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26 Görüldüğü gibi bütün nebîlere kitap verilmiştir. O kitaplardan hiç birinin diğerinden ayırt
edilmemesi gerekir ama mezhepler bunu kabul etmezler. Demek ki parçalanıp bölünme-
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27 Baştaki besmele ile birlikte bu altı ayetin, ilk inen ayetler olduğu kabul edilir. Burada yara-
tılışa, yazıya ve bilmediğini öğrenmeye dikkat çekilmiş olması, ilk emrin, tabıatın okunma-
sıyla ilgili olduğunu gösterir. Allah Teâlâ, ilk insan olan Âdem’e de önce varlıklardaki bilgiyi
öğretmiştir. (Bkz. (Bakara 2/30) ve devamı)

28 Alak’ın kök anlamı, bir şeyin üstteki şeyle ilişkilendirmesidir. Döllendikten sonra rahim
cidarına yapışan yumurta, arzu, düşmanlık, ilgi ve alaka gibi birçok anlamda kullanılır
(Mekâyîs)
Buradaki alak kelimesi genellikle rahim cidarına yapışan döllenmiş yumurta diye tercüme
edilir. Bize göre bu uygun değildir. Çünkü bütün canlılar döllenmiş yumurtadan yaratılır.
Onun farklılaşıp insan haline gelmesi kendine ruhun ü enmesinden sonradır.
Oku! emri verilirken Nebîmizin okuyabileceği tek şey Allah’ın yarattığı âyetler yani varlık-
lardı. Hayatımız onlara bağlı olduğundan her insan, doğumundan ölümüne kadar onları
öğrenmeye çalışır. Bu yüzden Allah Teâlâ, ilk insan olan Âdem’e, her şeyden önce varlık-
lardaki bilgiyi öğretmiştir. İlgili âyetler şöyledir:
Âdem’e isimlerin hepsini öğretti.
İsim, bir şeyi tanımaya ve zihinde canlı tutmaya yarar. Varlıkların isimlerini öğretme,
neye yaradıklarını öğretmedir. Arap dili bakımından isimleri gösteren zamir önce “hâ iken
Âdem’in öğrenmesinden sonra “hum”a dönüştürülerek şöyle denmiştir:
Sonra Allah onları meleklere gösterdi: “İddianızda haklıysanız bana şunların isim-
lerini söyleyin!” dedi.
Arapça’da “hâ” akılsız varlıklar için “hum”a akıllı varlıklar için kullanılır. Akıl ise insanın ya-
rarlanacağı bilgi anlamına da geldiği için (Bkz. Müfredat) zamirin değişmesi Adem’e öğre-
tilen şeyin varlıklardaki bilgi olduğunu gösterir. Melekler o varlıkları görüyor ama isimlerini
yani neye yaradıklarını bilmiyorlardı. İşte bu bilgi Adem’i meleklerden üstün hale getirmişti.
O bilgi Âdem’e yazıyla öğretilmişti. Bunu bu surenin 4. âyetinden öğreniyoruz.
Allah Teala, birbirine bağımlı olarak yarattığı her insana farklı yetenekler vererek her bi-
rinin farklı mal ve hizmet üretmesinin önünü açmış ve bu bağımlılığı hayatın olmazsa
olmazı yapmıştır. Rabbinin (Sahibinin) ikramını onlar mı paylaştıracak? Oysa dünya
hayatında yaşamalarına sebep olan şeyleri (farklı malları, farklı bölgelere) biz pay-
laştırdık. (İnsanlardan) Birini diğerinden birkaç derece üste çıkardık ki biri diğerinin
işinden yararlansın. Ama Rabbinin (Sahibinin) ikramı, onların birikimlerinden iyidir
(Allah vermezse bir şey elde edemezler) (Zuhrûf 43/32)
Sosyal yapının sağlıklı yürümesi için herkes, kendi kabiliyetlerini geliştirmeli, başkalarına
imrenerek vakit kaybetmemelidir. Bir ayet şöyledir: Allah’ın birinize diğerinden fazla
olarak verdiği şeylere imrenmeyin. Erkeklere, kendi kazandıklarından belirli bir pay,
kadınlara da kendi kazandıklarından belirli bir pay vardır. Siz, Allah’ın üstün saydı-
ğını isteyin. Her şeyi bilen Allah’tır. (Nisâ 4/32)
Görüldüğü gibi Allah, insanları ve bölgeleri farklı özelliklerde yaratmış ki her biri diğerine
bağımlı olsun.

