düşmanı olduğu nakledilmiştir. “Hz. Ömer atalarının dinine hakaret ettiği 

gerekçesiyle Hz. Peygamberi öldürmek üzere yola çıkar. Yolda Nuaym isimli biriyle 

karşılaşır. Nuaym nereye gittiğini sorar. Ömer atalarının dinine hakaret ederek tefrika 

çıkaran Hz. Muhammed’i öldürmeye gittiğini söyler. Nuaym ona: Allah’a yemin ederim 

ki ey Ömer sen kendini kaybetmişsin. Böyle bir şey yaptığın takdirde Abdu Menâf 

oğulları seni öldürür. Sen öncelikle kendi ailenden Müslüman olanlara baksana diye 

uyarıda bulunur. Ömer “ailemden kimi kast ediyorsun? diye sorduğunda Nuaym kardeşi 

                                                           

13  İsmail Hakkı, Bursevî, Rûhu’l- Beyan, (trc: Ömer Faruk Hilmi), Fatih Yayınları, 2014, XVI/437.  

14  Bursevî, age, XVI/439.  
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ve eniştesinin Müslüman olduğunu söyler.” Bunun üzerine Hz. Ömer kız kardeşinin 

evine gider. Evde Kur’an okunduğunu duyar. Hz. Ömer’in geldiğini fark eden eniştesi 

ve kardeşi büyük telaş içinde saklanmaya çalışırlar. Kardeşi de Kur’an sahifelerini 

saklar. Ömer ise Habbab’ın okuyuşunu duymuştu. İçeri girince: şu işittiğim fısıltılar 

neydi? Diyerek getirmelerini ister. Saklamak isteseler de mümkün olmaz. Eniştesine 

vurmaya başlar. Kız kardeşi de Ömer’e engel olmak ister. Fatıma validemizin “sen karşı 

çıksan da biz Müslüman olduk. Müslümanlığımıza da devam edeceğiz” sözleri üzerine 

Ömer okunan sahifelerin kendine verilmesini ister. Verilen sahifeleri okuması üzerine 

etkisinde kalan Hz. Ömer Peygamberimizin yanına gitmesine yardımcı olmalarını ister. 

Habbab bu sözleri duyunca Ey Ömer! Allah’a yemin ederim ki peygamberin senin 

hakkında yaptığı duayı Allah kabul etmiş, Zira ben dün Peygamberin dua ederken şöyle 

dediğini işittim. ‘Allahım ya el-Hakem b. Hişam ile veya Ömer b. Hattab ile İslâm’ı 

güçlendir’. İşte Hz. Ömer’in bu hâdise üzerine Müslüman olduğu nakledilmektedir”.15  

2. Nüzûl Zamanı ve Sebebi 

Nüzul zamanı: Tâ-Hâ Sûresi Meryem Suresi’yle aynı zamanda nazil olduğu 

bilinir. Müslümanların Habeşistan’a hicretleri veya ondan az zaman sonra nazil olduğu 

muhtemel dâhilindedir. Ancak asıl nüzul sebebi geceleri fazla ibadet edip yorulması 

sebebiyle İslam’ın kolay olduğunu ve insanların gücü nispetinde ibadet etmesi 

gerektiğini ifade eden ayetin nazil olduğu nakledilir.16 

 Nüzul Sebebi: Mukâtil b. Süleyman’dan gelen nakle göre, “Ebu Cehil, el-

Muğire, ed-Nadr, el-Hâris ve Mut’im b. Adiyy bir gün Hz. Peygamber’e (s.a.v) 

geliyorlar. ‘Sen atalarının dinini terk ettiğin için sıkıntı çekeceksin’ sözleri üzerine Hz. 

Peygamber şöyle cevap verir. ‘Ben âlemlere rahmet olarak gönderildim.’17 Onlar da 

hayır, sen sıkıntı içerisine düşüyorsun derler. Yüce Allah onlara cevap olarak Hz. 

Peygamber’in zorlukları kaldırmak için gönderildiğini haber verir.”18 Diğer taraftan Tâ-

Hâ Suresi’nin ilk ayetiyle de uyarıda bulunur. İbni Merdûye de İbn Abbas’tan rivayetine 

göre Hz. Peygamber’e vahiy ilk olarak nazil olduğunda namaz kılarken uzun süre 

                                                           

15  Vehbe Zuhayli, Tefsir’ül Münir, (trc: Beşi Eryarsoy, Ahmet Efe, Hamdi Arslan), Risale Yayınları, 

2017, XV/182. 

16  Vahidî, Esbâbu’n-Nüzül, Mısır 1968, S. 174-175. 

17  Ebu’l-Ala el-Mevdûdî, Tefhimu’l Kur’an, (trc: Ali Ünal, Hamdi Aktaş), İnsan İnsanları, İstanbul, 

1996, III/235. 

18   Araf, 7/157. 
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ayakta dururdu. Bunun üzerine Yüce Allah: Tâ-Hâ. Suresini indirmiş, “biz sana 

Kur’an’ı sıkıntı çekesin diye indirmedik” hatırlatmasında bulunmuştur.19 

3. Önceki Sure ile Münasebeti 

Meryem Suresi ile Tâ-Hâ Suresi arasında içerik olarak uyum bulunur. Meryem 

Suresinde Zekeriya, Yahya, İsa, İbrahim ve Hz. Mûsâ’nın kıssası anlatılır. Bu surede 

söz konusu peygamberlerin kıssaları etrafında yoğunlaşır. İlave olarak Meryem 

Suresinde ismi zikredilen Hz. Âdem’in kıssasına da işaret edilir. Surede Hz. 

Peygamberin zikredilmiş olması, Kur’an’ın Arapça indirildiğini vurgulaması, 

Peygamberler arasında bir zincirin halkaları gibi bağ olduğu, birinin diğerinden 

ayrılmayacağını göstermektedir.20 

4. Surenin Muhtevası   

Tâ-Hâ Suresi diğer sureler gibi tevhid, nübüvvet ve ahiretten bahsetmektedir. 

Surenin başında Allah’ın egemenlik, azamet, kudret ve ilminin geniş bir şekilde dile 

getirilmesi oldukça etkileyici ve anlamlıdır. Hz. Ömer b. el-Hattab’ın İslâm’ı kabul 

etmesi ile ilgili rivayetler vardır. Bu sureyi dinleyip etkisinde kalarak Müslüman 

olmuştur. Ayrıca sure Kur’an’ın bir öğüt olduğu, Kur’an’dan uzaklaşanın maddi ve 

manevi sıkıntı içinde olacağı, mutluluğun dünya ve ahirete, müjdelemek ve korkutmaya 

vurgu yaptığı görülür. Hz. Mûsâ’ın başından geçen bütün olayları anlatması, Firavun’a 

tebliğ ederken davranma prensiplerini anlatması, sihir ve sihirbazların vahiy karşısında 

nasıl hezimete uğradıklarından bahseder.  

Bu kıssalarda asrımız insanlığı için önemli dersler bulunmaktadır. Örneğin 

insanlarla ilişkilerin nasıl yapılması gerektiği, kötülüklerden ve sihirden korunmak için 

Allah’a sığınılmasına vurgu yapılması önemli bir işaret olmaktadır. Sâmirinin sözleri, 

onun buzağıyı ilah olarak ortaya koyması Hz. Mûsâ’nın bundan dolayı kardeşine 

kızması, kıssaların önemine işaret edilmesi mahşer hadisesi, dağların durumu, Hz. 

Âdem ve İblis kıssası Allah’ın emirlerinden uzaklaşan insanlar için önemli uyarılar 

oluşturmaktadır. Diğer taraftan önceki milletlerin helak oluş sebeplerinin ifade edilmesi, 

mucizelerin içeriği adı geçen surede önemli bir yeri oluşturmaktadır.21 

 

                                                           

19  Vehbe Züheyli, age, XV/175. 

20  Vehbe Züheyli; age, XV/174. 

21  Vehbe Züheyli; age, XV/173. 
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C. DÜNYAYI DEĞERLENDİRMESİ 

Yüce Allah dünyayı “çocuğu avutmak için verilen emziğe” benzetmektedir. 

Dünya hayatının oyun ve eğlence oluşunu belirtir, bir oyundan ibaret olarak görür. 

İnsanlar bu dünya hayatını bir imtihan olduğunu anlasalardı, oyun ve eğlenceli 

geçirmezlerdi. Belki dünya ve ahireti dengeleyerek geçirirlerdi.22 “Bu dünya hayatı bir 

eğlenceden ve bir oyundan başka birşey değildir. Âhiret yurdu ise, asıl hayat yurdu işte 

orasıdır, bilmiş olsalardı.”23 

Yüce Allah ahireti unutan kâfirlere şu hatırlatmada bulunur: “Ahireti unutup sırf 

dünya hayatıyla meşgul olanlar için bir eğlencedir. Dünya hayatını ahiret için 

kullananlar Allah’a yakınlaşma ve hoşuna giden ve emirlerini yerine getirme. Böyle 

yapılan şeyler hayırlı işlerden ibarettir.”24 “Dünya hayatı bir oyundan, bir oyalanmadan 

başka bir şey değildir. Âhiret yurdu ise; takva sahipleri için elbette daha hayırlıdır. Hâlâ 

akıllanmayacak mısınız?”25 “Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence, bir süs, 

aranıza bir övünme ve daha çok mal ve evlât sahibi olmakla övünmekten ibarettir. Tıpkı 

yağmurun bitirdiği ve ziraatçilerin de hoşuna giden bir bitki gibi, önce yeşerir sonra 

kurur da sen onun sapsarı olduğunu görürsün sonar da çer çöp olur. Âhirette ise cetin bir 

azap vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir maldan başka bir şey değildir.” 26  

 “Ey iman edenler! Size ne oldu ki: Allah yolunda topluca savaşa çıkın denildiği 

zaman ağırlaşıp yere çakıldınız. Âhirete karşılık dünya hayatına mı razı oldunuz? Fakat 

düya hayatının faydası âhirete göre pek azdır.”27 Yine sizi bu işlerden alıkoyan nedir? 

Ey mümin kullarım” takdirindedir.  

 Tebuk gazvesinde Peygamber efendimiz (s,a,v) İnsanları çağırdığında onlar 

tembellik edip kalkmamışlar. Sonra Allah Teâlâ bu buyruğuyla “Âhirette karşılık dünya 

hayatına mı razı oldunuz” ifade etti. Bu ayettin tefsirinde cihadin önemini ve feziletini 

ve Âhiretin nimetleriden olduğunu anlatmaktadır. Allah-u Teâla cihadın terk edilmesi 

sebebiyle tehdit etti. İbn Abbas “Allah’ın cezasıdan maksat yağmur yağdırmaması ve 

                                                           

22  Mevdûdî, age, IV/182. 

23  Ankebut 29/64. 

24  Kur’an Yolu, İniş Sırasına Göre Anlam ve Tefsiri, Şaban Piriş, Yay Arz Yayıncılık, II/684. 

25  Enam, 6/32.  

26  Hadid, 57/20.  

27  Tevbe, 9/38.  
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size yok edip başkasını sizin yerinize getirmesidir. Yeni hayırlı olan Kavim getirir.”28 

“İşte onlar, âhirete karşılık dünya hayatını satın alan kimselerdir. Bu yüzden ne azapları 

hafifletilecek, ne de kendilerine yardım edilecektir.”29  

“Allah dilediğine bol rızık verir, dilediğine az. Onlar dünya hayatıyla sunardılar; 

oysa âhiret hayatının yanında dünya hayatı, geçici bir faydadan başka bir şey 

değildir.”30 Allah Teâla Kur’an’da dünya nimetlerini sevmemesini değil dünya nimetleri 

insanlar için yaratıldığını bildirmektedir. Ve Allahın verdiği nimetlerden iyi şekilde 

faydalanmasını tavsiye etmektedir.  

Kafirler çeşitli yöntemlerle İslâm’a iftira ve tehdit hile Allah’ın dininden maddî ve 

manevî şekilde engelleme kötüleme yolları kullanmışlar. Bu nedenle “Allah Teâla 

onları kınamıştır.31 “Dünya hayatını  tercih edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve onun 

eğriliğini isteyenler var ya, işte onlar derin bir sapıklık içindedirler.”32 Allah-u Teâla “O 

Kafirlere verdiğimiz nimetlere bakma, sana verdiklerimiz onlara verdiğimden daha 

büyük, daha değerli ve daha şereflidir. Yani Kur’an’ı sana nimet olarak verdik yeter 

onlara iman etmedi diye üzülme inanan kişilere karşı yumuşak kalpli ol.” dedi.33 Bu 

ayette de Yüce Allah şöyle buyurur: “Öyle ise bizim zikrimizden (Kur’an’dan) yüz 

çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselerden yüz çevir.”34 “(Ey 

Muhammed!) İmandan ve Kur'an’dan yüz çevirenlerden uzak dur. Çünkü onların 

dünyanın geçici nimetlerinden başka bir düşünceleri yoktur.”  

Ebüssuûd’a (ö. 982/1574) göre Allah’ın sözünden yüz çevirenleri söylemektedir. 

Ve öyle insanların davet etmemek ve önem vermemektir. Düşkün bir insan için davet 

inadından başka bir şeyi artırmaz.35 Kıyamet günü insanlar iki kısma ayrılıp biri iyi 

diğeri ise kötü insanlar diye ayrılmaktadır. Kendi iradesiyle dünyayı tercih edip dünya 

hayatına günah işler işleyen Allah’ın inkar eden tövbe iman etmeyen Allah’ın huzuruna 

                                                           

28  Kurtubî, el-Câmiu li-Ahkâmi’l-Kur’ân,(trc: M. Beşir Eryarsoy), Buruc Yayınları, İstanbul, 2015, 

VIII/228; Sâbûnî, age, II/482.  

29  Bakara, 2/86. 

30  Rad, 13/ 26.  

31  Kur’an Yolu, age, II/989 

32  İbrahim, 14/3. 

33  Sâbûnî, age, II/115. 

34  Nacm, 53/29. 

35  Sâbûnî, age, III/276. 
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bunalar bedbaht insanlardır. Gidecek yerleri cehennemdir. Allah’a hesap gününe 

Ahirette inanıp nefsini kötülüklerden koruyanlar ise iyi ve bahtiyar kimselerdir. 

Bunların gidecekleri yer cennettir. 36 

1. Her Kavme Peygamber Göndermesi 

Her ümmetin hidayeti için yani sapıklıklara şeytana kâhinlere putlara uymasın 

diye peygamberler gönderdik. Yüce Allah şunu bildirmek istedi ki Allah’ın davetini 

insanlara ulaştırmak için peygamberler gönderdi. Bunlardan bazısı kabul etti hidayete 

erdi ve bazıları ise kabul etmedi, Allah yolundan sapmış oldu. 37  “Sen, ancak bir 

uyarıcısın.” “Şüphesiz biz, seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Hiçbir 

ümmet yoktur ki, aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın.”38 

Biz seni hidayet ve hak dinle müminler için bir müjdeleyici, kâfiler için bir uyarıcı 

olarak gönderdik. Geçmiş asırlar ve zamanlarda hangi ümmet gelmişse, mutlaka onlara 

bir peygamber gelmiştir.39 Mufessirler ümmetin genel anlamını “ortak menfaat, din, 

zaman, vatan, böyle bir faktörlerin insan topluluğunu ifade eden şeylere ümmet” anlamı 

vermektedirler. Bir peygambere inanıp onu yolundan gedene ümmet denir. Yahut 

ümmeti, İslam ümmeti gibi, önümüzdeki ayette Allah, her millet insan topluluğuna bir 

uyarıcı göndermiştir. Bunun gayesi Allah’a kulluk edip sahte tanrılardan uzaklaşmaktır. 

Peygamberlerin gönderilmesinin ana gayesi tevhittir.40 

“And olsun ki! Biz Allah'a kulluk edin ve Tâğut'tan sakının41 diye her millete, bir 

peygamber gönderdik. Allah, onlardan bir kısmını doğru yola iletti. Onlardan bir kısmı 

için de sapıklığa düşmek hak oldu. Yeryüzünde gezin de görün yalanlayanların sonu 

nasıl olmuştur.”42 “And olsun senden önce biz nice Peygamberleri kendi kavimlerine 

gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler biz de suç işleyenlerden 

intikam aldık müminlere yardım etmek ise üzerimizde bir haktır.”43 “Müminlere yardım 

etmek üzerimize hak oldu.”  

                                                           

36  Kur’an Yolu, age, II/1113. 

37  Sâbûnî, age, II/126.  

38  Fatîr, 35/23-24. 

39  Sâbûnî, age, II/573.  

40  Kur’an Yolu, age, I/54-55. 

41  Nahl, 16/36. 

42  Nahl, 16/36.  

43  Rum, 30/47.  
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Bu ayette şunu bildirmektedir: Kâfirlerden intikam almış ve Müslümanlar Allahın 

yardımına layık kılınmıştır. Hz. Peygamber bir Müslüman kimse din kardeşinin iffeti 

müdafaa etse Allah’ın üzerine onu cehennem azabından uzaklaştırma konusunda borcu 

vardır. Hz. Peygamber “Müslümanlara yardım etmek bizim üzerimize borçtur”44 dedi. 

“Hâlbuki daha önceki toplumlara da nice Peygamberler gönderdik.” 45 ”(Onlar da) 

kendilerine gelen her Peygamberlerle mutlaka alay ediyorlardı.” 46  Yüce yaratıcı da 

“dileseydik her bir memlekete bir uyarıcı gönderirdik.”47 “Senden önceki ümmetlere de 

Peygamberler gönderdik. Fakat şeytan onlara işlerini süslü gösterdi. İşte şeytan onların 

büyüğü olduğundan dolayı çetin bir azap vardır.”48 (Allah-u Teâla önümüzdeki ayette 

şunu demek istiyor) Her millete kendi aralarında konuşan bir elçi gönderilmişse de 

Araplara da kendi aralarında konuşan Arap bir elçi gönderdik demektedir. Belki Araplar 

da başka bir dille konuşan elçi gönderseydik bu nasıl olur? Yabancı bir dille elçi gelir 

mi? diyeceklerdi.49   

“Biz her Peygamberi ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki, onlara (Allah’ın 

emirlerini) iyice açıklasın. Allah, dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O, 

mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.”50 “Kim hidâyet yolunu seçerse, bunu 

ancak kendi iyiliği için seçmiş olur kim de saparsa, kendi zararına sapmış olur. Hiç bir 

günahkâr başkasının günah yükünü taşımaz. Biz bir peygamber göndermedikçe azap 

edecek değiliz”. 51  Müjde verici ve korkutucu peygamberler gönderdik Taki 

peygamberden sonra Allah'a karşı halkın hücceti ve delili bulunmasın.52 Allah Teâla 

şöyle buyurmaktadır: “Eğer biz onları kur’an dan önce bir azap ile helak etseydik. Ey 

Rabbimiz! Keşki bize bir peygamber gönderseydin de alçalıp rezil olmadan önce 

                                                           

44  Beydavi, Envaru’t Tenzil ve Esraru’t-Te’vil (trc: Abdülvehhab Öztürk) Kahraman Yayınları, 2017, 

IV/225; Ateş Süleyman, age, VII/30. 

45  Zuhruf, 43/6.  

46  Zuhruf, 43/7. 

47  Furkan, 25/51. 

48  Kur’an Yolu, age, I/ 65.  

49  Süleyman Ateş, age, V/7. 

50  İbrahim, 14/4.  

51  Kur’an Yolu, age, I/ 499. 

52  Nisa, 4/165. 
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âyetlerine uysaydık53 derlerdi. Kâfirlerin bir bahaneleri kalmaması için elçi ve kitap 

gönderdik”54 Allah’ın istediği ise, gerçeği bir kez daha hatırlatmak, kıyamette kimsenin 

itirazı olmamasını bildirmektedir.55  

2. Cezaların Ertelenmesi 

“Allah-u Teâlâ tarafından daha önce söylenmiş bir söz ve belirlenmiş bir vade 

olmasaydı, hemen yakalarına yapışılırdı. Sözü geçen vade ve zamanı geldiğinde 

verilecek ceza dan maksat vade hem dünya hemde ahirette verilecek cezadır. Ahiretteki 

ceza ölümle başlar kabirde devam eder. Kâfirlere ilk ceza Bedirle başlmış olup birçok 

Kâfirler öldürulmuştur.”56 Bu âyette Rebbimize karşı gelenlere derhal cezalandırmayıp 

onlara bir süre tanımayı kararlaştırmış. Böylece kâfirlerin sonunda yaptıklarının cezasını 

çekeceklerini işaret etmektedir.57  

“Rabbim tarafından daha önce söylenmiş bir hüküm ve belirlenmiş bir süre 

olmasydı, onlar da hemen cezalandırılırlardı.”58 Bu âyetlerin tefsirinde Sâbunî şöyle der: 

Müşrikler Hz. Muhammed’i yalanladı. Bunun üzerine şu ayetleri Allah-u Teâla teselli 

etmek için indirdi. “Seni yalanlamalarından dolayı üzülme.” “Bazıları takzip etti ve 

bazıları tesdik etti. Allah-u Teâlâ Hesabın ve cezanın kıyamet gününe kadar 

erteleneceğine dair önce hükmetmemiş olsaydı elbette dünyada iyiye iyiliğin karşılığını 

kötüye de kötülüğün karşılığını verecektir.”59 “And olsun biz Mûsâ’ya kitab’ı (Tevrat’ı) 

vermiştik de onun hakkında ayrılığa düşülmüştü. Eğer daha önce Rabbinin bir sözü 

geçmemiş olsaydı, elbette aralarında hüküm verilirdi.”60  

Yukarıda zikredilen ayetlere göre cezanın hemen verilmeyip belirli süre 

ertelendiğini tevbe edemez veya Müslüman olamaz ise gerekli cezanın verileceği 

hatırlatmaktadır. 

 

 

                                                           

53  Tâ-Hâ, 20/134. 

54  Süleyman Ateş, V/460. 

55  Kur’an Yolu, age, I/403. 

56  Kur’an Yolu, age, I/401. 

57  Süleyman Ateş, age, V/457. 

58  Tâ-Hâ, 20/129. 

59  Sâbûnî, age, II/35. 

60  Hud, 11/110. 
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3. Kur'an’dan Uzaklaşma 

“Her kim beni anmaktan yüz çevirirse onun için de dar bir geçim vardır.” el-

Beyzâvî (ö. 685/1286) tefsirinde “dar geçimden maksat” cehennemdeki “diken ve 

zakkumdur” demiştir. Yani kıyamet günü onu kör olarak haşr ederiz. İnkâr edenler 

şöyle soru sorarlar.61 “Rabbim! Dünyada gören bir kimse olduğum hâlde, niçin beni kör 

olarak haşrettin?”62 

Allah buyurur ki: “İşte size bizim âyetlerimiz geldi, ama siz onları unuttunuz. 

Bugün sizlerde unutulursunuz. İşte Allah israf edeni ve ayetlerine inanmayanları böyle 

cezalandıracaktır. Elbette ahiret azabı daha çetin ve daha süreklidir.” 63  Allah öyle 

insanları anlatıyor ki Benim ayetlerim geldiğinde sen Onu unuttun. Bu gün sizde 

unutulursunuz. Yani Onlar iman etmedin. Terk ettiğin gibi cehennemde terk 

edileceksin. “Cehennem azabı dünya azabından daha şiddetlidir.”64 

4. Tevbeleri Kabul Etmesi 

İlk olarak şeytan Hz. Âdem ve eşini yanıltıp yasak ağaçtan yedirerek yoldan 

çıkarır. Bu durum onların yoldan çıkarılmasına sebep olur. Yüce Allah “Hz. Âdem ve 

işine Şeytanla birbirlerine düşman olarak yeryüzüne inmelerini ister. Siz dünyada 

yaşayacaksınız. Ölünceye kadar dünya nimetlerinden faydalanın.”65 “Bu suretle onları 

kandırarak yasağa sürükledi. Ağaçtan tattıklarında kendilerine avret yerleri göründü. 

Derhal üzerlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Rab’leri onlara, ‘Ben size bu 

ağacı yasaklamadım mı? Şeytan size apaçık bir düşmandır, demedim mi?’ diye 

seslendi.”66 Dediler ki “Rabbimiz! Biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve 

bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz” Allah dedi ki: “Birbirinizin düşmanı 

olarak inin (oradan). Size yeryüzünde bir zamana kadar yerleşme ve yararlanma 

vardır.”67 Yaratıcı tevbelerini kabul ederek doğru yola ulaştırdı şeytan ise itiraz ettiği 

                                                           

61  Baydâvî, age, IV/427; Sabunî, age, , II /250. 

62  Tâ-Hâ, 20/125. 

63  Süleyman Ateş, age, V/ 453. 

64  İbnü’l-Cevzî, Zadü’l- Mesir Fi İlmi’t-Tefsir, (trc: Abdülvehhab Öztürk), Kahraman Yayınları, 

İstanbul 2009, IV/205. 

65  Sâbûnî, age, I/87.  

66  Araf, 7/22. 

67  Araf, 7/23-24. 
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için lanetlenir. Aynı zamanda günah işlemeye devam eder.68 Benzer olay Hz. Mûsâ’nın 

kavminde de görülür. Hz. Mûsâ Tur Dağın’dan dönünce kavminin günah işlediğini 

görür. Yüce Allah, günah karşısından tevbe eden günahta israr etmeyenleri 

affetmektedir. 69 Allah kendisine ortak koşanları asla bağışlamaz; ondan başkasını 

bağışlar.  

5. İnsanları Gözetmesi 

Yüce Allah evreni yaratıp kendi haline bırakmamıştır. Başta insan olmak üzere 

tüm canlıları koruyup gözetmektedir. İhtiyaçlarını karşılayabilmesi için tüm imkânları 

insanın emrine sunmuştur. İnsan Allah'ın emniyeti ve koruculuğu altına girmiştir. Allah 

esenliğin, huzurun kaynağı olduğu gibi emniyetin ve güvenin de kaynağıdır. Allah'ın 

gücü kudreti sonsuzdur. Allah katında bir insanı veya milyonlarca insanı gözetmek 

arasında hiçbir fark yoktur. Bu durum Ona zor gelmez.  

Yüce Allah şöyle buyurur: “Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. 

O, yücedir, büyüktür.”70 “İşte sizin Rabbiniz Allah, ondan başka hiçbir ilah yoktur. O 

her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise ona kulluk edin. O her şeye vekildir. (Her şeyi yöneten, 

görüp gözeten)” 71  “Yüce Allah kâinatta ki egemenliğini mutlak olduğunu vasıtaya 

ihtiyacı bulunmadığını ifade etmektedir.” 72  Artık bütün vecihler diri ve her şeye 

hakkıyla hâkim olan Allah’a eğilmektedir. Zulüm işleyenler ise hüsrana uğramıştır. 

Mülk ve kahir her şey ona ait olmaktadır. Yeni burada iyi emel işlediğinden dolayı 

yüzleri o gün hoşnuttur. Zulüm iş işleyenler mükâfattan mahrum olup hüsrana uğramış 

olmuştur.73  

Bu Tâ-Hâ suresinin son ayetinde, kâfirler için ağır bir tehdit oluşturmaktadır. “De 

ki: Herkes sunucu gözlemektedir sizde gözleyin şüphesiz düz yolun sahiplerini ve 

hidayette olanın kimler olduğunu bileceksiniz.”74  

                                                           

68  Mevdudî, age, III/ 282. 

69  Sâbûnî, age, III/ 364; Kur’an Yolu, age, I/268; Süleyman Ateş, age, VII/367. 

70  Sabuni, a,g,e, I/301. 

71  Enam, 6/102. 

72  Kur’an Yolu, age, I/317. 

73  Râzî, age, XIV/52-53. 

74  Tâ-Hâ, 20/135. 
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D- İNANÇ KONULARINA İŞARET ETMESİ 

1. Allah İnancı  

Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamber’den önceki ilâhî dinlerde adı geçen o Yüce 

yaratıcı hakında yanlış inançları düzeltmek için gönderilmiştir. “Yüce Allah’a nasıl 

inanılması lazım olduğunu açıklamaktadır. Hz. Âdem ve Hz. Muhammed arasında 

geçen Peygamberlere Allah inancı nasıl gelmiş ise, Kur’an-ı Kerim’de yer alan Allah 

inancı aynısıdır.”75 

“(Ey Muhammed!) De ki: Ey insanlar! Şüphesiz ki ben, yer ve göklerin 

hükümranlığı kendisine ait olan Allah’ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. O’ndan 

başka hiçbir ilâh yoktur. O, diriltir ve öldürür. O hâlde Allah’a, bir de O’na ve sözlerine 

inanan Resulüne, o ümmî peygambere iman edin ve ona uyun ki doğru yolu 

bulasınız.”76  

Kur’an’da Allah inancını fıtrat inancına dayandırmaktadır. Konuyla ilgili Hz. 

Peygamber: “Her doğan fıtrat (İslam) üzere doğulmuş oluyor, anne babası onu Yahudi, 

Hrıstiyan veya Mecüsi yaptığını bildirmektedir.”77Allah inancı “Allah'ın varlığına ve bir 

olduğuna, var olan şeylerden bütün üstünlük sıfatlarıyla ve noksan sıfatlardan uzak ve 

yüce bulunduğuna inanmaktır.” 78  

“Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler 

O’nundur.”79 Bu ayette kendini tanıtmaktadır. “Ey Mûsâ seni kendim için yetiştirdim, 

sen ve kardeşin mucizelerimle gidin beni anmaktan gevşeklik etmeyin, İkiniz beraber 

Firavun'a gidin çünkü o sınırı aştı.” Allah Hz. Mûsâ ve Harun’a dedi ki “ona yumuşak 

söz söyleyin. Belki öğüt alır veya Allah’ın büyüklüğünü hatırlar veya onu azabından 

korkar. O ikisi Allah-u, Teâlâ’ya dediler ‘Ey Rabbimiz! Doğrusu biz onun bize aşırı 

derecede kötü davranmasından yahut iyice azmasından endişe ediyoruz.’ Allah-u Teâlâ 

tekrar buyurur ‘korkmayın çünkü Ben sizinle beraberim işitir ve görürüm.’ Haydi, gidin 

ve ona deyin ‘biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını hemen bizimle birlikte 

                                                           

75  Remzi Kaya, Kur’an’a Göre Ehli Kitap ve İslam, Yağmur Yayınları, 2016, 211-212. 

76  Araf, 7/158. 

77  Remzi Kaya, age, 213. 

78  Süleyman Uludağ, Akaid ve Kelam, Marifet Yayınları, İstanbul 1982, 192. 

79  Tâ-Hâ, 20/8.  
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gönder.  onlara eziyet etme, Biz sana Rabbinden bir Mucize getirdik. Kurtuluş, hidayete 

uyanlarındır.”80 

42. ayette tefsircilerin yorumu “Allah'ı zikir ve teşbih etme hususunda gevşek 

davranıp kusurlu hareket etmeyin” şeklinde olmuştur. İbn kesir şöyle der: “Bundan 

maksat, Firavun'la karşılaştıkları anda, Allah'ı anmakta gevşeklik göstermemelidir. 

Firavuna karşı Allah'ı anmaları onlara karşı bir kuvvet yardımcı ve Firavun'u da ezecek 

bir güç olsun. diye tekit etmiştir. Ona gedin yeni Firavun'un Allah'ın kulu ve kölesi 

olduğunu bildirin. Çünkü o ilahlık iddia ediyordu.”81  

Hz. Mûsâ Firavuna gettiği zaman “Ey Mûsâ! Beni kendisine iman etmeye 

çağırdığınız bu Rabb da kim? Rabbim demeyip Yeni Rabbiniz kim diye sordu. Ben onu 

tanımıyorum. Mûsâ Rabbimiz, her şeyi yoktan yaratan sonra onu menfaatli ve yararlı 

şeylere sevk edendir.” Konuyla ilgili Süleyman Ateş şöyle der: “Rabbimiz her şeyin 

yaratıp ve sonra onu yola iletendir.”82 “Firavun dedi ki geçmişlerde yok olmuş olanların 

halı nasıl olacak. Hz. Mûsâ onların durumları ve işleriyle ilgili bilgi Rabbimin 

katındadır. Levh-i Mahfuz’da yazılmıştır, Rabbim hata etmez.” 83 

Allah-u Teâlâ “size yeryüzünü beşik yapan size yolları açan ve size gökten 

yağmur indirendir. O su ile her tür bitkileri çift çift çıkarandır. Bu şeylerin zikir etmesi 

Allah-u Teâlâ nimetlerini hatırlatmak için söylemiştir. Bu anlatmalarda akl-ı selim 

sahipleri için Allah'ın varlığına ve birliğine işaret etmektedir.”84  

2. Peygamber İnancı  

İslam dininde yer alan inanç esaslarından bir diğeri de Peygamberlere inanmadır. 

Peygamber sözlükte; “haber getiren” anlamına gelir. Tanım olarak Peygamber; “Yüce 

Allah'ın emir ve yasaklarını, haber ve hükümlerini insanlara bildirip açıklamak üzere, 

İnsanlar arasından seçip görevlendirdiği elçi” demektir. Kuran’da Peygamber yerine 

“resul ve nebi” kelimeleri kullanılır. Peygamberlik Allah tarafından verilen yüce bir 

görevdir, Allah'ın bir lutfudür. İnsanlar çalışıp çabalamakla her makam ve mevkie 

yükselebilir. Fakat Peygamber olamazlar. Zaten bu yol, sevgili Peygamberimiz Hz. 

