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Bahaeddin Sağlam: 

1960’ta Siirt’in Werkanıs köyünde dünyaya geldi. İlköğrenimini köyünde bitir-
dikten sonra, klasik Osmanlı metoduyla üç sene medrese eğitimini görüp icazet 
aldı. Dört sene Arapça tedrisatla meşgul oldu. Suriye’de lise eğitimini bitir-
dikten sonra sekiz sene lise ve üniversite öğrencileriyle ilmî ve dinî sohbet ve 
muhadaralarda bulundu. 1985’ten beri yazarlık mesleği yanında, yayıncılıkla da 
meşguldür. 

Evli ve dört çocuk babasıdır. 

Yayınlanmış kitapları: 

İlmî ve Edebî Yönleriyle Kur’an Kıssaları (1985), Kur’an’da Evrim (1986), 
Kur’an’da Kadın (1986), Ruh Kavramı (1986), Turan Dursun ve Din (1991), 19 
Meselesi (1996), İbadetlerin Mana ve Hakikatleri (1996), Kur’an-ı Kerim Meâli 
(1992), Risale-i Nur’da Geçen Ayet, Hadis ve İbareler Meâlleri (1996), 
Kur’an’ın Evrensenlliği ve Kur’an Sembollerinin Dili (1997), Vahiy ve Medeni-
yet (1999), Geçmiş ve Gelecek Arasında Tevrat (1998), Yâsin Tefsiri (1998), İlmi 
ve Edebi Açıdan İncil (2004), Sıkça Sorulan Sorular (2005), Alternatif Tefsir 
Çalışmaları (2006), Kadın ve Hayat Hakkında Bilmediklerimiz (2007), Peygam-
ber Kıssaları Hakkında Bilmediklerimiz (2008), Risale-i Nur Hakkında Bilmedik-
lerimiz (2010), Kader ve İrade (2011), Amak-ı Hayal Şerh ve İzahı (2011), 
Sadece İnsan (2012), Müslümanın Varlık ve Hayat Algısı (2012),  Kürtlerin Reçe-
tesi Münazaratın Açıklaması (2013),  Mehdi ve Mesih: Mahiyetleri ve Program-
ları (2014), Marifet ve Velayet (Allah’ı Bilmek ve Allah’a Yakınlık, 2014).. Bedi-
üzzaman’ın Nutuk ve Makalelerinin Şerh ve İzahları, ( 2015) 

Ayrıca geçen 30 yıl içinde değişik çevrelerden, 20.000’e yakın ilmî soruyu alıp 
ikna edici bir şekilde cevap vermiştir. Bu cevaplar, 70 konferans, 200 makale ve 
3000 sayfayı aşkın kitap haline geldi. 
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Sunuş 
Kesin olarak diyebiliriz ki; insanlığın sorunlarını çözecek olan şey, 
sağlıklı, ilmî bir anlayıştır. Bu kavramın içine din, siyaset, ekonomi, fizik, 
kimya ve benzeri ne kadar bilim ve hayat alanı varsa hepsi girer. Evet, 
felsefe de girer. Fakat bu saydığımız bilim alanları içinde din yanlış an-
laşıldığından; konusu gerçekliğin tesbiti olan onlarca farklı felsefe, bugün 
yeryüzünde boğuşuyorlar. Çünkü bilim ve felsefe, dinin doğru an-
laşılmasının iki yardımcı koludur. Fakat din çoğunlukla yanlış an-
laşıldığından; maalesef insanlığın gözü ve aklı hükmünde olan ve Âde-
miyetin (insanlığın) iki temel özelliği olarak gözüken bu iki kol, bilim ve 
din bugün itibarı ile sakat ve tek taraflı çalışıyorlar, denilebilir. 

Eskiden din, bilim, felsefe ve halk hikâyeleri aynı metin içinde veriliyor-
du. Sonra Yunan medeniyeti döneminde felsefe ve bilim mitolojiden ve 
halk hikâyelerinden ayrıldı. Fakat bilim ve felsefe yine iç içe kaldı. Daha 
sonra Aydınlanma çağında Avrupada bilim de felsefeden ayrıldı. İşte bu 
kitap mitoloji ve dinî bilgilerin içindeki bilimsel boyutları ortaya 
çıkarıyor. 

Hemen hatırlatalım ki, gerçek mitolojik ve doğru dinî bilgiler tarihî mal-
zeme değiller. Her zaman her yerde görülebilen evrensel yasaların ifade-
sidirler, arketipdirler. Bu bilgileri tarih olarak okumak insanlığı uzun 
zaman boyunca şaşırtmıştır. 

Bu kitap, bu gibi temel sorunları çözmekle beraber; toplumda zorla yer-
leştirilen yanlış bir propaganda ve kanıyı da çürütüyor. O kanı şudur: 
Kur’an Tevratın kopyasıdır. Tevrat Sümer efsanelerinin kopyasıdır. De-
mek din, maneviyat ve ruhanî boyut batıldır; aslı yoktur. 

Ayrıca 10-15 bin yıl öncesine dayanan insanın medenileşme serüveninin 
en çok sancılı iki dönemi var olmuştur. Ve en verimli ve güzel bir ortamı 
yaşatan da yine bu iki dönem olmuştur. Bunlar Roma ve Hıristiyanlık ile 
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İslam ve Osmanlı medeniyetleridir. İyi veya kötü bu iki önemli dönem, 
bilimle dinin çatışmasından dolayı yıkılmışlardır. Hatta bugün gerçek 
manası ile Hıristiyanlık ve İslam kalmamıştır, diyebiliriz. Çünkü son üç 
asırdaki bilim-din çatışmasını çözememişlerdir. 

Bu gidişle galiba insanlık mutlak anarşizme yani modern bir vahşetin 
içine düşecektir. İşte bu dehşetli Tufanın gelmemesi için küçük bir ışık 
olarak bu kitabı insanlığa sunuyorum.  

Küçük Bir Hatırlatma 

İçindeki yorumlar ‘önemli’ keşifler sayılan bu kitabımız, beş bölümden 
oluşuyor. Beş bölümü birbirini destekleyerek eldeki beşli sistem gibi 
varlık, insanlık, din, tarih ve sosyoloji ile ilgili önemli açılımları bilim 
mahfillerine sunuyor.  

Bu konular ve yorumlarının her biri, o kadar anahtar ve önemli bilgilerdir 
ki kendi mahiyetlerini açıkça gösterdikleri gibi diğer kardeş konuları da o 
açıklıkta netleştiriyorlar. Bunlara yorum diyorum; fakat bu yorumlar, 
başta metin analizleri olmak üzere onlarca dil ve bilimsel veriler ile des-
tekleniyorlar. 

Yalnız Âdem konusu daha önce Mehdi ve Mesih kitabında yayınlandığı 
halde üç makale olarak buraya almak mecburiyetinde kaldım. Çünkü 
Âdemiyet ( insanlığın kolektif kişiliği) meselesi anlaşılmazsa ne Nuh, ne 
Tufan, ne peygamberlik kavramı, ne Gılgamış ve ne de ebediyet gibi 
soyut meselelerin hiç biri anlaşılmaz. Umarım ki; bu gibi kitaplarla bu 
kardeşiniz bilimde, inançta ve epistemolojide küçük de olsa 
aydınlanmaya vesile olur; insanlık manevi karanlıklardan bir miktar kur-
tulur. 

Binler selam ve hürmet ile.. 

 

30.10. 2018 
Bahaeddin Sağlam



 

 

 
 
 
 

1) Tevratta ve Kur’anda  
  Tufan ve  Nuh K ıssas ı  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
a )  Tufan ın  Gerçeğ i  
1985’te basılan İlmi ve Edebi Yönleri İle Kur’an Kıssaları1 isimli de-
neme kitabımda Tufan ve Nuh ile ilgili literatürün evrensel olduğu; 
bunun sadece birey bazında olmadığı gerçeği, kısa işaretler ile 
yazılmıştı. O zaman bir-iki akademisyen ilahiyatçı ve tarihçi, bu kitap 
olmadan tarih ve tefsir ilimleri anlaşılmaz, demişlerdi. 

1996’da Kur’anın Evrenselliği kitabımda beş-altı kıssa daha bu şekil-
de tefsir edildi. Nihayet Kur’an, Tevratın kopyasıdır, Tevrat Sümer 
Efsanelerinin kopyasıdır. Allah, din ve metafizik diye bir şey yoktur, 
söylemi Ulusalcılar tarafından tekrarla değişik medya araçları ile dile 
getirilince, Tevrat ile ilgili 280 sayfalık bir kitabı, 1998’de 
yayınladım. Bunda Tufanın evrenselliği ile ilgili bir kısım yeni tesbit-
ler, yapıldı. Daha sonra 14 yıl boyunca, Tevratın ana konularından 
olan Âdem, İbrahim, Musa ve Süleyman kavramlarının gerçek mana-
ları ile ilgili 300 sayfalık bir çalışma ortaya çıktı. Bunun üzerine; 
Âdem bahsinde bütün detaylar izah edildiği gibi, Tufan ile ilgili bütün 
detaylar açıklanmazsa olmaz ve bu zincir tamamlanmaz, dedim. 

İşte bu azimden ve bir tabip kardeşimin bana Tufan ile ilgili mitolojik 
dokümanları temin etmesinden ve benim, 20 yılı aşkın kutsal kitapları 
                                                
1 Kısa ve yetersiz, küçük boy 200 sayfalık bu çalışma daha sonra Peygamber 
Kıssaları Hakkında Bilmediklerimiz ismiyle büyük boy 400 sayfa olarak 
yayınlandı. Bundan sonra da bu alandaki çalışmalarım hala devam ediyor. İleride 
düşündüğüm tefsir içinde yayınlamayı planlıyorum. 
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tahlil yeteneğimin inkişafından bu gelen uzun makale ortaya çıktı. 
Uzun diyorum; çünkü konunun içinde çok detay var. Ve her birisi, 
detay olmasına rağmen önemli açıklama istiyor. Bununla beraber, 
meseleyi altı ana başlık altında tasnif ettiğimden, dolayısıyla bütün 
başlıklar birbirini açtığından ve birbirine delil olduğundan; müstakil 
bir kitap yazmayı gerektiren bu konu, bir makale çerçevesinde akla ve 
göze gösterilmiş oldu.2  

Birinci Madde:  

Tufan Kelimesinin Etimolojisi 
Tufan kelimesi Arapça ve diğer Sami dillerde var olan bir sözcüktür. 
Kelimenin kökü, TWF’dir. Bizim Türkçede dolaşmak manasında kul-
landığımız tavaf kelimesi ile aynı kökü paylaşıyor. Tufanın tavaftan farkı 
‘an’ ekini almış olmasıdır.. Bu ek, fazlalık ve mübalağalı durum bildir-
mek içindir; şükran ve sübhan gibi.. Bu kelime Batı dillerine tayfun ola-
rak geçmiştir. Bilindiği gibi tayfun, önce yavaş dönen, sonra dönmesi 
gittikçe hızlanan ve hızına göre büyük su baskınlarına sebep olan kıta 
çapında fırtına demektir.  Ve yine bilindiği gibi; 20 bin sene öncesine 
kadar Kuzey Yarım Küre, Akdenize kadar buzullar ile kaplı idi. Son ola-
rak buzulların erimesi ve dünya ikliminin bu günün seviyelerine gelmesi 
sekiz bin sene sürdü. Ancak bundan sonra insanlar yerleşik düzene geçti-
ler; yer altında da olsa mabed ve köyler kurdular. Ki Şanlıurfa, Göbekli-
tepe’de çıkan belgeler, bunun 12 bin sene önce başladığını gösteriyor.  