29 Bakara 2/31. âyette şöyle buyrulur: Allah, Âdem’e her varlığın ismini (neye yaradıkları-
nı) öğretti. Bu âyette de kalemle öğrettiği bildirilmektedir. Demek ki, yazıyı öğreten Allah,
onu ilk öğrenen de Âdem’dir.



30 Ruh, Allah’ın emrinin içeriğidir. (Bkz: İsrâ 17/85). Ruhun bedene ü enmesi (sokulması) ile
birlikte tüm özellikleri hayvanlarla aynı olan insan bedeninde oluşan yeni bir yapı, ayette
açıkça bildirilmiştir. Bunlar basiret(uzak görüşlülük), dinleme (söz yoluyla bilgi aktarımı) ve
gönül (duygusal / ruhsal yapı) özellikleridir. Hayvanlar görürler ancak basiretli değillerdir.
Hayvanlar iletişim kurarlar ama dinleme (bir konu hakkında görüş alışverişi yapma, soh-
bet) özellikleri yoktur. Ayrıca gönül (duygusal yapı) de ruhun insana ü enmesi ile oluşan
ve çok belirgin şekilde diğer canlılardan insanı ayıran bir özelliktir. Arapçası ‘fuad’ olan
gönül, duygusal yapı, sağduyu, vicdan gibi çok karmaşık ve tamamiyle insani özelliklerdir.
Bugün bile bilim insanlarının üzerinde çok önemli çalışmalar yaptığı bu alan, ilginç bir
biçimde Türkçe’de “RUH BİLİMİ”, İngilizce’de “PSYCHOLOGY (psikoloji)” olarak isim-
lendirilmiştir. Ruhun varlığını temelde reddeden bu bilim dalının, hem Türkçe’de hem de
diğer dillerde kendine isim verirken RUH kelimesinden (İngilizcesi psychic: ruhsal,ruhani)
vazgeçememiş olması dikkate değer bir ikilemdir. Kendilerine isim verirken kullanıp, çalış-
malarını yaparken yok saydıkları bu gerçek nedeniyle, bu alanda, tıp bilimin diğer sahala-
rına nispeten, aynı hız ve istikrarda bilimsel gelişmeler sağlanamamıştır. Oysa Kur’an, ruh
bilimi konusunda çok sayıda bilgi (zikir) içermektedir. Ruh sağlığını korumanın en önemli
yolunun kişinin fıtratını koruması (takva) olduğu ve bunun nasıl yapılacağı çok sayıda
ayette bildirilmiştir. Yani Kur’an, ruh sağlığının tedavisinden önce korunmasını öğretir.
Tedavi olarak ise Kur’an bilgisinin (zikirin) hayata geçirilmesini emreder. Allah, Kur’an’ın
da bir ruh olduğunu (Şûrâ 42/52), ve göğüslerimizde olan insan ruhuna şifa olduğunu (Yû-
nus 10/5) bildirmektedir. Ruh bilimciler, mevcut çalışmalarına, Kur’an ayetlerini de dahil
ettikleri takdirde, bu alanda çok daha ileri seviyelere gidilebilir. Ruh ve can’nın aynı şey
olmadığını en belirgin şekilde bildiren ayet (Zümer 39/42)’dir.

31 Kitap ve Hikmet Dergisi. 2018. Sayı.21 Prof Dr. Abdülaziz Bayındır. 32 Kitap ve Hikmet Dergisi. 2018. Sayı.21 Prof Dr. Abdülaziz Bayındır.