                                                           

80  Tâ-Hâ, 20/40-44. 

81  Sâbûnî, age, II/236-237. 

82  Süleyman Ateş, age, V/437; Sâbûnî, age, II/237. 

83  Tâ-Hâ, 20/51  

84  Sâbûnî, age, II/237. 
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Muhammed ile kapanmıştır. Peygamberler İnsanlar arasından seçilip görevlendirilmiş 

kimselerdir. onlar da bizim gibi kuldur, farkı onlara vahiy gelmiştir. “Normal insanlara 

vahiy gelmez. Kuran’da da belirtildiği gibi Yüce Allah, asırlar boyunca peygamberler 

göndermiş, insanları onlar aracılığıyla gerçeği benimseyip yaşamaya çağırmıştır.”  

İslam’da Peygamber anlayışı diğer Ehl-i Kitap dinlerinden farklıdır. Kuran’a göre 

“Peygamber ne kıral, ne günah işleyen bir insan, ne de Allah’ın oğludur. Peygamberler 

insandır ve Allah’ın elçisidir. Hz. Muhammed Allah’ın son Peygamberi ve bir beşer ve 

kuldur. Diğer insanlardan farklıdır. ”85   

Kendilerine peygamber gelmemiş hiçbir topluluk ve ümmet bulunmadığı 

Kur'an'da şöyle dile getirilmektedir. “Geçmiş her ümmet içinde mutlaka bir uyarıcı 

Peygamber gelmiştir.” 86  “Allah'a and olsun ki biz senden önceki ümmetlere de 

Peygamberler göndermişizdir.”87 “Ben Şehâdet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve 

ilçisidir. ” Ben Peygamberliğe seni seçtim sana vah-yedeceklerimi dinle, konuyla ilgili 

er-Râzî (ö.606/1210) şöyle der : “Burada son derece heybet ve azamet vardır. Sanki 

Yüce Allah şöyle demiştir: Sana korkunç ve büyük bir emir geldi. ”88   

“Hani senin kurtuluşuna sebep olacak şeylerden bazılarını annene vahy etmiştik. 

Yüce Allah Hz. Mûsâ’nın doğduğunda annesine ilham etti.” “Onu sandığa koy. Nil 

nehrine bırak, onu benim de düşmanım, onun da düşmanı olan biri alacaktır. Gözümün 

önünde yetiştirilmen için senin üzerine benden bir sevgi koydum.” 89  Allah 

Peygamberleri gönderdikten sonra onlara yardım bolunmuş onları terk etmemiş. Hz. 

Mûsâ'yı kardeşi Harun ile desteklemiştir. ve Onu asa ve el mucizesi ile desteklemiştir. 

Peygamberlerin Mucizeleri farklı olmuştur. “Bu sebeple işledikleri kötülüklerin cezası 

onlara ulaştı ve alay ettikleri şey kendilerini kuşattı.”  

“Tâğût'a kulluk etmekten kaçınıp, Allah’a yönelenlere müjde vardır. Dinleyip de 

sözün en güzeline uyan kullarımı müjdele. İşte Allah'ın hidayet edip, doğru yola ilettiği 

kimseler onlardır. İşte onlar akıl sahipleridir.”90 “Andolsun biz, her ümmete, Allah’a 

kulluk edin, tâğûttan kaçının diye peygamber gönderdik. Allah, onlardan kimini doğru 

                                                           

85  Remzi Kaya, age, 216. 

86  Fatır, 35/23-24. 

87  Nahl, 16/63.  

88  Sâbûnî, age, II/ 231. 

89  İbnü’l-Cevzî, IV/165; Mevdudi, a,g,e, III/ 245; Kur’an Yolu, I/379.  

90  Sâbûnî, age, II/236. 
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yola iletti; onlardan kimine de (kendi iradeleri sebebiyle) sapıklık hak oldu. Şimdi 

yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün.” 

3. Ahiret İnancı  

İmanın şartlarından birisi âhiret gününe yani öldükten sonra dirilmeye inanmadır. 

Bunlar “sûr'ûn üflenmesi, bütün ölülerin dirilip kalkması, amel defterlerinin kendilerine 

verilmesi ve mahşer meydanında toplanıp sûal ve hesaba çekilmesi ile mizan, şefaat, 

sırat, Kevser, cennet ve cehennem gibi âhiret hayatına ait hususlara inanmaktır.”91 Yüce 

Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur: “Kıyamet mutlaka gelecektir. Herkes 

işlediğinin karşılığını görsün diye, neredeyse onu gizleyecektim. (Geleceğinden hiç söz 

etmeyecek)”92 Ahiret ölümden sonraki hayatı, dünyaya yaptıkları işleri karşılığını ihtiva 

etmektedir. Ahirete inanmak Allah’a inanmak gibi gaybî bir meseledir. Kuran’ın birçok 

ayetlerine Allah’a ve ahirete inanın diye zikredilmektedir. Allah ve ahiret inancı 

İslâm’ın en önemli iki rüknüdür.93    

Peygamberlere tevhitten sonra vahyolunan ikinci şey ahiretin gerçekleşmesidir. 

“Peygamberler bu bilgiyi sörünlüştürmesini nedeni insanlara bilgilendirmek bu bilginin 

iletilmesinin amacı da belirtilmiştir.” Her insanın yaptıklarını karşılığını öbür dünyada 

göreceklerdir. Bu işlerin gizli tutulması kıyamet gününde meydana çıkacaktır. Ahirette 

inanan bir insan doğru yoldan sapmamalıdır. Ahirete inanmayan bir insan kendini kötü 

yollara düşürür ve boş şeylerle uğraşır. Çünkü ahiretin gelmesini düşünmüyor.94 Yüce 

Allah vahyettiği âyetlerde bildirilmektedir. “Ki Allah’ın Peygamberlerini yalanlayan ve 

imandan yüzçevirenler için çetin bir azap vardır.”95   

“Firavun büyücüleri bir araya topladığında Hz. Mûsâ onlara şöyle dedi: Yazıklar 

olsun size! Allah’a karşı yalan uydurmayınız sonra şiddetli bir azap ile sizi yok eder ve 

kökünüzü kazır. Azaptan maksat ahiret azabıdır.” 96  “Ey büyücüler! Ben mi, yoksa 

kendisine inanıp tasdik ettiğiniz Mûsâ’nın Rabbi mi, hangimiz daha şiddetli ve devamlı 

azap vereceğiz, göreceksiniz. Büyücüler de şöyle dediler: Mûsâ aracılığıyla Allah’tan 

                                                           

91  Bekir Topaloğlu-İlyas Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü, İsam Yayınları, İstanbul 2008,18-19. 

92  Tâ-Hâ, 20/ 15.  

93  Remzi Kaya, Kur’an’a Göre Ehli Kitap ve İslâm, Yağmur Yayınları, (2.Baskı), İstanbul, 2016, 

232. 

94  Mevdudi, age, III/241. 

95  Sâbûnî, age, II/237. 

96  Sâbûnî, age, II/238. 
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bize gelene iman edeceğiz ve seni tercih etmeyeceğiz. Sen yapacağını yap. Senin sözün 

bu dünya hayatında geçerlidir. Ve senin sözü hayatı ise fani ve geçicidir. Biz ebedi 

nimetleri istemekteyiz.” 97 “Her kimse Allahın kitabından yüz çevirirse o kıyamet günü 

bir günah yüklenecektir. Sürekli olarak o yükün altında kalacaklardır. Kıyamet gününde 

bu onlar için ne kötü bir yüktür.”98  

4. Sûra Üfürme 

Kıyamet günü, sura üflendiği gündür. Sur rivayetlerde “İsrafil Aleyhisselam’ın 

üfleyeceği bir alet” olarak zikredilmektedir. Bu bir “boynuza” benzetilir ve onun “bir 

halkasının boyutunun yer ile gökler arasındaki mesafesinde olduğu” rivayet edilir. Sur 

kelimesinin kök anlamları “çok ses çıkarma öğmek, yaklaştırmak, şekil vermek” 

anlamlara gelmektedir. Sur’a üfleme hadisesi de “yeniden hayata dönüş ve cesetlerin 

kendi şekillerinde canlanmasını başlatan olaydır.” Sura üflediği gün, suçluları, uyuşmuş 

bir halde bir araya topladığı görülür. O gün suçluları göm gük (kör bir durumda) 

toplanırlar.99   

“Müfessirler Zürkan kelimesini körlük diye tercüme etmişler. el-Kelbî, zurkan 

kelimesini ‘umyen’ olarak okur. Bu görüş 124. ayetle teyid edilir. Orada Allahu Teâlâ 

zikrinden yüz çevireni kıyamet gününde kör olarak haşredeceğini bilirtilmiştir. Bu âyet 

de onun benzeridir.100  Sur’a üfleme günü sen orada bir ‘ivec Yani, alçaklık ve bir emt 

Yani, yükseklik  görmeyeceksin.”101 

5. Ceza  

Ceza, arapça bir isim olup lüğatta “iyilik veya fenalık karşılığında verilen ivaz ve 

mükâfat” anlamına gelmektedir. Ceza kelimesi, “hem mükâfatlandırmak hem de 

müeyyide uygulamak anlamında” kullanılır.102 İstilahi anlamda ise ceza “failin fiiline 

göre mükâfat ve mücazat” manasını ihtiva etmektedir. el-Mâverdî, (ö. 450/1058) cezayı 

şöyle tarif etmektedir: “Allah’ın emrettiğini yapmayı yasak ettiğinden sakındırmayı 

                                                           

97  Süleyman Ateş, age, V/439. Mevdudi, age, III/259. Sâbûnî, II/240. 

98  Mukâtil b. Süleymân, Tefsîr-i Kebîr, İşaret Yayınları, İstanbul 2006, III/35. 

99  Bekir Topaloğlu- İlyas Çelebi, age, 284-285. Kur’an Yolu, age, I/ 393; Süleyman Ateş, age, 

V/449. 

100  Süleyman Ateş, age, V/449. 

101  Mukâtil bin Süleymân, age, III/36. 

102  Hüseyin Kâzim Kadri, Türk Lüğatı, Devlet Matbaası, İstanbul 1928, II/300; İbn Manzûr, Ebu’l-

Fadl Cemâlud-Dîn Muhammed b. Mükrim, Lisânu’l-Arab, Dâru Sâdır, Beyrut 1956, IV/143.  
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ifade etmektedir.”103 Cezanın amacı “Kur’ân’da fertlerin islah, toplumun himayesi ve 

düzeninin korunması için konulmuştur.” “Allah’ın emirlerini çiğneyenler, yasaklarına 

uymayanlar Allah’a bir zarar veremeyecekleri gibi, O’nun emir ve yasaklarına uymakla 

da O’na herhangi bir fayda sağlayamazlar.”104 

Kur’an da “ceza günü inkâr edenler için özür beyan etme yok ancak yaptıklarını 

karşılığını görecekler.”105  

“O gün yüzler, Hayy-ü Kayyûm’a boyun eğer, zulmetmiş olan perişan olur. Fakat 

inanıp güzel işler yapanlar da haksızlığa uğramazlar yaptıklarını karşılığını güzelce 

alırlar.” 106  “Allahın âyetlerine inanmayanlar ve isrâf edenları böyle cezalandırırız. 

Elbette âhiretin azâbı daha çetin ve daha süreklidir.’107 Ceza ve hesap günü şüphesiz 

olacaktır.108 Onlar ‘Hesap ve ceza günü ne zaman’ diye soruyorlar. 109 Girin oraya ister 

sabredin ister etmeyin artık sizin için birdir. Siz hep yaptıklarınıza göre 

cezalandırılacaksınız. 110  Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlar Rablerinin, 

kendilerine verdiği şeylerle zevk ve mutluluk duyarak cennetlerde ve nimetler içinde 

bulunurlar.”111 

6. Mükâfat 

Arapça bir kelime olan mükâfat; “ödül, karşılık, hediye, armağan, iyiliğe iyilikle 

vermek” manalarına gelmektedir. Eğitim biliminde ise iyi bir çalışma ve ya iyi bir iş 

gösteren öğrenci öğretmen veya yöneticiler tarafından verilen ödül ve hediyedir. 

Muhakkak ki “mükâfat çocuğu veya öğrenciyi takdir ve tebrik etmek sureti ile 

başarısının devamını sağlamayı ve olumlu davranışlarını ve iyi hareketlerinin tekrarını 

amaçlamaktadır.”  

                                                           

103  Ebu’l-Hasan el-Mâverdi, el-Ahkâmu’s-Sultâniyye, Matbaatu Mustafa el-Bâbî, Mısır 1966,221.  

104  Abdülkadir Udeh, Mukayeseli İslam Hukuku Ve Beşerî Hukuk, Rehber Yayıncılık, Ankara 1990, 

I/609. 

105  Tahrim, 66/7. 

106  Süleymân Ateş, age, 451. 

107  Tâ-Hâ, 20/127.  

108  Zariyat, 51/6. 

109  Zariyat, 51/12. 

110  Tur, 52/16.  

111  Zariyat, 51/15.  
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Yüce Allah bu konuya Kur’an’da pek çok yerde işaret eder. “Allah’a, iman edip 

salih ameller işleyenlere bağışlanma ve büyük bir mükâfat vaat etmiştir.” Ve Allah’ı 

inkâr edip ayetlerini yalanlayanları cehennemlik diye vaat etmiştir. Önce ki âyette 

“mü’minlerin sonuna varacakları yeri anlattıktan sonra, bu âyette de suçlu kâfirlerin 

varacakları yeri ve onların cehenemin alt tabakalarında sürekli azap içerisinde 

kalacaklarını belirtmektedir.”112  Yûsuf suresinin 22. ayetinde “Yûsuf güçlü bir hale 

geldiğinde, ona hüküm ve ilim verdik işte güzel davrananları biz böyle 

mükâfatlandırırız”.113 “Doğruyu getiren ve getirenler doğruyu tasdik eden için kıyamet 

gününde rablerinin huzurunda arzuladıkları ve gözlerinin hoş gördüğü her şey vardır. 

İşte dünyada iken Allaha itaat edip yasaklarından kaçınarak iyilikte bulunanların 

mükâfatı budur.”114 “İman etmiş olarak kim iyi işler yaparsa Ne Kötülükleri artırılarak 

zulme, ne iyilikleri eksiltilerek haksızlığa uğrayacağından korkmaz.” 115  

7. Şefaat  

Sözlük anlamıyla şefaat “tek olan bir şeyi aynısı veya benzeriyle çift hale 

getirmek, bir başkası adına ricada bolunmak,” anlamına gelir. Terim olarak ise “bir 

Müminin günahlarını bağışlanması için aracı olmak, birinin işini hal etmektir.” “Şefaat 

meselesi imkânı elde etmek için yetkilisi nezdinde aracılık yapmak gibi manalara 

gelmektedir. Şefaatın kime ayit olduğu ve kimin izniyle olacağı belirlemektedir.”116 

“Rahmân’ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip 

olmayacaklardır.” 117  “Allah-u Teâlâ nın izni olmadan ve yetki vermeden hiç bir 

kimsenin şefaatte bulunmaz.” Bu durum Bakara suresinin 255. ayetinde belirtilmiştir. 

Hz. Peygamber efendimiz Her Peygamberin Allah-u Teâlâ nezdinde makbul bir duası 

vardır. “Başka Peygamberler dua etmeye acele ettiler. Ben ise dua ve şefaat etmeyi 

kıyamet günü için ümmetime sakladım. Şirk koşmadan ölen ve büyük günah işleyenleri 

şefaat edeceğim.”118  

                                                           

112  Maide, 5/9-10. 

113  Sâbûnî, age, II/45. 

114  Zümer, 39/34. 

115  Tâ-Hâ, 20/112. 

116  Topaloğlu- Bekir İlyas Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü, s. 287. 

117  Meryem, 19/87. 

118  Müslim, Cenâiz 102-103: Buhârî, Deavât 1; Müslim, İman 334-342. 
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Şefaat İmansız olarak ölenler ve Kâfirler ve Münafikler için yoktur. Allahu Teâlâ 

Kâfirlere şöyle hitap ediyor “Allah’tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki ‘Ya onlar 

hiçbir şeye güçleri yetmese ve düşünemiyor olsalar da mı? De ki: şefaatin tümü 

Allah’ındır. Göklerin ve yerin mülkü o’nundur. Sonra O’nun huzuruna 

döneceksiniz.”119  

“Allah’ın izni olmadan kimse şefaat edemeyecek. Allah’ın huzurunda söz almış 

olanlar hariç hiç kimse şefaat edemeyecektir.”120 Enbiya suresinin 28. ayetinde şefaat 

edenlerin hallerini anlatıyor. “onlar Allah’ın razı olduklarından başkasına şefaat 

etmezler.”121 

8. Şefaati Haber Veren Ayetler 

“O gün Allah’ın izin verdiği hariç kimsenin kimseye şefaat edemeyeceği 

bildirilmekte.”122 İnkâr eden kişileri iddialarını redettikten sonra Hz. Peygamber (s.a.v.) 

emreden ayetleri zikretmektedir. “O halde onları affet onlar için istiğfarda bulun.”123 

“Onlar için Allah’tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet 

edendir.”124 “Sana biat için gelen kadınları biatlarını Kabul et ve onlar için Allah’tan 

bağışlanma dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayan çok merhamet edendir.”125  

Şimdi bu ayetlerden düşünelim ki eğer bir şefaatçi olmasaydı Allah-u Teâlâ onlar 

için istiğfarda bulunma ve bağışlanma dilemezdi. Bu ayetlere baktığımızda “şefaat iman 

edenler için geçerlidir.” Başka bir ayeti kerimede münafıklar hakında şöyle 

buyurmaktadır: “Onlara bağışlanma dilesen de, dilemesen de onlar için birdir. Onları 

asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.”126 Yine 

nice ayetler de örnek vermektedir hatta Meleklerde Allah’ın yoluna uyanlara istiğfar 

ederek şefaat etmektedirler. “Arşı taşıyan ve onun çevresinde bulunanlar (melekler) 

Rablerini hamd ederek tesbih ederler, O’na inanırlar ve inananlar için (şöyle diyerek) 

                                                           

119  Zümer, 39/ 43-44.  
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Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin 

yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azâbından koru.”127  

9. İbadetler ve Namaz  

“Arapça bir kelime olan İbâdet mastardır. Sözlük anlamı kulluk yapmak kölelik 

etmek, şartsız itaat etmek ve boyun eğmek demektir. Allah’a karşı gösterilecek saygı, 

tazim ve hürmet Allah’ın emirlerini yerine getirmek, yasak ve bütün haram kıldığı 

şeylerden uzaklaşmak manasındadır. İbadetlerden maksad namaz kılmak, oruç tutmak, 

cihad yapmak yahut kâfirlere benzememektir.”   

İbadet sadece kâinatın sahibi olan Allah’a yapılır.128 Sadece Allah’a ibadet edip ve 

sadece ondan yardam istenir.129 “Bütün Peygamberler insanları tek olan Allah’a ibadet 

etmeye dâvet etmişlerdir.” “Allah’dan başkasına kulluk etmeyin ben size onun 

tarafından tebşir ve inzar için gönderilmiş bir peygamberim.” 130  Ve başka ayette 

“Allah’tan başkasına ibadet etmeyin. Duğrusu ben sizin adınıza elem dolu bir günün 

azabından korkuyorum.”131  

Bedeni İbadetler: Sadece vücut ve fiziki yapılan ibadetlerdir. Namaz, oruç, itikâf 

gibi sadece bedenle yapılan ibadetlerdir. Sadece Allah rızası için yapılan bedeni 

hareketlerle Allah Teâlâ’yı yüceltmek ve nefsi terbiye etmektir. 

Mali İbadetler : Mal ile yapılan ibadettir. “Zekât, kurban, sadaka gibi yalnız mal 

ile yapılan ibadetlerdir. Bu ibadetlerin hedefi muhtaçlara sarf ederek onların 

ihtiyaçlarını gidermektir. ”132  

Hem mali hem bedeni ibadet: Hac gibi bedeni ve malî ibadettir.133 Bunlardan 

biri cihad en güzel ibadetlerdendir. Hacc da hem mali hem bedeni ibadetlerdendir. 

Allah-u Teâlâ buyurmaktadır: “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize 

ibadet edin ki Allah’a karşı gelmekten sakınasınız.”134 “Ben cinleri ve insanları, ancak 

                                                           

127  Mümin, 40/7. 

128  Meryem, 19/65.  

129  Fatıha, 1/5-6. 

130  Hud, 11/2. 

131  Hud, 11/26. 
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bana kulluk etsinler diye yarattım.”135  “Ben seni (peygamber olarak) seçtim. Şimdi 

vahyolunacak şeyleri dinle. Şüphe yok ki ben Allah’ım. Benden başka hiçbir ilâh 

yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl” 136  “Senden önce 

gönderdiğimiz bütün peygamberlere, şüphesiz, benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse 

bana ibadet edin”137 diye vahyetmiştir. 

 

                                                           

135  Zariyat, 51/56. 

136  Tâ-Hâ, 20/13-14.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

HZ. MÛSÂ VE FİRAVUN MÜCADELESİ 

A. HZ. MÛSÂ VE HZ. HARUN’UN ÖZELLİKLERİ  

1. Allah İnancı Konusunda Mücadele  

Yüce Allah kendisini ilah kabul eden Firavan’a karşı Hz. Mûsâ’yı gönderir. Hz. 

Mûsâ’ya şu tavsiyede bulunur: “Sen ve kardeşin birlikte âyetlerimi götürün. Beni 

anmayı ihmal etmeyin. Firavun'a gidin. Çünkü o, iyiden iyiye azdı. Ona yumuşak söz 

söyleyin. Belki o, aklını başına alır veya korkar.”138 İtikâdî konularda Hz. Mûsâ'nın 

emrettiklerini de haber veren Yüce Allah, Hz. Mûsâ'nın Allah'ın bir olduğunu,139 O'na 

ortak koşulamayacağını140 söylediğini belirtmektedir. Hz. Mûsâ’nın Firavun’a ilk tebliği 

Allah’ın varlığı ve birliğinini bildirmesine rağmen, tebliğ kabul görmez. Bundan sonra 

mücadele devam eder.  

Tâ-Hâ Sûresi bütün olarak peygamberlerin tamamen verilen temel prensipleri 

ihtiva eder. Allah, ahiret, Peygamber ve kitap inancları ilk sırayı alır. Hz. Mûsâ’ya 

verilen Tevrat, asıl itibariyle Kur’an’la aynıdır. Ayrılan noktalar Hz. Mûsâ’ya verilenler 

değildir. Tahrif edilen metinlerde yanlışlıklar olmakla birlikte bir Allah inancını 

bulmamız mümkündür. Örnek vermek gerekirse, “Kitab-ı Mukaddes'e göre Allah birdir. 

Ondan başka tanrı yoktur.141 O, ezelî ve ebedîdir.142 Her şeye kadir ve yaratıcıdır.143 O, 

Melik'tir, Hükümdar'dır ve yüce bir taht üzerindedir. 144  O'nu kimse göremez. 145 

Kendisine dua edenlere yakındır.”146 "Dinle ey İsrâil! Tanrınız Rab, birdir"147 şeklinde 

nitelendirilirken, O'nun İsrâiloğlunun babası olduğu da iddia edilir.148  

                                                           

138  Tâ-Hâ, 20/42-44 

139  Tâ-Hâ, 20/98. 

140  Enâm, 6/151-152. 

141  Tesniye, 4/35. 
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146  Mazmurlar, 145/18. 
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“Yaratıcı, Hz. Yakup'la güreşir. Güreş anında Hz. Yakup Allah'ın uyluk kemiğine 

dokunduğu için uyluk eti yemek Yahudi milletine haram kılınır.” Yine kâinatı yaratırken bir 

takım tanrılarla savaşmak mecburiyetinde kalmıştır. Yahova İsrâiloğullarının özel tanrısı 

olup, Yahudiler de O'nun oğullarıdır.149 Yahova, zaman zaman oğullarına haksızlık yapıp 

pişman olmuştur. Tanrı'nın "Yazıklar olsun bana, çünkü ben evimin harap olmasını, 

mabedimin yıkılmasını ve evlatlarımın perişan olmasını istedim" 150  dediği nakledilir. 

Yukarıda yer alan metinlere Tâ-Hâ Suresi’nde değinilmez. Sure olması gereken gerçekleri 

kısa ve özlü bir şekilde zikreder. 

2. Hz. Mûsâ ve Hz. Harun’un Peygamberliği  

İncelediğimiz Surede Hz. Mûsâ Ve Hz. Harun’a peygamberlik görevi verildiği 

belirtilir. Bütün ilahi dinlerde peygamberlikle ilgili hasletler her iki Peygamberde 

mevcuttur. Her ikisi de güzel vasıflara sahibtir. Kendilerine kitap ve mucizeler 

verilmiştir. İlâhi kökenli bir din olması münasebetiyle, Yahudilikte bir peygamber 

inancı bulunur. Tâ-Hâ Suresi’nde kısmen Kur’an’da da daha geniş peygamber 

inancından bahsedilir. Yahudilikte Allah'ın emirlerini insanlara öğretmek için Allah'ın 

yetki verdiği kişiye "Navi”, "Nebi" (peygamber) denilir.151 Hz. Mûsâ bütün güzel hasletlere 

sahip olup tebliğ edilmesi gerekenleri insanlarea bildirmesine rağmen Allah inancında 

olduğu gibi bu inancda bozulmuştur. Kur'ân-ı Kerim'e göre, Yahudilerin yanıldıkları 

konulardan bir diğeri peygamberliktir.  

Yahudi kutsal kitabında peygamberin Allah'a ve kullarına karşı bir takım görevleri 

bulunmaktadır. 152  O, dünyada “Tanrının ağzı” durumundadır. 153  Her peygamberin 

Allah'ı görmesi mümkün olmaz. Allah'ı görmek Hz. Mûsâ'ya nasip olmuştur.154  

Kur'ân-ı Kerim'de Yahudilere gönderilmiş peygamberler hakkında verilen bilgilerle, 

Yahudi kutsal kitaplarında yer alan bilgiler arasında hayli fark bulunmaktadır. Öte yandan, 

                                                                                                                                                                          

147  Tesniye, 6/4. 

148  Yeramya, 31/9; İşâya, 64/8. 

149  Mezmurlar, 74/2-10; Huruç, 3/7; Tesniye, 14/1-7. 

150  Bkz: Ahmed Çelebi, age, (Judaizm) I/245. 

151  Harman, Ö. Faruk, Yahudilikte peygamberlik ve Peygamberler, (Basılmamış makale, İstanbul 

1991, s. 11. 

152  Bkz: Yeramya, 1/4-9 

153  Bkz: Çıkış, 15-16; Sayılar, 22/32. 

154  Sayılar, 12/7-8. 
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Yahudi inancında peygamberlerin günahlardan korunmasıyla ilgili bilgilere de rastlanmaz. 

Eski Ahid'te, Kur'ân-ı Kerim'in peygamber olarak nitelendirdiği bazı şahısların günah 

işlediklerinden bahsedilir. Buna göre peygamber “yalan söyleyebilmekte, zina edebilmekte, 

içki içebilmekte ve hırsızlık yapmaya teşvik edebilmektedir.”155 Örneğin “Hz. Mûsâ'nın 

kavminden Mısırlıları soymalarını istediği zikredilmektedir.”156 Yeramya, “peygamberler 

hile ile peygamberlik elde ediyorlar, kâhinler peygamberlerin eliyle hâkim oluyorlar. 

Kavminde böyle seviyor. Bunun sonunda ne yapacaksınız” demektedir.157  

Yine Yahudilerin kutsal kitabında “Avram'ın (Hz. İbrahim) Mısır'a girince hanımın 

güzelliğinden kendisine bir zarar gelmemesi için onu kız kardeşi olarak takdim ettiği ve 

Firavun'un da onu aldığı zikredilmektedir.”158 Yahudi kutsal kitabında peygamber olarak 

kabul edilmeyip, bir kral olarak görülen Hz. Davud ve Hz. Lut 159  gibi peygamberler 

hakkında yakışıksız anlatımlar bulunur. Hz. Davud'un “bir kadınla,” 160  Hz. Lut'un 

“kızlarıyla” suç işlediği anlatılır.161 Yine bunlara göre “bir peygamber içki içebilmekte,”162 

Hz. Süleyman için ileri sürüldüğü gibi “puta tapa bilmektedir.” 163  Bu bilgilere göre 

Peygamberlerde korunmuşluk sıfatı bulunmaz. 

Kur'ân-ı Kerim “İsrailoğullarının inandıkları Hz. İbrahim,164 Hz. İsmail ve Hz. 

İshak,165 Hz. Yakup ve Hz. Yusuf,166 Hz. Mûsâ ve Hz. Harun,167 Hz. Davud168 ve Hz. 

Süleyman169 gibi peygamberlerin İsrailoğullarına gönderildiğinden bahsederken onların 

birer insan ve insanlara örnek teşkil edecek seçkin kişiler olduklarını haber 

                                                           

155  Çıkış, 3/22; 12/35-36. 

156  Çıkış, 3/22; 12/35-36. 

157  Yeramya, 5/31; 14/14. 

158  Tekvin, 12/1-9; Mahmud b. Şerif, age, 109-111; Ahmed Hicâzî, age, 194. 

159  Bkz: II. Samuel, 3/17-18; 5/17; 6/16-21; 12/7; I. Krallar, 2/10-11. 

160  II. Samuel, 11/1-5. 

161  Tekvin, 19/30-36; Ahmed Hicâzî, age, s. 195. 

162  İşâya, 28/7. 

163  I. Krallar, 11/1-10. 

164  Şuara, 26/70; Meryem, 19/41-44; İbrahim, 14/35. 

165  Hud, 11/71; Saffat, 37/101-103. 

166  Yusuf, 12/4-5; 18, 67-68. 

167  Kasas, 28/7; 15-16; Tâ-Hâ, 20/24-26. 

168  Bakara, 2/250; Sebe, 34/10-11. 

169  Neml, 27/16-17; Sebe, 34/12-13. 
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vermektedir.”170 İslâm bilginleri Kur'ân-ı Kerim'den faydalanarak peygamberlerin bir 

takım sıfatlarının olduklarını kabul etmektedirler.171 Hz. Mûsâ İsrailOğullarına getirdiği 

dini tebliğ etmiş, ancak onlar Hz. Mûsâ'dan sonra istedikleri doğrultuda inanç 

sistemlerini oluşturmuşlardır. Kur'ân-ı Kerim onları tenkit ederken, sözlerinde 

durmamakla suçlamıştır. Bunların başında Tevrat'ı tahrif etmeleri, Hz. Mûsâ'dan sonra 

gelecek peygamberi ve kitapları inkâr etmeleri ilk sırayı alır. Bu durumları belirten 

ayetlerden bazıları şöyledir: 

"Andolsun ki Allah İsrailoğullarından söz almıştı. İçlerinden on iki başkan 

göndermiştik. Allah demişti ki, 'Ben sizinle beraberim. Eğer namaz kılar, zekat verir, 

peygamberlerimize inanır, onlara yardım eder ve Allah'a güzel borç verirseniz elbette sizin 

günahlarınızı örterim!.."172 

"Allah kendisine kitap ve hikmet verilen peygamberlerden şöyle söz almıştı. 

'Yanınızda bulunan (Kitapları) doğrulayan bir peygamber geldiğinde ona mutlaka 

inanacak ve yardım edeceksiniz. Bunu kabul ettiniz mi?' (Peygamberler) 'Kabul ettik' 

dediler..."173 

Hz. Mûsâ ve kardeşi Harun Firavun’a gönderilen birer peygamberdirler. Yüce 

Allah Yahudilerin İsrailoğullarına birçok peygamber göndermiştir. Bunlardan kendisine 

Tevrat verilerek gönderilen Hz. Mûsâ’dır. Hz. Harun’da Hz. Mûsâ’ya yardım etmekle 

görevlendiren kardeşidir. O da peygamberdir. Tâ-Hâ Suresi’nde ikisinden de bahsedilir. 

Hz. Yusuf’un vefatinden sonra Mısır’da yaşayan İsrailoğulları ve diğer insanlar, birkaç 

zaman içerisinde onun yolunu takip ederler. Daha sonra hakikatleri unuturlarlar. Mısır 

Kiptîlerin idaresine geçer. İşte zaman dili içinde Allah’ı bırakıp yıldızlara ve putlara 

tapmaya başlamışlar. Kiptîler, İsrailoğüllarını hakir görüp onlara en ağır işlerde 

çalıştırırlardı. İsrailoğulları kalabalık oldukları için on iki kabileye ayrılır. İsrailoğulları 

dedelerinin ülkesine gitmek için izin almak isteselerde kendilerine izin verilmezdi. Hz. 