Etimolog Sevan Nişanyan tayfun kelimesi için Çince büyük yel ma-
nasına gelen Teni-Fung veya Yunanca fırtına tanrısı olan Thyp-
hondan; iki kökü ihtimalen söylüyorsa da kilo ve gram kelimeleri gibi 
bu kelimenin de Arapça olması ve Endülüs üzerinden İngilizceye 
geçme ihtimali daha yüksektir. Yunanca talaffuzu Sami dillerinin atası 
olan Akkadçadan geçme ihtimali var. Nitekim Yunancada yer altı 

                                                
2 Diğer üç bölümle beraber bu makale, elinizdeki kitap haline geldi.. 



 tufanın gerçeği 13 

 

dünyasına (cehenneme) bakan tanrının (ruhani yapının) ismi Hadestir. 
Bu da kirli ve necis manasında bütün Sami dillerde var olan bir kav-
ramdır. 

İkinci Madde:  

Tufanın Tarihi ve Umumiliği 
Çok uzun bir dönem devam eden buzulların erimesi ve getirdiği sel 
felaketler, bütün bölgeleri ve bütün insanları etkilediğinden Tufan ile 
ilgili bilgiler mitolojik de olsa, bütün milletlerde var olmuştur. Çünkü 
birden olmamışsa da son 10-15 bin senede belki sekiz bin tufan ve 
tayfun olmuştur. Demek Tufanın bütün dünyayı su altında bırakması 
söylemi, bu tufanların uzun süreli olmasındandır. Daha sonra 
açıklayacağımız gibi umumiliğin bir sebebi de, Tufanın edebiyata 
geçmiş olmasıdır. İnsanlığın bilinç derinliklerinde metafizik bir arke-
tip olmasının yanında dinî literatür, bu metafizik arketipi somut-
laştırdığı için, yine tufan bütün dünyayı kuşatmış gibi görünüyor.3  

Hulasa: Bu dört sebepten dolayı; Tufan yeryüzünün bütün yüksek 
dağlarını su altında bıraktı, denilmiştir. Dindar insanların, özellikle 
ilahiyatçıların, bir öğrenci kadar dahi fizik bilmiyorcasına Tufanı böy-
le anlatması, insanlık için tam manevi bir yıkım olduğu gibi; bir kısım 
Müslüman ilahiyatçıların tufan yöreseldir; Şırnak’ta bulunan Cudi 
dağına kadardır; demek Tevratın bütün bilgileri muharreftir, hurafedir 
demeleri ise, tam kültürel bir ölümdür. Çünkü böyle bir söylem, sahip-
lerinin şu üç temel bilgiyi bilmediklerini belgeliyor. Bu da insanlığın 
yakında tamamen manevi bir tufana maruz kalacağını gösteriyor. 

Bu Konuda Üç Temel Bilgi 
a) Cudi veya Ağrı dağına kadar yükselen bir su, karadaki bütün 

                                                
3 Mesela Sümerlerde, Hititlerde, Yunanlarda, Azteklerde ve Çinlilerde bu tufan 
bahsi az farklılıklar ile geçmektedir. 
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canlıların ölmesi demektir. Yani buralara kadar çıkan bir su baskını 
lokal olamaz. Ah bu ilahiyatçılar biraz Fizik, Biyoloji ve Ekoloji bilse-
ler! 

b) Tevrat, arketip manası ile Tufanı umumi olarak gösteriyor. Kur’an 
bu konuda Tevratı tasdik ediyor. Keşke Hıristiyanlar ve Müslümanlar, 
kendi kitaplarının arketip ve gaybî boyutu anlattığını anlasalardı da, 
birbirinin kitaplarını karalamasalardı. Çünkü bu çağımızda böyle kav-
galar, artık sadece çocuk beyinliler arasında cereyan ediyor. 

c) Hıristiyanlar ve Müslümanlar, milyonlarca türün 1500 metre karelik 
bir gemiye sığmayacağını keşke anlasalardı. Bazı Evanjelistlerin, Bi-
yoloji profesörleri oldukları halde bunu bilmemeleri ve insanlığın öm-
rünü 6 bin sene olarak göstermeleri, insanlığın dil ve din konusunda 
ne kadar acı bir durumda olduğunu gösteriyor. Tekrar olacak ama 
çocuklar için tekrar gerekir. Tufanın, bütün dünyayı su altında bırakan 
ve bütün kara hayvanlarının neslini tüketen bir musibet olarak an-
latılmasının ve anlaşılmasının sebebi şu beş noktadır: 

a) Sekiz bin sene tekrarlanan bir olay, yani birçok tufan, anlatılmıştır. 
Eskiden iletişim ve yazı olmadığı için bunların her birisi ayrıca kayıt 
altına alınmamıştır. Her bir memlekette olan bu gibi büyük tayfunlar, 
bütün dünyada olmuş olarak algılanmıştır. Çünkü eski insanlar, dün-
yayı kendi memleketlerinden ibaret biliyorlardı.. 

b) Bu konudaki en eski yazılı kayıtlar Milattan 4 bin sene öncedir. 
Hâlbuki Orta Doğuda gerçekleşen tayfunların muhtemel tarihi, Milat-
tan 10-12 bin sene öncesine dayanıyor. 

c) Eskiden dil, anlatım ve iletişim imkânları az olduğundan ve insan-
ların varlık algısı kısıtlı olduğundan; her küçük olay sonsuzmuş gibi 
anlatılırdı. Ve zamanla öyle algılandı.  

d) Gılgamış Destanındaki anlatım ise, binlerce sene önce olmuş bir 
olayın veya arketipal olarak insanlığın genel durumlarının Milattan 
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önce iki bin yıllarında tabletlere geçirilmiş şeklidir. Yani Tufana göre 
çok yenidir. 

e) Bu Destan, Akkadların mitolojisi ile karışık olarak kaydedilmiştir. 
Tevratın metninde de Tufanın arketipal ve tarihî yönü iç içe an-
latılmıştır. Tarihî yön derken sakın bunu bilmem Tufan hangi bin se-
nede başladı, hangi bin senede bitti, gibi anlamayın. Sadece Tufan ve 
Nuh, bütün insanlığın her safhasında var olduğu için biz tarih diyoruz. 

Mesela: Âdem; insanlığın, dili, giysiyi ve ziraatı öğrendiği dönemin 
ifadesidir. Bu öğrenme hakikati, her hangi bir zamana bağlı değildir. Bazı 
insanlar, 15 bin sene önce Âdem oldukları gibi; bazıları bin yıl önce; 
bazıları sadece 300 yıl önce Âdem olabildiler. Nitekim henüz Âdem ola-
mayan bazı kabileler yeryüzünde şimdi de var. İşte aynen bunun gibi 
Nuh; insanlığın, dindarlaştığı, ibadete ve ziraata başladığı dönemin ifade-
sidir. İnsanlık neslinin devamı ancak bu gibi değerlerle; ibadet, ziraat, 
hukuk ve benzeri ilkelerle elde edildiğinden insanların çoğu Nuh’tan 
çoğaldı, denilmiştir. Demek Tufan, bu insanî ve dinî değerlere ve yeni-
lenmeye ayak uyduramayanların zaman denizinde boğulmasıdır. Nitekim 
bugün antropolojik ve genetik bilgiler ile biliyoruz ki; insanlar, yetmiş 
beş bin sene önceden yeryüzüne dağılmışlardır. Hâlbuki Tufan en fazla 
15,000 sene önceye dayanan bir süreçtir. 

Hulasa: İnsanlık başta vahşidir; sonra göçebe (bedevi) oluyor. Sonra 
Âdem oluyor. Sonra Nuh dönemi başlıyor. Bütün bu süreçler ise sadece 
bir kereye mahsus değildir; tarihte olup bitmiş şeyler değildir. Hala da bu 
süreçler devam ediyor. Hemen hatırlatalım ki; bütün yanlış anlaşılmalara 
rağmen; bizi bugün Âdem yapan, inançlı ve hukuka saygılı kılan, bu bil-
gilerin bize dinî metinler üzerinden gelmesidir. Bu kitapta, Tevrat ve 
Kur’anın metin tahlillerinde bunun birçok delilini göreceksiniz. 

Üçüncü Madde:  

Tufanın Arketip Bir kavram Olması 
Psikoloji ve bilinç ile ilgilenenler çok iyi bilirler: Bazı evrensel ger-
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çekler, hayatta her zaman var olan ve iz bırakan bazı olay ve nesneler, 
önce insanın ruh yapısında; sonra edebiyatında birer sembol olarak 
kaydediliyorlar. Freud bu kayıt sisteminin sadece insanın bilinçaltı 
yapısına mahsus olduğunu ve bunların beyinde birer imaj olarak 
algılanmasının yanılsama olduğunu iddia etti. Onun öğrencisi olan 
Carl Jung, bu iddiaya karşı geldi: Bu simgelerin ve imajların sadece 
insana has olmadığını; bütün varlığın ve hayat sistemi içinde önemli 
birer bilinç kodları olduğunu söyledi. Bu kodların asıl yapısı tarihten 
kaynaklanan bir yanılsama değil de bütün zamanlarda hatta zamanlar 
üstü katmanlarda var olduğunu söyledi. Uzun araştırmalar ve seyahat-
ler sonucu bu söylemini belgeledi. Arketipal literatürün asıl kay-
nağının metafizik âlem olduğunu gösterdi.  