33 Muhalif varlık, halife’nin sözlük anlamıdır. Halife, arkada olma ve muhalefet etme anlam-
larına gelen half kökündendir, mübalağa (abartı) için tâ’nın eklenmesiyle oluşmuştur. (Li-
san’ul-arab) Halîf kelimesi feîl kalıbındadır. Bu kalıb hem ism-i fâil hem de ism-i mef’ul için
kullanılır. İsm-i fâil olarak hâlif, arkada kalan, birinin yerine geçen ve muhalif olan, ism-i
mef’ûl olarak da yerine başkası geçen, muhalefet edilen ve arkasında birini bırakan demek-
tir. Allah Teâlâ şöyle demiştir: Rabbin farklı tercihte bulunsaydı insanları tek bir toplum
yapardı, Sahibinin (Rabbinin) ikramda bulundukları dışında kalanlar birbirlerine mu-
halif olmayı sürdüreceklerdir. O, onları bunun için yaratmıştır. (Hûd 11/118-119)

34 Takdîs, arındırma demektir (Mekâyîs). Burada kastedilen düzen bozuculuktan ve kan dö-
kücülükten uzak saymadır. “Nukaddisu lek” sözü, “nukaddisuhu lek” takdirindedir.  

35 El-esma’daki el takısı muzafun ileyhten ıvazdır; esmâ’ul-mevcûdât = varlıkların isimleri
anlamındadır. Allah Âdem’e varlıkların isimlerini, neye yaradıklarını ve onlardaki gizli bilgi-
yi öğretmişti.

36 O bilgi, melekler için gayb yani bilinemezdir. Âdem’e öğretildiği için onun açısından gayb
olmaktan çıkmıştır.

37 Bu söz, meleklerin Âdem’i kıskandıklarını gösterir. Âdem’e secde emri, onlar için zor bir
imtihan olmuştu.

38 “Kâfirlerden oldu” sözü, İblis’ten önce de bazı meleklerin kâfir olduklarını gösterir. Melek,
elçi anlamındadır (Müfredât, ا md.). Onlar Allah’ın, birçok konuda elçi olarak görev-
lendirdiği cinlerdir. Allah Teâlâ şöyle demiştir: Cinleri ve insanları, sadece bana kulluk
etsinler diye yarattım. (Zariyat 51/56) Şu âyet bunu açıkça anlatmaktadır: Bir gün me-
leklere, ‘Âdem’e secde edin!’ dedik. İblis’in dışındakiler hemen secdeye kapandılar.
O da o cinlerdendi ama Sahibinin (Rabbinin) emrinden çıktı. (Kehf 18/50) Bu âyeti
doğru anlamak için: “Rabbinin emrinden çıkmayan cinler hangileriydi?” diye sormak gere-
kir. Bunun tek cevabı “melekler” olur. O zaman, meleklerin cinlerden olmadığı, sorumsuz
varlıklar olduğu ve günah işleyemeyeceği şeklindeki algı yönetiminin önü kesilir. Burada
emirden çıkan meleğin adı İblis’tir. İblis, meleklerden olmasaydı secdeden sorumlu tutu-
lamazdı. Âyete göre secde etmemesinin tek sebebi kendini büyük görüp direnmesidir.
Bu suçu hangi melek işlese aynı cezaya çarptırılır. İlgili âyetler şöyledir: Mesih, Allah’a 
kul olmaktan geri durmaz. Mukarreb (Allah’a yakın) melekler de öyledir. Kim O’na
kulluktan geri durur da büyüklük taslarsa (bilmeli ki) Allah, onların hepsini huzuru-
na toplayacaktır. İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlara hem ücretlerini tastamam
verecek hem de ikramda bulunacaktır. Kul olmayı kendine yakıştıramayıp büyüklük
taslayanları da acıklı bir azaba çarptıracaktır. Onlar, kendileri için Allah ile aralarına
girecek ne bir dost (veli) ne de yardımcı bulacaklardır. (Nisâ 4/172-173)

39 Orası dünyadaki bir bahçedir. Arapçada cennet, üstünde bitki örtüsü bulunan yer anla-
mındadır. (Bakara 2/30) ayete göre Âdem, dünyada yaratıldı ve kendine dünyadaki var-
lıkların bilgisi öğretildi. (A’râf 7/25) ayete göre de o ve onun soyundan gelenler, burada
yaşayacak, burada ölecek ve kıyamet günü yeniden yaratılışları burada olacaktır. Âdem
ve Havva’nın dünyanın dışında bir yere götürüldüklerine dair tek bir delil yoktur. Onların
yerleştirildikleri yer Ahirette müminlerin gideceği cennet olamaz. O Cennet, imtihan yeri
değil, imtihanı kazananlara ödül olarak verilecek yerdir.