Harun Hz. Mûsâ’dan büyüktür. Firavun’ın çocukları öldürme emri vermeden önce 

dünyaya gelmiştir.174  

                                                           

170  Enâm, 6/90; Mâide, 5/67; Ahzab, 33/39; Ahmed Çelebi, age, I/105. 

171  Ahmed Çelebi, age, I/105. 

172  Mâide, 5/12.  

173  Âl-i İmran, 3/81. 

174  Hâkim, en-Nisaburi, el-Müstedrek, (trc: Beşir Eryarsoy), Konevi Yayınları, 2013 II/577. 



  

29 

Kur’an-ı Kerim’de Hz. Harun ile ilgili fazla bilgi yoktur. Hz. Mûsâ Medyen’den 

döndüğü esnada Peygamberlik göreviyle şereflendiriliyor. Yüce Allah tarafından Hz. 

Mûsâ, yanındaki mucizelerle kibirlenen, ilahlık iddia eden ve haddi aşan Firavun’un 

gitmekle emrolunur.175 “Firavun’a git, çünkü o azmıştır.”176  Hz. Mûsâ ise, Firavun ve 

kavminin, kendisini kabul etmemesinden korkuyor, kardeşi Harun’u kendisine yardımcı 

olarak verilmesini istiyor. Zira hata ile Firavun’un kavminden birini öldürmüştü. Bunun 

üzerine kendisine kötülük yapılacağından korkuyordu.177 Hz. Mûsâ Rabbine şöyle dua 

eder: “Ey rabbim! Beni yalanlamalarından korkuyorum.”, “Göğsüm daralır, akıcı 

konuşamam, onun için Harun’a da Peygamberlik ver ve onu bana yardımcı yap.” “Bir 

de onların benim üzerimde bir kısas davaları var bu sebeple öldürmelerinden 

korkarım.”178 “Bana ailemden bir vezir ver. Kardeşim Harun’u. Onunla gücümü artır. 

Onu işime ortak et. Ta ki seni çok tespih edelim. Ve çok zikredelim. Çünkü sen bizi 

hakkiyle görmektesin.”179 Yüce Allah bu duasının neticesinde sana istediğin verildi Ey 

Mûsâ diye cevap veriyor. Harun’a Peygamberlik görevi verildi diye buyuruldu. 

“Firavun’a gidin ve deyin: şüphesiz biz âlemlerin Rebbi’nin elçisiyiz. İsrailogullarını 

bizimle beraber gönder.” 180  “Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır yahut 

korkar.”181  

Tâ-Hâ Suresi’nde kendilerine görev verilen Hz. Mûsâ ve Hz. Harun Yüce Allah’a 

karşı şöyle derler: “Dediler ki: Rabbimiz! Doğrusu biz, onun bize aşırı derecede kötü 

davranmasından yahut iyice azmasından endişe ediyoruz. Buyurdu ki: Korkmayın, 

çünkü ben sizinle beraberim; işitir ve görürüm. Haydi, ona gidin de deyin ki: Biz, senin 

Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını hemen bizimle birlikte gönder; onlara eziyet etme! 

Biz, senin Rabbinden bir âyet getirdik. Kurtuluş, hidayete uyanlarındır. Hakikaten bize 

vahyolundu ki: (Peygamberleri) yalanlayan ve yüz çevirenlere azap edilecektir.”182  

                                                           

175  es-Sâbûnî, age, II/233. 

176  Tâ-Hâ, 20/24. 

177  Kur’an Yolu, age, I/417. 

178  Şuarâ, 26/12-14. 

179  Tâ-Hâ, 20/29-35. 

180  Şuarâ, 26/16-17.  

181  Tâ-Hâ, 20/44. 

182  Tâ-Hâ, 20/45-48 Bkz: es-Sâbûnî, age, II/237; Kur’an Yolu, age, I/381. 
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 Hz. Mûsâ ve Harun Firavuna giderek kendilerini Allah’ın elçileri ve Tevhit dinini 

tebliğ etmeyle görevlendirdiklerini bildirdiler. Firavun “ben sizin en yüce 

Rabbinizim” 183  sözleriyle kendisinden başka ilah olmadığını belirtir. Hz. Mûsâ, 

kavminden ayrılırken kardeşi Hz. Harun’u, kendi yerine vekil bıraktı. Ona şöyle 

demişti: “Benim yerimden onlara ıslahta bulun.” Hz. Mûsâ’nın kavmi Mısır’dan 

çıktıkları zaman yanlarında altun ve gümüşlerini almışlardı. Sâmiri Münafikleri bu 

altınları toplayıp bir buzağ yapmışlar, gönüllerinden buzağa tapmaya başladılar. Hz. 

Harun onlara nasihatte bulundu. Samiriler ise bu nasihate kulak vermeyip itirazda 

bulunurlar. Yüce Allah bu durumu şöyle haber verir.  

“Onlar: Biz, dediler, Mûsâ aramıza dönünceye kadar buna tapmaktan asla 

vazgeçmeyeceğiz! (Mûsâ, döndüğünde) Dedi: Ey Harun! Bunların dalâlete düştüklerini 

gördüğün vakit seni engelleyen ne oldu. (Neden) benim yolumu takip etmedin? Emrime 

âsi mi oldun? (Harun:) Ey annemin oğlu! Dedi, saçımı sakalımı, yolma! Ben, senin: 

‘İsrailoğullarının arasına ayrılık düşürdün; sözümü tutmadın!’ demenden korktum. 

Mûsâ: Ya senin zorun nedir, ey Sâmirî? Dedi. O da: Ben, onların görmediklerini 

gördüm. Zira o elçinin izinden bir avuç (toprak) alıp onu (erimiş mücevheratın içine) 

attım. Bunu böyle nefsim bana hoş gösterdi, dedi. Mûsâ: Defol! Dedi, artık hayatın 

boyunca sen: ‘Bana dokunmayın!’ diyeceksin. Ayrıca senin için, kurtulamayacağın bir 

ceza günü var. Tapmakta olduğun tanrına da bak! Yemin ederim, biz onu yakacağız; 

sonra da onu parça parça edip denize savuracağız! Sizin ilâhınız, yalnızca, kendisinden 

başka ilâh olmayan Allah'tır. O'nun ilmi her şeyi kuşatmıştır.”184  

Hz. Mûsâ kardeşi Harun’u başlarında bulunduğu kavmi puta tapmaları sebebiyle 

azarlaması üzerine Hz. Harun şu cevabı verir. “İsrailoğulları kendisini dinlemediğini, 

onlara zorla engel olduğum takdirde aralarında bir savaş çıkacağından korktum. Onlar 

hakkında emrimi beklemedin mi diyeceksin endişesine düştüm. Uygun bulmadığım için 

bir şey söyleyemedim.”185 

3. Hz. Mûsâ’nın Çocukluğu  

Kur’an’da ismi en çok zikredilen Peygamberlerden biri Hz. Mûsâ’dır. Yüce Allah 

Kur’an-ı Kerim ayetlerinde Hz. Mûsâ’nın doğumundan itibaren geçirdiği evrelere yer 

                                                           

183  Nâziât, 79/24.  

184  Tâ-Hâ, 20/91-98 

185  es-Sâbûnî, age, II/245. 
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verir. Hz. Mûsâ Peygaberlikten önce Firavun’un sarayinde iyi bir eğitim görmüştü. 

Olgunluk çağına ulaşınca Yüce Allah Hz. Mûsâ’ya “Peygamberlik Hikmet ve ilim verir. 

O, Firavun’a karşı muhalefetini yakınlarına söylemişti. Buna karşı çıkması duyulunca 

kendini gizlemişti.”186 

Tâ-Hâ Suresi’nde Hz. Mûsâ’nın çocukluğundan geniş olarak bahsedilmez. 

Konuyla ilgili en geniş bilgi Kasas suresinde yer alır. Yüce Allah bir ve ikinci ayetler’de 

Kur’an’ın icazına işaret ettikten sonra şöyle buyurur: 

“İman eden bir kavim için (faydalı olmak üzere) Mûsâ ile Firavun'un 

haberlerinden bir kısmını sana gerçek şekliyle nakledeceğiz. Firavun, (Mısır) toprağında 

gerçekten azmış, halkını çeşitli zümrelere bölmüştü. Onlardan bir zümreyi güçsüz 

buluyor, bunların oğullarını boğazlıyor, kızlarını ise sağ bırakıyordu. Çünkü o 

bozgunculardandı. Biz ise, o yerde güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onları 

önderler yapmak ve onları (mukaddes topraklara) vâris kılmak istiyorduk. Ve o yerde 

onları hâkim kılmak; Firavun ile Hâmân'a ve ordularına, onlardan (İsrailoğullarından 

gelecek diye) korktukları şeyi göstermek (istiyorduk). Mûsâ'nın anasına: Onu emzir, 

kendisine zarar geleceğinden endişelendiğinde onu denize (Nil nehrine) bırakıver, hiç 

korkup kaygılanma, çünkü biz onu sana geri vereceğiz ve onu peygamberlerden biri 

yapacağız, diye bildirdik. Nihayet Firavun ailesi onu yitik çocuk olarak (nehirden) aldı. 

O, sonunda kendileri için bir düşman ve bir tasa olacaktı. Şüphesiz Firavun ile Hâmân 

ve askerleri yanlış yolda idiler. Firavun'un karısı (sepetin içinden erkek çocuk çıkınca 

kocasına:) Benim ve senin için göz aydınlığıdır! Onu öldürmeyin, belki bize faydası 

dokunur, ya da onu evlât ediniriz, dedi. Hâlbuki onlar (işin sonunu) sezemiyorlardı. 

Mûsâ'nın anasının yüreğinde yalnızca çocuğunun tasası kaldı. Eğer biz, (vâdimize) 

inananlardan olması için onun kalbini pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse işi meydana 

çıkaracaktı. Annesi Mûsâ'nın ablasına: Onun izini takip et, dedi. O da, onlar farkına 

varmadan uzaktan kardeşini gözetledi. Biz daha önceden (annesine geri verilinceye 

kadar) onun sütanalarını kabulüne (emmesine) müsaade etmedik. Bunun üzerine ablası: 

Size, onun bakımını namınıza üstlenecek, hem de ona iyi davranacak bir aile göstereyim 

mi? dedi. Böylelikle biz onu, anasına, gözü aydın olsun, gam çekmesin ve Allah'ın 

vâdinin gerçek olduğunu bilsin diye geriverdik. Fakat yine de pek çoğu (bunu) 

bilmezler. Mûsâ yiğitlik çağına erip olgunlaşınca, biz ona hikmet ve ilim verdik. İşte 

                                                           

186  Kur’an Yolu, age, I/470. 
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güzel davrananları biz böylece mükâfatlandırırız. Mûsâ, ahalisinin habersiz olduğu bir 

sırada şehre girdi. Orada, biri kendi tarafından, diğeri düşman tarafından olan iki adamı 

birbiriyle döğüşür buldu. Kendi tarafından olanı, düşmana karşı ondan yardım diledi. 

Mûsâ da ötekine bir yumruk vurup ölümüne sebep oldu. (Bunun üzerine:) Bu şeytan 

işidir. O, gerçekten saptırıcı, apaçık bir düşman, dedi. Mûsâ: Rabbim! Doğrusu kendime 

zulmettim (başıma iş açtım). Beni bağışla dedi, Allah da onu bağışladı. Çünkü çok 

bağışlayıcı, çok esirgeyici olan ancak O'dur. Mûsâ: Rabbim! Bana lütfettiğin nimetlere 

andolsun ki, artık suçlulara (ve suça itenlere) asla arka çıkmayacağım, dedi. Şehirde 

korku içinde, (etrafı) gözetleyerek sabahladı. Bir de ne görsün, dün kendisinden yardım 

isteyen kimse, feryat ederek yine ondan imdat istiyor. Mûsâ ona (yardım isteyene) dedi 

ki: Doğrusu sen, besbelli bir azgınsın! Mûsâ, ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak 

isteyince, o adam dedi ki: Ey Mûsâ! Dün bir cana kıydığın gibi, bana da mı kıymak 

istiyorsun? Demek, düzelticilerden olmak istemiyor da, bu yerde ille yaman bir zorba 

olmayı arzuluyorsun sen! O. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi: Ey Mûsâ! 

İleri gelenler seni öldürmek için hakkında müzakere ediyorlar. Derhal (buradan) çık! 

İnan ki ben senin iyiliğini isteyenlerdenim, dedi. Mûsâ korka korka, (etrafı) 

gözetleyerek oradan çıktı. ‘Rabbim! Beni zalimler güruhundan kurtar’ dedi. Medyen'e 

doğru yöneldiğinde: Umarım, Rabbim beni doğru yola iletir, dedi. Mûsâ, Medyen 

suyuna varınca, orada (hayvanlarını) sulayan birçok insan buldu. Onların gerisinde de, 

(hayvanlarını) engelleyen iki kadın gördü. Onlara: Derdiniz nedir? Dedi. Şöyle cevap 

verdiler: Çobanlar sulayıp çekilmeden biz (onların içine sokulup hayvanlarımızı) 

sulamayız; babamız da çok yaşlıdır. Bunun üzerine Mûsâ, onların yerine (davarlarını) 

sulayıverdi. Sonra gölgeye çekildi ve: Rabbim! Doğrusu bana indireceğin her hayra 

(lütfuna) muhtacım, dedi. Derken, o iki kadından biri utana utana yürüyerek ona geldi: 

Babam, dedi, bizim yerimize (hayvanları) sulamanın karşılığını ödemek için seni 

çağırıyor. Mûsâ, ona (Hz. Şuayb'a) gelip başından geçeni anlatınca o: Korkma, o zalim 

kavimden kurtuldun, dedi. (Şuayb'ın) iki kızından biri: Babacığım! Onu ücretle (çoban) 

tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse, güçlü ve güvenilir olandır, dedi. 

(Şuayb) dedi ki: Bana sekiz yıl çalışmana karşılık şu iki kızımdan birini sana 

nikâhlamak istiyorum. Eğer on yıla tamamlarsan artık o kendinden; yoksa sana ağırlık 

vermek istemem. İnşallah beni iyi kimselerden (işverenlerden) bulacaksın. Mûsâ şöyle 

cevap verdi: Bu seninle benim aramdadır. Bu iki süreden hangisini doldurursam 
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doldurayım, demek ki bana karşı husumet yok. Söylediklerimize Allah vekîldir. 

Sonunda Mûsâ süreyi doldurup ailesiyle yola çıkınca, Tûr tarafından bir ateş gördü. 

Ailesine: Siz (burada) bekleyin; ben bir ateş gördüm, belki oradan size bir haber yahut 

ısınmanız için bir ateş parçası getiririm, dedi. Oraya gelince, o mübarek yerdeki vâdinin 

sağ kıyısından, (oradaki) ağaç tarafından kendisine şöyle seslenildi: Ey Mûsâ! Bil ki 

ben, bütün âlemlerin Rabbi olan Allah'ım. Ve ‘Asânı at!’ (denildi). Mûsâ (attığı) asâyı 

yılan gibi deprenir görünce, dönüp arkasına bakmadan kaçtı. ‘Ey Mûsâ! Beri gel, 

korkma. Çünkü sen emniyette olanlardansın’ (buyuruldu). ‘Elini koynuna sok; 

kusursuz, bembeyaz çıkacaktır. Korkudan (açılan) kollarını kendine çek. İşte bu ikisi 

Firavun ve onun adamlarına karşı Rabbin tarafından iki kesin delildir. Çünkü onlar, 

yoldan çıkan bir kavim olmuşlardır’ (diye seslenildi). Mûsâ dedi ki: Rabbim! Ben 

onlardan birini öldürmüştüm, beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un 

dili benimkinden daha düzgündür. Onu da beni doğrulayan bir yardımcı olarak benimle 

birlikte gönder. Zira bana yalancılık ithamında bulunmalarından endişe ediyorum. Allah 

buyurdu: Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir kudret vereceğiz ki, 

âyetlerimiz (mucize yardımlarımız) sayesinde onlar size erişemiyecekler. Siz ve size 

tâbi olanlar üstün geleceksiniz.”187  

4. Hz. Mûsâ’ya Tevrat’ın Verilmesi  

Hz. Mûsâ ilk verilen en önemli mucize Tevrat’tır. Peygamberimizden önce şeriatı 

geniş olarak bünyesinde bulundurması açısından önemlidir. Tevrat İsmi Allah 

tarafından verilir. 188  Ancak Tevrat’ın hacmi ile ilgili bilgiye sahip değiliz. Hz. 

Süleyman döneminde ahid sandığının açılmasıyla içinden sadece iki taş levha çıktığı 

belirtilir. Bu iki taş levhada En’am Suresi 151 ve 152. ayetin olduğu kabul edilir. 

“Kur'ân-ı Kerim'de İsrailoğullarına verildiği belirtilen Tevrat ile Yahudilerin beş kitap 

olarak kabul ettikleri ‘Tora’ kastedilir. Fakat Yahudilerin Tora dışında “Tanah, Mişna 

ve Talmut” gibi kitapları da vardır.”189 

Hz. Mûsâ Tevrat'ı getirmiş, İsrailoğullarını Mısırdan çıkarmış, ancak "arz-ı mevud"a 

giremeden ölmüştür. O'nun yerine geçen Yeşu zamanında Ken'an ülkeleri ele geçirilmiş, 

Silodo gerizim dağında dini merasim için bir mezbah inşa edilmiştir. Bu yer daha sonra 

                                                           

187  Kasas, 28/1-35 

188  Bkz: Schimmel, age, 64. 

189  Bkz: Tümer, Küçük, age, 121; Smart, age, 341. 
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Filistînler tarafından işgal edilmiş, (m:ö.1100) Hz. Mûsâ'dan kalan emanetler mezbahta 

yakılmıştır.190 Aslında Hz. Mûsâ'nın ölümünden sonra Tevrat'ın korunması Yahudi âlimlerine 

bırakılmıştı. Hz. Mûsâ Yüce Allah'tan aldığı Tevrat'ı ahid sandığında korunmasını istemişti.191 

Fakat Hz. Süleyman zamanında açılan sandıktan sadece iki taş levhadan başka bir şeyin 

çıkmadığı görülmüştü.192 İki taş levha on emir dışında büyük bir kitap olamayacağına göre, Hz. 

Mûsâ'nın ahid sandığına koyduğu Tevrat'ın nerede olduğu problemi ortaya çıkmaktadır. İşte 

Kur'ân-ı Kerim, Hz. Mûsâ'ya verilen kutsal metni "kitap",193 "furkân",194 "suhuf"195 ve 

"elvah"196 adları altında ele almaktadır.197 Yüce Allah, Hz. Mûsâ'ya verilen kitaba inanan 

Yahudilerin Kur'ân-ı Kerim'e de inanacaklarını şöyle ifade eder: 

"Allah katında bir belgesi ve onun arkasından bir şahidi olanlar, önlerinde de Hz. 

Mûsâ'nın kitab'ını önder ve rahmet olarak bulunduranlar Kur'ân'a da inanırlar..."198 “53. 

Doğru yolu bulasınız diye Mûsâ'ya Kitab'ı ve hak ile bâtılı ayıran hükümleri verdik”199  

Hz. Mûsâ'ya indirilen Tevrat'ın esasından hareketle, Kur'ân ve Tevrat'ın aynı 

kaynaktan gelmiştir. Tevrat Hz. Mûsâ’nın Peygamberliğini tasdik eden bir mucizesidir. 

Hz. Mûsâ'nın ölümünden sonra Yahudilikte "ahbar" döneminin başladığı kabul 

edilmektedir. Buna göre dini sadece bilginler anlamakta, halkın bu konuda bir yetkisi 

bulunmamaktadır. Bilginler de Tevrat'ı istedikleri gibi yorumlama üstünlüğüne sahip 

bulunmaktadırlar. Daha önce de ifade edildiği gibi, Yüce Allah bu durumu bilginleri 

"Rab" tanıma anlamına geldiğini belirtmektedir. Yaratıcı başta din adamları olmak üzere 

"Ehl-i Kitap"a Tevrat, İncil ve Kur'ân'ın temelde aynı kaynaktan geldiğini, bunlar arasında 

bir ayrımın yapılmaması gerektiğini belirtir:  

"Ey Ehl-i Kitap! Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirilen Kur'ân'ı 

uygulamadıkça bir temeliniz olmaz." 200  “Kendilerine Tevrat öğretildiği halde onun 

                                                           

190  Yaşar, Kutluay, İslam ve Yahudi Mezhepleri, Ankara, 1965, 116-117. 

191  Bkz: Çıkış, 25/16,21, 79. 

192  Bkz: I. Krallar, 8/9; 345. 

193  Bkz: Bakara, 2/53,87; Enâm, 6/154; Hud,11/110. 

194  Bkz: Bakara, 2/53; Enbiyâ, 21/48. 

195  Âlâ, 87/19. 

196  Bkz: Âraf, 7/145. 

197  Bkz: Câsiye, 45/16. 

198  Bkz: Hud, 11/17. 

199  Bakara, 2/53. 
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gereğini yapmayanların (Yahudilerin) durumu, sırtına kitap yüklenmiş merkebin 

durumu gibidir Allah'ın ayetlerini yalanlayanların durumu ne kötüdür.”201 

 Yukarıya aldığımız ayetlerle birlikte, Kur'ân Yahudilerin ilk dönemlerden itibaren 

ellerindeki kitabın aslında Hz. Mûsâ'nın getirdiği kitabın içeriğine tam olarak sahip 

olmadıkları bilinmektedir. Yahudiler Hz. Muhammed'i "Allah hiçbir şey indirmedi" diyerek 

kabul etmemişlerdir. Onlar Hz. Mûsâ'dan sonra Tevrat'ı korumakla görevli oldukları halde,202 

Tevrat'la amel etmemiş, sonradan gelen kitabı kabul etmemişlerdir. 

“Allah hiçbir insana birşey indirmemiştir demekle gereği gibi 

değerlendiremediler. De ki Mûsâ'nın insanlara nur ve yol gösterici olarak getirdiği 

kitab-ı kimindir? Siz onu kâğıtlara yazıp bir kısmını gösterip çoğunu da gizlersiniz.”203 

Bu ayetlerden anladığımız kaderiyle Yahudi bilginleri Hz. Mûsâ'ya indirilen 

Tevrat'ı onun istediği gibi değil kendi istedikleri şekilde inanmakta, halkı da bu 

doğrultuda yönlendirmektedirler. Yahudilerin Tevrat'taki ayetleri batıla karıştırıp 

gizlemelerini haber verirken de şöyle buyurmaktadır. 

"Sizin yanınızda bulunanı doğrulayıcı olarak indirdiğim Kur'ân'a inanın. Onu inkâr 

edenlerin ilki olmayın. Benim ayetlerimi birkaç paraya satmayın ve benden sakının. Bile bile 

gerçeği batıla karıştırıp gizlemeyin" 204 

Yine Kur'ân-ı Kerim Hz. Mûsâ'dan sonra uzun zaman geçtiği, Tevrat kulaktan 

kulağa nakledildiği için birçok konuların unutulduğu ve yanlış telaffuz edildiğini de 

haber vermektedir.205 Kur'ân-ı Kerim'e göre Yahudilerin kitap inancı şu şekilde özetlenebilir: 

1) Bugünkü Tevrat. Hz. Mûsâ'ya inen Tevrat’ın aynısı değildir. 2) Hz. Mûsâ zamanında 

yazılmayan Tevrat. Üzerinden uzun zaman geçmesi münasebetiyle birçok konular unutulmuş 

ve değiştirilmiştir. 3) Kur'ân-ı Kerim'e uymayan Tevrat. Cümleleri Yahudi bilginlerinin 

                                                                                                                                                                          

200  Bkz: Mâide, 5/68. 

201  Bkz: Cuma, 62/5. 

202  Mâide, 5/44. 

203  En’âm, 6/91. 

204  Bakara, 2/41-42. 

205  Bakara, 2/140, 146,174; Âl-i İmran, 3/71,78.  
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uydurdukları cümleler olduğu anlaşılmaktadır. 4) Zamanımızda bulunan Tevrat. Muttasıl 

senetle Hz. Mûsâ'ya ulaşamamaktadır.206 

5.  Hz. Mûsâ’nın Mucizeleri 

Hz. Mûsâ’ın en önemli mucizesi Tevrat’tır. Bunun dışında mucileri vardır. Tâ-Hâ 

Suresi’nde şöyle ifade edilir. “Şu sağ elindeki nedir, ey Mûsâ? O, benim asamdır, dedi, 

ona dayanırım, onunla davarlarıma yaprak silkelerim; benim ona başkaca ihtiyaçlarım 

da vardır. Allah: Yere at onu, ey Mûsâ! dedi. Onu hemen yere attı. Bir de ne görsün, 

hızla sürünen bir yılan değil mi! Allah buyurdu: Al onu! Korkma! Biz onu şimdi ilk 

haline sokacağız. Bir de elini koltuğunun altına sok ki, bir başka mucize olmak üzere o, 

kusursuz ve lekesiz beyazlıkta çıksın. Ta ki, sana, (böylece) en büyük âyetlerimizden 

bazılarını gösterelim.” 207 

Allah’ın kudreti karşısında hiçbir inançsızın durması mümkün değildir. Yaratıcı 

inkâr eden ve zulnmedenlere belirli bir süre verir. Akıllanmazlar ve Yaratıcı karşısında 

aciz olduklarını kabul etmez ise Mevla gereğini yapar. Nitekim Hz. Mûsâ ile 

sihirbazların karşılaşmasını ve neticenin nasıl tecelli edildiği şöyle ifade edilir:  

“Dediler ki: Ey Mûsâ! Ya sen at veya önce atan biz olalım. Hayır, siz atın, dedi. 

Bir de baktı ki, büyüleri sayesinde ipleri ve sopaları, kendisine gerçekten koşuyor gibi 

görünüyor. Mûsâ, birden içinde bir korku duydu.” ve "Korkma! Dedik, üstün gelecek 

olan kesinlikle sensin." "Sağ elindekini at da, onların yaptıklarını yutsun. Yaptıkları, 

sadece bir büyücü hilesidir. Büyücü ise, nereye varsa (ne yapsa) iflah olmaz." “Bunun 

üzerine sihirbazlar secdeye kapandılar;” "Harun'un ve Mûsâ'nın Rabbine iman ettik" 

dediler. 208 

Allah’ın yardımı ile inançsızları etkisiz hale getiren Hz. Mûsâ Kavminin sıkıntını 

gidermek için dua eder. Yüce Allah kendisine şöyle buyurur:  

“Mûsâ (çölde) kavmi için su istemişti de biz ona: Değneğinle taşa vur! Demiştik. 

Derhal (taştan) oniki kaynak fışkırdı. Her bölük, içeceği kaynağı bildi. (Onlara:) 

Allah'ın rızkından yeyin, için, sakın yeryüzünde bozgunculuk etmeyin, dedik.”209 

                                                           

206  Tevrat’ın tahrifiyle ilgili olarak Bkz: Robert Caspar, Textes Dela Tradition Musulmane 

Concernont le Tahrif, (Faisification) Des Estritures, İslamochristiana 1980, VI/62; Şeyh 

Rahmetullah, age, I/221-342.  

207  Tâ-Hâ, 20/17-23. 

208  Tâ-Hâ, 20/65-70. 

209  Bakara, 2/60. 
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Hz. Mûsâ’ya verilen mucizelerin sayısını dokuz olarak ifade edilir. Konuyla ilgi 

Kur’an-ı Kerim’de iki ayet yer alır. “Andolsun biz, Mûsâ'ya açık açık dokuz âyet 

verdik. Haydi İsrailoğullarına sor. Mûsâ onlara geldiğinde Firavun ona, Ey Mûsâ! dedi, 

senin büyülenmiş olduğunu sanıyorum!" (Mûsâ Firavun'a:) "Pek âlâ biliyorsun ki, dedi, 

bunları, birer ibret olmak üzere, ancak, göklerin ve yerin Rabbi indirdi. Ey Firavun! Ben 

de senin hakikaten mahvolduğunu sanıyorum!" 210  “Elini koynuna sok da kusursuz 

bembeyaz çıksın. Dokuz mucize ile Firavun ve kavmine (git). Çünkü onlar artık yoldan 

çıkmış bir kavim olmuşlardır.”211  

Yüce Allah kullarının günahta israr etmeleri üzerine işlemerinde ısrar etmeleri 

üzerine istikamete gelmeleri için zaman zaman üzerlerine gönderdikleri ayetleriyle 

hatırlatmada bulunur. Dokuz mucizenin geçtiği Araf Suresi’nde ve devamında şöyle 

buyurur.  

“Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak onların üzerine tufan, çekirge, haşere, 

kurbağalar ve kan gönderdik; yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim 

oldular.” Azap üzerlerine çökünce, "Ey Mûsâ! sana verdiği söz hürmetine, bizim için 

Rabbine dua et; eğer bizden azabı kaldırırsan, mutlaka sana inanacağız ve muhakkak 

İsrailoğullarını seninle göndereceğiz" dediler. “Biz, ulaşacakları bir müddete kadar 

onlardan azabı kaldırınca hemen sözlerinden dönüverdiler. Biz de âyetlerimizi 

yalanlamaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerinden intikam aldık ve 

onları denizde boğduk. Hor görülüp ezilmekte olan o kavmi (yahudileri) de, içini 

bereketle doldurduğumuz yerin doğu taraflarına ve batı taraflarına mirasçı kıldık. 

Sabırlarına karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz yerine geldi. Firavun ve 

kavminin yapmakta olduklarını ve yetiştirdikleri bahçeleri helâk ettik. İsrailoğullarını 

denizden geçirdik, orada kendilerine mahsus birtakım putlara tapan bir kavme 

rastladılar. Bunun üzerine: Ey Mûsâ! Onların tanrıları olduğu gibi, sen de bizim için bir 

tanrı yap! dediler. Mûsâ: Gerçekten siz cahil bir toplumsunuz, dedi. Şüphesiz bunların 

içinde bulundukları (din) yıkılmıştır, yapmakta oldukları da bâtıldır. Mûsâ dedi ki: 

Allah sizi âlemlere üstün kılmışken ben size Allah'tan başka bir tanrı mı arayayım? 

Hatırlayın ki, size işkencenin en kötüsünü yapan Firavun'un adamlarından sizi 

                                                           

210  İsra, 17/101-102. 

211  Neml, 27/12. 
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kurtardık. Onlar oğullarınızı öldürüyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda 

size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardır.”212  

Hz. Mûsâ dokuz mucizeden başka birçok mucizesi daha vardır. “Çölde 

İsrailoğullarını bulutla gölgelendirmesi, gökten bildircin eti ve kudret helvası inmesi 

mucizelerindendir.” 213  Yukarıda ifade edilen mucizeler Allah’ın kudretinin önemli 

delillerindendir. Bu gerçekleri görmesine ragmen Firavun ve avanesinin inanmayıp Hz. 

Mûsâ’yı cezalandırmak istemesi şeytanın ve nefsinin egosundan başka birşey olmadığı 

anlaşılır.214 

6.  Hz. Harun’un Yardımcı Olarak Verilmesi 

İncelemeye aldığımız Tâ-Hâ Suresi’nde olmak üzere Hz. Hrun’un Hz. Mûsâ’ya 

yardımcı olarak görevlendirildiğini belirten on yedi civarında ayet bulunur. Tâ-Hâ 

Suresi’nde ifade edildiğine göre Hz. Mûsâ kendisine yardımcı verilmesi için dua eder. 

Mevlamız duasını kabul ettiğini belirterek şöyle buyurur:  

“Bana ailemden bir de vezir (yardımcı) ver, Kardeşim Harun'u. Onun sayesinde 

arkamı kuvvetlendir. Ve onu işime ortak kıl. Böylece seni bol bol tesbih edelim. Ve çok 

çok analım seni. Şüphesiz sen bizi görmektesin. Allah: Ey Mûsâ! dedi, istediğin sana 

verildi.”215 “Sen ve kardeşin birlikte âyetlerimi götürün. Beni anmayı ihmal etmeyin.”216  

Hz. Harun, Hz. Mûsâ’dan büyük olup İsrailoğullarının erkek çocukları 

öldürülmeye başlanılmadan önce dünyaya gelmiştir.  Kaynaklarda, “Hz. Harun’un uzun 

boylu, etli, beyaz tenli, geniş sırtlı, açık ve düzgün dilli, yumuşak huylu ve alnında da 

bir ben olduğu rivayet edilen kâmil bir insandır.”217 Hz. Mûsâ’ya Peygamberlik görevi 

verildikten sonra Yüce Allah şöyle buyurur: “Firavun’a git çünkü o azdı”218 Hz. Mûsâ 

kendisini tam ifade edemeyeceği için Harun’u yardımcı olarak istemiştir. Mûsâ şöyle 

dua eder. “Ey Rabbim! Şüphesiz ben onlardan birisini öldürdüm. Onların da beni 

öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun’un dili benimkinden daha düzgündür. 