Mesela; birbirinden kopuk yaşayan ve daha önce tamamen farklı geç-
mişleri ve tarihleri olan insanlar, rüyalarında aynı sembolleri görüyor-
lar. Ve bu semboller, bütün rüyalarda aynı manaya geliyor.  

Ve mesela; çağ ve coğrafya olarak tamamen birbirinden kopuk olan 
dinî ve mistik hareketlerin liderleri, aynı kavramları kullanmışlardır. 
Cennet ve cehennem, melek ve ruh ve varoluş ile ilgili diğer literatür 
yüzde doksan hepsinde aynıdır. Demek Nuh da Tufan da arketipal 
kavramlardan biridir. Ve çok önemli dönemlerin simgesel izahıdır. 
Tevrat, bu kavrama 6 bap ayırmış. Ben sadece 6. babın yani bu konu-
daki ilk babın 6 ayetini açıklamak için 60 sayfa yazdım; ancak olayın 
antropolojik, sosyolojik ve psikolojik yönünü tefsir edebildim.  

Tufanın arketipal bir kavram olduğunun delilleri: 
1) Tufan öncesini anlatan Tekvin 6. babının ilk dokuz ayeti, insanlık 
tarihinde çok önemli bir devrin başlangıcını anlatıyor; şöyle ki: Eski 
insanlarda birey benliği tam oluşmadığı için onlarda ölüm, yüzyıllık 
birey ömrü ile değil de dönem ömrü olan bin yıllar ile sayılıyordu.  
Daha sonra insanlar soyut değerleri öğrenip tarihin akışını 
hızlandırdıklarında birey olarak ömürler ölçüldü; toplumda diyalektik 
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yapılar oluştu; ölümler arttı. Bu diyalektik yapının en önemli noktası 
da medeniyet ve vahşet kavramlarının çatışması ve yer yer yıkımda 
işbirliği yapmasıdır. Bu nokta, Tekvin, altıncı babta açıkça vurgu-
landığı gibi; Tufan ile ilgili Gılgamış Destanında da açıkça ifade edil-
miştir: Mesela; medeni Gılgamış ile tüylü, vahşi Enkidu işbirliği 
yapıyorlar; beraber ölümsüzlüğe çare arıyorlar. 

2) Su, gemi, toplu ölümler, edebiyatta zahiri manalarından daha çok 
arketip ve sembol manaları ile kullanılmışlardır. 

3) Tevratta Tufanın bir daha olmaması için gökkuşağı açıkça bir sem-
bol olarak kullanılmıştır. Bunun manası da şudur: Hava ve su kirlen-
medikçe yani tabiat dengesi bozulmadıkça, Tufan olmayacaktır. De-
mek ne zaman tabiat dengesi bozulsa mutlaka bir tufan ve yıkım ola-
caktır. Buzulların erimesi ile dünya ikliminde en büyük dengesizlik 
gerçekleştiğinden o dönemlerde birçok tufanlar olmuştur. 

4) Gökkuşağı renklerinin ve oranlarının dengesi ise sosyal dengeleri 
ifade ediyor. Demek ilk dönemlerde; bir yandan medeniyetle soyut 
değerleri öğrenmiş aşırı zekilerin diğer masum insanlara zulmetmesi, 
öte yandan vahşi insanların medeniyetleri yağmalaması, büyük İlahî 
tufanlar ile cezalandırılmıştır. 

5) Tevrat ve Kur’an metinlerinin açıklamasında birçok delil daha gö-
receğiz ve anlayacağız ki: Tufan meselesi, sadece tarihî bir olay değil 
de, evrensel ve arketipal bir gerçekliktir. Her zaman her dönemde bu 
mananın bireysel numuneleri var olmuştur. 

Dördüncü Madde:  

 Tufan, Değişim ve Çağ Atlamanın İfadesidir 
Bütün büyük değişimlerde büyük yıkımlar söz konusudur. Her diriliş 
bir ölümün sonucudur. İnsanlık tarihinin en büyük değişimi, soyut 
değerlerin öğrenilmesi, insanların mülkiyet ve evlilik gibi gerçekleri 
bilmesi olduğundan en büyük yıkım ve ölüm olan en büyük Tufan bu 
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dönemlerde insanların başına gelmiştir. Tevrat/Tekvin 6-11. bap-
larında göreceğimiz gibi bu dönemlerde şu altı büyük değişim gerçek-
leşmiştir: 

a) Başta eşlerin biri diğerine sahip çıkması şeklinde gerçekleşen mül-
kiyet kavramı, insanlık psikolojisine, sosyolojisine ve daha sonra tari-
hine girmiştir. Eşlerin birbirine sahip çıkması diyorum; çünkü ilkel 
dönemlerin çoğunda anaerkillik, babaerkillikten daha çok vardı. 

b) Yani insanlar, vahşet ve bedeviyet dönemlerinden sonra soyut de-
ğerleri öğrenmişlerdir ve bu sayede bireyin benliği oluşmuştur. 

c) İnsanlar ilk dönemde eti çiğ olarak yedikleri halde bu yeni dönemde 
pişirme işlemi öğrenilmiştir. 

d) Eskiden bütün toplum bir sınıf iken, bu yeni dönemde zayıf-fakir, 
medeni-vahşi, dindar-dinsiz şeklinde birçok sınıf ortaya çıkmıştır. e) 
Bu dönemde kurban kesme seremonisi, bir ibadet olarak icra edilmeye 
başlanmıştır.  

f)  Bunların ardından tarım kültürü oluşmuştur: (Buna İşaret olarak; 
Nuh, tufandan çıkınca bir kurban kesti ve daha sonra bir bağ dikti, 
denilmiştir.) 

1. ve 2. Dünya Savaşlarındaki zayiat, tarihteki bütün zayiattan daha 
fazladır. En büyük tufan 20. asırda oldu, diyebiliriz. Bu maddi-manevi 
tufanın sonucu insanlık 20. asırda yüzlerce asır kadar gelişti. Galiba 
önümüzdeki çağda büyük bir çevre tufanı olacak. Muhtemelen in-
sanlık bu sayede dünyayı bir cennete çevirecek; diyalektik süreçten 
çıkıp melekleşecek veya uzayda kendine yeni yerler arayacaktır. 

*** 

Beşinci Madde:  Tevratta Tufan  
(Tufan Öncesini Anlatan) Tekvin, 6/1-8. Ayetlerin Açıklaması 
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Bu sekiz ayette 12 cümle var ki; her birisi bir makale kadar mana içe-
riyor. Ayrıca görüleceği gibi bu manalar çok ince ve derindirler. O 
kadar ince ve derin manalardır ki; yedi tercümeden hiçbiri diğeri ile 
aynı şeyi vermiyor. İşte: 

Ve vaki oldu ki (yeni bir döneme geçildi:) Toprağın yüzü üzerinde 
(toprağı mülk edinmişler olarak) adamlar çoğalmaya başladı. Daha 
önce insanlık çocukluk döneminde olduğundan kişilik, benlik ve aidi-
yet duyguları olmadığından bütün insanlığın ismi adam idi: Allah, 
onların adını Adam koydu. (Yaratılış, 5/3) 

Sonra bu kişilik, benlik, mülkiyet duygusu ve bireysellik gelişti. Bu sefer 
her bir insan, bir adam sayıldı.. Onun için Tekvin, 6/1. ayet adam kelime-
si yerine adamlar ifadesini kullanıyor. Yeni yeni filizlenen bu inanç, ben-
lik, mülkiyet gibi duygular, insanı tamamen soyut değerleri esas alan bir 
varlık yaptı. Tevratın tabiri ile: İnsanlar Allah’ın Oğulları oldular. Her bir 
birey, bu değerler ile bu duygu ve düşünceler ile bir tür gibi oldu. Soyut 
ve kutsal değerleri öğrendiler ve yaşadılar. Allah’ın oğlu olmayı hak etti-
ler. Burada Allah oğulları denmesi yani mesela Rab oğulları denmemesi, 
bu anlattığımızın önemli bir delilidir ve Tevratın bir mucizesidir. Çünkü 
Allah kelimesi soyut varlığın ifadesidir. Bu dönemde inanç, bilim (neden-
sellik), mülkiyet ve hukuk oluştu; insanlar artık bu kadın benim eşimdir, 
bu toprak parçası benimdir, demeye başladılar. 

Allah oğulları (soyut manaları ve soyut duyguları bilenler) adam 
kızlarının (insanın beden yönünün ve eş olma özelliğinin) güzel olduk-
larını gördüler. Yani estetik bir anlayış, seçme yetisi ve eş kavramı 
gelişti. Bütün seçtiklerinden kendilerine karılar aldılar.. Yani benlik, 
bireysellik, seçim duygusu ve hukuk geliştikten sonra insanlar evlen-
meye girişti; aile kurmaya başladı. Daha önce ise, sürü tarzında ürü-
yorlardı. 

Ve Rab, ‘Ruhum adam ile ebediyen çekişmeyecektir. Çünkü (artık) o 
da ettir’ dedi. Yani insanlık kollektif bir kişilik iken bu kişilik ve onu 
sağlayan İlahî ruh adeta ebedî olarak yaşıyordu. Tür için ölüm ve yok-
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luk söz konusu değildi. Fakat insan bireyselleşince, bu bireysel kişiliği 
sağlayan İlahî ruh ve benlik, artık ebedî değil idi; yeni yapı, soyut 
kollektif bir şey değil de, artık ölümlü bir et idi. Bu bireyin günleri 
yüz yirmi yıl olacaktır. Evet, insanlığın ortalama yaşı altmış yıldır. 
Nihai doğal ömrü ise, 120 senedir. Çok ilginçtir ki; yemek manasına 
gelen taam kelimesinin sayısal değeri, 120 olduğu gibi; randevu ma-
nasına gelen mew’ıd kelimesinin sayısal değeri de 120’dir 