40 Âyetteki rağad, güzellik ve bolluk demektir (Müfredât). Ona, “hiç çekinmeden” anlamı ver-
memiz bundandır.

41 Zulüm, yanlış yapmaktır (Müfredât). Bu kökten kelimelere “yanlış yapma” anlamı verme-
miz bundandır.

42 Kelimenin kökü olan adv, sınırı aşmak ve uyumsuzluk demektir (Müfredât). Şeytan insana
muhaliftir. Muhalefet karı-koca arasında da olduğu için Allah Teâlâ bunun normal karşılan-
masını istemiştir.



43 Sahipleri (Rableri) seslendi: “Size bu ağacı yasak etmedim mi? Demedim mi ki: Şey-
tan sizin açık düşmanınızdır?” Dediler ki: “Rabbimiz! Ne ettikse kendimize ettik. Bizi
bağışlamaz ve bize acımazsan, kaybedenlere karışır gideriz.” (A’râf 7/22-23)

44 İnin “ihbitû” emri çoğuldur. Arapça’da çoğul, en az üçü gösterdiğinden inenler; Âdem, Hav-
va ve İblis’tir. İblis, bundan önce meleklik görevinden kovulmuştu. (A’râf 7/13)

45 Bu âyete göre Âdem o zaman Nebî değildi. Allah daha sonra onu, ailesi içinden seçip Nebî
yapınca (Âl-i İmrân 3/33) kendisine bir rehber vermiştir. Rehber anlamı verdiğimiz hudâ
kelimesi, bu surenin ikinci âyetinde Allah’ın kitabının tek özelliği sayıldığından buradaki
rehber, Âdem’e verilecek kitaptır. O kitap, cinlerden olan İblis’i de ilgilendireceğinden onun
için de bir rehber olur.



46 Bknz. Rûm 30/41

47 Deneyimlerimizden Öğrenmek: Yansıtıcı Düşünmek. Esra Ceran / Indiana University-Pur-
due University Indianapolis https://www.researchgate.net/publication/317834107_ 48 Aracılık ve Şirk. Süleymaniye Vakfı Yayınları. Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır.



49 Patlattık diye meal vermemizin sebebi, bundan sonra göğün duman haline geldiğinin bil-
dirilmesidir.
Sonra, duman halinde bulunan göğe yöneldi... (Fussilet 41/11)



50 Hikmet, doğru hüküm demektir. Allah her nebîye kitap ve hikmet vermiştir (Âl-i İmrân
3/81). Hikmet, Allah’ın indirdiği ve yarattığı âyetlerden çıkarılan doğru hükümler ve o hü-
kümleri çıkarma yöntemidir.

51 Sözü dinleyip en güzeline uyanlar, Allah’ın doğru yolda saydığı kişilerdir. İşte
ulü’l-elbâb onlardır. (Zümer 39/18)



52 Bu iki ayetten anlaşılacağı üzere Allah’ın ayetlerini ancak Allah açıklayabilir. Bu açıklama-
ya sadece Kitaptan ulaşılabilir. Allah’ın yazılı ayetleri ile ilgili olarak kendisi tarafından ya-
pılan açıklamalar o muhkem ayetin müteşabihleridir. (Âl-i İmrân 3/7, Fussilet 41/3). Başka
kaynaklarda açıklama aradığımız takdirde, Allah’tan başkasına kulluk edeceğimiz ikazı,
her müminin çok dikkat etmesi gereken şirk günahını oluşturur.