Onu da benimle birlikte, yardımcı olarak gönder. Çünkü onların beni yalanlamalarından 

                                                           

212  Araf, 7/133-141. 

213  Teberî, age, XV-XVII/171. 

214  Bkz: Sabuni, age, II/403. 

215  Tâ-Hâ, 20/29-36. 

216  Tâ-Hâ, 20/42. 

217  Hâkim, el- Müstedrek, II/577.  

218  Tâ-Hâ, 20/24. 
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korkuyorum.” 219  Peygamberler insan ve Peygamberdir. İnsanlık açısından diğer 

insanlardan farkı yoktur. Zaman zaman üzülür, korkar, acıkır, yer içer. Farkı 

Peygamberlere vahıy verilmiş olması ve görevlerini yaparken Allah’ın korumasında 

bulunmasıdır. Nitekim bu endişelerini belirten Mûsâ (as) Yüce Allah’a şu cevabı verir: 

“Mûsâ şöyle dedi: Rabbim! Doğrusu, beni yalancılıkla suçlamalarından korkuyorum. 

(Bu durumda) içim daralır, dilim dönmez; onun için Harun'a da elçilik ver. Onların bana 

isnad ettikleri bir suç da var. Bundan ötürü beni öldürmelerinden korkuyorum. Allah 

buyurdu: Hayır (seni asla öldüremezler)! İkiniz mucizelerimizle gidin. Şüphesiz ki, biz 

sizinle beraberiz, (her şeyi) işitmekteyiz.”220  

7.  Firavun’un Durumu  

Hz. Mûsâ’nın kavmi israiloğullarıyla Firavun hikâyesinden bakseden ayet 

bulunur. Öncelikle zulümde zirveye ulaştığından bahsedilir. Kendisinin doğacak bir 

çocuk tarafından saltanatının bitirileceğini anladıktan sonra doğacak çocukların 

öldürülmesine karar verir. Verdiği kararı sıkı bir şekilde uygulayan Firavun adamları 

vasıtasıyle çocuk katliamına başlar. Yüce Allah bu durumu şu ifade ile haber verir: 

“Hatırlayın ki, sizi, Firavun taraftarlarından kurtardık. Çünkü onlar size azabın en 

kötüsünü reva görüyorlar, yeni doğan erkek çocuklarınızı kesiyorlar, (fenalık için) 

kızlarınızı hayatta bırakıyorlardı. Aslında o size reva görülenlerde Rabbinizden büyük 

bir imtihan vardı.”221 

Firavun kelimesi eski Mısır kırallarının unvanı olup, eski Mısır dilinde “büyük 

ev” anlamına gelmektedir. Bu isim, yaklaşık (m.ö. 2400) tarihlerinde krallık sarayında 

oturanlara verildiği rivayet edilmektedir. “Eski Mısır’da Firavun, hem kral hem tanrı ve 

hem de tanrının oğlu olduğuna inanılır.” Zira o dönemde yaşayan insanların inançlarına 

göre Firavun, yeryüzündeki düzeni muhafaza eden ve dini hayatı temsil eden kişi kabul 

edilirdi. Mâbedlerde ibadet onun adına yıpılırdı. İslam dil bilginlerine göre Firavun 

kelimesi, “kibir ve gurur” demektir “fer’ane” ya da “tefar’ane” kelimesinden alınmıştır.  

Kur’an-Kerim’de Firavun kelimesi sadece Hz. Mûsâ dönemindeki Mısır kralı ile 

ilgili ifade edilmektedir. Hz. Yusuf zamanında krallara (rab) ve (melik) kelimeleri 

verilmektedir. Firavunun ismi Kur’anda “yetmiş dört” yerde geçmekte olup, Hz. 

                                                           

219  Sâbûnî, age, II/433. 

220  Şuarâ, 26/11-15. 

221  Bakara, 2/49; Araf, 7/141. 
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Mûsâ’nın karşısında ilahlık iddiasında bulunup, büyüklük taslayan ve kendini beğenen 

bir adım idi. Hadislerde Firavunun eşi Asiye’nin, Firavun’dan daha üstün olduğu beyan 

edilmektedir. Ebü’l-Abbas b. Velid Firavunların en zalimi idi. Hz. Mûsâ’nın karşısında 

mücadele eden de budur. Kur’an-i Kerim de Hz. Mûsâ dönemindeki Firavun’un ismi 

Mısır kralını ifade ediyor. Hz. Yusuf devrindeki krallara ise “rab” ve “melik” 

denilmektedir.  

Kıral, “ben rüyamda yedi semiz ineğin, yedi zayıf ineği yediğini; ayrıca yedi yeşil 

başak ve yedi de kuru başak görüyürüm. Ey ileri gelenler! Eğer rüya yorumluyorsanız, 

rüyamı bana yorumlayın”222 diyerek istekte bolunur. Firavun Kur’an-ı Kerim’de birçok 

yerde geçmektedir. “A’râf 103-137/Yunus 75-90/ Tâ-Hâ43-79/ Şuara 11-68 / Mü’min 

24-29” surelerinde ayrıntılı şekilde yer almaktadır. Araf suresinin 130. ayetinde şöyle 

buyurulmaktadır, “Andolsun biz Firavun ailesini, öğüt alsınlar diye yıllarca süren kıtlık 

ve ürün eksikliği ile cezalandırdık. Üzerlerine azap çökünce, Ey Mûsâ! Rabbinin Sana 

verdiği söz uyarınca bizim için dua et. Eğer azabı üzerimizden kaldırırsan, mutlaka sana 

inanacağız ve İsrailoğullarını seninle birlikte elbette göndereceğiz”223 dediler. “Fakat 

erişecekleri bir süreye kadar biz azabı üzerlerinden kaldırınca hemen yeminlerini 

bozarlar. Bu yüzden onlardan intikam aldık. Ayetlerimizi yalanlamaları ve onları 

umursamamaları sebebiyle kendilerini denizde boğduk.”224  

 

B. HZ. MÛSÂ’NIN TEBLİĞ METODU 

1. Tebliğin Sözlük ve Terim Anlamı 

Öncelikle tebliğin sözlük ve terim anlamlarını bilirtmek gerekir. Büluğ ve belağ, 

“yer ve zaman veya belli olan işlerin amaç ve hedefin en son noktasına ulaşmak” 

anlamına gelmektedir. Belağ, “ulaştırmak anlamına gelmektedir.” Tebliğ ise, “bel-le-ğa” 

fiilinin masdarı olup, “bir şeyi, sözü veya haberi, birine ulaştırmak, iletmek, 

yetiştirmek” gibi anlamları ihtiva etmektedir. Terim olarak tebliğ, “Allah’ın emirlerini 

kullarına” duyurmaktır. Peygamberler Allah’tan aldıkları mesajları insanlara ve 

                                                           

222  Yusuf, 12/43.  

223  Araf, 7/134. 

224  Araf, 7/135-136. 
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milletlere ulaştırmasına tebliğ denilmektedir. Bu nedenle tebliğ, bir zorlama olmadan ve 

baskı altında kalmadan bir şeyi beyan etmek ve insanları bilgilendirmek demektir. 

Hz. Mûsâ’ya emredilen metot, şüphesiz ki (Firavun)’a, “tatlı ve yumuşak bir 

tarzda hitab etmesi…”225 “Hikmetle, güzel ve makul öğütlerle dâvet etmesi” 226 gibi 

emirlerdir. Görüldüğü gibi Hz. Mûsâ, inkârcı ve inatçı bir kâfir olan Firavun’a gitmek, 

iyi bir şekilde onunla konuşmak, onu İlahî mesaja davet etmek ve ona yumuşak 

davranmakla emrolunmaktadır. Başka bir ifadeyle, Firavun’un, Hz. Mûsâ’yı büyütmüş 

olmasından dolayı Yüce Allah, Hz. Mûsâ ve kardeşi Harun’a Firavun’a, yumaşak söz 

söylemelerini, ağır bir şekilde davet ettiklerinde kibrinin artacağını ve yumuşak söz 

söylemenin ise zarar ve tuğyanı artırmak değil de azaltacağını telkin etmektedir. 227  

Allah, Hz. Mûsâ ve Harun’u, tebliğ için gönderirken konuşmalarında gevşeklik 

etmemelerini fakat yumuşak ifadeler kulanmalarını söylemektedir. Böyle bir metodun 

önerilmesi, belki de Firavun, Allah’tan korkar ve düşünür diye ifadede bulunmuştur.228 

Konuyla ile ilgili Mevdudi (ö. 1903-1979) doğru yola iletmek için “iki yolun” 

bulunduğu, bunlardan birincisinin “bir kişi ile bir konuda tartışıp, nasihatla onu razı 

etmektir".” İkincisinin ise “onu sapıklığın sonuçları ile uyarmak olduğunu ifade 

etmektedir.”229 Sabuni de “Peygamberleri yalanlayanlara, imandan yüzçevirenlere elem 

verici bir azap verileceğini” ileri sürer. 230  Hz. Mûsâ ve kardeşi Harun Allah’ın 

kendilerine verdiği şeyleri Firavun’a söylediler. O dinledikten sonra şöyle dedi:  

“Firavun: Rabbiniz de kimmiş, ey Mûsâ? dedi. O da: Bizim Rabbimiz, her şeye 

hılkatini (varlık ve özelliğini) veren, sonra da doğru yolu gösterendir, dedi. Firavun: 

Öyle ise, önceki milletlerin hali ne olacak? dedi. Mûsâ: Onlar hakkındaki bilgi, 

Rabbimin yanında bir kitapta bulunur. Rabbim, ne yanılır ne de unutur, dedi.” 231 

Müfessirler “49-53. âyetlerde de bu diyalogdan bir kesit vermektedirler: 

Firavun'un Mûsâ'ya alaycı bir ifadeyle Sizin rabbiniz de kimmiş? diye sorması 

üzerine, Mûsâ O'nun evrendeki her şeyi özüyle ve biçimiyle var eden sonra da her 

                                                           

225  Tâ-Hâ, 20/44. 

226  Nahl, 16/125. 

227  er-Râzî, age, XV/517. 

228  Kur’an Yolu, age, I/380. 

229  Mevdûdî, age, III/247. 

230  Sabuni, age, IV/31. 

231  Tâ-Hâ, 20/49-52. 
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varlığa yolunu yordamını gösteren Allah olduğunu söylemiş, böylece Firavun da dâhil 

olmak üzere her şeyin varlığını O'na borçlu olduğuna dikkat çekmiştir.”  

“Ardından Firavun gelip geçen nesillerin durumunu sorarak muhtemelen, 

dünyada güç sahiplerinin yaptıklarının yanına kâr kaldığına işaret etmiş ve Mûsâ'dan 

buna açıklık getirmesini istemişti. Hz. Mûsâ onların da rabbinin bilgisi dışında 

olmadığını ve her şeyin Allah katında kayıtlı bulunduğunu ifade etmiş, Allah'ın 

ilminin ilâhî hikmet gereği yapılan bu kayıtlara bağlı olmadığını hatırlatmak üzere de 

O'nun asla yanılmaz ve unutmaz olduğunu sözlerine eklemişti.”  

Râzî'nin tercihe şayan gördüğü yoruma göre ise, “Firavun'un gelip geçen 

nesillere dair soru sorması konuyu değiştirme ve Hz. Mûsâ'yı hikâye türü açıklamalara 

çekip meşgul etme amacı taşıyordu; zira Mûsâ bir önceki soruya güçlü ve kuşatıcı bir 

cevap vermiştir. Mûsâ'nın o konudaki ikna edici konuşmaya devam etmesinden ve 

çevresindeki insanların bundan etkilenmelerinden endişe duydu. Hz. Mûsâ da bunu 

anladığı için yeni soruya pek iltifat etmedi ve genel bir cevap vererek geçiştirmeyi 

yeğledi.” 232  

2. Tebliğde Uyguladığı Metodlar  

Tâ-Hâ Suresi’nde insanların toplumsal hayatlarında, tebliğin hedefine ulaşması 

için uygun ve etkili tebliğ metodlarının olduğu gözlenmektedir. Tebliğde insanların her 

yönü dikkate alınması gerekir. “Firavun’a gidin yumaşak davranın” ifadelerinden 

anlaşıldığı kadarıyle karşıdaki muhatabın ruh halinin bilinmesi, anlayacağı şekilde 

“mutedil, yumuşak davranılması, güzel sözle, hikmetle ve en güzel şekilde mücadele 

edilmesi gerektiği” anlaşılmaktadır. Mesela “düşündürmek, teşbih, ikna, mevıza, tekrar, 

vb.” metodlar bunlardan bir kaçıdır. Dolayısıyla Kur’an, insanı sadece ruhsal, zihinsel 

veya bedensel boyutunu değil, diğer boyutlarını da etraflıca ele almış görülmetedirr.233 

Tebliğ edilirken uyulması gereken metodlardan bazılarını şu şekilde sıralamamız 

mümkündür:  

 

 

 

                                                           

232  Kur’an Yolu, age, 1/381.  

233  Mehmet Şanver, age, 147-149. 
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2.1. Güzel Hasletlere Sahip Olması 

“Allah (cc) güzeldir güzel olanı sever. Önce güzel ve iyi olandan bahseder sonra 

sakınılması gerekenleri belirtir.”234  Hz. Mûsâ da aynısını uygulamıştır. İnsanlara ve 

konulara güzel yaklaşmış sağlıklı netice almıştır. O insan ve peygamberdir. İnsan ve 

peygamber olmanın bütün özelliklerini taşır. Hz. Muhammed kendini tanıtırken; “Ben 

de insanım, diğer insanlar gibi ben de bazen sevinç duyar hoşnut olurum, bazen de 

öfkelenirim”235 ifadeleriyle bütün Peygamberleri tanıtmış olur. İnsan olmanın özelliği, 

ihtiyaç sahibi olması, düşünmesi, konuşması ve karşılıklı ilişki içine girmesi ve fânî 

olmasıdır. Butün yaşantısında kendilerine verilen vahyi uygulaması önemli bir yeri 

tutar. Peygamberler söylediğini yapmış, yaptığını söylemiştir.236  

Allah (cc) Peygamberini övmüş, güzel hasletleri üzerinde toplamış, güzel ahlaklı 

kılmıştır. İnanan ve inanmayan hiçbir insan Peygamberlerde eksik ve yüz kızartıcı bir 

şey bulamamıştır. Onlar masumdur. Peygamberlere olumsuz yaklaşanlar hasetleri ve 

düşmanlıkları sebebiyle olmuştur.  

2.2. Sabırlı ve Mutedil Olması 

Hz. Mûsâ kendisine kendine gelen vahyi tebliğ etmiş, içeriği ile amel etmiş, 

ümmetinden de sünnetine uymasını istemiştir. Hz. Mûsâ döneminde çeşitli sıkıntılarla 

karşılaşmış, bu sıkıntıları aşmak için vahiy ve akılla yapılması gerekenleri yapmıştır. 

Uyguladığı metotlar arasında “sabır, mutedil ve istişare” olmuştur. Yüce Allah 

Peygamberlerin ve ümmetinin başarıya ulaşmaları için şu tavsiyede bulunmuştur: 

 “Ey iman edenler! Sabredin; (düşman karşısında) sebat gösterin; (cihad için) 

hazırlıklı ve uyanık bulunun ve Allah'tan korkun ki başarıya erişebilesiniz.”237 Anlamını 

aldığımız ayet başarının anahtarını dört kelime ile özetlemiştir. “Sabır, sabırda 

süreklilik, Allah’a güvenme ve gereğini yapmadır.” Bu dört madde başarının esasını 

oluşturur. Bunun en güzel örneği Peygamberlerde görülür.  

 

 

                                                           

234  Bkz: Bakara, 2/168. 

235  Müslim, Birr, 95. 

236  Bkz: Saf, 61/2. 

237  Âl-i İmran, 3/200. 



  

44 

2.3. Sevgiyi Esas Alması 

Peygamberlerin genel özelliği sevgiyi esas almalarıdır. Hz. Mûsâ da ümmetini 

sevmiş, Firavun’un zulmünden kurtarmak için gereğini yapmıştır. Kendisine Tevrat gibi 

müstakil kitap verilmiş olması Allah yanında önemli yerinin olduğunu göstermektedir. 

Diğer Peygamberlerde olduğu gibi Hz. Mûsâ da ümmetinin sıkıntısına üzülmüş, 

kederlerine ortak olmuş, mutluluklarını paylaşmıştır. Tebliğinde Peygamberliğine zarar 

verecek olumsuzluklar olmamıştır.  

2.4. Şefkat, Merhamet ve Affı Esas Alması 

İnsanoğlu cahil ve nakördür. Kendisine yapılan iyilikleri hemen unutur. Öncelikle 

Yaratıcısı Allah’tır. Herşeyi ile O’na muhtaçtır. Diğer tarftan acizliğle birlikte 

mükemmel yaratılmış güzel hasletlere sahiptir. Bu güzel hasletlerin tebliğle ve eğitimle 

ortaya çıkarılması gerekir. Bunun için üç güzel haslet arasında bulunan “şefkat, 

merhamet ve afv” bütün Peygamberlerin temel özellikleri arasında bulunur. Konuyla 

ilgili Hz. Peygamber ve Hz. Mûsâ’dan şu örnekleri verebiliriz. Hz. Peygamber’in Uhud 

Savaşındaki Müşrik ve Müslümanlara yaklaşımı asrımız insanlığına önemli mesajlar 

vermektedir. Savaşın dehşetinden dolayı olay mahallinden uzaklaşan Müslümanlara 

yaklaşımı ve Müşrikler için yaptığı dua dikkat çekicidir. Kur’an’da bu durum şu 

ifadelerle hatırlatılır.  

“…Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp 

giderlerdi.”238   

Diğer bir örnek Hz. Mûsâ iledir. Yüce Allah Hz. Mûsâ ve Harun As. Firavun’a 

tebliğ için gönderdiğinde; “On’a yumuşak söz söyleyin. Belki O aklını başına alır veya 

korkar.”239  

Bu ayetler, tebliğ ve güzel konuşmanın önemine işaret edilmektedir. Diğer 

taraftan ümmeti hata etmesine rağmen onlara ceza vermemiş, affetmiş, mutedil 

yaklaşmıştır. Ayrıca bütün yaratılanların Allah’ın kulu olmaları sebebiyle Mekke’nin 

fethinde Müşrikleri affederek onların Müslüman olmalarını sağlamıştır. Böylelikle ilahi 

dinlerin esasının öldürmek değil diriltmek için gönderildiğini göstermiştir.   

 

                                                           

238  Âl-i İmran, 3/159. 

239  Tâ-Hâ, 20/44. 
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2.5. Tedrici Yöntem  

Tedric, “derece derece, aşama aşama” demektir. Tevrat Hz. Mûsâ’ya bir defada 

nazil olmuştur. Durum böyle olmakla birlikte Hz. Mûsâ Kavmide anlayacakları şekilde 

tebliğ etmiştir. Firavun’un ve Kavminin kibirlenmesinden dolayı Hz. Mûsâ öncelikle, 

zorlama ile değil de, basit ve yumuaşak bir dille Firavun’a yaklaşması ve konuşması 

istenirlir. Örneğin Hz. Mûsâ’nın Firavun ile nasıl bir diyalog kurması konusu ile ilgili 

olarak Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır: 

“Habibim!) Sana Mûsâ'nın haberi geldi mi? Kutsal vâdi Tuvâ'da Rabbi ona şöyle 

seslenmişti, Firavun'a git! Çünkü o çok azdı. De ki: Nasıl arınmağa gönlün var mı? Seni 

Rabbimin yoluna iletmemi ister misin? Böylece ondan korkarsın.”240  

İnsanları dünya sevgisi, makam ve kadın erkek ilişkileri, nefis ve şeytan her 

zaman yoldan çıkara bilir. Firavun Hz. Mûsâ’nin tüm uyarılarına rağmen gurur ve 

kibirinde israr ederek yalanlamaya devam eder. Bu durumu Yüce Allah şu ifadelerle 

haber verir:  

“Derken Mûsâ ona en büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o, Mûsâ’yı yalanladı ve ona 

karşı koydu. Sonra (yeryüzünde fesat peşinde) koşmak üzere (imana) sırt çevirdi. 

Hemen (adamlarını) topladı ve onlara seslendi: Ben, sizin en yüce Rabbinizim! dedi. 

Allah onu, ibret verici şekilde dünya ve âhiret cezasıyla cezalandırdı. O zaman Hz. 

Mûsâ’nın kavmı buzağıya tapmaya başladı ve Allah’ın azabına uğradılar ve yumuşak 

dille tebliğ bile etkili olmadı.” 241 

“Buzağıyı ilâh edinenlere mutlaka (ahirette) Rab’lerinden bir gazab, dünya 

hayatında ise bir zillet erişecektir. İşte biz iftiracıları böyle cezalandırırız.” 242 

“Yasaklandıkları şeylerden vazgeçmeye yanaşmayınca da onlara aşağılık maymunlar 

olun”243 denilerek helak edilmiş olundu.  

 

 

                                                           

240  Naziat, 79/15-19. 

241  Naziat, 79/20-25. 

242  Araf, 7/152. 

243  Araf, 7/166. 
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2.6. Duygusal Yöntem 

Hz. Mûsâ bu uslupu kullanmıştır. Kur’an-ı Kerim’de bu örnekler bulunmaktadır. 

Araf Suresi’nin 105. ayetinde şöyle bir kelime kullanılmaktadı: “Ben size Rabbinizden 

açık bir delil getirdim” diyor, Allah tarafından getirdim demiyor veya Rabb’im den 

getirdim de demiyor, “Rabbinizden” diye hitab ediyor. Öbür ayeti kerimede ise “sizi 

âlemlere üstün kılmış iken Allah’tan başka ilah mı araştırayım size? Hani size kötü 

işkenceyi uyguluyorlardı. Oğullarınızı öldürüyor, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. 

Bunda size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı.”244   

Buradada Hz. Mûsâ kavmına: “Ey kavmim! Rabbiniz, size güzel bir vaadde 

bulunmadı mı? Muhatab olan kişi bilsinki ben bir nasihetçiyim. İşte bu yöntem ve 

Metodda Hz. Mûsâ, (Allah) ve (Rabbim) yerine, (Rabbiniz) ifadesini kullanmıştır. Di 

ğer bir örnek ise Hz. Mûsâ Tûr’dan dönünce şöyle demiştir. Ey Harun! Saptıklarını 

gördüğün zaman bana uymana ne engel oldu? Yoksa emrime karşı mı geldin.”245 diye 

sinirlenmişti. Harun kardeşini sinirini yatıştırmak için duygusal bir uslupla “Ey anamın 

oğlu; saçımı sakalımı çekme” diye söze başlaması, Hz. Mûsâ’yı acındırmak ve 

yumuşatmak için kullandığı sörülmektedir.  

2.7. Mantıksal Gerekçe  

Hz. Mûsâ ifadelerini sağlamlaştırmak için mantıklı yollar kullandığı görülür. 

Konuşurken olayların sebebini beyan etmesi ve kavmine serzenişte bulunup ve Allah’ın 

yolundan saptıklarının sebebini beyan etmiştir. Bir örnek vermek gerekirse “Ey 

kavmim! Sizler buzağıyı ilah edinmekle kendinize zülüm ettiniz. Gelin Yaratıcınıza 

tövbe edin”246başka bir ayette “Biz de haktan ayrılmaları sebebiyle o zalimlere gökten 

bir azap indirdik” 247  öbür ayette eyni bir uslup kullanmıştır. “Böylece zillet ve 

yoksulluk onları kapladı onlar, Allah’ın gazabına uğradılar. Bunun sebebi onların 

Allah’ın ayetlerini inkâr ediyor, peygamberleri de haksız yere öldürüyor olmaları idi. 

Bütün bunların sebebi ise isyan etmek ve aşırı gitmekte oluşlarıydı.”248  

                                                           

244  Araf, 7/140-141. 

245  Tâ-Hâ, 20/92-93.  

246  Bakara, 2/54.  

247  Bakara, 2/59. 

248  Bakara, 2/61.  
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2.8. Nimetleri Hatırlatmak 

Hz. Mûsâ her zaman Allah’ın nimetlerini bir bir kavmine hatırlatmıştır. Taki onlar 

Allah’ın verdiği nimetlere şökürde bulunsun, Onu hamd ve istiğfar ederek ansınlar. 

Günah bir şey yaptığı zaman Allah’a sığınsın ve yaptıklarında pişman olsunlar diye 

söylüyordu. Mûsâ kavmine şöyle demiştir. “Ey kavmim! Allah’ın üzerinizdeki nimetini 

hatırlayın. Hani içinizden Peygamberler çıkarmıştı. Size hükümdarlar kılmıştı ve (diğer) 

toplumlardan hiçbirine vermediğini size vermişti.”249 Diğer bir ayette ise şu hatırlatma 

yapılır. “Allah’ın size olan nimetlerini anın. Hani o size, Firavun ailesiden kurtarmıştı. 

Onlar size işkencenin en ağırını veriyordu. Oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı sağ 

bırakıyorlardı. İşte bunda size Rabbinizden büyük bir imtihan vardır”250demişti öbür 

ayettede (Allah, şöyle dedi) “Ey israiloğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık, size 

Tur’un sağ yanını vaadettik ve size kudret helvası ile bıldırcın indirdik.”251   

2.9. Kıssanın Metodu 

Kıssa “geçmişten ders almak” demektir. Geçmiş olayları gönümüze yansıtır. 

Uygun anlatımlarla tarıhî olaylar dinleyicide ilgi ve dikkat etmesini sağlar. Böylelikle 

zihinde daha iyi yerleşir. 252 Kur’an’da geçmiş ümmetlerle ilgili bazı tarihî hadiseler 

nakledilmektedir. Ve bu kıssalar yoluyla emirler ve yasaklar ibret alınması 

gerektirmekte olup ve hükümler dile getirilmektedir. Hz. Mûsâ diğer Peygamberler gibi 

bu kıssa metodundan kullanmıştır.  

Hz. Mûsâ ile ilgili Kuran’da şu bilgi verilir. “Siz ve yeryüzünde bulunanların 

hepsi nankörlük etseniz de gerçek şu ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir övgüye 

layık olandır. Sizden önceki Nûh, Ad, ve Semûd kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin -

ki onları Allah’tan başkası bilemez- haberi size gelmedi mi? Onlara Peygamberleri 

mucizeler getirdiler de onlar (öfkeden parmaklarını ısırma için) ellerini ağızlarına 

götürüp, biz sizinle gönderileni inkâr ediyoruz, bizi çağırdığınız şeyden de derin bir 

şüphe içindeyiz 253  dediler. Peygamberleri dedi ki: Gökleri ve yeri yaratan Allah 

                                                           

249  Maide, 5/20. 

250  İbrahim, 14/6. 

251  Tâ-Hâ, 20/80. 

252  Mehmet Şanver, age, 187. 

253  İbrahim, 14/8-10. 
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hakkında şüphe mi var? (Halbuki) o günahlarınızı bağışlamak ve size belli bir zamana 

Kadar ertelemek için size (imana) çağıryor, onlar, siz de bizim gibi sadece birer 

insansınız. Bizi babalarımızın taptıklarından alıkoymak istiyorsunuz. Öyleyse bize 

apaçık bir delil getirin dediler. Bu nedenle Kıssa metodundan her peygamber istifade 

etmiştir. İbret almak iman ve küfür meselesini insanların gözü önünde 

açıklamışlardır.”254  

 

C. SİHİR VE SİHİRBAZLARLA MÜCADELE 

“İnsanlığın önemli yanılmalarından biri de şeytan eksenli yapılan sihir ve büyüdür.” Sihir; 

“bir şeyi gittiği yönden çevirmek, değiştirmektir.” 255  Türkçe’de “büyücülük, cadıcılık, 

muskacılık, anlamlarına” gelir.256  

Bu kötülük üç şekilde yapılır. Bir peygamber gönderilirken kavminin sapıklığı hangi 

konusunda ise Peygamber O sapıklığı ortadan kaldırmak için gönderilir. Sihir göz boyamaktan 

başka bir şey değildir. İnsan ilişkisi ile beraber yapılır. Yani şeytan insanları etki altına alarak 

Allah’tan uzaklaştırmak için kullandığı hile ve oyunlardır. Hz. Mûsâ döneminde kendilerinin 

ilim ve irfan sahibi olduklarını iddia eden Firavun’un yandaşları değişik hile ve oyunlarla Hz. 

Mûsâ’yı da etkisiz hale getireceklerine inanıyorlardı. Yüce Allah’ın “Hak geldi batıl yok oldu” 

düstürüyla Hz. Mûsâ’ya verilelen mucizelerle yok edecektir. Şeytanın sihir yoluyla hilesi üç 

şekilde olur. 

1. El Çabukluğu  

“Asılsız işleri el çabukluğu ile asıl gibi göstermedir.” “Halkın gözlerini büyülediler ve 

onlara korku sardılar.” 257  “Onların ipleri ve değnekleri sihirleri yüzünden kendisine 

koşuyormuş hayalini verdi.”258 “Hz. Mûsâ’nın kavmi onu sihirbaz sandıkları için Ey sihirbaz! 

Bizim için Rabb'ine dua et!.. Demişlerdi. İnsanların kandırılması şeytanın istediği bir 

durumdur. ”259 

 

                                                           

254  İbrahim, 14/10. 

255  Ebû’l-Bekâ, Külliyât, 208. 

256  Asım Efendi, Kâmusu’l-Muhîd Tercemesi, II/382. 

257  Araf, 7/116. 

258  Tâ-Hâ, 20/66. 

259  Zuhruf, 43/49. 
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2. Bir Takım Yollarla Şeytanın Yardımını Sağlamak 

“Dünyada bir takım inançsız insanlar cinlerle irtibat kurarak onların kötü vasıflarından 

faydalanırlar. Para karşılığı veya düşmanlık için bazı insanlara sihir ve büyü yaparak veya 

yaptırarak hasta olmasını sağlayabilirler.” Yüce Allah konuyla ilgili olarak; “şeytanların 

kimlerin üzerine indiğini size haber vereyim mi? Onlar her günahkâr yalancının üzerine 

inerler.”260 “Fakat şeytanlar insanlara sihri ve büyüyü öğreterek kâfir ederlerı...”261 âyetlerinin 

kapsamı bu tip ilişkileri ortaya koymaktadır.  

“Kur’an-ı Kerim’in değişik yerlerinde sihirden bahseder. 262  Hz. peygamberin 

hadislerinde de zikredilen sihir, hüküm itibariyle yasaklanmış ve şirk kabul edilmiştir.263 Sihre 

inanmak dinen câiz değildir. İnananı cennetten mahrum eder.264 İslâm’da, Hz. Peygamberin 

yasak ettiği ve Müslümanların sakınmasını istediği şirk, adam öldürme, fâiz, yetim malı yeme, 

savaştan kaçma ve zina gibi yasakların arasında sihir de bulunur. 265  Hz. Peygamber bir 

hadislerinde şöyle buyurur. Kim düğüm bağlar sonra da ona üflerse sihir yapmış olur. Sihir 

yapan da şirke girmiştir.”266  

“Kur’an ve sünnet bazında sihir yasaklanmış olup, ilahi vahiy karşısında bir etkisi 

bulunmaz. Nitekim Hz. Mûsâ'ya verilen mucize, karşı çıkanları etkisiz hale getirir.”267 Lebid 

b. A’sım'ın yapmış olduğu sihir, “Düğümlere nefes eden cadıların şerlerinden de Allah’a 

sığınırım.” âyeti karşısında bir etki gösteremez. “Kur'an-ı Kerim'de yer alan Felak-Nas 

Sureleri, istiâze (Allah'a sığınma) ile başlamaktadır. Yüce Allah, söz konusu surelerde 

kötülüğü dokunması muhtemel şeylerden kendisine dua edilmesini ister. Bunların içinde de 

düğümlere üfürerek tüküren kadınların kötülüğü dikkati çeker.”268  

                                                           

260  Şuarâ, 26/214-222. 

261  Bakara, 2/102. 

262  Bkz: Araf, 7/115,116,132; Tâ-Hâ, 20/55-56; Mâide, 5/110. 

263  Bkz: Nesâî, Tahrim, 19/111,112  

264  Hanbel, age, IV/339, III/33. 

265  Buhârî, Vasâye, 23/195.  

266  Nesâî, Tahrim, 19; VII/112. 

267  Tâ-Hâ, 20/67-70. 

268  Felak, 113/4. 
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“Kaynaklarda yer alan bilgilere göre, ipe yapılan sihir, Felak-Nas Sureleri okunması 

üzerine etkisiz hale getirilmiş olur.” 269  “Öte yandan, Kur’an’ın haber verdiği insan 

şeytanlarını sihir, büyü ve kötülük yapan insanlar olarak değerlendirmek mümkündür. Her 

peygamber ve insanlara, insan ve cin şeytanlarının düşman olmaları, şeytanın tuzaklarından 

biriyle olmaktadır. İslam’da yasak kapsamına giren kötü hasletlerin yapılmasında şeytanın 

emirlerine uyan insanların etkin olduğu bilinmektedir. Buradan hareketle, insanların 

birbirlerine haset etmeleri ve kötülük yapmaları şeytanın tesirinden başka bir şey değildir. 