Bu tercümede Ruhum adam ile ebediyen çekişmeyecektir, ifadesinin 
manası, burada soyut ruh ve benlik, maddi bedene hizmet ettiği için 
bu bir nevi çekişme gibi oluyor. İbranice aslı olan yedinu kelimesi, 
düzeni sağlayan veya düzene itaat eden demektir. Bu kelime, hayat 
düzeni manasına gelen din kelimesi ve ekonomik düzen (borç) ma-
nasına gelen deynden türetilir. Evet, düzen manası, benliğin ve ruhun 
güzel bir tarifidir. Fakat maalesef Yahudi Cemaatinin yaptırdığı çevi-
ride, kelimenin etimolojisine hiç uymayan o kadar çok farklı manalar 
verilmiş ki bu temel mana kaybolmuştur.  Bu ifade diğer tercümelerde 
şöyledir: Rab, ruhum insanda sonsuza dek kalmayacak; çünkü o ölüm-
lüdür, dedi. (Yeni çeviri) Rab dedi: Ruhum ebede kadar insanda dur-
mayacak; çünkü o bir beşerdir. (1908 Arapça baskı ve 1885 Os-
manlıca baskı) Ruhum ebede kadar insan içinde çalışmayacaktır: 
Çünkü o fani bir beşerdir. (Yeni Arapça tercüme: injeel.com) 

“……. o günlerde hem de ondan sonra yeryüzünde Nefilim vardı.” 
Nefilim, Tevratın dipnotunda iri adamlar diye çevrilmiş ise de bu ke-
lime, etimolojik olarak fazlalık adamlar manasına gelir. Fazladan iba-
det demek olan nafile kelimesi, bununla aynı köktendir. Bu kelime, 
medenileşmeyen, sisteme entegre olmayan, vahşi ve fazlaca güçlü 
adamlar demektir. Evet, ilk dönemlerde vahşi insanlar (evlilik ve mül-
kiyet nedir bilmeyenler) var olduğu gibi bugün de vardır. Onun için 
metinde ondan sonra da vardılar, deniliyor. Evet, tarih boyunca vahşi-
ler, medeniyeti ve mülkiyeti yağmalamışlardır. Çünkü vahşilerin hiç-
bir soyut değeri yoktur ki onları frenlesin.. 
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Bu vahşet ve medeniyet kavgası, her zaman var olan bir sorun olmuş-
tur. Bu sorun yanında; ikinci bir sorun medeni insanlar oldukları halde 
güçlü ve şöhretli olduklarından cebren ve zorla diğer masum insan-
ların ellerindeki mal ve namusu gasp edenler daima var olmuştur. İlk 
çağlarda bu zorbalık ve saldırganlık daha çok olduğu için bazı tercü-
melerde bunlar ezelden beri var idi deniliyor. Hâlbuki hiçbir şeyin 
ezeli olmadığı herkesçe malumdur. Fakat bunlar şöhretli ve güçlü ol-
dukları için kendilerini ölümsüz sanmışlar; topluma kendilerinin hük-
münü asla zeval bulmaz, diye göstermişlerdir; çağlar boyunca daima 
medeni insanlara saldırmışlardır. Tevrat bu medeni zorbalara amalek4 
(devler) diyor. Arapça ve Osmanlıca çeviri bu kelimeyi cebabire (ceb-
barlar) diye çevirmiştir. Fakat cebabire ile nefilim bir tek cins vahşiler 
ve saldırganlar sanılınca mana kaybolmuştur.  

Son Arapça çeviri bu ayeti tam olarak yani iki ayrı cümle olarak ver-
mekle beraber; yine de bir eksiklik kalmıştır; çünkü nefilim kelimesi-
ni tuğat (azgınlar) diye tercüme etmiştir: İşte bu dönemde yeryüzünde 
azgınlar vardı. Allah’ın oğulları insanların kızları ile bir araya gelin-
ce onlara çocuklar doğurdular. Bu çocukların kendisi çok eskiden beri 

                                                
4 Bu Amalek kavramı için Çıkış kitabının 17. babının 8-16. ayetleri bu verdiğim 
mananın bir açıklamasıdır. Şöyle ki:  
8Ve Amalek geldi ve İsraille Refidimde cenk etti. 9Ve Musa Yeşua dedi: Bize 
adamlar seç ve çıkıp Amalekle cenk et; yarın ben, Allahın değneği elimde olarak, 
tepenin başında duracağım. 10Ve Yeşu Musanın kendisine dediği gibi yaptı ve 
Amalekle cenk etti ve Musa (şeriat) Harun (velayet) ve Hur (sanat) tepenin 
başına çıktılar. 11Ve vaki oldu ki Musa elini kaldırdığı zaman İsrail galip 
geliyordu ve elini indirdiği zaman, Amalek galip geliyordu. 12Fakat Musanın 
elleri yoruldu ve bir taş alıp onun altına koydular ve üzerine oturdu ve Harun ile 
Hur, biri bu yandan diğeri o yandan, ellerini yukarı tuttular ve güneş batıncaya 
kadar elleri sabit kaldı. 13Ve Yeşu Amaleki, ve kavmini kılıç ağzı ile kırdı. 14Ve 
Rab Musaya dedi: Bunu anılma olarak kitaba yaz ve Yeşuun kulağına koy; çünkü 
Amalekin adını yeryüzünden büsbütün sileceğim.  
15Ve Musa bir mezbah yaparak adını Yehova-nissi (Yehova bayrağımdır.) koydu; 
16ve dedi: Rab yemin etti; Rabbin nesilden nesle Amalekle cengi olacaktır. 



22 mitoloji ve gerçek  
 
insanlık için ceza olan cebbarlar (zorbalar) oldular.  

Hulasa: Burada iki başlı bir bela anlatılıyor. Biri, insanlık medenile-
şince; eş, mal, mülk sahibi olunca vahşi saldırılara maruz kalmıştır. 
İkincisi; insanlardaki şöhret ve güç sayesinde benlik ve bireysel mül-
kiyet duyguları azmış, hiçbir sınır tanımaz olmuş; insanlığın bütün 
soyut değerlerini, hukuk ve düzenini yıkmıştır. İki başlı bela (vahşet 
ve zulüm) insanlığın ve manevi değerlerinin varlığını tehdit etmiştir.  

Bu 6. babın 4. ayetinde hem nefilime (vahşilere) hem cebabireye (zor-
balara) sıfat olabilecek iki kelime vardır: Bu iki sıfat Arapça çeviriler-
de daha da vurgulu olarak anlatılmıştır: Kadim zamandan beri var 
idiler.… ve şöhretli idiler.. Evet, vahşet de, şöhret ve güç sayesinde 
zulüm yapanlar da her zaman var olmuştur. Fakat son zamanlarda 
daha çok zorbalar zulüm yapacağı için, birinci derecede bu iki sıfat 
onlara verilir. Nitekim 5. dipnottaki ayetler de bunu gösterir: Allahın 
muradı bunların yeryüzünden silinmesi ise de bunlar gelişme ve imti-
han gereği dünyanın sonuna kadar var olacaklardır. Ve onlarla sa-
vaşılacaktır. Sayılar 13/32-33. ayetler ise, yukarıda anlatılan nefilimi 
(vahşileri) anlatır. 

Ve Rab gördü ki; yeryüzünde adamın (medeniyet gereğini yapmayan 
insanın) kötülüğü çoğalmış. Daima kötü düşünce ve planlar peşinde 
koşuyorlar. Rab yeryüzünde adamı (insanlığı) yaptığına pişman oldu. 
Yüreğinde acı duydu.  

Rab ismi, Allah’ın geliştirmek ve üretmek üzere yaratıcılığını ifade 
eder. İnsan türü bu gelişmeye ve üretime zıt bir duruma girince; Allah, 
Rab olarak pişman oldu; yani sistemi işlemedi. Yoksa hâşâ aşkın ve 
sonsuz varlığı ile o asla etkilenmez. Fakat Kalbinde (manevi açıdan) 
acı duydu. Yani yaradılış süreci israf olunca, elbette sistem acı çeker. 
Pişman oldu ve acı çekti deyimlerinin yorumu, Allah istirahat etti, 
deyiminin yorumu ile aynıdır. Allah’ın aşkın ve yetkin olan öz varlığı 
itibarı ile değil de, onun bir yansıması olan sistemi itibarı iledir. Evet, 
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fizikte, biyolojide, astronomide hatta bütün doğal sistemlerde yedili 
dönemler var. İlk altısı gelişmeye yönelik süreçlerdir.. Yedincisi onla-
ra nispeten stabil bir vaziyet arz eder. Demek Allah ile onun sistemi-
nin birbirinden ayrı ve kopuk olmadığına işareten, Tevrat sistem ile 
ilgili durumları Allah’a isnat etmiştir. 

Ve Rab, yarattığım adamı ve diğer bütün hayvanları toprağın yüzü 
üzerinden sileceğim, dedi. Bu cümle son Arapça çeviride şöyledir. Ki; 
doğrusu da budur: 

Yeryüzünden; yarattığım adamı (medenileşmiş, mülkiyet kavramını 
öğrenmiş insanı) (medenileşmemiş) insanlar ve hayvanlar ile beraber 
sileceğim: İnsanlar soyut değerleri bilse de eğer onları uygulamıyorsa, 
birey olarak milyonlar da olsalar, yine et ve kitle olarak insan 
sayıldıklarından ayette Allah, ben adamları yeryüzünden sileceğim 
demiyor da ben adamı yeryüzünden sileceğim, diyor. Bütün çeviriler 
buna dikkat ettikleri halde, son dönemlerde Yeni Yaşam Yayınları 
tarafından yapılan çeviri bu kelimeyi insanlar diye çevirip bu inceliği 
bozmuştur. 

“Fakat Nuh Rabbin gözünde inayet (ilgi) buldu.” 

[Nuh dindar, vahiy alan ve bu sayede düzenli yaşayan insan modelidir. 
Onun bu üç özelliği bir gemi olmuş; insanlığı mutlak yokluktan kur-
tarmıştır. Dindar olmayan, düzenli yaşamayan veya vahşi kalanlar, zaman 
hadiselerinin tufanı içinde boğulmuşlardır. Demek dine karşı gelenler 
veya dini yanlış anlatanlar, insanlığı yeni bir tufana doğru sürüklüyorlar.] 