Kim Rahman’ın zikrini görmezlikten gelirse ona bir şeytanı arkadaş yaparız. Artık o, onun 

arkadaşı olur.”270 

3. El Çabukluğu İle İnsanları Kandırma 

 “Halk arasında dünya menfaati elde etmek için bazı hoca görünen insanlar bulunur. Bu 

tip insanların dini bilgileri zayıftır. Bunlardan birçoğu el alma suretiyle hoca olurlar. Değişik 

şekillerde halkın üzerinde etkili olmaya çalışırlar. İnancı zayıf insanların bunların etkisinde 

kalmaları mümkündür. Söz konusu hocalar kitap açma, suya bakma, cinlerle konuşma, 

saklanılan bir muskayı bulma, gaipten haber verme, daha önce kırılan yumurtanın içine bir 

şeyler yazıp alçı ile sıvamak suretiyle göz boyama veya başka yumurta ile değiştirerek insanları 

aldatırlar. Bu işleri yapan ve yaptıranlar büyük günah işlemektedirler.”271 Böyle hocalar para 

karşılığı her kötülüğü yapmaya çalışırlar.  

4. Sihirbazlarla Mücadelesi 

Hz. Mûsâ öncelikle Allah tarafından verilen görevi yerine getirmek için kavmini 

ve Firavun’un tevhit dinine davet eder. Doğru yolu göstermeye çalışır. Öldükten sonra 

dirilmeyi ve Allah’a döndürüleceğini açıklar. Firavun bunları inkâr eder ve yalanlar.272  

“Andolsun biz ona (Firavun'a) bütün (bu) delillerimizi gösterdik; yine de yalanladı 

ve diretti. Dedi ki: Bizi, yaptığın büyü ile yurdumuzdan çıkarasın diye mi geldin, ey 

Mûsâ? Öyle ise, muhakkak surette biz de sana, aynen onun gibi bir büyü getireceğiz. 

Şimdi sen, seninle bizim aramızda, ne senin, ne de bizim muhalefet etmeyeceğimiz 

uygun bir yerde buluşma zamanı ayarla. Mûsâ: Buluşma zamanınız, bayram günü, 

kuşluk vaktinde insanların toplanma zamanı olsun, dedi. Bunun üzerine Firavun dönüp 

                                                           

269  İbn-i Haldun, Mukaddime, (trc: Süleyman Uludağ) İstanbul 1991, II/1179. 

270  Zuhruf, 43/36 ; Krş. İsâ, 17/64-65; Nur, 24/21; 37/30; Araf, 7/27. 

271  Cevat, Topkara, Büyücülerin Arka Bahçesi, 158-172. 

272  Kur’an Yolu, age, I/382. 
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gitti. Hilesini (sihirbazlarını) topladı; sonra geri geldi.  Mûsâ onlara: Yazık size! dedi, 

Allah hakkında yalan uydurmayın! Sonra O, bir azap ile kökünüzü keser! İftira eden, 

muhakkak perişan olur. Bunun üzerine onlar, durumlarını aralarında tartıştılar; gizli 

gizli fısıldaştılar. Şöyle dediler: Bu ikisi, muhakkak ki, sihirleriyle sizi yurdunuzdan 

çıkarmak ve sizin örnek yolunuzu ortadan kaldırmak isteyen iki sihirbazdırlar sadece. 

Öyle ise hilenizi kurun; sonra sıra halinde gelin! Muhakkak ki bugün, üstün gelen 

kazanmıştır. Dediler ki: Ey Mûsâ! Ya sen at veya önce atan biz olalım. Hayır, siz atın, 

dedi. Bir de baktı ki, büyüleri sayesinde ipleri ve sopaları, kendisine gerçekten koşuyor 

gibi görünüyor.”273  

5. Hz. Mûsâ’nın Kazanması 

Hz. Mûsâ sihirbazlarla karşılaşır. Kendi aralarında tartıştıktan sonra sihirbazlar 

iplerini atarlar. Bonun gerisinden Hz. Mûsâ asasını atar. Boyuk bir yılan olur. Asa 

sihirbazların yılan şeklinde” görünen iplerini yotar.274 “Ey Mûsâ sen mi atacaksın yoksa 

ilk atan biz mi olalım”275 “Mûsâ, birden içinde bir korku duydu.. Korkma! dedik, üstün 

gelecek olan kesinlikle sensin.” "Sağ elindekini at da, onların yaptıklarını yutsun. 

Yaptıkları, sadece bir büyücü hilesidir. Büyücü ise, nereye varsa (ne yapsa) iflah 

olmaz." “O, Bunun üzerine sihirbazlar secdeye kapandılar.” "Harun'un ve Mûsâ'nın 

Rabbine iman ettik" dediler. (Firavun) Şöyle dedi: “Ben size izin vermeden önce ona 

inandınız öyle mi! Hakikat şu ki o, size büyü öğreten ulunuzdur. Şimdi elleriniz ile 

ayaklarınızı tereddüt etmeden çaprazlama keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım!” 

Böylece, hangimizin azabının daha şiddetli ve sürekli olduğunu iyice anlayacaksınız. 

Dediler ki: "Seni, bize gelen açık açık mucizelere ve bizi yaratana tercih edemeyiz. Öyle 

ise yapacağını yap! Sen, ancak bu dünya hayatında hükmünü geçirebilirsin." "Bize, 

hatalarımızı ve senin bize zorla yaptırdığın büyüyü bağışlaması için Rabbimize iman 

ettik. Allah, (mükâfatı) en hayırlı ve (cezası) en sürekli olandır." 276 

Araf suresinin yüz on altıncı ayetinde şöyle denilmektedir: “Asalarını attığı zaman 

insanların gözlerini büyülediler. Ve onları dehşet ve korku içine düşürmüştüler. Sadece 

                                                           

273  Tâ-Hâ, 20/56-67 

274  Baydavî, age, III/403. 

275  Tâ-Hâ, 20/65. 

276  Tâ-Hâ, 20/66-72. 
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nasların etkilemedi ki içine Hz. Mûsâ’nın da etkilediği ifade edilmektedir.” 277  

“Sihirbazların yaptığı iş bir hile ve bir oyundan başka bir şey değildir. Hz. Mûsâ’nın 

asasını gerçek bir mucize olduğunu anladılar hemen secdeye kapanıp iman ettiler.”278  

(Burada ise Allah’ın izni ile Hak olan kazandı yeni Hz. Mûsâ kazanmış oldu.)   

6. Sihirbazların İman Etmesi   

Hz. Mûsâ Allah’ın emri ile elinde ki asayı yere atınca bir ejderha olup 

sihirbazların büyülerini yutmeye başlar. Bu durumu gören büyücüler gerçekten bir 

mucize olduğunu ve Allah’ın ayetlerinden bir ayet olduğunu anlıyorlar. “Âlemlerin 

Rabbine inandık dediler”279 “Biz Harun ile Mûsâ’ nin Rabbine iman ettik dediler.”280 

“Gerçek şu ki Kim Rabbine suçlu olarak gelirse yeni küfür ve şirk üzere ölürse şüphesiz 

onlar için cehennem vardır. Orada ölmek yoktur ki istirahat etseler ne dirilebilir hayat 

sürseler. Burada sihirbazlar azabından ölmeyi tercih ederler. Öyle bir azab ki hiç ölmek 

sizin sürekli içine kalacağı bir azabdır.”281 “Kim de ona gerçekten iyi emeller yapmış bir 

Mümin olarak gelirse işte onlar için en yüksek dereceler vardır.” Öyle bir cennettir ki 

Altlarından ırmaklar akan içinde ebedi kalacakrı adn cennetleri. İşte arınan insanların 

mükafatı budur.”282   

7. Sihirbazların Firavun’a Karşı Çıkışları 

Sihirbazlar Hz. Mûsâ’nın mucizesinin etkisinin altında kaldığından dolayı çok 

büyük bir Mucize olduğunu anlayıp secdeye kapandılar. Firavunun sapkın inancına göre 

her şeyin insanlar onun izni olmadan yapamayacağını zan ediyordu. Firavun, “demek, 

ben size izin vermeden önce ona (Mûsâ’ya) inandınız ha! Şüphe yok, o size sihri 

öğreten büyüğünüzdür. Şimdi andolsun, sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama 

keseceğim ve mutlaka sizi hurma dallarına asacağım. Hangimizin azabı daha şiddetli ve 

daha kalıcıymış, mutlaka göreceksiniz.”283  

“Firavun dedi: Ben size izin vermeden önce ona iman ettiniz. Öyle mi? Kesin bir 

tuzaktır Halkı buradan sürüp çıkarmak için planladınız. Öyleyse buna karşılık ne 

                                                           

277  Mevdudî, age, III/257. 

278  Sabuni, age, II/239. 

279  Yunus, 10/48. 

280  Tâ-Hâ, 20/70. 

281  Mevdudî, age, III/ 250. 

282  Tâ-Hâ, 20/75-76. 
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yapacağımı bileceksin. Firavun ben sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çapraz olarak 

keseceğim ve sizleri hurma dallarında sallandıracağım. Sihirbazlar şöyle dediler: Bize 

gelen apaçık delillere ve bizi yaratana seni asla tercih etmeyeceğiz. Artık sen vereceğin 

hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hüküm verirsin.”284 “İman edenler dedi ki 

yani eski sihirbaz yeni Mümin kalpleri iman dolu böyle cevap vermektedir. Şüphesiz 

biz Rabbimize döneceğiz. Rabbimizin ayetleri bize geldiği zaman ona iman ettiğimiz 

için bizi cazalandıracaksın.”285 “Ey Rabbimiz sabr ver ve Müslüman olarak bizi canımız 

al dediler.”286 

 

D. HZ. MÛSÂ VE İSRAİLOĞULLARININ YOLCULUĞU  

Yüce Allah Firavun’un şerrinden ve öldürmesinden kurtarmak için yola çıkmasını 

emreder. Allah’ın sabrı ile insanların sabrı farklıdır. Kul daralınca Allah’ın rahmeti 

yetişir. İşte Firavun’un kuvveti karşısında Allah’ın rahmeti ve yardımına güvenen Hz. 

Mûsâ’ya Yüce Allah yola çıkması talimatını verir. “Biz Mûsâ’ya, kullarımı geceleyin 

yola çıkar, muhakkak ki takip edileceksiniz”287 şeklinde emir verdik. Konuyla ilgili 

başta Tâ-Hâ Suresi’nde olmak üzere 40 yakın ayet bulunur. Tâ-Hâ Suresi’ndeki ayetler 

şöyledir: 

“Andolsun ki biz Mûsâ'ya: Kullarımla birlikte geceleyin yola çık da (size) 

yetişilmesinden korkmaksızın ve (boğulmaktan) endişe etmeksizin onlara denizde kuru 

bir yol aç, diye vahyetmiştik. Bunun üzerine o, askerleri ile birlikte onların peşine düştü. 

Deniz onları gömüp boğuverdi.”288 

 Hz. Mûsâ yola çıkınca Firavun şehire haber gönderek askerlerinin ve 

taraftarlarının toplanmasını istedi. Yüce Allah bunu şu şekilde haber verir. “Firavun da 

şehirlere asker toplayıcılar gönderdi.”289 “Bunun üzerine Firavun, askerleri ile birlikte 

onların peşine düştü. Yüce Allah kulu ve Peygamberine ferahlık vererek endişeye mahal 

                                                           

284  Tâ-Hâ, 20/72. 

285  Sabuni, age, 7/123-126.   

286  Araf, 7/126. 

287  Şuara, 26/52. 
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bırakmadı.”290Hz. Mûsâ’nın kavimları dediler ki: “Sen bize gelmeden önce de bize 

işkence edildi, geldikten sonra da.” Mûsâ, “Umulur ki, Rabbiniz düşmanınızı helâk 

edecek ve sizi bu yerde (Mısır’da) egemen kılıp, nasıl davranacağınıza bakacaktır.”291 

Firavun mahiyetinde bulunanlara Hz. Mûsâ’nın doğumundan önce ve 

doğumundan sonra zulmetmişti. “İsrailoğulları Hz. Mûsâ’nın doğumdan önce II. 

Ramses’in yönetimi sırasında zulme uğradılar. İkinci zulüm Hz.Mûsâ’nın Allah 

tarafından elçi olarak gönderilmesinden sonra Mineftah’ın hükümdarlığı döneminde 

olur.”292 Hz. Mûsâ’nın ümmeti Peygambere şöyle itirazda bulunur. Daha önce bizlere 

yapılan gibi bugünde Firavun bizi yakalayacak ve öldürecektir. Önumüzde deniz 

arkamızda da Firavun, derler.293 Hz. Allah’ın kendisine vahyettiğini ümmetine hatırlatır. 

Denizden karşıya geçileceğini belirtir.294 Gelen vahiy üzerine Hz. Mûsâ asasını denize 

vurur. Deniz on iki yola ayrılır. Her kabile kendisi için ayrılan yoldan karşıya geçer.295 

1. Firavun’un Denizde Boğulması  

İlahi vahye karşı çıkıpta dünya ve ahirette cezasını bulmayan olmaz. Nitekim Hz. 

İbrahim’e karşı çıkan Nemrut, Hz. Nuh’un kavmi isyanlarından dolayı yaptıklarının 

karşılığını dünyada bulmuşlardır. İsyanları sebebiyle Firavun ve taraftarlarının başına da 

benzer cezaların verildiğini görmekteyiz.  

“Bir zamanlar biz sizin için denizi yardık, sizi kurtardık, Firavun'un taraftarlarını 

da, siz bakıp dururken denizde boğduk.” 296 , “Hani, sizin için denizi yarmış, sizi 

kurtarmış, gözlerinizin önünde Firavun ailesini suda boğmuştuk.” 297  “Biz de 

âyetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerinden intikam 

aldık ve onları denizde boğduk. Hor görülüp ezilmekte olan o kavmi (yahudileri) de, 

içini bereketle doldurduğumuz yerin doğu taraflarına ve batı taraflarına mirasçı kıldık. 

Sabırlarına karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz yerine geldi. Firavun ve 
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293  Muhammed Asım, Köksal, Peygamberler Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2015, 
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294  Muhammed Asım, Köksal, age, II/60. 
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kavminin yapmakta olduklarını ve yetiştirdikleri bahçeleri helâk ettik.” 298  “Biz, 

İsrailoğullarını denizden geçirdik. Ama Firavun ve askerleri zulmetmek ve saldırmak 

üzere onları takip etti. Nihayet (denizde) boğulma haline gelince, (Firavun:) Gerçekten, 

İsrailoğullarının inandığı Tanrı'dan başka tanrı olmadığına ben de iman ettim. Ben de 

müslümanlardanım! dedi. Şimdi mi (iman ettin)! Hâlbuki daha önce isyan etmiş ve 

bozgunculardan olmuştun.”299 

Yukarıya anlamlarını aldığımız ayetler Hz. Mûsâ’nın İsrailoğullarını Mısırdan 

kurtarmasını ve denizden geçmesini özetlemektedir. Allah-u Teâlâ Hz. Mûsâ’ya 

İsrâiloğullarını Mısır’dan çıkarmasını vahyetti. Hz. Mûsâ’nın şehirden ayrıldığını 

öğrenen Firavun ordusu ile takip edip sabahleyin denizin yanında Hz. Mûsâ ve kavmine 

yetişdi. “İsrâiloğulları mucize eseri olarak denizden yol açıldı o yollardan geçip Sinâ 

yarımadasına çıktılar. Bunları gören Firavun ordusuyla birlikte takip etti. Allah Hz. 

Mûsâ’yı ve yanındakileri kurtardı. Firavunu ve beraberindekileri ise denizde boğdu.”300 

Yukarıdaki ayetlerden ibret almamız gereken tavsiyeler vardır. Zulmeden mutlaka 

belasını bulur.  

2. Tur Dağına Çıkışı  

Hz. Mûsâ (as) Allah’tan aldığı vahye dayanarak “Mısırdan çıkışlarında, 

düşmanlarının helaklerine kadar olanları ve geriye bırakılanları için bir kitap getirmeyi 

İsrailoğullarına va’d etmişti. Yüce Allah Firavun’u ve kavmini helak etti. 

İsrailoğullarını onların elinden kurtardı. İsrailoğulları bir kitap ve şeriat bulunmadığını 

söyledi. Ey Mûsâ! Bize va’d etmiş olduğun kitabı getir dediler. 301  Yüce Allah 

Firavun’un helakından sonra Hz.Mûsâ israiloğullarına, Tur dağının sağ tarafında 

Tevrat’ı vereceğini vaadetmiştir. Hz.Mûsâ Allah Teâla ile konuşmaya gittiğinde 

İsrailoğullar buzağı yapıp tapmaya başladılar. Hak yolundan sapmış oldular. 

Yaptıklarından tevbe edince Allah Teala onları affetmiş. Gökten onlara kudret helvası 

ve bıldırcın eti nimetler göndermiştir. Onlara şöyle buyurdu sizlere verdiğimiz temiz ve 

helal olanlardan yeyin. Haddi aşmaya kalkışmayın yoksa gazabımıza uğramış 

oluyorsunuz. Kim bu cazayı hak ederse mahvolur. Şüphesiz ben tevbe eden salih amel 

                                                           

298  Araf, 7/136-137. 

299  Yunus, 10/90-91 

300  es- Sâbûnî, age, II/382-383; Kur’an Yolu, age, I/422. 

301  Muhammed Asım, Köksal, age, II/69. 
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işleyen ve sonra hidayette davam edeni çokça bağışlayanım. Yeni inkardan vazgeçip 

imanında samimi olan Allah’ın emirlerini yerine getirip yasaklarımdan uzaklaşan sonra 

doğru yoldan ayrılmayanı çokça affederim.”302   

 

3. Dağa Çıkmada Acele Etmesi  

“Hz. Mûsâ Firavun’un helakından sonra otuz gece Rabbine ibadet etmeyi 

adamıştı. Yine kardeşi Harun’u bırakıp acele edip Tur’a çıkmış, utuz gecelik ibadetini 

kırka tamamlamıştır.” 303  “Mûsâ, belirlediğimiz yere (Tûr’a) gelip Rabbi de ona 

konuşunca, Rabbim! Bana (kendini) göster, sana bakayım dedi. Allah da, Beni 

(dünyada) katiyen göremezsin. Fakat (şu) dağa bak, eğer o yerinde durursa sen de beni 

görebilirsin. dedi. Rabbi dağa tecelli edince onu darmadağın ediverdi.  Mûsâ da baygın 

düştü. Ayılınca, Seni eksikliklerden uzak tutarım Allah’ım! Sana tövbe ettim. Ben 

inananların ilkiyim dedi. (Allah) Ey Mûsâ! Vahiylerim ve konuşmamla seni insanlar 

üzerine seçkin kıldım. Öyleyse sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol dedi. Mûsâ için, 

Tevrat levhalarında her şeye dair bir öğüt ve her şeyin bir açıklamasını yazdık ve ona 

şöyle dedik: Şimdi onları kuvvetle tut, kavmine de emret. Onları en güzeliyle alsınlar 

(uygulasınlar). Yakında size fasıkların yurdunu göstereceğim.”304  

Bu sırada İsrailoğulları içindeki munafiklar Hz. Mûsâ’nın ayrıldığını fırsat bilip 

Hz. Harun’un nasihatini dinlemeyip kendilerine Mısır dinindeki gibi bir buzağı heykeli 

yaptılar. “Mûsâ’nın kavmi onun (Tur’a gitmesinin) ardından, ziynet eşyalarından, 

böğürmesi olan bir buzağı heykeli (yaparak ilâh) edindiler. Onun kendileriyle 

konuşmadığını ve onlara hiçbir yol göstermediğini görmediler mi? (Böyle iken) onu 

(ilâh) edindiler de zalim kimseler oldular.”305 “Bu esnada Yüce Allah Hz. Mûsâ’ya 

Kavmini durumunu ve neden onlardan önce geldiğini sordu: Hz. Mûsâ da Kavmiminin 

kendi ardından gelmektedir. Rabbimi memnun etmek için çabucak geldim dedi.”306 

“(Mûsâ, Tûr’a varınca):Seni, acele ile kavminden uzaklaştı- ran nedir, ey Mûsâ?307 

(Dedik.)  Mûsâ şöyle dedi: Onlar, işte hemen arkamdalar. Rabbim! Sen hoşnut olasın 

                                                           

302  Tâ-Hâ S 194. 

303  Süleyman, Ateş, age, V/444. 

304  Araf, 7/143-145. 

305  Araf, 7/148. 

306  Süleyman, Ateş, age, V/444. 

307  Tâ-Hâ, 20/83. 
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diye, acele ederek sana geldim.308 Allah da Mûsâ’ya kendisinden sonra kavmini imtıhan 

ettiğini ve onların yoldan çıktığını bildirmiştir. Allah, Şüphesiz, biz senden sonra 

halkını sınadık; Sâmirî onları saptırdı dedi.”309 

4. Put Yapan Samirî’nin Durumu 

Maalesef Hz.Mûsâ Kavminin durumunu öğrenince çok büyük bir üzüntü ve öfke 

ile halkına gelmiş, “ey kavmim! Rabbiniz, size güzel bir vaadde bulunmadı mı? 

(Ayrılışımdan sonra) çok zaman mı geçti, yoksa üzerinize Rabbinizden bir gazap 

inmesini mi istediniz de bana verdiğiniz söze uymadınız (ve buzağıya taptınız)?310 dedi. 

Şöyle dediler: Sana verdiğimiz sözden kendi isteğimizle caymış değiliz. Fakat biz Mısır 

halkının mücevheratından yüklü miktarlarda takınmıştık. İşte onları ateşe attık. Sâmirî 

de aynı şekilde attı. Böylece (Sâmirî) onlar için böğürmesi olan bir buzağı heykeli 

ortaya çıkardı. (Sâmirî ve adamları) Bu sizin de ilâhınızdır, Mûsâ’nın da ilâhıdır. Öyle 

iken Mûsâ, (ilâhını burada) unuttu (da onu Tûr’da aramaya gitti)” 311dediler.  

“Samiriye tabi olanlar İsrailoğullarını kandırıp Hz. Mûsâ’nın ilah olduğunu ve 

bunu unuttuğunu savunmuşlar. Hz. Mûsâ’ya tabi olan İsrailoğullarını peygamberi adını 

alarak kaldırmışlar. Yoksa Hz. Mûsâ Allah’tan başka ilah yoktur diye mücadele ediyor. 

Saptırıcılar onu alet ederek insanları saçma bir şeye inandırmaya çalışıyordu. İnsanlar 

biraz döşünseler ve aklını başına alsalar gerçeği görebilirler.”312”Onlar bu heykelin, 

sözlerine karşılık vermediğini, kendilerinden hiçbir zararı uzaklaştıramayacağını ve 

onlara hiçbir fayda sağlayamayacağını görmezler mi?”313  

“Hz. Harun kavmini bu sapıklığı bırakmasını söylediği halde onlarda Mûsâ 

dönünceye kadar buzağı tapmaya davam edeceğini söylediklerini anlattı.”314 “Hz. Mûsâ 

kardeşinin bir suçu olmadığını anladı bıraktı ve Samiri’ye kızgın bir halde gelip sizin ve 

buzağınızın başına gelecekleri şöyle dile getirdi: defol, senin için hayatta bana 

dokunmayın, bir de senin kaçamayacağın bir azab günü vardır. Titrediği ilahına bak onu 

                                                           

308  Tâ-Hâ, 20/84. 

309  Tâ-Hâ, 20/85. 

310  Tâ-Hâ, 20/86. 

311  Tâ-Hâ, 20/87-88. 

312  Kur’an Yolu, age, I/390.  
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yakacağız sonra küllerini denize atacağız dedi.”315 Hz. Mûsâ İsrailoğullarına döndü ve 

şöyle buyordu, “Sizin ilâhınız ancak kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan 

Allah’tır. O, ilmiyle her şeyi kuşatmıştır.”316 

                                                           

315  Kur’an Yolu, age, I/392. 

316  Tâ-Hâ, 20/98. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÂ-HÂ SURESİNDE YER ALAN KISSALAR VE KISSALARIN 

ASRIMIZA YANSIMALARI 

Tâ-Hâ Suresinde ve diğer birçok surelerde Hz. Mûsâ ve israiloğulları kıssası 

çoğunlukla geçmektedir. Genellikle Mekke döneminde nazil olan surelerdedir. Ancak 

kıssa Araf, Tâ-Hâ, Şu’ara, Kasas surelerinde daha geniş yer verilmiştir. Kur’an’da en 

çok söz edilen Peygamberin Hz. Mûsâ olduğu belirtilmektedir. Hz. Mûsâ’dan çok söz 

etmesinin sebebi Kur’an önceki vahiy gelen (tevrat)’a bağ kurmak ve onların Kitaplarını 

tasdik etmek, medine döneminde Hz. Peygamber ve müslümanlar ile Yahudiler arasında 

sıcak gerginlik ilişkiler yaşanmasından dolayı bahsedilmektedir.317  

Bu ayetlerden maksat ve Hz. Mûsâ’nın kıssasını getirmesinin amacı hikâye 

anlatmak değil hak yolunda mücadele edeni göstermektedir. Hz. Peygamber’i teselli 

etmek ve ileri gelen Peygamberlerin başına daha çok sıkıntılar geldiğinde sonrasında 

sabr ettiklerini beyan etmektedir.318  Bu ayetlerden anlaşıldığına göre sure müşrikler 

müslümanlara zulmü arttığı sırada indirilmiştir. Müşriklere Firavun kadar güçlü 

olmadıklarını ve hak din karşısında yenileceklerini hatırlatmaktadır.319  

“(Ey Muhammed!) Sana geçmişin haberlerinden bir kısmını böylece anlatıyoruz. 

Şüphe yok ki sana katımızdan bir zikir (Kur’an) verdik.”320 “Kim ondan yüz çevirirse 

şüphesiz ki o, kıyamet gününde ağır bir günah yükü yüklenecektir.”321 “Ey Muhammed 

kavminin cahilliklerinden ve küfürde ısrar etmelerinden üzülüyorsun ve sıkıntı 

çekiyorsun, senden ileri gelen Peygamberler de aynı sıkıntılarla karşılaşmışlardı. Sana 

yolunu aydınlatmak için bu Kur’an’ı verdik o sana geçmiş milletleri haberlerini bir 

kısmını anlatmaktadır. Bu Kur’an yüz çevirenler için kiyamet gününde büyük bir vebal 

ve azap olduğunu bildirmektedir.”322  

                                                           

317  Mustafa, Öztürk, Kur’an Kıssalarının Mahiyeti, Kuramer Yayınları, İstanbul 2016, 236.  
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A. KISSALARIN LÜGAT VE TERİM ANLAMLARI 

Kur’an-ı Kerim farklı konuları içerir. Bunlar arasında, “insanlığın geçmişi, içinde 

yaşadığı ortamı ve geleceği hakkında karar vermesine yardımcı olan ayetler Kur’an 

kıssalarını oluşturur. Kur’an’ın, kendisini açıklamak ve yorumlamak, ya da hayata 

geçirecek biçimde somutlaştırmak için vasıta olarak kullandığı kıssalar, Kur’ân’ın 

önemli yerini ihtiva eder. Geçmişten bugüne ve geleceğe, doğruları ve yanlışları 

algılama imkânı verir. Kıssalar müjdeleme, korkutma, terbiye etme, haber verme, güzel 

ahlakı tanıma, akide ve ibadetlerin esasını bilme açısından önemlidir.”323 “Kıssalarda 

söylenen ve kıssalarla söylenilenler, bir amaçtan ziyade, hedefe götürmede bir vasıta 

kabul edilir. Kur’ân, insanları hidayete ulaştırmak için gönderilmiştir.” 324  “Bu 

yapılırken, hikmet ve güzel öğüt metodu uygulanır.”325  

“Bu bakımdan, kıssalara hikmet ve öğüt denebilir. Kıssalarda yaşanmış olaylar 

etkili bir üslupla anlatılmış, insanlığın başına benzer olayların her zaman gelebileceği 

hatırlatılmıştır. Onlarda sözü edilen şahıs, olay, hadise, yer ve zaman unsurlarıyla 

sunulan hedefler, dolaylı bir anlatım ile geliştirilmek istenen bilinçler esas kabul 

edilmektedir. İnsan, kıssalarla kendini ve içinde yaşadığı toplumu sorgulama imkânı 

bulabilir. Onları, dünyadaki yaşamı ve geleceği hakkında vereceği kararlarda bir mihenk 

noktası kabul eder. Dolayısıyla, Kur’an kıssalarında verilmek istenilen mesajı 

algılamak, insanlığın kurtulması ve Yaratıcısını tanıması açısından önem taşır.” 326 

Konumuzla ilgili Tâ-Hâ Suresi’nde yer alan Firavun ve Hz. Mûsâ kıssası önem 

arzetmektedir.  

1. Kıssa Kavramının Sözlük ve Terim Anlamları 

1.1. Sözlük Anlamları 

“Arapça’da k-s-s kökünden gelen kassa fiili ve aynı kökten türetilen kasas ve bu 

anlam için kullanılan kıssa bir kimsenin izini sürüp ardından gitmek,327 birine bir haber 

                                                           

323  Bkz: Vehbe Züheylî, el-Kıssatü’l-Kur’âniyyetü Hidâyetün ve Beyânün, Şam 1992, 6,17. 

324  İsrâ, 17/8-9. 

325  Âli İmran, 3/138; Nahl, 16/125. 

326  Bkz: Kılıç, Sadık, Kur’ân Kıssalarının Anlam ve Değeri, IV. Kur’an Haftası Sempozyumu, s. 77-

78. Kaya, Remzi, Kur’an Kıssaları ve Düşündürdükleri, Uludağ Üniversitesi Dergisi, 12/2 s. 31-

58 

327  Kehf, 18/62; Kasas, 28/11; Râgıb İsfahânî, el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur’ân, Beyrut (ts.) s. 610. 
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bildirmek, 328  anlatmak ve hikâye etmek 329  anlamları için kullanılır.” 330  Yüce Allah 

kıssayı; “akıllılar için ibret, öğüt ve geleceğe ışık tutma, uydurmadan uzak, önceki 

kitapları doğrulayan, her şeyi açıklayan 331  ve inananlar için kılavuz olarak” 

tanımlanır.332 

1.2. Terim Anlamı 

“Kur’ân’da yer alan bu anlamlardan hareket ederek bir tanım yapılacak olursa 

kıssa; geçmişte olmuş bir olayı, daha sonra gelecek insanlara, ders alınacak kısmını 

aktarmak şeklinde ifade edilebilir. Kıssaların, Kur’an’da nebe ve haber kelimeleriyle de 

sıkça ifade edildiği görülmektedir.”333 “Kur’ân’daki bu haberler tarihte meydana gelmiş 

olayları anlattığı için gerçek kıssalar,334 hayal ürünü olanlarına ise hikâye denilmektedir. 

Kelimenin etimolojik yapısında bulunan iz takip etmek anlamı, önemli manalardan 

birini oluşturur. Buna göre kıssalar, insanların hayatları için ders alması gereken güzel 

hasletlerdir.” 335 

2. Kur’an’daki Anlamları 

“Kıssa kelimesinin Kur’ân’da altı çeşit anlamda kullanıldığı gözlenir. a) 

Peygamber kıssalarının zikri,336 b) anlatma,337  c) açıklama,338  d) izini takip etme,339 

e)haber340 ve f) geçmiş olayları haber veren tarihi bilgi.” 341 Kur’an-ı Kerim’de iki yerde 

ifade edilen haber kelimesi, Hz. Mûsâ’nın kıssasında geçmektedir.” Yukarıda zikredilen 

kelimelere ilaveten Ashab-ı Kehf’in kıssası ifade edilirken; “Biz sana, onların gerçek 

                                                           

328  Yusuf, 12/3,5; Râgıb, s. 610. 

329  Tâ-Hâ, 20/99; Kasas, 28/25; İbn Manzur, VII/74; ez-Zebidî, Tacu’l-Arûs, IV/432.  

330  Heller, “Kıssa” M.E.B. İslam Ansiklopedisi, VI/771. 

331  Kurtubî, age, VI/277; Kâsımî, age, IX/3618. 

332  Yusuf, 12/111; Bkz: Züheylî, age, 6. 

333  Yusuf, 11/100,120; Kasas, 28/13; Araf,  7/101. 

334  Yusuf, 12/3.  

335  Bkz: Mennâu’l-Kattân, Mebâhis fî Ulûmi’l-Kur’ân, Mensurati’l-Asri’l-Hadîs, (ty)1983, 305-306. 

336  Bkz: İbn Kesir, II/422.  

337  En’âm, 6/130; A’raf, 7/176. 

338  Nebe, 27/76; Hud, 11/120; Araf, 7/101; En’am, 6/57. 

339  Kehf, 18/64; Kasas, 28/11 

340  Kasas, 28/25; Yusuf, 12/5, 111. 

341  Tâ-Hâ, 20/99.  
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olan haberlerini anlatıyoruz”342 ayetinde hakk, kıssa ve nebe kelimeleri bir arada ifade 

edilmektedir”. “Bir kıssanın, Yaratıcı tarafından hak ve gerçek olduğunun ifade 

edilmesi, yanlış ve uydurmadan uzak olduğunu kanıtlamaktadır. Kıssalarda en-nebeü343 

kelimesi, anahtar sözcüğü ifade ettiği anlaşılır.  