Tekvin 6/5-8. Ayetler: 5Ve RAB gördü ki, yeryüzünde adamın kötü-
lüğü çoktu ve her gün yüreğinin düşünceleri ve kuruntuları ancak kötü 
idi. 6Ve RAB yeryüzünde adamı yaptığına nadim oldu ve yüreğinde acı 
duydu. 7Ve RAB dedi: Yarattığım adamı ve hayvanları, sürünenleri ve 
göklerin kuşlarını toprağın yüzü üzerinden sileceğim; çünkü onları 
yaptığıma nadim oldum. 8Fakat Nuh, RABBİN gözünde inayet buldu. 
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Bu dört ayetin anahtar kelimeleri 
Rabb gördü.. Allah, aşkın varlığı ile her zaman her şeyi öncesiz ve son-
suz olarak görür. Rabb ismi ise, başta insan olmak üzere bütün varlıkları 
geliştiren manasına gelir. Allah, bu isim ile gelişme olduktan veya iş kö-
tüye gittikten sonra ancak görür. Onun için ayet 5 ve 6’da Allah gördü, 
denmiyor da, Rabb gördü; deniliyor. Yani rububiyet gereği geliştirmek 
için yarattığı adamı (insanlığı) tamamen kötü bir durumda gördü. Fiilen 
ortaya çıkan kötülükler bu isim tarafından görüldüğü gibi; insanın bilin-
cinde ve beyninde düşündüğü kötülükler de biliniyor. Çünkü bir şeyin 
beyinde ve bilinçte var olması, o şeyin artık somut bir vücut giymiş ol-
ması demektir. İşte bu farka işareten bu iki kısım malumat, ayrı ayrı an-
latılmıştır. Kur’anda geçen Ki Allah bilsin, mealindeki ayetler, birinci 
kısma, yani rububiyet sonucu henüz ortaya çıkmayan malumat kısmına 
bakar; Allah gönüllerdeki (sadırlardaki) her şeyi bilir, mealindeki ayetler 
de ikinci kısım malumata bakar. 

Burada “adam” erkeği ile kadını ile bütün insanlık demektir. Rabb piş-
man oldu. Yani gelişmek yerine işler tamamen kötüye gittiği için, burada 
pişmanlık bu işin gereğidir. Yoksa Allah mutlak varlığı ile aşkındır; hiç-
bir şeyden etkilenmez. 

Yüreğindeki düşünce ve kuruntular kötü idi. Yani insanlık yeni yeni soyut 
değerler ve kavramları öğrendiğinden; kötü işlerin çoğu henüz fiiliyata 
geçmemiş idi. 

“Adamı, hayvanları, sürüngenleri ve kuşları sileceğim..”  

Burada geçen bu üç isim, insan hayatının vazgeçilmez altyapısına işaret-
tir. Balıklar burada zikredilmemiş. Çünkü tufan ve tayfunlarda balıklara 
bir şey olmaz. Veya ayette geçen dört sınıf, biyolojik gelişimin dört saf-
hasını gösterir. Balıklar ise, beyin olarak sürüngenlerden ve kuşlardan 
farklı değiller. 

Fakat Nuh Rabbin gözünde inayet buldu: Tevratın bu baplarından 
açıkça anlaşılıyor ki; insanlık soyut değerleri öğrendikten sonra, Al-
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lah’tan vahiy ve bilgi almıştır. İnsanoğlu bu bilgiler ile gelişmesini güzel 
götürmüş ve rububiyetin gözdesi olmuş; Rabbin özel ilgisine mazhar 
olmuştur. Kur’anda da vahyin gönderilmesi, daima Nuh ile başlar. 
(4/163; 42/13) Âdemin peygamber olması ise, Bütün varlıklar içinde 
Allah’tan vahiy alan ve bu vahyi maddeten ve manen uygulayan tek tür 
insan türüdür, manasına gelir..  

Demek Nuh arketipi, vahiy alan insanlık demektir. Onun ömrü 950 sene-
dir. Yani bu vahiyler özü itibarı ile değişmeseler de; her bin yılda yeni bir 
şekil alırlar. Birçok kitabımızda gösterdiğimiz gibi; 19 sayısı vahyin 
sembolüdür. 950 sayısı, 19’un 50 katıdır. İlginçtir ki; Gılgamış des-
tanında Tufan kahramanı olan Ziusudranın (Utnapiştimin) yaşı 950 sene-
dir. 

Gılgamışın en birinci özeliği Utnapiştim sayesinde ölümsüzlüğü bul-
masıdır. Evet, iman ve soyut değerler özellikle Allah’ın aşkın varlığı ile 
ilişkiye geçmek insanı ölümsüzleştirir. Utnapiştim, ebedi hayatı bulan 
demektir. Ziusudra ise, uzun yaşadı manasına gelir. Nuh ise, ağlayan, ağıt 
yakan; dolayısıyla insanları teselli eden manasına gelir. Demek konu ile 
ilişkisi iki yöndendir: 

a) Nuh, ölüm gerçeğinin ve bireyin en fazla 120 sene yaşadığının farkına 
varan (Yaratılış, 6) yani soyut değerleri öğrenip acı ve inlemesi çoğalan 
çağın genel ismidir.. Bu dönemden önceki insanlar, hayatı kesintisiz 
sanıyorlardı. Biyolojik hayat ile ruhanî hayatın farkını bilmiyorlardı. 
Gılgamış Destanında insanların daha önce bu farkı bilmediklerini göste-
ren birçok ifade vardır. 

b) Tufan bahsi içinde ömür ile ilgili tabirlerin çok geçmesi, ölüm ve fani-
liği bilen insanlar için biricik ilaç, ebediliğin müjdesi ve ilacı olan Al-
lah’tan vahiy almak olduğunu gösterir. 8. ayette geçen inayet kelimesi, 
özel ilgi demektir. Ki Allah’tan vahiy ve destek almak özel ve ekstra bir 
ilgidir. Yoksa insanoğlu sıradan bedbaht bir hayvan türü olarak kalır.  

Gılgamış destanında Tufan kahramanının çit ve duvar arkasından 
Tanrıdan bilgi aldığını görüyoruz. Bu bilginin kısa mesajı şudur: Ey 
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fani insanoğlu, sen ruhani Utnapiştim gibi ebedi değilsin. Yerleşiklik 
alameti olan evi sök; seni zaman ummanından kurtaracak bir gemi 
(araç) yap. Serveti bırak.. Ebediliği ara. Maldan nefret et. Canını 
kurtar. 

Tufan Hakkındaki Bapların İzahı 
9Nuhun zürriyetleri bunlardır. Nuh sadık adamdı ve kendi devirlerinde 
kâmildi; Nuh Allah ile yürüdü. 10Ve Nuh üç oğul babası oldu: Sam, Ham 
ve Yafes. 11Ve Allahın önünde yeryüzü bozulmuştu ve yeryüzü zorbalıkla 
dolmuştu. 12Ve Allah yeryüzünü gördü ve işte, bozulmuştu; çünkü yeryü-
zünde bütün beşer yolunu bozmuştu. 

Bu dört ayetteki anahtar kelimeler 

Nuhun zürriyeti (arkada bıraktığı) bunlardır. Bu cümle iki manaya gele-
bilir: Yani ya beşinci bapta geçen şeceredir veya altıncı bapta anlatılacak 
olaylardır. 

Nuh sadık adam idi. Yani herkes hayatı boş ve anlamsız görüyordu. Fakat 
Nuh varlığı ve hayatı gerçek ve anlamlı görüyordu. Sıdk kelimesinin asıl 
manası budur. Bunun doğru konuşmak ve yalan söylememek manasında 
kullanılması ise, ikinci derecede bir manadır. Çünkü hakikate inanan kişi, 
yalan söylemez. Varlığı ve hayatı anlamsız gören ise daima yalan söyler; 
iyilik yapsa da içten yapmaz; başka bir amaç güder. Yine manen yalan 
söylemiş olur. 

Nuh (hakikat, hukuk ve düzene bağlı olan insanlık) üç kol olarak çoğaldı. 
Diğerleri zaman tufanında selekte olup gittiler. Sam (büyük ve yüksek 
kol) Ortadoğu milletleri.. Ham, yerleşik düzene geçip şehirlerde çoğalan 
medeni milletler demektir.  

(Özellikle Yunan ve diğer Aryenler..) Bunlar tamamen yerleşik düzene 
geçtikleri için koruyucu manasında bunlara Ham (Hami) denilmiştir. 
Yafes, başta Türkler olmak üzere Moğollar, Çinliler ve diğer Asyalılar. 
Bu kelime püskürtme manasına gelen yabesse kelimesinin İbranicesidir. 
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Evet, Orta Asya ve Uzak Doğu daima Ön Asya’ya ve Avrupa’ya nü-
fus püskürtmüşlerdir. 

Nuh kendi devirlerinde kâmil idi. Yani bu üç kol ve onların manevi 
atası olan dindar insan, çağlar olarak iptidai de olsa, dindar olmayan 
diğer insanlardan daima daha ilerici ve daha mükemmel olmuştur. 

Allah’ın önünde yeryüzü bozulmuştu.. Allah’ın önü, gelecek zaman 
demektir. Allah aşkınlık boyutu ile bunu önceden görür. 12. ayet: Ve 
Allah yeryüzünün bozulduğunu gördü. Yani fiilen de o mukadder bo-
zulmalar artık gerçekleşmiş idi. Bu iki farklı bilgiye işareten bu kav-
ram iki sefer kullanılmıştır. 

Çünkü yeryüzünde bütün beşer bozulmuştu. Yani insanların Âdem, 
Nuh ve Allah’ın Oğulları olmak gibi hiçbir manevi değeri kalmamıştı. 
İnsanlık etten ibaret kalmıştı. İnsan demek olan beşer kelimesi, etimo-
lojik olarak tüysüz beden demektir. 
13Ve Allah Nuha dedi: Önüme bütün beşerin sonu geldi; çünkü onların 
sebebi ile yeryüzü zorbalıkla doldu ve işte, ben onları yeryüzü ile be-
raber yok edeceğim. Burada geçen önüme bütün beşerin sonu geldi, 
cümlesinde iki önemli nokta var: 

a) İnsan sadece tenine önem verirse, mutlaka başına bir musibet gelir. 

b) Allah’ın önü, gelecek zaman demektir. Bu kavram, der ki: Sadece 
tene ve mideye bakan insanlar, geleceği göremezler. Hâlbuki Allah 
geleceği bilmeyen insanları beşer olarak değil de tüylü vahşiler olarak 
yaratmıştı. Nitekim insan manen evrimleştikçe tüyleri azalır. Bu ma-
nevi gelişmenin sonu cennet hayatı olduğundan rivayette “İnsanlar 
cennette tüysüz olacaktır” denilmiştir. 
14Kendine gofer ağacından bir gemi yap; gemide odalar yapacaksın 
ve onu içerden ve dışarıdan ziftle ziftleyeceksin. 15Ve onu şöyle yapa-
caksın: geminin uzunluğu 300 arşın, genişliği 50 arşın ve yüksekliği 
otuz arşın olacaktır. 16Gemiye ışıklık yapacaksın ve onu yukarı doğru 



28 mitoloji ve gerçek  
 
bir arşına tamamlayacaksın ve geminin kapısını yan tarafına koya-
caksın; alt, ikinci ve üçüncü katlı olarak onu yapacaksın. 17Ve ben, 
işte ben, göklerin altında kendisinde hayat nefesi olan bütün beşeri 
yok etmek için yeryüzü üzerine sular tufanı getiriyorum; yeryüzünde 
olanların hepsi ölecektir. 18Fakat seninle ahdimi sabit kılacağım ve 
sen ve seninle beraber oğulların ve senin karın ve oğullarının karıları 
gemiye gireceksiniz. 19Ve seninle beraber sağ kalmak için her yaşa-
yan, bütün beden sahibi olanlardan, her nevinden ikişer olarak gemi-
ye getireceksin; erkek ve dişi olacaklar. 20Cinslerine göre kuşlardan 
ve cinslerine göre sığırlardan, cinslerine göre toprakta her sürünen-
den, her neviden ikişer olarak, sağ kalmak için sana gelecekler. 