“Öte yandan, hüccet ve delil anlamında kullanılan ve ahireti ilgilendiren Kasas 66. 

ayeti istisna edilecek olursa, 344  Kur’ân’da yer alan en-nebeü ve çoğulu el-enbâü 

kelimeleri önemli haberler için kullanıldığı anlaşılmaktadır. Nebe kelimesiyle ifade 

edilen kıssalar, şüpheye meydan vermeyen önemli hadiseleri ifade etmektedirler. Ayrıca 

Kitap ve Sahife kelimelerinin yer yer kıssa için kullanıldığı da görülür.345 Müşriklerin, 

Hz. Peygamberden bir ayet istemeleri üzerine, önceki kitaplardan misal verilmesi ve 

diğer peygamberlerin haberlerinin kitaplarda zikri buna misal gösterilir.”346 

3. Kıssaların Çeşitleri, Özellikleri ve Amaçları 

3.1. Kıssaların Çeşitleri 

Kur’ân’ın genel anlatımı içinde üç çeşit kıssa bulunmaktadır. Birinci çeşit 

kıssalar; “peygamberlerin haberleri, kendi kavimlerini tevhid dinine davet etmeleri, 

gösterdikleri mucizeler, toplumun karşı çıkış sebepleri, inananların ve inkârcıların 

sonlarının durumu bu kısma girmektedir. Hz. Mûsâ ve Firavun kıssasını birin kısımda 

değerlendirmek mümkündür.” 

İkinci çeşit kıssalarda; “Peygamberlikleri kesin olmayan şahıslar ve bazı 

toplumların başlarına gelen olaylar dile getirilmektedir. Bu kısma Talut, Calut, Zü’l-

karneyneyn, Ashab-ı Kehf, Ashab-ı Sebt, Hz. Meryem, Ashab-ı Uhdud vs.” misal 

verilir. 

Üçüncü çeşidi ise; “Hz. Peygamber dönemindeki olayların anlatılmasıdır. Hz. 

Peygamberin hicreti, savaşları ve insanlarla olan ilişkileri bu kısımda değerlendirmek 

mümkündür.”347 

 

                                                           

342  Kehf, 18/13. 

343  Mâide, 5/27; En’am, 6/34; Araf, 7/175; Tevbe, 9/70; Yunus, 10/71; İbrahim 14/9; Şuara, 26/69; 

Kasas, 28/3; Sâd, 38/21; Tağâbün, 64/5. 
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345  Şuara, 26/196-197. 

346  Necm, 53/36-37; A’lâ, 87/18-19. 

347  Mennânu’l- Kattan, age, s. 306. 
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3.2. Kıssaların Özellikleri 

Tâ-Hâ Sure’sinde Hz. Mûsâ’nın kıssasına şu şekilde işaret edillir: 

“(Resûlüm!) Mûsâ (olayının) haberi sana ulaştı mı? Hani o, bir ateş görmüş ve 

ailesine: Bekleyin! Eminim ki bir ateş gördüm. Belki ondan size bir meş'ale getiririm 

veya ateşin yanında bir rehber bulurum, demişti.” “Oraya vardığında kendisine 

(tarafımızdan): Ey Mûsâ! diye seslenildi: Muhakkak ki ben, evet ben senin Rabbinim! 

Hemen pabuçlarını çıkar! Çünkü sen kutsal vâdi Tuvâ'dasın! Ben seni seçtim. Şimdi 

vahyedilene kulak ver. Muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah'ım. Benden başka ilâh 

yoktur. Bana kulluk et; beni anmak için namaz kıl. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. 

Herkes peşine koştuğu şeyin karşılığını bulsun diye neredeyse onu (kendimden) 

gizleyeceğim.”348  

“Kur’ân kıssalarında, olaylar bir hikâye veya bir romanda olduğu gibi düzenli bir 

şekilde, bir yerden başlayıp bitirilmez. Olayın sadece bir sahnesi tasvir edilir. Bu 

sahnelerde tevhid ekseni ve Peygamberlerin risaletini ispat ağırlık kazanır. Örneğin, Hz. 

Mûsâ ile Firavun arasında geçtiği zikredilen kıssada, Firavun’ın inanç sistemi, 

sihirbazların durumu, Hz. Mûsâ’ya verilen asa mucizesi, yanlış ve doğruyu ortaya 

koyarak tevhid ve risaletin ispatı diğer davranışların yanlışlığı işlenmektedir.”349  

“Kıssalarda bulunan diğer bir özellik, gerçek olaylara yer verilmesidir. Bunlar 

kıssa ismiyle değil, nebe, enbâ, hadis ve zikir olarak ifade edilir. Bu durum kıssaların 

bir vahiy mahsulü olduğunu ortaya koymaktadır.” 

“Kıssaların başka bir özelliği de, olayların ayrıntılarına girmekten ziyade, 

verilmek istenen mesajın önem kazanmasıdır. Bundan dolayı, onlarda söylenen şeyle 

iktifa edilmez, alınacak derslere dikkat çekilir. Her dönem için önemli ipuçları 

çıkarılmaya çalışılır. Kıssanın geçtiği dönemde olanlardan o dönemde yaşayan insanlar 

sorumlu olmakla birlikte, benzer hataların işlenmesi durumunda aynı sonuçların 

doğacağının akıldan uzak tutulmaması gerektiği anlaşılır. Bu açıdan 

değerlendirdiğimizde, kıssalar her asırda ayrı bir önem taşımaktadır.” 350 

Kıssalar birer modeldir. “Bunları iki kısma ayırmak mümkündür. Birinci kısım, 

olanı tasvir eder.  Önce bir olay canlandırılır. Daha sonra insanların bu sahne etrafında 

                                                           

348  Tâ-Hâ, 20/9-15. 

349  Araf, 7/103-107. 

350  Bakara, 2/134,141. 
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düşünmesi sağlanır. Bunun neticesinde Yüce Yaratıcının istediği ve olması gereken 

gösterilmiş olur. İkinci kısım modeller ise, olması gerekeni gösterir. Bunun en güzel 

örneğini, Hz. Peygamberin sünneti oluşturur. Onun güzel ahlakı, olaylar karşısındaki 

tutumu ve ilişkilerinin tasviri, ümmeti için bir modeldir.” 351  “Kaynaklardaki bu 

açıklamalara ilaveten, akıl sahiplerine ibret kaynağı olması, gerçeği yansıtması, ilahi 

kitaplarla uyum halinde olması, açıklayıcı hasletleri taşıması ve insanlığın mutluluğunu 

hedeflemiş olması, kıssaların temel özelliklerini oluşturmaktadır.”352 

3.3. Kıssaların Amacı 

“İlâhi kitaplar, insanların mutluluğu için gönderilen hidayet rehberleridir.”353 “Bu 

rehberler karşısında insanlar iki şıktan birini tercih eder. Ya Yaratıcıya ve ondan gelene 

inanırlar veya inkâr ederler. Kıssaların kahramanı insanın kendisi değildir. Kahraman, 

insanın inancına, davranışlarına bağlı olan tarihi olgudur.” 354  “Örnek olarak, Hz. 

İbrahim kıssasında tevhid ve şirk, Hz. Yusuf kıssasında ise Hz. Yusuf’un iffeti, hanımın 

zaafına işaret edilir. Bu olaylarda verilmek istenen, toplum hayatını hikâye etmek değil, 

geçmiş milletlerin olumlu ve olumsuz davranışlarının sonucunu göstererek insanlığın 

dikkatini çekmektir.”355 Bu yapılırken, belirli tarihi olayları ele alıp, ayrıntıya girmeden, 

önemli olaylara işaret edip, her devirdeki insanlara ders verilmiş olur.  

“Kur’an kıssalarının, Kur’ân’ın içindeki kapladığı yer açısından, konuyla ilgili 

çalışma yapan âlimler arsında farklı görüşlerin olduğu gözlenir. Buna göre kıssalar, 

Kur’an’ın üçte birini, üçte ikisini,356 bazılarına göre de, Hz. Peygamber dönemindeki 

bazı olayların eklenmesiyle yarısını oluşturduğu,357 Hz. Peygamber dönemi çıkarılacak 

olursa, Kur’an’daki kıssaların sayısının, 1650 dolayında olduğu ileri sürülmektedir.”358  

“Kur’ân’da geniş bir yer oluşturan kıssaların içeriğine bakıldığında bunların her 

biri, insanlığı mutluluğa götürecek güzel hasletleri oluşturmaktadır. Yüce Yaratıcı, 

                                                           

351  Bkz: Görgün, Tahsin, “Kur’ân Kıssalarının Anlam ve Değeri”, IV. Kur’an Haftası Kur’ân 

Sempozyumu, İstanbul 1998, s. 29-31. 

352  Yusuf, 12/111. 

353  Bakara 2/2. 

354  Kılıç, Sadık, age, s. 169-170. 

355  Süleyman, Ateş, age, III/368-367. 

356  Yıldırım, Suat, “Kur’ân-ı Kerim’de Kıssalar” A.Ü. İslâmî İlimler Fakültesi Dergisi, s. 3. Ankara 

1979, 39. 

357  İdris, Şengül, Kur’ân Kıssaları Üzerine, İzmir 1994, s.170. 

358  Kur’ân Kıssalarının Anlam Ve Değeri, (IV. Kur’ân Haftası Kur’ân Sempozyumu) s. 113-144. 
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Kur’ân kıssalarıyla geçmiş milletlerin özelliklerini belirterek, daha önce gönderilen 

Peygamberler ile Hz. Muhammed’in benzer yönlerine işaret etmiş, hakikatin üstün 

geleceğini hatırlatmış, inananlara teselli vermiş, Allah’a karşı gelenlerin sonlarını 

hatırlatmış ve Müslümanların azmini artırmak istemiştir.”359  

“Konuya bu açıdan yaklaşıldığında kıssaların iki amacının olduğu gözlenir.” “a) 

İnsanları tevhid inancına uymayan olumsuz alışkınlıklardan uzaklaştırmak. b) Hz. 

Peygamberle Tebliğ edilen inancı işlev hale getirmek. Bu iki temel prensip, 1)Tasvir, 2) 

Talep (yani çağrılan konu), 3) Duyguların ifade ediliş şekli ile insanlığa sunulur. Bu 

yapılırken, geçmiş dönemlerde doğru yol üzerinde bulunan insanlara mükâfat 

verildiğini, ilahi dinlerin verilerine göre kötü ve yanlış yolda olanların cezalandırıldığını 

bildirip, insanın Yaratıcısını tanıması ve ona nasıl kul olunması gerektiğini göstermek 

olduğu görülür.” 360 

“Kur’ân’da yer alan 84 civarındaki kıssaların amaçlarını altı maddede 

özetlememiz mümkündür:” “a) Tevdid’i hâkim kılmak, b) Hz. Peygamberin risaletini ve 

vahyi ispat etmek,361 b) İlahi dinlerin aynı kaynaktan geldiğini ortaya koymak,362 c) 

Yüce Allah’ın İnananlara yardım edeceğini, inanmayanlara mühlet verdiğini veya azabı 

hatırlatmak,363 d) Seçkin kullara verilen nimetleri hatırlatarak, güzel amel işlemelerine 

teşvik etmek, e) Şeytandan sakındırmak 364  ve diğer inançların yanlış olduğunu 

belirtmek şekliyle ifade etmemiz mümkündür.”365 

4. Kıssalarda İfade Edilen Örnek İnsan Tipleri 

“Kur’ân-ı Kerim kıssalarda farklı karakterlere işaret etmektedir. Bunlarla 

beğenilen ve beğenilmeyen karakterleri hatırlatarak insanlardan hoşnut olduğu 

karakterlere sahip olmalarını istemektedir. İstenilmeyen insan karakterleri Kalem Suresi 

10-20. ve Bakara Suresi 8-13. ayetlerinde haber verilir. Beğenilen karakterlere ise, 

Kur’ân’da zikredilen Peygamberleri ve diğer salih kulları örnek gösterebiliriz. 

                                                           

359  Bkz: Ünal, Halit, İslâm Ansiklopedisi, Şamil Yayınları, III/363. 

360  Bkz: Philip K. Hitti, Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, (trc: Salih Tuğ), İstanbul 1980, I/186. 

361  Yusuf, 12/2-3. 

362  Enbiyâ, 21/48-52; Şuara, 42/13. 

363  Hud, 11/120; Ankebut, 29/14-40. 

364  Seyyid Kutup, Kur’ân’da Edebi Tasvir, (trc: Süleyman Ateş), İstanbul 1967, s. 221-234. 

365  Bkz: Mennâu’l-Kattân, age, s. 307; Vehbe Züheylî, age, s. 15. 
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Bunlardan Hz. İbrahim, Hz. Mûsâ ve Hz. Muhammed’in ahlakını örnek olarak 

zikredebiliriz.” 

4.1. Hz. İbrahim 

Kur’an-ı Kerim’de üzerinde en fazla durulan karakter tiplerinden biri Hz. 

İbrahim’dir. “O tasvir edilirken, yaratılandan Yaratana gidişi, sükûneti, hoş görüşü ve 

hilmi örnek gösterilir.” “...gerçekten İbrahim çok içli ve yumuşak huylu idi”366 ayeti bu 

durumu hatırlatmaktadır. Hz. İbrahim putperestliğin yaygın olduğu bir dönemde 

dünyaya gelir. Babası bunun başını çeker. O’nun gerçeği aramada aklı ve düşünceyi bir 

metod olarak kullanılması ve böylece, Yaratanı bulması örnek gösterilmiştir. 367 

Babasını içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için;  

“Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir fayda ve zararı olmayan şeylere 

niçin tapıyorsun? Babacığım, muhakkak bana, sana gelmeyen bir ilim geldi. Bana uy ki, 

seni dos doğru bir yola ileteyim. Babacığım şeytana tapma. Zira Şeytan, Rahman’a 

isyan etmişti. Babacığım ben sana Allah’tan bir azap gelmesinden kokuyorum. O 

takdirde sen Şeytan’ın dostu olursun”368 sözleriyle bir evlatlık örneği sergilemiştir. 

“Hz. İbrahim, sabrı, aklı ve düşüncesi ile Yaratıcısını bulması, inançsızlara karşı 

yaklaşım yönleriyle insanlığa örnek gösterilirken,” Yaratıcı tarafından; “Şüphesiz 

İbrahim, çok halim, yüreği yanık, kendisini Allah’a vermiş biri idi.” 369  ifadeleriyle 

“Rabb’inin dostu olmuş, güzel hasletleri Rabb’i tarafından takdirle karşılanarak, 

insanlardan benzer karakterleri kazanmaları arzulanmıştır.” 

4.2. Hz. Mûsâ 

“Kur’ân’ın değişik surelerinde Hz. Mûsâ’ya geniş yer verilmektedir. Buna göre 

Hz. Mûsâ sert bir mizaca sahiptir. Kızdığını cezalandıra bilmektedir.” Kasas Suresi 15. 

ayette, “Halkın (kendisinden) habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. Orada biri kendi 

tarafından diğeri de düşman tarafından olan iki adamın kavga ettiğini gördü. Kendi 

taraflarından olan, düşmanlarından olana karşı Mûsâ’dan yardım istedi. Mûsâ’da 

ötekine bir yumruk indirip ötekini öldürdü. (Sonra) ‘Bu, şeytanın işindendir. O, 

gerçekten apaçık, saptırıcı bir düşmandır’ dedi.” buyurulmaktadır. 

                                                           

366  Tevbe, 9/114. 

367  Bkz: En’âm, 6/77-79. 

368  Meryem, 19/42-45; Kutup, Seyyid, age, 289-291. 

369  Hud, 11/75. 
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Bu ayette ifade edildiği gibi, “Hz. Mûsâ kendisine inanan insanın haklı veya 

haksız olduğunu araştırmadan düşmana karşı yardımda bulunuyor. Çok geçmeden 

yaptığının yanlış olduğunu anlayıp hemen Yaratıcısına,” “Rabb’im, ben nefsime 

zulmettim, beni bağışla.’ dedi. Allah O’nu bağışladı. Çünkü O, çok bağışlayan, çok 

merhamet edendir. Rabb’im, dedi bana lütfettiğin nimetler hakkı için artık bir daha 

suçlulara arka çıkmayacağım”370 şeklinde dua etmiştir. 

 Yukarıdaki kıssaya dikkat edilirse, “Hz. Mûsâ kendisine inanan insanın sözüne 

güvenerek ona yardım etmesinin yanlış olduğunu anlamış, pişmanlığını dile getirerek 

yaratıcısına yönelmiştir. Allah’da kendisine yapılan duayı kabul etmiştir.”371  “Asabi 

duygulara sahip olan bir kimsenin, bu kıssadan ders alarak, hatasından hemen dönmesi, 

araştırmadan karar vermemesi, düşman bile olsa haksızlık yapmaması, kendi inancından 

bile olsa, haksız olandan yana tavır almaması gerektiği vurgulanmaktadır.” “Tâ-Hâ 

Suresinde de Hz. Âdem kıssası ve Hz. Mûsâ ile Firavun müdedelesine yer verilir. 

Kur’an’ın değişik yerlerinde yer alan Hz. Âdem kıssası kısa olarak burada da 

tekrarlandığı görülür. Yine Kur’an’da Firavun’dan geniş olarak bahsedilir. Gelecek 

peygamberi öldürmek için doğan çocukları senelerce öldürmüştür. Netice de Allah’ın 

kudreti ve yardımı ile hak galip gelmiş inkâr edenler, Firavun’un denizde boğulduğu 

gibi gerekli cezaya çarptırılmışlardır.”  

4.3. Hz. Muhammed 

“Kur’ân-ı Kerim’de yer alan birçok örnek insan tiplerinin yanında, Yaratıcının 

kendi güzel sıfatlarından ikisini Hz. Peygamber için kullanması dikkat çekicidir. Zira 

son nebi bütün yaratılanlar için övünç kaynağı olup, rahmet, merhamet ve şefkatin 

bütün derinliklerini üzerinde toplamıştır. O’nun ahlakı Yaratıcı tarafından örnek 

gösterilir.”372 

"Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya 

uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve 

merhametlidir."373  

                                                           

370  Kasas, 28/16-17. 

371  Taberî, age, XX/46-47; Kurtubî, age, XIII/261-262. 

372  Ahzab, 33/2; Kalem, 68/4. 

373  Tevbe, 9/128. 
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“Dikkat edilirse, yukarıya almış olduğumuz ayet, Hz. Peygamber’in müminler 

için ne derece hayati bir önem taşıdığını hatırlatmaktadır. Tevbe Suresi 128. ayeti bu 

durumu açık bir şekilde ortaya koymaktadır.” 

aa) “Sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir.” “(Azîzün aleyhi mâanittüm) 

Aziz; gâlip, çetin, şiddetli anlamlarına gelmektedir.” “Dolayısıyla insan bir sıkıntı ile 

imtihan olduğunda en çok üzülen kendisi, anne-babası ve aile fertleri olur. Allah (cc) 

peygamberi için müminler üzerine ailesinden daha fazla üzüleceğini haber vermektedir. 

İnsanın başına gelecek en büyük sıkıntı, yaptığı zulümlere karşılık Allah’ın vereceği 

azaptır. Kişinin kendine gelen azabı kaldırması mümkün değildir. Yapılan kötülükler 

yüzün gelebilecek azabın kaldırılması peygamberler aracılığı ile öğretilen istiğfar 

sayesinde mümkündür. Bu güzel hasletler, Hz. Peygamberin güzel ahlakını da 

gösterilmektedir. Hatalara karşı Mü'minlere öğretilen tövbe, Yaratıcıya yalvarma 

şekilleri nebilerin dualarında bulunmaktadır.”  

ab) "O size çok düşkün" (Harîsun aleyküm) Haris kelimesi de, çok düşkün, 

üzerine titreyen, çok şiddetli gibi anlamlara gelir. “Tıpkı annenin yavrusunun üzerine 

titrediği gibi, Hz. Peygamber de inananlar için aynen öyledir. Aradaki fark anne 

evladını dünya tehlikelerinden korumaya çalışırken, Hz. Peygamber, dünya ve ahiret 

tehlikelerine karşı korumaktadır. O'nun bu arzusu Mü'minlerle sınırlı değildir. Allah'ın 

dinini kabul etmeyen kişilerin inanmasını isteyerek onların da, kurtulmasını 

arzulamaktadır. Peygamberin bu durumu Kur’an-ı Kerim’de şu ifadelerle haber 

verilmektedir.” 

"(Resulüm!) Sen onların hidayete ermelerine çok düşkünlük göstersen de, bil ki; 

Allah, saptırdığı kimseyi hidayete erdirmez. Onların yardımcıları da yoktur."374 “Hz. 

Peygamber inanmayan insanlar için bu kadar üzülürken, ümmeti üzerine gösterdiği 

hassasiyetin çerçevesini çizmek mümkün değildir. Zira O'nun affı ve merhametine 

insanlık tarihinde henüz rastlanamamıştır.” 

ac) Yüce Allah, Hz. Peygamberi kendi isimleriyle taltif etmektedir. Kendi zâtı 

için: "Allah'ın yerde olanları ve emriyle denizde yüzen gemileri sizin emrinize vermiş 

olduğunu, izni olmadan yere düşmesi için göğü O'nun tuttuğunu görmez misin? 

Doğrusu Allah insanlara karşı Raûf ve Rahim'dir"375 buyururken, peygamberi için de 

                                                           

374  Nahl, 16/37. 

375  Hacc, 22/65; Krş, Bakara, 2/143. 
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aynı isimleri, "Müminlere karşı Raûf ve Rahimdir" ayetiyle haber verir. Raûf, hilm 

bakımından en üst seviyede olmak demektir ki, bütün insanları kapsar. 376  “Rahim: 

acımak anlamıyla birlikte rahmetinin çok olması, günahkârlara da acıması demektir.377 

Söz konusu kelime dünya ve ahiretteki rahmeti ihtiva etmektedir. Hz. Peygamberin 

Mü'minlere olan düşkünlüğü, en güzel şekilde bu kelimelerle açıklanabilir. 378 

Dolayısıyla Hz. Muhammed'in ümmetine olan dostluğu, herhangi bir menfaat karşılığı 

değil, Allah'ın lutfu sayesinde bir rahmet peygamberi olmasından 

kaynaklanmaktadır.”379  

“Yukarıya kıssalarını örnek olarak aldığımız üç Peygamberde gerçeği kabul etmek 

isteyen insanların aradığı her türlü güzel nitelikler mevcuttur. Önemli olan, Hz. 

Mûsâ’da olduğu gibi yapılan hataları anlayıp Yaratıcı’ya yönelmeli, Hz. İbrahim gibi 

sabır ve hilm yolu tercih edilmeli, Hz. Muhammed’de olduğu gibi de rahmet, merhamet 

ve acımada şefkatli davranılmalıdır. Yapılanlara karşı hoş görülü olup affetmek Allah’ın 

razı olacağı güzel bir haslettir.”380 

 

B. KISSALARIN ZAMANA YANSIMASI 

“Kur’ân’da ve Tâ-Hâ Suresinde yer alan kıssalar, belirli bir zaman dilimi ile 

sınırlı olmayıp, her asırdaki toplumları büyük ölçüde ilgilendirmektedir. Kıssaların 

geçtiği dönemdeki tasvir edilen toplumlar ele alınırken, toplumdaki bireylerin, 

birbirleriyle olan ilişki ve davranışlarının bir düzene sokulması hedeflenir. Onların 

olumlu ve olumsuz yönleri ifade edilerek, Yaratıcının istemediği davranışların 

yapılması halinde toplumun başına gelecekler hatırlatılır.”  

“Burada üzerinde durulması gereken husus, kıssalarda belirtilen mükâfat ve 

cezaların, geçmişle sınırlı kalıp kalmayacağı konusudur. Yani zamanımızda benzer 

hareketlerin yapılması halinde, insanlığın aynı mükâfat ve cezalarla karşılaşması söz 

konusu mudur?” İslam inancına göre dünyada meydana gelen olayların oluşumunda 

                                                           

376  Elmalılı, age, IV/433-434. 

377  Elmalılı, age,  IV/433-434. 

378  Bkz: Taberi, age,  XI/76-77; İbn-i Kesîr, age, IV/177-179; Elmalılı, age, 10/433-434. 

379  Bkz: Tâ-Hâ, 20/112; Enbiyâ, 21/101-103; Furkân, 25/24; Rum, 30/14-16; Yâsin, 36/55; Zümer, 

39/73; Mü’min, 40/51; Zuhruf, 43/68-73. 

380  Fussilet, 41/34. 
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Yaratıcı’nın müsaadesi olmadan bir şeyin olması veya yok olması mümkün değildir. 

Fakat rahmet ve zıddının oluşumunda toplum değerlerin etkisi söz konusudur. Konuyla 

ilgili müfessirlerin farklı yaklaşım ve yorumları olabilmektedir. Bunlar iki aşamada ele 

alınır. “1) Kıssalarda ceza verildiği belirtilen toplumların özellikleri. 2) Benzer 

özelliklerin olması durumunda aynı cezaların meydana gelebileceği görüşü.”  

1. Kıssalarda Ceza Verildiği Belirtilen Toplumların Özellikleri 

Yüce Yaratıcı kıssalarda Peygamberleri aracılığı ile insanlığa toplumsal gerçekleri 

pratik bir şekilde tanıtmaktadır. Kıssaların bu işlevi ile ilgili şu örnekleri vermemiz 

mümkündür. 

“Kur’an’da söz konusu edilen toplumlar, dünya nimetleriyle donatılmış Nuh, Âd, 

Firavun, Semud, Lut ve Eyle halkları kendilerine verilen nimetleri iyi 

değerlendirememeleri sebebiyle şımarıp, gelen peygamberleri yalanlamışlar, onlara 

karşı çıkmışlar, azap etmişler neticede cezaya uğramışlardır.” Necm Suresi 50-52. 

ayetlerinde ise, “önceki Âd kavmini ve Semud’u yok edip geri bırakmayan O’dur. Daha 

önce de, Nuh toplumunu yok eden de O’dur. Çünkü onlar çok haksızlık eden ve pek 

taşkın kimselerdi.” buyurur. “Söz konusu milletlerin helak oluş sebepleri zulüm, inkâr 

ve ahlaksızlık olarak ifade edilmektedir.” 

2. Kıssalarda Belirtilen Cezaların Meydana Gelmesi 

Yukarıya alınan ayetlere ilaveten, Kur’an’ın bütünlüğü içinde geçmiş milletlerin 

cezalandırılışının bir takım sebepleri bulunmaktadır. Bu sebepleri Tâ-Hâ Suresi baalında 

şu başlıklar halinde sıralamak mümkündür. a) Allah’ı inkâr, b) Yaratılanlara zulüm, c) 

Haramları helale dönüştürmeleri,381 d) İnsanların mallarını haksız yere yemeleri,382 e) 

Verilen nimetlere nankörlükte bulunmaları,383 f) Varlıklı insanların isyan etmeleri384 ve 

nesli bozacak yaşantı içine girilmesi. Benzer hatalar zamanımızda olması ile aynı 

cezaların verilmesi mümkün müdür? sorusuna Kur’ân’da yer alan iki ayetle cevap 

vermek mümkündür. 

                                                           

381  Bkz: En’am, 6/143-144; Nahl, 16/116. 

382  Bkz: Nisâ, 4/160, 167,168, 170. 

383  Bkz: Kasas, 28/58. 

384  Bkz: İsrâ, 17/16-17. 
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 “Ülkelerin halkı inanıp korunsalardı, elbette üzerlerine gökten ve yerden 

bolluklar açardık. Fakat yalanladılar. Biz de onları kazana geldikleri kötülükler 

yüzünden yakaladık.”385  

“Siz şükreder ve inanırsanız Allah size niye azap etsin? Allah şükrün karşılığını 

veren ve bilendir.”386  

Yukarıya aldığımız birinci ayette geçmiş milletlerin helak ediliş sebepleri ifade 

edilirken, ikinci ayette de insanlara soru sorarak inanan ve hayırlı işler yapanın 

cezalandırılması için bir sebebin olmadığı belirtilir. Müfessirlerin üzerinde durduğu 

ayetlerden iki tanesi de En’âm Suresi 65 ve Rum Suresi 41 ayetleridir. 

“De ki: ‘O, sizin üzerinize üstünüzden yahut ayaklarınızın altından bir azap 

göndermeye, ya da parti parti bir birinize düşürüp kiminize kiminizin hıncını tattırmaya 

kadirdir.’ Bak anlasınlar diye ayetleri nasıl açıklıyoruz.”387    

“İnsanlara elleriyle kazandıkları (günahlar) yüzünden karada ve denizde fesat 

çıktı. Belki dönerler diye, onlara yaptıklarının bir kısmını tattırıyor.”388 

Rum Suresi 41. ayeti tefsir ederlerken farklı yorumlarda bulunurlar. “Taberi, 

(310/922), karada ve denizlerde günahların artması, insanların öldürülmesi, yağmurun 

azlığı, bereketin azalması ve zulmün artması neticesinde bazı cezaların verileceğini 

belirtir.” 389  İbn Kesir (ö.774/1372), “insanların hatalarından dolayı karada suların 

azalması neticesinde kıtlığın oluşması, denizlere yeterince su akmaması sebebiyle deniz 

hayvanlarının hastalanması, karada insanların birbirlerini öldürmeleri ve denizlerde 

gemilerin soyulması Allah’ın bir cezası olarak değerlendirmektedir.”390  

Zemahşeri (ö.538/1149) de, “ziraat ve ticaretteki olumsuzluklar, insan ve hayvan 

ölümleri, yanma ve boğulmalar, geçim sıkıntıları, faydalı şeylerin azalması, zararlı 

şeylerin çoğalması, kara ve denizlerde insanların hataları sebebiyle olabileceğini ileri 

sürer.”391 Elmalılı da “karada ve denizlerde Allah’ın yarattığı bir fıtrat düzeni bulunur. 

Bu düzen şirk, ahlaksızlık, haksızlık ve Müslümanların çeşitli fırkalara ayrılıp 

                                                           

385  Bkz: A’raf, 7/96 ; Bkz: Zemahşerî, age, II/77 

386  Bkz: Nisa, 4/147. 

387  En’âm, 6/65. 

388  Rum, 30/41. 

389  Taberi, age, XXI/49-50; Kurtubî, age, XIV/40-41. 

390  İbn Kesir, age, VII/168. 

391  Zemahşerî, age, III/205-206. 
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çarpışması sonucu yaptıklarının karşılığı olarak dünyada bazı cezalar verilebileceği 

görüşündedir.”392 “Kur’ân-ı Kerim’de yer alan kıssalar, geçmişi, içinde bulunduğumuz 

zamanı ve geleceği birbirine bağlamaktadır. Kur’an-ı Kerim, önceki peygamberler 

dönemlerinde olan olumlu ve olumsuz davranışları hatırlatarak, olumsuz hallerden 

sakınılmasını, olumlu yönlerin alınmasını tavsiye etmektedir.”  

Kıssalardaki ceza sebeplerine bakıldığında; “Nuh kavminin şirk,393 yaratılanlara 

yapılan zulüm 394  ve ahlaksız olmaları,395  Hud milletinin şirk,396  isyan 397 ve kibir,398 

sebebiyle başlarına taş yağdığını, 399  Hz. İbrahim kavminin şirk koşması ve 

zulmetmesi400 sebebiyle ceza verilmesini, Hz. Lut kavmi fuhuş ve ahlaksızlık yapması 

sebebiyle başlarına taş yağdığını,401  Hz. Şuayp’in kavmi ölçü ve tartıda birbirlerine 

haksızlık yaptığı için başlarına felaketin geldiği ifade edilmektedir.”402  

Peygamberlere verilen ilahi kitaplar, yukarıda belirtilen hasletleri, insanlığın 

sakınması gereken fiiller olarak haber vermektedir. Her akıl sahibi de, söz konusu 

hasletlerin zararlı olduğuna inanmaktadır. “Kur’an ve hadislerden anladığımız kaderiyle 

insanlığın, aklın, neslin, dinin, malın ve vatanın korunması bu hasletlerden sakınmakla 

mümkündür.”  

“Yüce Allah kıssalarla geçmiş milletlerin durumunu haber vermekle kalmamış, 

Hz. Muhammed’e bildirdiği emirleriyle cezaya sebep olan çirkin fiillere işaret ettikten 

sonra,” “…Zaten biz yalnız, halkı zalim olan milletleri yok etmişizdir.”403 “... Biz değil 

onlar kendilerine zulmediyorlardı” 404  buyurmuşlardır. Yüce Yaratıcı, “söz konusu 

ayetleriyle, eski milletlerin yaptıkları hatalardan Müslümanları sakındırmaktadır. Bu 

                                                           

392  Elmalılı, age, VI/263. 

393  Nuh, 71/23. 

394  Necm, 53/52. 

395  Enbiya, 21/77. 

396  Hud, 11/54. 

397  Şuara, 26/138. 

398  Araf, 7/64. 

399  Ahkaf, 46/24-25. 

400  En’am, 6/74; Meryem, 19/42-45. 

401  Kamer, 54/36; Ankebut, 29/29; Araf, 7/80-84. 

402  Araf, 7/84. 

403  Kasas, 28/59. 

404  Araf, 7/160. 
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yasaklarda ısrar etmenin, dünya ve ahirette cezaya sebep olacağı anlaşılmaktadır. 