Bu pasajın açılımı: Gofer ağacı hakkında Yahudi ve Hıristiyan âlim-
ler, net bir şey söyleyememişler. Arapça çeviride bu kelime cifir ağacı 
olarak yazılmıştır. Bu da deri ve deriye yazılan bazı şifreli yazılar ma-
nasına gelir. Zift bir çeşit yağdır. Yağ, kuvvet ve iman sembolüdür. Su 
ile yağın uyuşmazlığı evrensel bir bilgidir. Demek varlık ve insan 
içten ve dışarıdan sağlam olursa, ancak su gibi zamanın yıkıcı etkile-
rinden kendini kurtarabilir. 

Su ve yağ sembolizmi için bir ara not: Su ve Oksijen hayatın bineği 
ve yakıtıdırlar. Biyolojik hayat ve onun simgesi olan su, sonsuz nimet-
ler içeren bir deniz olabileceği gibi, her şeyi yutan tehlikeli bir ortam 
da olabilir. Onun için deniz, sembol olarak hem ilim ortamı hem sos-
yal hayat manasına gelir. Bu ikisi ise, hem çok riskler içerir, hem de 
çok nimetleri.. Biyolojik hayat da deniz gibi, insanı yutan bir ejderha 
olabileceği gibi, onu sonsuzluğa taşıyan bir binek de olabilir.  

Su ve oksijen sembolizmine mukabil yağ ve karbon iman ve ahiretin 
simgesidir. Fakat bunlarda risk yoktur. Demek geminin içerden ve 
dışarıdan yağ ile sıvanmasının sebebi bu koruma hakikati olduğu gibi; 
tufanlara karşı insanı kurtaran Mesihin yağ ile sıvanmış kral manasına 
gelmesinin bir inceliği de bu gerçekliktir. Silisyum ise materyalizmin 
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sembolüdür. Yani hem ahireti hem dünyayı kaybedenlerin durumunun 
ifadesi ve simgesidir. Kum ve çöl ile temsil edilir. 

Geminin ebatları ile ilgili sayılar, bazı süreçlerin ifadesi olabileceği gibi; 
300×150=45,000 sayısı insanlığın vahşet dönemi ile yerleşik düzene geç-
tiği dönem arasındaki sürenin ifadesi olabilir. Bu sayılar hakkında net bir 
yorum yapamıyorum. Fakat İslamın ilk 300 yıllık bilimsel ve canlı geliş-
melerine, 1500 yıllık Ümmet ömrüne, 15 bin senelik genel medeniyet 
ömrüne sanki işaretlerdir. Mesela İslamiyetin tufanı sayılan Moğol ve 
Haçlı Seferleri, Hicri 650’lerde başladı. Tufandaki Nuhun yaşına yakın. 
Bunlar (300×50) mekânın alanı olarak ele alındığında 15.000m2 eder. 
(Veya 6.936m2.. Arşın ölçüsü ile.) Arşın metrenin yüzde 60’dır. Bazen de 
metre manasında kullanılır.  

Gemiye ışıklık yapacaksın. Bu da bir arşın uzunluğunda olacak. Işık 
üst kat için olabilir. Ya diğer alt iki kat… Onu bilmiyoruz. Büyük ihtimal 
ile burada gemi, dinî ve sosyal yapılardır. Işık ise bilimsel ve aklî veriler-
dir. Ki her altmış senede bir yenilenirler. Samilerde ölçü birimi arşın ol-
duğu gibi; çağ birimi de 60 senedir. 

Kapıyı yan taraftan yapmak.. Bütün gemilerde bu normal bir durumdur. 
Konumuz olan zaman gemisinde ise bu ifade şuna işarettir: Varlıklar, 
zaman gemisine baştan ve sondan yani geçmiş ve gelecek taraflardan 
girmiyorlar. Mevcut hazır zaman içinde oluşurlar. Evet, zamanı ve ya-
ratılışı bir yerden başlatmak ve bir yerde bitirmek gerçekçi ve ilmî bir 
algı değildir. 

Ahdimi sabit kılmak… Yani yaşamak için sana bir ahit (dönem) söz veri-
yorum.  

Sen, oğulların, karın ve onların karıları.. Her türden dişi-erkek olmak 
üzere bir çift..  Burada sen (Nuh) dinin ifadesidir; oğullar, medeniyetler 
ifadesidir; dişi-erkek türler, ziraat ve hayvancılık özellikle ekolojik siste-
min ifadesidir. Bütün bunlar bir ve beraber olmazsa, Allah’ın ahdi (ya-
şatma sözü) gerçekleşmez, demektir. 



30 mitoloji ve gerçek  
 
21. Ayet: Yenilen her yemekten al ve yanına topla.. Bu, sana ve onlara 
yiyecek olacaktır.. Yani sistemin varlığı insana bağlıdır. İnsanın varlığı da 
rızka ve yemeğe bağlıdır.. Sağlıklı bir iman ve düzen, toplumları ayakta 
tuttuğu gibi; ekolojiyi de ayakta tutar. İnsanlar bozulunca rızıklarının 
eksildiği, çevrelerinin bozulduğu gerçeği, insanlığın temel ve istatistiğe 
dayanan bir hakikatidir. Bazı mitolojilerde gemi, altı veya yedi kat olarak 
anlatılıyor. Burada ise üç kat olarak geçiyor. Yedi ve üç sayıları, çokluk-
tan kinaye olabilir. Veya yedi, eski toplumlarda sınıf farklarının çok daha 
fazla olduğunun ifadesidir. Üç de gelişmiş toplumlardaki üç sınıfın ifade-
sidir: Üst sınıf, alt sınıf ve orta sınıf..  

Bir ihtimal daha var: Üst kat insanlar için; alt kat evcil hayvanlar ve kuş-
lar için. En alt kat ise sürüngenler için.. Fakat bütün 1,5 milyon türden bu 
kadar çiftin 1500m2 bir gemiye sığamayacak olması ve geminin burada 
kurtarıcı bir sistem manasında olması, bu manayı zayıf bırakır.  

22. Ayet: Ve Nuh Allahın kendisine emrettiği her şeye göre yaptı; öyle 
yaptı. Yani: Bütün bu işlerin sağlıklı olarak yürümesi, hiç delinmeyen 
İlahî evrensel bilince dayalı emir ve ilkelerin eksiksiz olarak uygu-
lanması ile olur. Demek eğer insanoğlu bunların bir kısmını yapsa 
bazılarını ihmal etse, hayat gemisi su almaya başlar. 

Tekvin, 7. Bab: Ve RAB Nuha dedi: Sen bütün evindekilerle gemiye 
gir; çünkü seni önümde bu nesil içinde Salih gördüm.2Bütün yeryüzü 
üzerinde zürriyetlerinin sağ kalması için, kendine her temiz hayvan-
dan, erkek ve onun dişisi olarak yedişer ve temiz olmayan hayvanlar-
dan, erkek ve onun dişisi olarak ikişer; 3göklerin kuşlarından da erkek 
ve dişi olarak yedişer yedişer alacaksın.. 4Çünkü ben yedi gün sonra, 
yeryüzü üzerine kırk gün kırk gece yağmur yağdıracağım; yapmış 
olduğum her yaşayan şeyi toprağın yüzü üzerinden sileceğim. 5Ve Nuh 
RABBİN kendisine bütün emrettiğine göre yaptı. 
6Ve yeryüzü üzerinde sular tufanı olduğu zaman, Nuh altı yüz yaşında 
idi. 7Ve tufanın suları yüzünden, Nuh ve oğulları ve karısı ve oğul-
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larının karıları kendisiyle beraber gemiye girdiler. 8Allahın Nuha 
emretmiş olduğuna göre temiz hayvanlardan ve temiz olmayan hay-
vanlardan ve kuşlardan ve toprak üzerinde sürünenlerin hepsinden, 
9erkek ve dişi olarak ikişer ikişer gemiye Nuhun yanına girdiler. 10Ve 
vaki oldu ki, o yedi günden sonra, tufanın suları yeryüzü üzerinde idi. 
11Nuhun ömrünün altı yüzüncü senesinde, ikinci ayda, ayın on yedinci 
gününde, o günde büyük enginin bütün kaynakları yarıldılar ve gökle-
rin pencereleri açıldılar. 12Ve yeryüzü üzerine kırk gün kırk gece yağ-
mur yağdı. 
13Tam o günde Nuh ve Nuhun oğulları, Sam ve Ham ve Yafet ve Nu-
hun karısı ve oğullarının üç karısı kendileriyle beraber gemiye girdi-
ler; 14onlar ve kendi cinsine göre her hayvan ve cinslerine göre bütün 
sığırlar ve cinsine göre toprak üzerinde her sürünen ve cinsine göre 
her kuş, her çeşitten her kuş girdiler.. 15Ve kendisinde hayat nefesi 
olan her bedenden ikişer ikişer gemiye, Nuhun yanına girdiler. 16Ve 
girenler Allahın ona emrettiği gibi bütün beden sahiplerinden, erkek 
ve dişi olarak girdiler ve RAB onun üzerine kapıyı kapadı. 17Ve yer 
üzerinde kırk gün tufan oldu ve sular çoğalıp gemiyi kaldırdılar ve 
yerden kalktı. 18Ve sular yükseldiler ve yer üzerinde ziyadesiyle ço-
ğaldılar ve gemi suların yüzü üstünde yürüdü. 19Ve yer üzerinde sular 
pek çok yükseldiler ve bütün gökler altında olan bütün yüksek dağlar 
örtüldüler. 20Sular on beş arşın daha yükseldiler ve dağlar örtüldüler.  
21Ve yer üzerinde hareket eden bütün beden sahipleri, gerek kuşlar, 
gerek sığırlar ve hayvanlar ve yer üzerinde her sürünen ve her adam 
öldü; 22bütün karada olanlardan, burunlarında hayat ruhunun nefesi 
olanların hepsi öldüler. 23Ve adamdan sığırlara kadar, sürünenlere 
kadar ve göklerin kuşlarına kadar, yeryüzü üzerinde yaşayan her şey 
silindi ve yeryüzünden silindiler ve yalnızca Nuh ve kendisiyle beraber 
gemide olanlar kaldılar. 24Ve yüz elli gün sular yer üzerinde yükseldiler.  