Yaratıcı bunların karşılığını isterse dünyada, dilerse ahirette verebilmektedir. Bununla 

birlikte, Rum Suresi 41. ayette, insanların kötülüklerden vazgeçmeleri için, yaptıklarının 

karşılığı olarak, dünyada bazı cezaların verileceğini hatırlatılmaktadır.”  

Kıssaların vermek istediklerini ifade etmek gerekirse; söz konusu kıssalar 

zamanımızda geçerliğini sürdürmekte, benzer hataların işlenmesi halinde, Yaratıcının 

emirlerine karşı gelindiği ve adaletten uzaklaşıldığı için, benzer cezaların verilebileceği 

akla gelmektedir. Burada önemli olan, insanların yaptıklarına pişman olup, 

yanlışlıklardan dönmeleri, gelmesi muhtemel sıkıntıları önlemiş olacaktır.  

“Kıssa ve tarihin müspet ve menfi yönlerinden ders alınması akıllı insanların 

yapacağı işlerdir. İslâm, insanların Allah’a gereği gibi inanmalarını, Hz. Muhammed ve 

Kur’an’ın tavsiyelerine uymalarını ve geçmişten ibret alınmasını emretmektedir.”405 . 

“Eğer siz iman eder ve şükrederseniz, Allah size neden azap etsin! Allah şükre karşılık 

veren ve her şeyi bilendir.”406 Hâlbuki sen onların içinde iken Allah, onlara azap edecek 

değildir. Ve onlar mağfiret dilerlerken de Allah onlara azap edici değildir407 ayetleri, 

Kur’an’da yer alan iyi hasletlerin rahmete, yasaklanan kötülüklerin işlenmesi halinde 

sıkıntılara sebep olacağı uyarısında bulunmaktadır. 

“Kıssalardan ibret alınması, dünya ve ahireti kazanmada etken olacağı bilinir. Hud 

Suresi’nde yer alan kıssa geçmişi, yaşadığımız zamanı ve geleceği bir birine bağlayarak, 

günümüze önemli mesajlar vermektedir.”  

“Sizden önceki nesillerden, akıllı kimselerin, insanları yeryüzünde bozgunculuk 

yapmaktan men etmeleri gerekmez miydi? Fakat onlar arasından, ancak kendilerini 

kurtardığımız pek az kişi bunu böyle yaptı. Zulmedenler ise kendilerine verilen refahın 

peşine düşüp şımardılar ve suç işleyen insan olup çıktılar. Halkı ıslah edici kimseler 

olsaydı, Rabb’ın o şehirleri haksız yere yok edici değildi.”408 

 

                                                           

405  Muhammed Ahmed b. El-Mevlâ, Ali Muhammed el-Becavî, Kısasu’l-Kur’ân, Mısır 1969, s.1-2; 

Mennâu’l-Kattân, age, 305-310. 

406  Nisa, 4/147. 

407  Enfal, 8/33 

408  Hud, 11/116-117. 
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C. HZ. ÂDEM VE ŞEYTAN İLİŞKİSİ 

1. Şeytan, İblis Ve Cin Konusunda İlişki Ve Uyarılar 

Kur’ân uygulamaya ve insanlığın mutluluğuna yönelik bir kitaptır. “İnsana 

Yaratıcısıyla ilişkilerinde yol göstererek, fıtrat çizgisinde tutmayı,409 şeytan ve insanlardan 

gelebilecek tehlikelerden korumayı hedefler.” 410  “Kur’ân’a göre insan Allah tarafından 

yaratılmış üstün bir varlıktır.”411 “O, yarattığı insanı irade ile donatmış, kendisine önemli 

görevler verilmiş,412 yaratılanları da onun hizmetine vermiş,413 onu aklı, iradesi, iyi ve kötü 

fonksiyonları yapabilmesi açısından diğer yaratıklardan farklı kılmıştır. Üstün yaratılması ve 

irade verilmesi sebebiyle fiillerinden sorumlu kılınmıştır.” 414  “İnsana verilen üstün 

meziyetler, Yaratıcıya kul olması, şeytanla olan ilişkilerinde başarıya ulaşması, tabiatı faydalı 

hale getirmesi ve mutlu olması içindir. Bu nedenle, Şeytan tarafından sembolize edilen yanlış 

inançlarla mücadele etmesi ve başarıya ulaşması arzulanır.”415 

“İnsan üstün olmanın yanında, âciz bir varlıktır.416 Aklı ve yetenekleri diğer yaratıklara 

karşı üstünlük sağlarken, zayıf olarak yaratılmış olması, 417  musibetler karşısındaki 

sabırsızlığı, nefis ve şeytan karşısında sıkıntıya düşmesi,418  maddî ve manevî hastalıklar 

karşısındaki çaresizliği,419 ömrü ve gücünün sınırlı oluşu zayıf olduğunu hatırlatır. Zayıf olan 

kuvvetli olana sığınma ihtiyacı duyar. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan güçlü demektir. İslâm 

inancına göre bu varlık Allah’tır.”420 “İnsan her şeyi ile O’na muhtaçtır. İnsanın şeytan ile 

ilgili mücadelesinde başarılı olması Yaratıcı’nın yardımı ile mümkündür. Gönderdiği 

peygamberler ve onlara verilen vahiy bu konuda yardımcı olur. Son kitap olan Kur’an’ın yol 
                                                           

409  Yaratılışla ilgili Bkz: Buharî, Cenâiz, 80; Müslim, Kader, 23. 

410  Tahrim, 66/6. 

411  En’âm, 6/102; Râ’d, 13/16; Hicr, 15/28; Fâtır, 35/3. 

412  Bakara, 2/30; En’âm, 6/165; Bkz:Taberî, age, I/224-225. 

413   Bakara, 2/9; Câsiye, 45/13. İslâm alimleri bu ayetleri ibâha için delil saymaktadırlar.  

414  Müddessir, 74/38; Tur, 52/21; Zemahşerî, age, III/185-186; Kurtubî, age, VII/157; İbn Kesir, age, 

III/379; Elmalılı, age, III/561 

415  Şeytanla ilgili Bkz: Nisâburî, Garâibu’l-Kur’ân, I/19. 

416  Nisa, 4/28. Acziyetin anlamları için Bkz: Damagânî, Kâmusu’l-Kur’ân, s. 290-291. 

417  Rum, 30/54. ayetini yorumlayan Zemahşerî, insanın yaratılıştaki geçirdiği devreleri bir acizlik 

olarak değerlendirir.  

418  Nisâ, 4/28; Fussilet, 41/49; Mâide, 5/31. 

419  Tevbe, 9/91. 

420  İhlas, 112/1-2.  
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gösterici 421 ve aydınlatıcı422 oluşu insanlık için önemlidir. İslâmî açıdan insanın konuları 

doğru algılaması, iyi düşünmesi, istikrarlı karar vermesi, fayda ve zararına olanları bilmesi, 

Kur’an sayesinde mümkündür. Bunlar bilinmeden şeytanla ilgili mücadelede başarılı 

olunamaz.”423  

2. İnsan 

“İnsan ins kökünden türetilmiştir. İns, Hz. Âdem’den türeyen insanları ifade eder.424 İnsan 

ise; temeli su ve toprak olmakla birlikte, cisimsel varlıklarla ruhun birleşmesi neticesinde 

oluşur.425 İincelemeye aldığımız Tâ-Hâ Suresi’nde insan kavramı az geçse de Kur’an-ı Kerim’de 

altmış beş yerde insan, on sekiz yerde ins, bir yerde insî, bir yerde enâsî ve 230 civarındaki nâs 

kelimeleri insanı tanıtır.”426  

“İnsan, topraktan yaratılıp,427 üstün428 ve mükemmel hale getirilmiş,429 dünyada önemli 

işleri yapabilme imkânıyla donatılmış,430 Kur’an kendisine emânet edilmiş,431 düşünen, konuşan 

ve yaptığından sorumlu tutulan bir varlıktır. Diğer bir ifade ile ruh ve bedenin birleşmesiyle 

meydana gelip, irade ile donatılan ve yaptığından sorumlu tutulan bir yaratıktır. Temelde 

topraktan yaratılan insan, dünyada basit bir sudan oluşturularak, nutfe, alaka, mudga evrelerinden 

geçerek iskelet ve kas sistemleriyle teşekkül edip, ruh verilerek mükemmel hale getirilmiştir.”432  

“Suyun insan oluşumunda önemli rolü bulunur. “İnsanı sudan yaratan Allah’tır”433 ayeti bu 

duruma işâret etmektedir. Güzel yaratılmış olan insanın önemli bir misyonu bulunur. Bu misyon 

aczini itiraf ve kul olmadır. O iyiyi kötüden ayırt edip, birini diğerine tercih etme imkânına 

                                                           

421  Bakara, 2/2, 185; Âl-i İmrân, 3/138; Araf, 7/52; Yûnus, 10/57. 

422  Nisâ, 4/174; Şûrâ, 42/52. 

423  Bakara, 2/256-257. 

424  Müfredat, s. 34; Lisânü’l Arab, VI/10-17. 

425  Aydınlı, Yaşar, Farabi’de Tanrı İnsan İlişkisi, İstanbul 2000, s. 77,83. 

426  Muhammed, Fuâd, Mu’cemu’l Müfehrest, ins. md. 

427  Âl-i İmran, 3/59; Mü’minûn, 23/12; Rahman, 55/4. 

428  İsrâ, 17/70. 

429  Tin, 95/4. 

430  Bakara, 2/30; Sâd, 38/26; Bkz: Râzî, age, I/381; Bursevî, age, I/64. 

431  Ahzab, 33/72. 

432  Mü’minun, 23/12-14; Furkân, 25/54; Fatır, 35/11. 

433  Furkan, 25/54. 
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sahiptir. Yaratıcı tarafından verilen iyi ve kötü duyguları algılaması, 434  fiillerinden hesap 

vereceğinin bir işaretidir. İnsan yaratılıştan temiz ve güzel bir varlık olmakla birlikte, kandırılmaya 

ve yanıltılmaya müsait olup, bu hatasını telafi etme imkânına sahiptir.435 Bu vesileyle, Yüce Allah 

aklını kullanmasını ve sıkıntılardan korunması için düşünmesini tavsiye eder.”436  

“İnsanın misyonu kulluk olmakla birlikte, mizâcı itibariyle kibir ve sabırsızlığa meyillidir. 

Maddî refahın sürekli olduğu duygusuna kapılabilir. Sıkıntıya düşünce sabırsız olabilir.”437 

Gururu onu hırçın hale getirebilir.438 Müspet ve menfi duyguları ihtiva eden insan iki şıktan birini 

seçmek durumundadır. Birincisi Yaratıcısına karşı kulluk misyonunu yerine getirmesi, diğeri, 

şeytanın etkisinde kalması. Şeytanla olan ilişkisi bu bağlamda kendini gösterir.  

“Kur’an’da işâret edilen sorumluluk, insanla sınırlı değildir.439 Cinlerde bu bağlamda 

değerlendirilir. Sorumlu olarak yaratılan insan cin ilişkisi, ilk insanın yaratılması, meleklere 

ve cinlere Âdem’e secde edin emriyle başlamış,440 Yüce Allah’ın, “Ey Âdem! Sen zevcenle 

birlikte cennete yerleşip dilediğiniz nimetlerden yiyin.  Yalnız şu ağaca yaklaşmayın ki, sonra 

zâlimlerden olursunuz”441 uyarısıyla devam etmiştir.” “Hz. Âdem’in yaratılması, meleklerin 

secdesi, cinlerden olan İblis’in bu emri kabul etmeyişi,442 Rabb’inin emrine baş kaldırı, isyan, 

iyiliklere karşı çıkma ve Hz. Âdem’in üstünlüğünü kabul edememe, insan-şeytan ilişkisinin 

ilk menfi yönünü oluşturmuştur. İnsanlığın atasının İblis’le başlayan bu olumsuz tablo 

dünyada da devam etmektedir.”443  

İşte, Kur’an’da geniş bir yeri oluşturan insan şeytan ilişkisi ve şeytandan sakınma insan 

açısından büyük önem taşır. Yüce Allah, insanlığın yaratılmasıyla birlikte düşman olan iblis 

hakkında bilgi vermekle kalmamış, cin ve şeytan lafızlarıyla onları tanıtarak onlar tarafından 

oluşturulacak problemlere çözümler önerir. 

                                                           

434  Şems, 91/8. 

435  Bakara, 2/37. 

436  Bakara, 2/73; Âl-i İmran, 3/118; Ra’d, 13/4. 

437  Yunus, 10/12; Hud, 11/9; İsrâ, 17/67, 83. 

438  Kehf, 18/54. 

439  Zâriyat, 51/56. 

440  Bakara, 2/34. 

441  Araf, 7/19. 

442  Kehf, 18/50. 

443  Araf, 7/14; Krş. Sâd, 38/77-78. 
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“…Şeytan, sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman sayın. O, kendi taraftarlarını 

ancak ateş ehlinden olmaya çağırır.”444“Ey Âdem oğulları! Şeytan, ana-babanızı, ayıp 

yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de 

aldatmasın.”445 

“Kur’an’da ifade edilen insan, melek ve cin ayrı varlıklardır. Fakat bu üç varlığı 

birbirlerinden soyutlamak mümkün görülmez. Bunlardan İblis’in Yaratıcıya yapabileceği bir şey 

yoktur. Onun muhatabı insandır. İnsanı kulluktan uzaklaştırmanın yollarını arar. Araştırmamıza 

konu olan makalemizde insan şeytan ilişkilerini analiz ederek asrımızda insanlar üzerinde bıraktığı 

tahribatın çareleri aranacaktır.”  

3. Cin  

Lügat olarak Arapça bir kelime olan cin, “bir şeyi örtmek” anlamına gelir. Cenne “örtü,” 

cünne “kalkan”, cünün “delilik” demektir. “Cin kelimesiyle görülmeyen ruhâni varlıklar 

kastedilir.” Terim olarak; “insan gibi iradeye sahip olan, insan duyularıyla algılanmayan, ilâhi 

emirle sorumlu, inanan ve inanmayanı olan ruhaniyet tarafı ağır basan varlıklardır.”446 Kur’an’da 

bu toplumun ataları için “cân” kelimesinin kullanıldığı görülür.447 Öte yandan, cân kelimesi 

“yılan,448 cin449ve delilik” anlamına geldiği anlaşılır.450 Müşriklerin uydurmaları reddedilirken, 

“Allah ile cinler arasında bir soy birliği uydurdular. And olsun ki cinler de kendilerinin hesap 

yerine geleceklerini bilirler”451 ayeti cinlerin sorumlu birer varlık olduklarını hatırlatmaktadır. 

Kur’an-ı Kerim’de cinlerin yaratılmasıyla ilgili şu bilgilere yer verilir. “O cinleri saf alevden 

yarattı.”452“Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık.”453“Ben cinleri ve insanları, ancak 

bana kulluk etsinler diye yarattım.”454  

                                                           

444  Fâtır, 35/6. 

445  Araf, 7/27. 

446  Zâriyat, 51/56; Râgıb, age, s. 138-139; İbn-i Manzûr, age, XIII/92-95; ez-Zebîdî, Tâcü’l-Arûs, 

IX/165. 

447  Hûd, 11/119; Rahman 55/15. 

448  Neml, 27/10; Kasas, 28/31. 

449  Hicr, 15/27; Rahman, 55/15, 39, 56, 74. 

450  Araf, 7/184; Mü’minun, 23/2570; Sebe, 34/4, 46. 

451  Saffat, 37/158. 

452  Rahman, 55/15. 

453  Hicr, 15/27. 

454  Zâriyat, 51/56. 
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Cinlerin yapısını belirten Rahman Suresi 15. ayetteki “meâric kelimesi “şaşkınlık 

verici, maddi olamayan, dumansız, kırmızı, sarı, yeşil ve saf alev karışımını ihtiva eden, her 

şeye nufuz edebilen bir ateş olarak yorumlanır.”455 Hıcr Suresi 27. ayette de “nâris-semûm” 

terimi “sıcak rüzgar, ateş alevi gibi esen yakıcı, öldürücü rüzgar” anlamına gelir.456  Hz. 

Peygamberin hadislerinde de “semûm” kelimesi cehennemin bir harareti olarak zikredilir.457  

“Buradan hareketle, cin’in yaratıldığı ateş, zerrelerin aralarından geçebilen bir alev 

olduğu anlaşılır. Hz. Peygamber de Melekler nurdan, cinlerde alevli ateşten, Hz. Âdem ise, 

topraktan yaratıldı458 sözleriyle Kur’an’da yer alan konuyla ilgili ayetleri tefsir etmektedir. 

Kur’an-ı Kerim’de melek ve insan dışı varlık kabul edilen cinler, kırk üç ayette zikredilir.459 

Onların Allah’a kullukla görevli bulundukları, kendilerine peygamber geldiği, inanan ve 

inanmayanlar olmak üzere ikiye ayrıldıkları, cehenneme insan ve cinlerden kafir olanların 

gireceği  ifade edilmektedir.460 Yüce Allah'ın, cinlerin Hz. Peygamberin okuduğu Kur’an-ı 

dinlediklerini haber vermesi,461 onlar hakkında müstakil sure indirmesi, cinlerin irade ile 

donatılan gerçek yaratıklar olduklarını hatırlatmaktadır. ”462 

4. İblis 

Kur’an-ı Kerim’de, düşmanlığından sakınılması gerektiği belirtilen “İblis”in kaynağı 

hakkında farklı görüşler bulunur. “Belese” den türetilen Arapça olmayan bir kelime, “İblâs” tan 

gelen Arapça bir kelime, meleklerin yanında Azâyil veya Hâris olarak zikredilen yaratık olduğu 

şeklinde nakil gelir.463 Ağırlıklı görüş kelimenin âcemi kökenli olduğudur.464 Mana itibariyle 

“hayırdan ümit kesme, pişman olma” gibi anlamlara gelir. “İblis, Yüce Yaratıcı’nın emrini ilk 

olarak reddetmiş, gazâba uğramış ve müflis durumuna düşmüştür.  Bu sebeple kendisine iblis 

ismi verilmiştir. Çünkü Kur’an, İblis’in bir cin olduğunu,” “Hani biz meleklere: Âdem’e secde 

                                                           

455  Taberî, age, XXVII/126-127; Kurtubî, age, XVII/167. 

456  Bkz: Taberî, age, XIV/30-31; Zemahşeri, age, II/313. 

457  İbn Mâce, Züht, 38. 

458  Müslim, Zühd, 53, b. 10, No. 60; V/2294; Ahmed b. Hanbel, VI/168. 

459  Muhammed Fuâd, age, s.179-180. 

460  Zâriyat, 51/56; Fussilet, 41/29; Hûd, 11/119; Secde, 32/13.  

461  Ahkaf, 46/29-30; Cin, 72/1. 

462  Cin, 72/1. 

463  Râgıb, age, 60; Rumca Olduğuna Dair Bkz: Wensinck, İ.A. İblis Md. 

464  Elmalılı, age, I/320. 
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edin demiştik, İblis hâriç olmak üzere onlar hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi. Rabbin 

emrinden dışarı çıktı”465 ayetiyle haber vermiştir.  

5. İblis’in Yaratılışı 

“İblisin bir cin olması sebebiyle ateşten yaratıldığı anlaşılır. Yüce Allah İblis’i inanan 

cinlerden ayırt etmek için olumsuz yönlerine geniş yer vermektedir. Buna göre, Kur’an-ı 

Kerim’de on bir ayette İblis, seksen sekiz yerde de şeytan kelimesi geçmektedir. Konuyla ilgili 

bilgi verilirken, öncelikle Hz. Âdem’e secde etmeyişinin sebebi sorulmuş, buna cevap olarak 

ateşten yaratılması sebebiyle üstün olduğu belirtilmiş,466 üstünlük duygusu ve kibri yanılmasını 

sağlamıştır.”  

6. İblis’in Kovulması ve Mühlet 

Yüce Allah’ın Hz. Âdem’i yaratması, meleklerin yeryüzünde kan dökecek ve 

bozgunculuk çıkaracak birini mi yaratacaksın? sorularına karşılık, "Ben sizin bilmediğinizi 

bilirim" cevabının neticesinde yaratılan insana secde etmelerini emreder. Bu emir üzerine 

melekler secde ederler. İblis' ise karşı gelir.467  Bunun üzerine Yaratıcı; “O halde hemen 

cennetten çık! Çünkü sen kovulmuşsun ve bu lânet kıyamet gününe kadar senin üzerinedir!".468 

buyurur. İblis, yaptığından pişmanlık duyması gerekirken, tam aksine, yapacakları kötülükler 

için kıyamete kadar izin ister. Yüce Allah’da; “Sen bilinen gün gelinceye kadar 

bırakılanlardansın...”469 ifadeleriyle izin verir.  

7. Şeytanın Hz. Âdem’i Kandırması  

“Andolsun biz, daha önce de Âdem'e ahit (emir ve vahiy) vermiştik. Ne var ki o, 

(ahdi) unuttu. Onda azim de bulmadık. 116. Bir zaman biz meleklere: Âdem'e secde 

edin! demiştik. Onlar hemen secde ettiler; yalnız İblis hariç. O, diretti.”470  

“İblis’in ilk hilesi cennette olur. Yüce Yaratıcı’nın yaratmayı murat ettiği insan,471 

önceden benzeri olmayan bir varlıktır. Akıl, irade ve sorumluluk duygularıyla 

donatılarak yeryüzü unsurlarıyla teşkil edilecektir. Bu açıdan diğer yaratıklardan 

                                                           

465  Kehf, 18/50. 

466  Araf, 7/12; Sâd, 38/76. 

467  Bakara, 2/30-34; Hicr, 15/28-31; İsrâ, 17/61; Kehf, 15/50. 

468  Hicr, 15/34-35; Araf, 7/12-13, Sâd, 38/75-78. 

469  Hicr, 15/36-40; Araf, 7/14-15; Sâd, 38/79-82. 

470  Tâ-Hâ, 20/115. 

471  Halife; vekil, birinin yerine bakan kimsedir. Bkz: Zemahşeri, age, I/61.  
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farklıdır. Yaratılıştaki fonksiyonu itibariyle melek ve cinlerden de ayrılır.”472 “Kur’ân-ı 

Kerim’in ifadelerine göre, Hz. Âdem ve eşi yaratıldıktan sonra cennete yerleştirilir. Burada 

istedikleri gibi hareket edebilecekleri, arzu ettikleri şeyleri yiyecekleri belirtilir. Bu yasak, 

sadece “yasak ağaç” ile sınırlandırılır.”473 “Bu sınırlandırılış, bir imtihanı, sorumluluğu ve bir 

takım hikmetleri hatırlatmaktadır. Dolayısıyla, başıboş olarak yaratılmayacağı belirtilen 

insanın,474 atasının şahsında, cennette küçük bir tecrübesi yapılmıştır.”475 

“Andolsun biz, önceden Âdem’e o ağaçtan yememesini tavsiye etmiştik (Bizim 

tavsiyemizi) unuttu. Biz onda bir azim bulmadık.” 476 “Derken Şeytan çirkin yerlerini 

kendilerine göstermek için onlara fısıldadı: ‘Rabbimiz başka bir sebepten dolayı değil, sırf 

ikiniz bir melek, ya da ebedi kalıcılardan olursunuz diye sizi bu ağaçtan men etti.’ dedi. Ve 

onlara ‘şüphesiz ben size iyiliğinizi isteyen biriyim’ diye yemin etti. Böylece onları aldatarak 

aşağı sarkıttı. Ağacı tadınca çirkin yerleri kendilerine göründü. Cennet yapraklarını üst üste 

yamayıp üzerlerine örtmeye başladılar. Rableri onlara; ‘Ben sizi o ağaçtan men etmedim mi 

ve Şeytan size apaçık düşmandır, demedim mi?”477 

“Yukarıya aldığımız ayetlerde görüldüğü gibi, insanlığın yasaklanan bir şeyi yapması 

beraberinde sıkıntıları getirmektedir. Yasakların yapılmasında da şeytanın etkinliği gözlenir. 

Nitekim onun insanlığın atalarına unutturması, onlara yaptığı fısıltı ve melek olma istekleri ve 

Cennet’te sürekli kalma arzuları şeytanın tuzağından başka bir şey değildir. Hz. Âdem ve eşi 

yasağı çiğneyince gizli yerlerinin açıldığının farkına varırlar.”478 “Bu açılış, Hz. Âdem ve eşinde 

bir takım irâdi gelişmelere sebebiyet vermiş, hata ve sorumluluklarını anlamış ve örtünme 

ihtiyacı hissetmişlerdir.479  İnsanlığın atası bir takım duygularla da olsa,480  yaptığı hatanın 

Allah’ın emrine karşı gelme ve kendine zulmetme olduğunu anlayarak, yaratılanda bulunan 

                                                           

472  Melek ve cinlerin yaratılışı insandan farklıdır. Cin ateşten, insan   topraktan meydana gelmiştir. 

Bkz: Araf, 7/12; Sâd, 38/76; Melekler nurdan yaratılan varlıklardır. Bkz: Müslim, Züht, 60; 

Hanbel, VI/158,168; Tirmizi, Menâkıp, 74. 

473  Bkz: Bakara, 2/35; Araf, 7/19. 

474  Bkz: Kıyâme, 75/36. 

475  Bkz: Kaya, Remzi, Kur’an-ı Kerim ve Kitab-ı Mukaddes’de Helal ve Haram Gıdalar, İstanbul 

2000, s. 33-45 

476  Tâ-Hâ, 20/115. 

477  Araf, 7/20-21. 

478  Araf, 7/22; Tâ-Hâ, 20/121. 

479  Bkz: Zemahşerî, age, II/450. 

480  Tâ-Hâ, 20/115. 
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âcizlik içinde ne yapacağını şaşırmıştır. İşte, Hz. Âdem’in yaptığı bu hata, ilâhi hikmetin 

neticesi olarak girdiği Cennet’ten çıkmasına sebep olmuştur. Bu olay şeytanın bize 

yapabilecekleri kötülükleri hatırlatmaktadır.”  

“Kur’ân-ı Kerim’de değişik vesilelerle bahsedilen ağacın, dokuz farklı anlam için 

kullanıldığı görülür.”481  “Hz. Âdem’in yaklaşması ve yemesi yasaklanan, yediği zaman 

cennetten çıkmasına sebep olacak ağaç, şu sözlerle ifade edilir:” “Dedik ki “Ey Âdem, sen 

ve eşin cennette oturun. Ondan dilediğiniz yerde bol bol yeyin. Ama şu ağaca 

yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz.”482 “Yasağın işlenmesi beraberinde zulmü 

getireceği hatırlatılırken ağacın cinsinden bahsedilmez. Sadece ağaç kelimesi 

kullanılarak” “şu ağaca yaklaşmayın” denilir. “Yukarıda işaret edilen ayetlerden 

anlaşıldığı kadariyle insanlığın atası yasak edilen bir ağaç ile imtihan edilmiştir.”483 

“Kur’an’ın işaret ettiği iblis inancı daha önce gönderilen ilahi kitaplarda da zikredilir. 

Yalnız, Hz. Âdem’le iblis’in cennette yapmış oldukları mücadele bazı noktalardan Kur’an’dan 

ayrılır. Örneğin Hz. Âdem’in cennette yanılmasına yılan sebep olmuştur.”484 Diğer taraftan, “Hz. 

Mûsâ zamanında bazı Yahudiler cinlerden yardım beklediklerinden onlara kurban 

kesmişlerdir.” 485  “Söz konusu yanlışlıklara rağmen, şeytanın günah işlenmesindeki 

etkinliği,486onun kötülüklerinden korunmak için iman kalkanının işe yaradığı,487 sihirbazların 

şeytan ile ilişki içinde oldukları488 ve her kötülüğü şeytan oluşturduğu inancı İslam’la uyuşur.”489 

8. Cennete Girmesi ve Suç İşlemesi  

“Bunun üzerine: Ey Âdem! dedik, bu, hem senin için hem de eşin için büyük bir 

düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın; sonra yorulur, sıkıntı çekersin! Şimdi 

burada senin için ne acıkmak vardır, ne de çıplak kalmak. Yine burada sen, susuzluk 

çekmeyecek, sıcaktan da bunalmayacaksın. Derken şeytan onun aklını karıştırıp Ey 

                                                           

481  Demağânî, age, s. 259-260. 

482  Bakara, 2/35; Araf, 7/19. 

483  Kitab-ı Mukaddes, Tekvin, III/22;  

484  Bkz: Kitab-ı Mukaddes, Tekvin, III/1-7. 

485  Bkz: Tesniye, 32/16-17. 

486  Bkz: Yuhanna, I. Mektup, 3/8. 

487  Bkz: Efoslular, 6/2-17. 

488  Rasullerin İşleri, 13/8-10. 

489  Bkz: Yuhanna, 8/44; Matta, 13/37-40. Bkz: Mehmet Tuncer, Kur’an’da Cin Ve Şeytan, (Dr. Tezi, 

Samsun 1998) s. 5- 20.  
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Âdem! dedi, sana ebedîlik ağacını ve sonu gelmez bir saltanatı göstereyim mi? Nihayet 

ondan yediler. Bunun üzerine kendilerine ayıp yerleri göründü. Üstlerini cennet yaprağı 

ile örtmeye çalıştılar. (Bu suretle) Âdem Rabbine âsi olup yolunu şaşırdı.”490 

İnsan, üstün ve aciz bir varlıktır. Allah’ın emrini yerine getirmesi durumunda 

meleklerden üztün hale gelebilir. Yaratıcısına isyan edip şeytana yaklaşması durumunda 

yaratılan en kötüsü durumunu düşebilir. Peygamberler böyle değildir. Onlar özel 

sıtatüsü sebebiyle Allah’ın özel korumasıu altındadırlar. Hz. Âdem’in hata etmiş olması 

insan olmasının gereğidir. Henüz Peygamber değildir. Peygamber olarak dünyaya 

gönderildikten sonar benzer hataları olmamıştır. 

9. Tevbesinin Kabul Edilmesi ve Dünya’ya Gönderme  

Hz. Âdem’in insanlık ve peygamberlik yönü bulunur. Kensisine vahy verilmesi 

sebebiyle peygamberdir. Ancak vahyin dışında diğer insanlardan farkı yoktur. Dünyaya 

gönderilmeden önce Yüce Allah O’nu hanımıyla birlikte cennetine koymuş, şeytanın 

kandırması sebebiyle hata etmiştir. Yüce Allah rahmetinin tecelisi olarak affetmiş ve 

dünyaya göndermiştir. Konuyla ilgi ayetler şöyledir: 

“Nihayet ondan yediler. Bunun üzerine kendilerine ayıp yerleri göründü. Üstlerini 

cennet yaprağı ile örtmeye çalıştılar. (Bu suretle) Âdem Rabbine âsi olup yolunu şaşırdı. 

Sonra Rabbi onu seçkin kıldı; tövbesini kabul etti ve doğru yola yöneltti. Dedi ki: 

Birbirinize düşman olarak hepiniz oradan (cennetten) inin! Artık benden size hidayet 

geldiğinde, kim benim hidayetime uyarsa o sapmaz ve bedbaht olmaz.”491 

“Böylece onları hile ile aldattı. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri 

kendilerine göründü. Ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri 

onlara: Ben size o ağacı yasaklamadım mı ve şeytan size apaçık bir düşmandır, 

demedim mi? diye nidâ etti.” (Âdem ile eşi) dediler ki: “Ey Rabbimiz! Biz kendimize 

zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz, 

Allah: Birbirinize düşman olarak inin! Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşme 

ve faydalanma vardır, buyurdu. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan 

(diriltilip) çıkarılacaksınız» dedi.”492 Bakara Suresi’nde şöyle ifade edilir: 

                                                           

490  Tâ-Hâ, 20/116-121. 

491  Tâ-Hâ, 20/121-123. 

492  Araf, 7/22-25. 
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“Şeytan onların ayaklarını kaydırıp haddi tecavüz ettirdi ve içinde bulundukları 

(cennetten) onları çıkardı. Bunun üzerine: Bir kısmınız diğerine düşman olarak ininiz, 

sizin için yeryüzünde barınak ve belli bir zamana dek yaşamak vardır, dedik. Bu durum 

devam ederken Âdem, Rabbinden bir takım ilhamlar aldı ve derhal tevbe etti. Çünkü 

Allah tevbeleri kabul eden ve merhameti bol olandır.”493 

 

D. HZ. PEYGAMBER’E YAPILAN TAVSİYELER 

Tâ-Hâ Suresi Kur’an’ın özeti niteliğini taşımaktadır. İslam’ın temel noktalarını 

hatırlatır. Yüce Allah Bütün Peygamberleri insanların kendisine kul olmalarını tebliğ 

etmek ve şeytandan sakındırmak için gönderildiğini açıklarken,494 Hz. Peygamberi de 

bozulan dinleri aslına döndürmek için göndermiştir. Bu durum şöyle ifade edilir. “O 

(Allah), müşrikler hoşlanmasalar da (kendi) dinini bütün dinlere üstün kılmak için 

Resûlünü hidayet ve Hak Din ile gönderendir.” 495 Tezin içinde de değinildiği gibi 

Kur’an’da birçok Peygamberin Kıssa’sından baksedilmektedir. Tâ-Hâ Suresi Hz. 