Bu 7. baptan 7 anahtar noktayı açıklasak inşallah bunun da 6. bap gibi 
mucizevî nükteleri bize görünür.. Şöyle ki: 
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a) 6. bapta her türden dişi ve erkek olmak üzere ikişer hayvanın 
alınması anlatılmış idi. Burada ise, eti temiz olan hayvanlardan yedi-
şer çift ifadesi geçiyor. Bu da felaketlerden kurtulmuş, Allah’tan ya-
şam sözünü almış medeni toplumlarda hayvancılığın çok artacağını ve 
evcil hayvanların yabani hayvanlardan bire yedi kat daha fazla ola-
cağının ifadesidir. Evet, dünyada vahşi hayvanların sayısı binler ile 
ifade edilirken, evcil hayvanların sayısı, milyonlar ve milyarlar ile 
kayda geçiyor. 

b) Bu 7. bapta yedişer, yedi gün, kırk gün kırk gece tabirleri, çokluktan 
kinayedirler. Tufanın bir sefere mahsus olmadığını her çağda ve her 
bölgede birçok tufanın var olduğunu bildirmek içindir. Birçok dilde 7 
ve 40 sayılarının çokluk ifadesi olduğunu hemen hemen herkes bilir. 

c) Nuhun 600 yaşında olması ise; son anda kurtulduğunun ifadesidir. 
Yani eğer yedi yüzü tamamlasa o da ölecektir. Fakat gemi sayesinde 
kurtuluyor. Ve ömrü 950 sene alıyor. 

d) İkinci ayın 17. gününde.. İkinci kelimesinin sembolik manasını bilmi-
yorum; fakat 17 sayısı, bütün Tevratta hatta Kur’anda da değişim ve dö-
nüşümün; eski dönemin kapanmasının yeni bir âlem açılmasının sembolü 
olduğunu 17 sene önce yazmıştım. Miraçtan (âlem değişikliğinden) söz 
eden İsra suresinin (17. Surenin) tefsirinde 1996’da yayınlamış idim. 

e) Dağlar, başta devletler olmak üzere bütün sosyal ve önemli birey ve 
kurumların ifadesidir. Umumi bir felaket geldiğinde bütün bunlar su 
altında kalır. 

f) “Yeryüzü üzerinde yaşayan her şey silindi: Ve yeryüzünden silindi-
ler.” Burada ikinci cümle birincisinin açıklamasıdır. Silinmenin sade-
ce yeryüzünden bu gördüğümüz âlemden silinme olduğunu bildirir. 
Çünkü ölen varlıklar ruhen ve manen başka âlemlerde yaşadıkları 
gibi; zaman nehri içinde az bir farkla yeniden yaratılıyorlar. 

g) “Sular on beş arşın daha yükseldiler…”  
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“Yüz elli gün sular yeryüzünde yükseldiler.” 

15 sayısı iki hafta eder. 150 gün 5 ay eder. Bu sayılar, şöyle bir ma-
nayı çağrıştırıyor; sanki.. Âdemiyet (medeniyet) ve Nuh (dinî 
yapılanmanın) oluşumları bin sene gibi bir sürede olur. Ve bunların 
tamamen yok olup yeni bir yapılanmanın oluşması için de 1500 sene 
gerekir. Tevratta sayılar sembol olarak anlatıldığı için 15 ve 105 
sayıları, bazen 150 ve 1500 yerine kullanılabiliyor. Ayrıca burada beş 
ay ölüm, tufan ve yıkım sürecidir. Senenin geri kalan 7 ayı ise, diril-
menin ve yeniden yapılanmanın ifadesidir. Dünyanın % 90’ında 5 ay 
kıştır; 7 ay da yaz ve bahardır. 

Tekvin, 8. Bap: Ve Allah Nuhu ve onunla beraber gemide olan bü-
tün hayvanları ve bütün sığırları hatırladı ve Allah yerin üzerinden bir 
rüzgâr geçirdi ve sular alçaldı; 2ve enginin kaynakları ile göklerin 
pencereleri kapandılar ve göklerden yağmurun ardı kesildi; 3ve gittik-
çe sular yerden çekildiler ve yüz elli gün bittikten sonra, sular 
azaldılar.. 4Ve gemi yedinci ayda, ayın on yedinci gününde, Ararat 
dağları üzerine oturdu. 5Ve sular onuncu aya kadar, gittikçe 
azaldılar; onuncu ayda, ayın birinde, dağların başları göründüler. 
6Ve vaki oldu ki, kırk gün bittikten sonra, Nuh yapmış olduğu geminin 
penceresini açtı; 7ve kuzgunu gönderdi ve o, yerde sular kuruyuncaya 
kadar, öteye beriye gitti. 8Ve sular toprağın yüzü üzerinden eksildi mi 
diye görmek için, yanından güvercini gönderdi; 9fakat güvercin 
ayağının tabanına bir istirahat yeri bulmadı ve gemiye onun yanına 
döndü; çünkü sular bütün yer üzerinde idiler ve elini uzatıp onu tuttu 
ve onu kendi yanına gemiye aldı. 10Ve diğer yedi gün daha bekledi ve 
güvercini gemiden tekrar gönderdi; 11ve akşam vakti güvercin onun 
yanına girdi ve işte, ağzında yeni koparılmış zeytin yaprağı vardı ve 
Nuh suların yeryüzünden eksilmiş olduklarını bildi. 12Ve diğer yedi 
gün daha bekledi ve güvercini gönderdi ve artık tekrar kendisine 
dönmedi. 
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13Ve vaki oldu ki, altı yüz birinci yılında, birinci ayda, ayın birinde, yer 
üzerinden sular kurudular ve Nuh geminin örtüsünü kaldırdı ve baktı ve 
işte, toprağın yüzü kurumuştu. 14Ve ikinci ayda, ayın on yedinci günün-
de, yer kuru idi. 15Ve Allah Nuha söyleyip dedi: 16Sen ve senin karın ve 
oğulların ve oğullarının karıları seninle beraber gemiden çıkın. 
17Seninle beraber olan her beden sahibi, her yaşayan şeyi, gerek kuş-
ları, gerek sığırları, gerekse yer üzerinde her sürüneni kendinle beraber 
çıkar; ta ki, onlar yerde türesinler ve semereli olup yer üzerinde ço-
ğalsınlar. 18Ve Nuh, kendisiyle beraber oğulları ve karısı ve oğullarının 
karıları çıktılar; 19her hayvan, her sürünen şey ve her kuş, yer üzerinde 
her hareket eden şey, nevilerine göre gemiden çıktılar.  
20Ve Nuh RABBE bir mezbah yaptı ve her temiz hayvandan ve her 
temiz kuştan aldı ve mezbah üzerinde yakılan takdimeler arz etti.. 21Ve 
RAB hoş kokuyu kokladı ve RAB yüreğinde dedi: Adamın yüzünden 
artık toprağı tekrar lanetlemeyeceğim; çünkü adamın yüreğinin tasav-
vuru gençliğinden beri kötüdür ve artık her yaşayan şeyi, ettiğim gibi, 
tekrar vurmayacağım. 22Yerin bütün günlerinin devamınca, ekme ve 
biçme, soğuk ve sıcak, yaz ve kış, gündüz ve gece kesilmeyecektir. 

Bu 8. bapta yeni bir dönem için insanlığa 8 kapı ve pencere açılıyor; 
şöyle ki: 

1) Sekiz; sonsuzluk, cennet ve hayat ağacının sembolü olduğu gibi; 7 
de cehennem ve kaosun işaretidir. 

2) Allah gemideki varlıkları hatırladı.. Yani onları canlandırdı. Al-
lah’ın bir şeyi hatırlaması onu yaratması demektir. İbn Sina, Allah’ın 
yaratması, varlıkları akletmesi demektir diyor. Meryem suresi, 2. ayet, 
bu manayı açıkça ifade ediyor. 

3) Bir rüzgâr geliyor; su baskınlarını ve denizlerin seviyesini ve yağ-
murların yağmasını durduruyor. Bu cümle coğrafyada yeni yeni bili-
nen bir gerçeği (rüzgâr-su ilişkisini) açıkça bildirdiği gibi sosyal ola-
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rak da bir toplumun, tufanlardan kurtulmasının ancak yeni bir ruh ve 
anlayış ile olabileceğini ifade ediyor. Rüzgârın Sami dillerdeki ismi 
rihtir; bu da ruh kelimesi ile aynı kökü paylaşıyor. 

4) Bu yeni dönemin tarihi, 7. ayın 17. günüdür. Burada geçen Ararat 
dağı bizim bildiğimiz Ağrı Dağı değildir. Yüksek dağlar demektir. 
Nitekim Urfa’da normal bir tepenin de ismi Ararattır. Bu sıfat ismin, 
Ağrı dağı manasında kullanılması çok daha sonra Ermeniler tarafından 
olmuştur. Arapçada bu mana, Cudi dağı ile ifade edilmiştir; fakat bu 
da özel isim değildir. Yüksekçe dağ demektir. 

Tufan 2. ayın 17. gününde yani birinci değişimin başında başladı. Bir 
seferde oldu; fakat diriliş 7. ayın 17. sinde oluyor. Yani diriliş çokça ve 
her zaman tekrar ile olur, diye bu sayılar sembolik ifade ile bildiriyor. 2. 
ay, birinci değişim demektir. Birden sonra gelen iki, birinci değişim 
manasına gelir. 

5) Kuzgun, bencillik ve kötü zekâ sembolüdür. Güvercin, barış ve saf 
akıl sembolüdür. Zeytin dalı da bu mananın pekiştirilmesidir. 

6) Nuh burada 7’şer gün ara ile dört sefer kuşları gönderiyor. Bunun 
toplamı 28 eder. Bu sayı ise ondalık sistemin basamaklarının ve Sami 
Ay ve Alfabe kültürünün sembolüdür. Nuh kelimesinin sayısal değeri 
64’tür. Bu da 8×8’dir. 