Mûsâ’ya konu edinmenin yanında diğer surelerde olduğu gibi bu surede de Hz. 

Peygamberlere ve O’nun şahsında ümmetine önemli uyarılarda bulunur. Bunların 

başında Kur’an’ın konumu, icazı ve Hz. Peygambere yaptığı uyarılardır. Bu uyarılardan 

biri Kur’an’ın kolay anlaşılması için arapça olması ve öğrenilmesinde dikkat edilecek 

kurallardır.  

1. Hz. Peygamber’e Kur’an’ın Arapça Olarak Verilmesi  

“(Resûlüm!) Biz onu böylece Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda ikazları 

tekrar tekrar açıkladık. Umulur ki onlar (bu sayede günahtan) korunurlar yahut da o 

(Kur'an) kendileri için bir ibret ortaya koyar. Gerçek hükümdar olan Allah, yücedir. 

Sana O'nun vahyi tamamlanmazdan önce Kur'an'ı (okumakta) acele etme ve Rabbim, 

benim ilmimi artır de.”496 

Kur’an, Hz. Peygambere ayetler ve sureler halinde ihtiyaç ve şartlara göre yavaş 

yavaş, anlata anlata, öğrenmeleri için indirilmiştir. Ayetin anlamına dikkat edilirse, 

                                                           

493  Bakara, 2/36-37. 

494  Bk Nahl, 36. 

495  Tevbe, 9/33. 

496  Tâ-Hâ, 20/113-114. 
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insanların ilahi kitabı öğrenmesi, ezberlemesi, anlamaları ve rahatlıkla okuyabilmesi 

için surelere ve ayetlere ayrıldığı belirtilir.497 Anlamını aldığımız ayete ilaveten eğitim 

ve öğretimin uygulamasını Cebrail’in okuması anında Hz. Peygamberin yapması 

gerekeni Yüce Allah’ın hatırlatmasında görüyoruz. 

“Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Vahyi sana tamamlamadan önce Kur'an'ı 

(okumakta) acele etme ve «Rabbim, benim ilmimi artır» de.” 498 

Dikkat edilirse ayette üç noktaya işaret edilir. a) Vahiy tamamlanmadan okumanın 

uygun olmadığı, dinlemek gerektiği,499 b) Okumayı başarmak için Allah’a dua edilmesi 

c) Gelen vahyin yavaş ve tane tane okuması. Yüce Allah her konuda kendisine 

inanılması, güvenilmesi ve dua edilmesini ister. Neticeye ulaşmak için Allah’a 

güvenilmesi ve O’na sığınılması gerekir. Allah’ın yardımı olmadan istenen başarıyı 

yakalamak mümkün değildir.  

Ayetten anlaşıldığına göre eğitim ve öğretimde dinlemenin önemli bir yeri vardır. 

Okuma, dinleme ve belleme eğitimin temelini oluşturur. Hatasız bir ezberleme için 

dinlemeye önem vermek gerekir. Peygamberimiz de; “Ümmetimin en şereflisi, Kur’an-ı 

Kerim’i ezberleyenlerdir” 500  buyurmuştur. Kıyâme Suresi’nde Cebrail’in okumasını 

bitirmeden okumak için acele etmemesine işaret edilir.501 

“(Rasûlüm!) onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu, 

toplamak (senin kalbine yerleştirmek) ve onu okutmak bize aittir. O halde, biz onu 

okuduğumuz zaman, sen onun okunuşunu takip et. Sonra şüphen olmasın ki, onu 

açıklamak da bize aittir.”502  

Yüce Yaratıcı, müşriklerin, daha önce gönderilen peygamberlere verilen vahyin 

bir defada indirilmesi bilgisinden hareketle Kur’an’ın da böyle olması gerektiği 

şeklindeki itirazlarına şu cevabı verir.  

                                                           

497  Farklı manalar için Bkz: Taberi, age, XV/177; Râzi, age, XXI/67-68  

498  Tâ-Hâ, 20/114. 

499  Abdurrezzak Nevfel, Kur’an-ı Kerim Tilaveti, (trc: Harun Ünal) Petek Yayınları, (ts) s. 59-60. 

500  İbn Asâkir, age, II/433; İbnü’l-Cezerî, Kur’an Ve Kıraat, (trc: Abdülmecid Okçu), Erzurum 2001, 

s.11 

501  Zemahşerî, age, IV/165 

502  Kıyâme, 75/16-18. 
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“İnkâr edenler: Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? dediler. Biz 

onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık (parça parça indirdik) ve onu tane 

tane (ayırarak) okuduk.”503  

Hz. Peygamber’de; "Amacını gerçekleştirmek için acele eden kimse, ne yol alır, 

ne de sağlam binek bırakır"504 buyurmuştur. Hz. Aişe'den rivayet edilen meşhur bir 

haberde, tedricilik metodunun eğitim ve öğretimdeki önemine şu hadisle işaret edilir: 

"Kur'an'da detaylı olarak ilk önce inen surelerde Cennet ve Cehennem zikredilmektedir. 

Ne zaman ki insanlar İslam'a ısındılar o zaman helal ve haram nazil oldu. Eğer ilk önce, 

‘içki içmeyiniz’, şeklinde ayet nazil olsaydı, insanlar, ‘Biz ebediyen içkiyi terk etmeyiz’ 

derlerdi. Yine, zina yapmayınız, şeklinde bir ayet nazil olsaydı, ‘Biz zinayı terk 

etmeyiz’ derlerdi."505 Diğer taraftan, gelen vahyin hafızada bellenmesi veya yazılması 

durumunda nasıl okunması gerektiğini de öğreten Yüce Allah’tır.  

“Ey örtünüp bürünen (Resûlüm)! Gecenin birazı hariç olmak üzere geceleyin kalk 

(namaz kıl). Gecenin yarısında kalk yahut yarısından biraz eksilt veya bunu artır ve ağır 

ağır Kur'ân oku.”506 

Kur’an’ın; Allah’ın takdir ettiği zaman dilimi içinde gönderilme sebebinin, 

İslam’ı bütün dinlerden üstün kılmak,507 inanmayı, öğrenmeyi, kötülükleri gidermeyi, 

güzel hasletleri yaygın hale getirmeyi, tebliği ve uygulamayı kolaylaştırmak için olduğu 

anlaşılır. Tâ-Hâ Suresi’nde, Kur’an’ın zorluk çıkarmak için değil, Allah’tan korkan 

insanların öğüt almaları için indirildiğini açıklamış olması,508 tedrici metodun önemini 

hatırlatmaktadır.  

2. Dünya Konusunda Uyarı 

Yüce Allah insanları dünyaya imtihan için göndermiştir. Bu imtihanın 

kazanılması için dünya ve ahiretin dengelenmesi gerekir. Denge sağlanmaz ise istenilen 

imtihanı kazanılması mümkün değildir. Hz. Peygamber her konuda ümmetine örnek 

                                                           

503  Furkân, 25/32. 

504  Ahmed b. Hanbel; Müsned, Mısır, (ts) I/300. 

505  İbnu’l-Hacer el-Askalanî, age, Kahire 1959, XX/414; bkz: Özbek, Abdullah, Bir Eğitimci Olarak 

Hz. Muhammed, Konya 1991, s.186. 

506  Müzzemmil, 74/1-4. 

507  Bkz: Tevbe, 9/33. 

508  Tâ-Hâ, 20/2. 
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olduğu gibi dünya ve ahiretin dengelenmesi konusunda da örnek olmuştur. Yaratıcı şu 

hatırlatmada bulunmaktadır.   

“Sakın, kendilerini denemek için onlardan bir kesimi faydalandırdığımız dünya 

hayatının çekiciliğine gözlerini dikme! Rabbinin nimeti hem daha hayırlı, hem de daha 

süreklidir.”509 

İnsanların dünyada kazançları farklı olabilmektedir. Zengin fakir, amir memur 

gibi her iş alanında çalışan insanların olması gerekmektedir. Dünyaya meylederek 

ahireti unutanların büyük ölçüde kâfirlerin olduğu anlaşılmaktadır. Benzer hataların 

Müslümanlar üzerinde olmaması için Müslümanlar uyarılmaktadır. Kâfirlerin durumu 

Zuhruf suresinde şöyle haber verilir:  

“Şayet insanların küfürde birleşmiş bir tek ümmet olması (tehlikesi) 

bulunmasaydı, Rahmân'ı inkâr edenlerin evlerinin tavanlarını ve çıkacakları 

merdivenleri gümüşten yapardık.” 

“Evlerinin kapılarını ve üzerine yaslanacakları koltukları da (hep gümüşten 

yapardık). Ve onları zinetlere boğardık. Bütün bunlar sadece dünya hayatının 

geçimliğidir. Ahiret ise, Rabbinin katında, Allah'ın azabından sakınıp rahmetine 

sığınanlara mahsustur.”510 

Kur’an-ı Kerim Zuhruf Suresi’ndeki ayetiyle günümüzün modern hayatını tasvir 

etmektedir. Ayetten anlaşıldığına göre Müslümanlar inanmayan insanların lüks 

hayatına, dünya yaşantılarına meylederek bütün insanların küfre dönebileceği ve 

böylece inkâr edeceği anlaşılır. Böyle olmayacak olsaydı onlara verilen dünya nimetleri 

Müslümanlara da verileceğine ima edilmektedir. Evlerin merdivenlerini asrımızda 

merdiven ve asansörler olarak değerlendirmemiz mümkündür.   

İnsan zayıf ve arzularına karşı aciz olarak yaratılan bir varlıktır. Yüce Allah 

insanları batıl yoldan para kazanmasını yasaklamıştır. Batıl şeylerden maksat, kumar, 

faiz, hıyanet, hırsızlık, vs, helal rızık ise ticaret, tarım ve kendi el emevi ile 

kazanılanlardır.511 Bu kazandıklarını Allah’ın istediği meşru yerlere harcamalı, israf ve 

cimrilikten kanılması gerekir. Yüce Allah Müddessir Suresi’nde günahları yüzünden 

cehenneme giden Müslümanları hatırlatmaktadır: “Her nefis, kazandığına karşılık bir 

                                                           

509  Tâ-Hâ, 20/131. 

510  Zuhruf, 43/33-35. 

511  Sabunî, age, I/512. 
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rehindir; Ancak sağdakiler başka. Onlar cennetler içindedir. Günahkârlara: Sizi şu 

yakıcı ateşe sokan nedir? diye uzaktan uzağa sorarlar. Onlar şöyle cevap verirler: Biz 

namaz kılanlardan değildik, Yoksulu doyurmuyorduk, (Bâtıla) dalanlarla birlikte 

dalıyorduk, Ceza gününü de yalan sayıyorduk, Sonunda bize ölüm geldi çattı.”512 Yüce 

Allah her canlının rızkını vermektedir. Kullara düşen helal yollarlar çalışmaları ve helal 

yollarla harcamalarıdır. Üzerine düşen görevi yaptıktan sonra kazancına şükretmeleri 

gerekir.513 

3. Kur’an ve Zikir İlişkisi 

Kur’an anlamına gelen kelimelerden biri de zikr’dir.514 Kur’ân-ı Kerim’deki bir takım 

manalarının yanında bu manaya da gelmektedir.515 Ayrıca, bu kelime “ezberlemek, dua, şeref, 

kitap ve Kur’ân” için de kullanılır.516 Yüce Allah’ın; “Zikri biz indirdik o’nun koruyucusu da 

biziz”517 ayetinin yanında müşriklerin sözlerini haber verirken, “Aramızda Zikr Muhammed’e 

mi indirilmeliydi?”518 İfadeleriyle Zikrin Kur’ân’ı ifade ettiği belirtilmektedir. Tâ-Hâ Suresi’nde 

de şöyle buyurulur.  (Allah) buyurur ki: İşte böyle. Çünkü sana âyetlerimiz geldi; ama sen 

onları unuttun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun! Doğru yoldan sapanı ve 

Rabbinin âyetlerine inanmayanı işte böyle cezalandırırız. Ahiret azabı, elbette daha 

şiddetli ve daha süreklidir.”519  

Zikir kelimesinin Kur’an anlamına geldiği gibi namaz anlamına geldiği de 

görülmektedir. “(Resûlüm!) Sana vahyedilen Kitab'ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki, 

namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette (ibadetlerin) en 

büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.”520 

Allah’ı anmak ibadetlerin en büyüğü olduğuna göre namazda Allah’la, Kur’an’la 

Peygamberle beraber olma varır. Namazı, Kur’an-ı unutanı Allah unutacağı haber verir. 

                                                           

512  Müddessir, 74/38/47. 

513  Bkz: Taberî, age, XV-XVII/235. 

514  Bkz: İbn Manzur, age, IV/308-309; ez-Zebîdi, age, II/226. 

515  Enbiyâ, 21/105. 

516  İsfahâni, age, s. 180; İbn Kuteybe, Te'vilü-Müşkili'l-Kur'ân, Beyrut 1981, s. 147. 

517  Hicr, 15/9. 

518  Sâd, 38/8. 

519  Tâ-Hâ, 20/124-127. 

520  Ankebut, 29/45. 
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Diğer taraftan Kur’an’dan ve zikirden uzaklaşana dünyada şeytan arkadaş olur. Şeytanın 

arkadaş olduğu kimse de ahirette Şeytanla beraber olur. 

Diğer tarftan, “Ehl” ve “Zikr” kelimelerinin birleşmesinden “Ehl-i Zikr” terimi 

meydana gelir. “Ehl-i Zikr” mana itibariyle “Ehl-i Kitap”ı ifade ettiği anlaşılır. Kur’ân-ı 

Kerim’de iki yerde söz konusu terime işaret edilir.521 Bu terimi nüzul sırasına göre 

incelediğimizde Mekkî ayetler arasında yer aldığı anlaşılır. Onların muhtemelen önceki 

vahiylere işaret ettiği ileri sürülür.522 Bu ayetlerin mealleri şöyledir. 

“Biz senden önce kendilerine vahiy verdiğimiz erkekleri elçi olarak gönderdik. 

Eğer bilmiyorsanız. “Ehle’z-Zikre” sorun”523  

Yukarıya aldığımız ayetlerde yer alan “Ehle’z-Zikr” kimdir? Enbiya Suresinin 

105. ayetinde “...Zikr’den sonra Zebur’da yeryüzüne iyi kulların varis olacak diye 

yazdık.” denilmektedir. Buradaki Zikr’in Tevrat’ı ifade ettiği anlaşılır. Müfessirler söz 

konusu terimi değerlendirirken; 

“Ehle’z-Zikr, Ehl-i Kitap’tır”.524  

“İbn Zeyd, Ehle’z-Zikr Kur’ân’dır, Müslüman alimleridir”525 demiştir. 

Hz. Peygambere inanan eski din mensuplarıdır,526  ilim ehlidir, bunlara Yahudi ve 

Hıristiyanlar olduğu gibi Müslümanlar da dâhil olurlar.527 Ehle’z-Zikr tarih bilginleridir. 

Zira bunlar melek ve kadınlardan Peygamberin gelmediğini biliyorlardı528 gibi tercih ve 

nakillerde bulunmaktadırlar. 

İnsanlardan bir Peygamberin çıkmayacağını iddia eden Müşriklere,529 bir cevap 

mahiyetinde inen bu ayetler hakkındaki müfessirlerin açıklamalarından İslâm’dan önce 

ve Mekke döneminde “Ehl-i Kitap” terimi yerine “Ehle’z-Zikr” ve “Ûtü’l-İlm”530 (İlim 

                                                           

521  Nahl, 16/43; Enbiyâ, 21/7. 

522  Bkz: G. Vajda, Encyclopaedia Of İslâm, “Ahl al-Kitap” I/346. 

523  Enbiyâ, 21/7. 

524  Bkz: Taberî, age, XIXV/108-109; Zemahşerî, age, II/441; Hâzin, age, XX/36; İbn Kesîr, age, 

IV/492; Alûsi, Ruhu'l-Meâni, XVII/ 133. 

525  Taberî, age, XIV/108-109; Zemahşerî, age, II/563. 

526  Kurtubî, el-Câmi li Ahkâmi'l-Kur'ân, Mısır 1967, XI/272. 

527  Râzî, age, XX/36; İbn Kesîr, age, V/327. 

528  Kâsimi, age, XI/4251. 

529  Furkan, 25/7, 20. 

530  Bkz: İsrâ, 17/107; Hacc, 22/54; Sebe, 34/6; Zemahşeri, age, III/280; Beydâvi, age, I/600.  
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verilenler, ilim Ehl-i) terimlerinin kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bilhassa Mekke 

döneminde “Ehle’z-Zikr” ve “Ehl-i İlm” terimlerinin kullanıldığına göre bunların 

muhatapları kimlerdi? Mekke’de kitap sahibi olan din mensupları hangileriydi? 

Kur’ân’ın hitabı karşısında onların tutumu ne oldu? 

Kur’ân’ın bu terimleri seçmesinin sebebi neydi? Muârızlarını susturmak mı yoksa 

onlara verilen bir tolerans mı? Müşrikler puttan ve kâhinden hoşlanırlar. Kitaptan ve 

hak Peygamberden hoşlanmazlar. Zira kitabı kendi istek ve arzularına göre 

yorumlamaları mümkün olmaz. İslâm’a ve onun hak Peygamberine düşmanlıkları 

buradan gelir. İslâm “Ehl-i Kitap”, “Ehle’z-Zikr” ve “Ehl-i İlm” gibi terimlerle 

Hicaz’da ve dünyada bulunan temeli ilâhi vahye dayanıp çeşitli sebeplerle bozulan 

dinleri söz konusu terimlerle muhatap alarak, gelin sizin kitabınızın aslı buradadır. 

Hatanızı terk ederek Peygamberlerin getirdiği gerçeğe sarılalım diyerek onları 

Müşriklerden ayırarak kucak açmıştır. Bu durum Kitap Ehl-i’ne verilen bir hoş görüdür. 

Aynı ortak özellikleri taşıyan din sahiplerini bir noktada toplamayı hedeflemektedir.531 

4. Namaz Konusunda Uyarı 

Namaz İslam’ın temelidir. Olmazsa olmaz şartıdır. Allah’ın yüceliğini kulun 

aczinin itirafıdır. Her konuda Allah’a sığınma, güvenme ve daynmadır. Allah’ın 

himmetinde bulunmadır. Hz. Peygamberin şahşında bütün Müslüman aileler evlatlarına 

namazı öğretmekle görevlidirt. Bu emir şöyle ifade edilir.  

“Ailene namazı emret ; kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz ; 

(aksine) biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç, takvâ iledir. ”532 

İslamda her doğan çocuk Müslüman olarak doğar. Bu Müslümanlığın devam 

etmesi anne ve babanın Tâ-Hâ Suresi’inde Peygamberimize emredildiği şekilde 

gereğinin yapılması gerekir. Bu yapılam ise Allah’ın emri yerine gelmemiş olur. Tahrim 

Suresİnde yer alan ayette Yüce Allah şöyle buyurur: “Ey inananlar! Kendinizi ve 

ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız, güçlü, 

Allah'ın kendilerine buyurduğuna çocuk gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler 

vardır”533  

                                                           

531  Bkz: Remzi, Kaya, s.60 

532  Tâ-Hâ, 132. 

533  Tahrim, 66/6. 
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İnsanın mutlu olmasını sağlayan namazdır. İslam dininin beş şartından birisi de 

namazdır. Namaz kelimesi farsça bir kelime olup sözlükte ta’zim için eğilmek, kulluk 

ibadet anlamlarına gelir. Arapçası “salât”tır. Sözlükte “dua” etmek yalvarmak, ibadet 

etmek, bağışlanma dilemek anlamlarına gelmektedir. 534  Yüce Allah, Peygamber 

efendimize şöyle buyurur; “Ey Muhammed Aile’ne ve ümmetine namaz kılmasını 

emret. Sende huşu içerisinde ve adabı şekilde kılmasına sabret, onların rızık konusunda 

yükümlü değilsin. Seni ve onları rızkını bize aittir. Sonunda cennet takva sahipleri 

içindir.” 535 

Bizim ibadetlerimizin faydası kendimizedir. Allah’a bir faydası yoktur.536 Yüce 

Allah Hz. Peygamber efendimize hitaben şöyle buyurur. “Rabbin için namaz kıl ve 

kurban kes.”537 “Ailene namazı emret, kendin de ona devam eyle.538 “Namazı dosdoğru 

kılın ve Allah’tan korkun, diye emir olundu.”539 Namazı terk eden bir Müslüman dünya 

ve âhirette azaba uğrar.  

5. Beş Vakit Namaza İşaret Edilmesi 

İlahi dinlerin temeli Hz. Âdem’den itibaren aynen devam etmektedir. İslam’ın şartları, 

imanın esasları ve ahkâm hükümleri aynen devam etmiştir. Namaz bunların başında gelir. 

Nitekim Kâbe’nin ilk olarak Hz. Âdem, ikinci olarak’ta Hz. İbrahim ve oğlu İsmail tarafından 

yapıldığı bilinir. Yalnız namazın sayısı ile ilgili farklı rivayetler bulunur. Yüce Allah Tâ-Hâ 

Suresi’nde şöyle buyurulur:  

“(Resûlüm!) Sen, onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de 

batmasından önce de Rabbini övgü ile tesbih et; gecenin bir kısım saatleri ile gündüzün 

etrafında (iki ucunda) da tesbih et ki, hoşnutluğa eresin.”540 

Hz. Peygambere beş vakit namaz farz kılınmadan önce iki vakit namaz varlığını 

söyleyenler vardır. Bir kısım bilim adamlar şu ayetleri delil almaktadırlar. “Güneşin 

doğmasından önce de batmasından önce de Rabbini övgü ile tesbih et.”541 “Akşam Sabah 

                                                           

534  Kur’an Ansiklopedisi, Namaz maddesi, İstabul, XV/490.  

535  Sabunî, age, 132. 

536  Kur’an Yolu, age, I/402. 

537  Kevser, 108/2. 

538  Tâ-Hâ, 20/132. 

539  En’am, 6/72. 

540  Tâ-Hâ, 130. 

541  Tâ-Hâ, 20/130. 
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Rabbini hamd ile tesbih et.”542 Bu ayetler ise iki vakit namaza işaret etmektedir. 543 Beş vakit 

namaz hadis kaynaklarına göre hicretten önce Miraç gecesinde farz kılındığını söylemektedir. 

544Namazların önce ikişer (akşam namazı üç) rekât olarak farz kılındığı hicretten kısa süre sonra 

öğle, ikindi ve yatsı namazlarının dörder rekâta çıkarıldığı bildirilmektedir.545  

Hz. Ayşe’den nakledilen rivayete göre “Namaz yolculukta olsun, kişinin devamlı ikamet 

ettiği yerde olsun ikişer rekât olarak farz kılınmıştı sonra Hz. Peygamber Medine’ye hicret 

edince yolculukta iki rek’at olduğu gibi bırakıldı. Yolcu olmayanlar için iki rekât daha ilave 

edildi Akşam namazı ise daha önce farz kılındığı şekilde bırakıldı.”546  “Şüphesiz namaz 

müminler üzerine belli bir farzdır.”547 Müfessirler günlük beş vakit namazların ve vakitlerini 

Kuran ayetlerden ve Hz. Peygamber hadislerinden aldığını açıklamaktadırlar. “Namazları ve 

orta namazı aksatmadan kılın.”548  

“Güneşin zevalinden (öğle vaktinde Batı’ya kaymasından) gecenin karanlığına 

kadar (belli vakitlerde) namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı 

şahitlidir.” 549  Bu ayette, “güneşin zevali”, öğle ve ikindi namazlarının, “gecenin 

karanlığı” da akşam ve yatsı namazlarının vaktine işaret etmektedir. “Fecr” kelimesi ise 

sabah namazının vaktini belirtmektedir. Tefsir bilginlerinin ifadesine göre sabah 

namazının şahitli oluşu, gece ve gündüz meleklerinin bu namazın kılınışında hazır 

bulunmaları demektir.550  

“(Ey Muhammed!) Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde 

namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu, öğüt alanlar için bir öğüttür.”551 Bu 

âyet, namaz vakitlerini göstermektedir. Gündüzün iki tarafından maksat, güneşin tepe 

noktasına gelmesinden önceki ve sonraki dilimleri demektir. Buna göre sabah namazı 

gündüzün bir tarafında, öğle ve ikindi namazları da öbür tarafında olmaktadır. Gecenin 
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gündüze yakın vakitleri ise akşam ve yatsı vakitleridir. 552  “O hâlde, onların 

söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tespih 

et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tespih et ki hoşnut olasın.”553 

6. Surenin Vermek İstediği Mesajın Asrımıza Yansıması  

“Kur’ân’da ve Tâ-Hâ Suresinde yer alan kıssalar, belirli bir zaman dilimi ile 

sınırlı olmayıp, her asırdaki toplumları büyük ölçüde ilgilendirmektedir. Kıssaların 

geçtiği dönemdeki tasvir edilen toplumlar ele alınırken, toplumdaki bireylerin, 

birbirleriyle olan ilişki ve davranışlarının bir düzene sokulması hedeflenir. Onların 

olumlu ve olumsuz yönleri ifade edilerek, Yaratıcının istemediği davranışların 

yapılması halinde toplumun başına gelecekler hatırlatılır. Burada üzerinde durulması 

gereken husus, kıssalarda belirtilen mükâfat ve cezaların, geçmişle sınırlı kalıp 

kalmayacağı konusudur. Yani zamanımızda benzer hareketlerin yapılması halinde, 

insanlığın aynı mükâfat ve cezalarla karşılaşması söz konusu mudur?”  

İslam inancına göre dünyada meydana gelen olayların oluşumunda Yaratıcı’nın 

müsaadesi olmadan bir şeyin olması veya yok olması mümkün değildir. Fakat rahmet ve 

zıddının oluşumunda toplum değerlerin etkisi söz konusudur. Konuyla ilgili 

müfessirlerin farklı yaklaşım ve yorumları olabilmektedir. Bunlar iki aşamada ele alınır: 

1) Kıssalarda ceza verildiği belirtilen toplumların özellikleri. 2) Benzer özelliklerin 

olması durumunda aynı cezaların meydana gelebileceği görüşü.  

Yüce Allah Kıssalarda Hz. Peygamber vasıtası ile geçen toplumları halatlarını 

tanıtmaktadır. “Onlardan önce de Nûh kavmi, Âd kavmi, kazıklar sahibi Firavun, 

Semûd kavmi, Lût kavmi ve Eyke halkı da Peygamberleri yalanlamışlardı. İşte onlar da 

(böyle) gruplardı. (O grupların) her biri peygamberleri yalanladı da onları 

cezalandırmam hak oldu.” 554  “İsrâ Suresi 15-17. ayetlerinde, toplum yaşantısındaki 

sorumluluğun temel ilkesi ve toplumların yok edilmesindeki kural şu sözlerle ifade 

edilmektedir:” “Kim doğru yola erişirse kendi lehine yola gelmiş, kim de saparsa, ancak 

kendi aleyhine sapmıştır. Kimse kimsenin günahını çekmez. Biz Peygamber 

göndermedikçe kimseye azap etmeyiz. Bir şehri yok etmek istediğimiz zaman, onun 

varlıklılarına yola gelmelerini emrederiz, ama onlar buna rağmen yoldan çıkarlar. Artık 
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o şehir yok olmayı hak eder. Biz de orasını yerle bir ederiz...” “Bu, bir toplum iyi 

gidişini değiştirmedikçe, Allah’ında verdiği nimeti değiştirmeyeceğinden ve Allah’ın 

işiten ve bilen olmasındandır.”555  

Kur’an bütünlüğü içinde geçmiş milletlerin bazı sebeplerden dolayı 

cezalandırmasını belirtmektedir. Sebepleri şöyle sıralamak mümkündür: “a) Allah’ı 

inkâr; b) Yaratılanlara zulüm; c) Haram şeyleri helale dönüştürmeleri;556 d) İnsanların 

mallarını haksız yere yemeleri;557 e) verilen nimetlere nankörlük etmeleri¸558 insanların 

hatalarından dolayı karada suların azalması neticesinde kıtlığın oluşması, denizlere 

yeterince su akmaması sebebiyle deniz hayvanlarının hastalanması, karada insanların 

birbirlerini öldürmeleri ve denizlerde gemilerin soyulması Allah’ın bir cezası olarak 

değerlendirmektedir.”559  
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SONUÇ 

Allah Teâlâ İnsanları kendisine kulluk etmek için yaratmış, onları desteklemek 

için elçiler ve kitaplar göndermiştir. Kitapların en iyi açıklayanlardan olan elçilerin 

sonuncusu Hz. Peygamber efendimiz ve öğütlerin sonuncusu Kur’ân’dır. Allah, 

Kur’ân’ı meşakkat sebebi olarak indirmemiştir.  

Tâ-Hâ Suresinin başında Kur’an’ın rahmet ve nur olarak cennete götüren bir 

kılavuz olarak indirmiştir. Yüce Allah bu Surede varlığının güzelliğini, sıfatlarını ve 

Kur’an’ın büyüklüğünü anlatmaktadır. Korku duyan kimseye öğüt olmak üzere 

indirildiğini dile getirmektedir. Peygamber kıssalarının amaçlarından biri Peygambere 

teselli vermek, kendisinden önceki Peygamberlerin de çetin mücadelelerden geçtiklerini 

anlatmaktır. Tevhit mücadelesinde en çok sıkıntı çeken Peygamberlerden biri olan Hz. 

Mûsâ’dır. O, Firavun gibi şu zamanın en güçlü ve zorba hükümdarına benzeyen birine 

karşı çıkmıştır. Asırlar buyu Firavun’un baskısı altına kalan İsrailoğullarını hürriyete 

kavuşturmaya çalışmıştır. Kendisin çok güçlü sanan Firavun hak karşısında yok 

olmuştur.  

Yaptığımız araştırmada şu sonuçlara varılmıştır: Hz. Mûsâ ve kardeşi Harun (as) 

yaptıkları mücadelede uyguladıkları tebliğde yumuşak ve güzel sözle yaklaşmaları 

Allah’a güvenip dayanmaları önemli bir yeri oluşturur.  

Kuran’ın birçok suresinde Hz. Mûsâ’dan söz edilmektedir. İndiriliş sırasına göre 

bu sure ilk inen sureler arasında yer almaktadır. Hz. Mûsâ’ya Peygamberlik görevi 

verilene kadar Allah’ın kudretinin bir tecellisi olarak Firavun’un sarayında yetişmiş 

olması çok manidardır. Allah dilerse düşmanlarını böyle kendi yetiştirdiği ile imha eder.  

Hz. Mûsâ bütün sıkıntılara sabır ederek kendisine verilen görevi hakkıyla yerine 

getirmiştir. Diğer taraftan temel esaslar bütün peygamber inançlarında aynı olduğu 

görülmektedir.  

Tâ-Hâ Suresinde yer alan kıssalar ayrı bir özelliği oluşturur. Zulüm, sihir ve 

haksızlık hangi zaman ve dönemlerde yaıplırsa yapılsın cezasının dünya ve ahirette 

karşılığını göreceği anlaşılır. Firavun ve askerlerinin kızıldenizde boğulmaları o 

dönemden zamanımıza uzanan bir ibret tablosudur. Zulüm payidar olmaz. Zulüm 

yapmak isteyenler ibret alarak vazgeçmeleri mümkündür.  

Sure Mekke’de inmiştir. Allah’ın birliği, Peygamber inancı, ahiret ve haşır 

konuları üzerinde durmaktadır. Sure’de Peygamberlere karşı kurulan tuzaklar, tuzakları 
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yenme kuralları, alay ve yalanlamalardan etkilenmemesi için yapılması gerekenlere 

vurgu yapılır. Diğer taraftan bu surede tebliğ ederken insanların zorlanmadan tatlı dil ve 

güzel davranışlarla müjdelenmesi üzerinde durulur.  

Varılan neticelerden bir diğeri Hz. Mûsâ ve Hz. Mûsâ’dan sonra gelen 

Peygamberlere önemli uyarılarıda bulunmuş olmasıdır. Özellikle Hz. Mûsâ’nın Rabbine 

yalvarması, O’na sığınması örnek gösterilir. Ayrıca Rabbiyle konuşması ve sihirbazlarla 

mücadelesi, Firavun ve inkar edenlerin mağlubiyeti inanma ve sığınma sayesinde 

olacağı vurgulanır. Surede bazı kıyamet sahneleri, kainatı titretecek korku ve 

heyacandan kalpleri sarsılacak sahneler ifade edilir.  

Sure büyük toplanma gününü de anlatır. Allah’a itaat edenler cennete, inkar 

edenler cehenneme günah ve sevabı eşit olanlar arafta olacaklardır. Sure Allah’ın 

yardımı gelinceye kadar Peygamberine sabretmesi ve eziyetlere katlanması istenir. 

Öteyandan Hz. Muhammed’e uyarıda bulunarak namaza önem vermesi, evlatlarına 

emretmesi ve dünyayı dengelemesi hatırlatılarak ümmetininde benzer davranması 

istenir. Zikre sahip çıkılması, zikirden uzaklaşanların ahirette kör olarak yaratılacağına 

dikkat çekilerek namaz ve Kur’an konusunda Müslümanların dikkatli olması istenir.
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