7) “Nuh Rabbe bir mezbah yaptı ve her temiz kuştan ve her temiz hay-
vandan mezbah üzerinde pişirilen kurbanlar olarak adadı.” 

Bu ifadeler, ilk mabed, ilk kurban ve ilk yemek pişirme süreçlerinin 
ifadesidirler. Kurbanın kesilip kızartılması ve o güzel kokulu ortamda 
herkesin eşit şekilde yemesi ve sevinmesi, Rabbin hoşuna gider. Koku 
ve rüzgâr, Sami kültürlerde maneviyatın ve manevi gücün ifadesidir-
ler. Burada 20. ayette ibadet, beslenme ve sosyal ilişkiler kurma diye 
üç gerçeğe işaret ediyor. İbadet kalbi, beslenme mideyi, sosyal ilişki-
ler de aklı besler. 
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8) İnsanlık kötü oldu, diye artık bir daha tufan getirmeyeceğim. Yani 
yukarıda anlatılan üç maddi ve manevi besleme atardamarı var olduğu 
müddetçe, insanların kötülüğü sosyal olarak absorbe edilebildiğinden, 
artık tufanlara ihtiyaç kalmaz. Başka bir tabir ile insanların kalbine 
aklına ve midesine hitap eden dinî sistem var oldukça tufana gerek 
kalmayacaktır. Sistem, yaz ve kış, ekin ve hasad olarak sürekli var 
olacaktır. 

Tekvin, 9. Bab: Ve Allah Nuhu ve oğullarını mübarek kılıp onlara 
dedi: Semereli olun ve çoğalın ve yeryüzünü doldurun. 2Yerin her hay-
vanı ve göklerin her kuşu üzerine sizden korku ve dehşet olacaktır; 
toprağın üzerinde hareket edenlerin hepsiyle denizin bütün balıkları 
sizin elinize verildiler. 3Hareket eden her hayvan size yiyecek ola-
caktır, yeşil ot gibi, size hepsini verdim. 4Fakat eti onun canı olan kanı 
ile yemeyeceksiniz. 5Ve gerçek sizin kanınızı, canlarınız için araya-
cağım; her hayvanın elinden onu arayacağım ve insanın elinden, yani, 
her adamın kardeşinin elinden, insan canını arayacağım. 6Her kim 
adam kanı dökerse, onun kanı adam eliyle dökülecektir; çünkü Allah 
kendi suretinde adamı yaptı. 7Ve siz semereli olun ve çoğalın; yeryü-
zünde türeyin ve onda çoğalın. 
8Ve Allah Nuha ve kendisiyle beraber oğullarına söyleyerek dedi: 9Ve 
ben, işte, ben sizinle ve sizden sonra zürriyetinizle, 10ve sizinle beraber 
olan her canlı mahlûkla, gemiden çıkanların hepsinden bütün yerin 
hayvanlarına kadar, sizinle beraber olan kuşlar, sığırlar ve bütün 
yerin hayvanları ile ahdimi sabit kılıyorum. 11Ve ahdimi sizinle sabit 
kılacağım ve bütün beşer artık tufanın suları ile kesilmeyecektir ve 
yeryüzünü helâk etmek için artık tufan olmayacaktır.  
12Ve Allah dedi: Benim sizin ve ebedi devirlerce sizinle beraber olan 
her canlı mahlûkun arasında yapmakta olduğum ahdin alâmeti şudur: 
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13yayımı∗ buluta koydum ve benimle yerin arasında bir ahit alameti 
olacaktır. 14Ve vaki olacaktır ki, yerin üzerine bulut getirdiğim zaman, 
yay da bulutta görünecektir, 15ve benimle sizin ve yaşayan her beden 
sahibi mahlûkun arasında olan ahdimi hatırlayacağım, bütün beden 
sahiplerini yok etmek için sular artık tufan olmayacaktır. 16Ve bulutta 
yay olacaktır ve Allahla yer üzerindeki bütün beden sahiplerinden 
yaşayan her mahlûk arasında olan ebedî ahdi hatırlamak için onu 
göreceğim. 17Ve Allah Nuha dedi: Benimle yer üzerindeki her beden 
sahibi arasında sabit kıldığım ahdin alameti budur. 
18Ve gemiden çıkan Nuhun oğulları, Sam ve Ham ve Yafes idiler ve 
Ham Kenânın atasıdır. 19Bu üçü Nuhun oğulları idiler ve bütün yeryü-
züne yayılanlar bunlardan oldu. 
20Ve Nuh çiftçi olmağa başladı ve bir bağ dikti; 21ve şaraptan içip 
sarhoş oldu ve çadırının içinde çıplak oldu. 22Ve Kenânın atası olan 
Ham, babasının çıplaklığını gördü ve dışarıda iki kardeşine söyledi. 
23Ve Sam ile Yafes bir esvap alıp onu kendi iki omuzları üzerine koy-
dular ve geri geri gidip babalarının çıplaklığını örttüler ve yüzleri 
geri olup babalarının çıplaklığını görmediler. 24Ve Nuh şarabından 
ayıldı ve küçük oğlunun kendisine yaptığını anladı. 25Ve dedi: 

Kenân lânetli olsun, 
Kardeşlerine kullar kulu olacaktır. 
26Ve dedi: 
Samın Allahı RAB mübarek olsun, 
Ve Kenân ona kul olsun. 
27Allah Yafese genişlik versin, 
Ve Samın çadırlarında otursun; 
Ve Kenân ona kul olsun. 
28Ve Nuh tufandan sonra üç yüz elli yıl yaşadı. 29Ve Nuhun bütün gün-

                                                
∗ Yani gökkuşağı 
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leri dokuz yüz elli yıldı ve öldü. 

Bu babın ilk yedi ayeti,, Tufandan sonra oluşmaya başlayan yeni 
yapılanmanın; insanın insanlarla, insanın hayvanlarla, insanın Allah 
ile olan yeni ilişkilerinin izahıdır. 8-17. ayetler insanın çevre ve kâinat 
ile olan ilişkilerinin izahıdır. 18-23. ayetler, insanlığın ilk ve Orta 
Çağlardaki durumunun ifadesidir. 23-29. ayetler, bu iki dönemin so-
nuçlarının açıklamasıdır. Sonuçlar, her zaman var olmadığından bu iki 
dönem dua ve beddua ile ifade edilmiştir. Son yeni dönemde yine dört 
safha vardır; şöyle ki: 

Birinci Safha: İnsanların dinî ve sosyal kurumların etrafında gelişip 
çoğalması, sürü dönemindeki çoğalmadan çok daha fazla gelişme gös-
terdiğine işareten ayette, semereli olun ve çoğalın, denilmiştir. Bere-
ketli olan soyut değerlere dayanan sosyal yapı sayesinde insanlık, bü-
tün diğer canlılara egemen olmuştur. Bu durum sosyalleşme, tarım, 
hijyenik kurallar ve pişirme sanatı ile gerçekleştiriliyor. Artık insanlar, 
hayvanları boğazlayıp pişirip öylece yiyor. Her canlıyı size yiyecek 
yaptım, fakat kanı ile (yani boğazlamadan) yemeyeceksiniz, cümlesi 
bu noktaya bakar. 

Ayrıca eski yamyamlık dönemi sona erdiğinden, insan eti artık haram 
olmuştur. Nuh döneminde yani din ve düzenin olduğu bu yeni dönem-
de Allah bunun hesabını sorar olmuştur. Yani hukuk düzeni bu dö-
nemde işler. Bu düzenin önemli bir maddesi de, kana kan, cana can 
ilkesidir. 

İnsan Allah suretinde (soyut değerleri anlayacak seviyede) yaratıldığı 
için eti haram olduğu gibi öldürülmesi de haramdır: Kim böyle bir 
seviyedeki bir insanı öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüş gibi-
dir. Çünkü soyut ve manevi değerleri bilen bir insan ferdi, bir tür gibi-
dir. Demek eğer soyut değerler kalkarsa ve hukuk işlemezse, o toplu-
ma mutlaka bir tufan gelir. 
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İkinci Safha: İnsan çevreyi kirletmedikçe de tufan olmayacaktır. Çev-
renin bozulmasının en tipik bir örneği hava ve suyun kirlenmesi ile 
gökkuşağının görünmemesidir. Gökkuşağı çevrenin temizliği için 
önemli bir işarettir; insan ile Allah arasında ekolojik bir antlaşmadır. 
Ekolojik durumun önemine işareten 11-17. ayetler ısrarla ve tekrar ile 
bunu vurguluyor. Yedişerli dönemlerde insanın Allah (O’nun maddi-
manevi sistemi) ile yaptığı antlaşmayı hatırlatıyor. 

Üçüncü Safha: Nuh (dindar insanlık) çiftçi oldu: (İnsanlık ziraat dö-
nemine geçti.) Sosyalleşti; toplantılarda kullanılan yeni içecekler ile 
sarhoş oldu: (Doğal bilincini kaybetti.) Çadırında (sosyal hayatta) 
çıplak oldu: (Dinî değerlerini yitirdi.) 

Göçebeliğin iki önemli kolunu temsil eden Sam ve Yafes, Nuhun 
çıplaklığını görmezden geldi. Fakat Ham (medeni imkânlara sahip 
olan insanlar) Nuhun çıplaklığını gördü: Çünkü şehirliler dini tam 
yaşamıyor. Dinî pratikleri yaşamayan insan ise gayb âleminde çıplak 
olarak görülüyor. 

Dördüncü Safha:  (Burada beş işaret var) 
a) Kenan lanetli olsun.. Yani manevi değerlerini yitirmiş şehirli in-
sanlar, doğal yaşamadıkları için lanetli (mahrum) oldukları gibi; bir-
çok sıkıntı çekmekle de lanetlidirler. 

Burada beddua Hama değil de ondan çoğalan Kenana yapılıyor. Çün-
kü koruma sistemlerini kurmak ve şehirleşme, kötü ve mahrumiyet 
sebebi değildir. Fakat insanların bu şehirlerde fazlası ile yığılmaları, 
onları mahrumiyete mahkûm ediyor. Yani lanetli olan Ham değil de 
onun devamı olan Kenandır. Kenan kelimesi, etimolojik manası ile 
çok kalabalık ve sıkışık yaşayan halk demektir. 

b) Kardeşlerine kullar kulu olacaktır. Evet, göçebe oldukları halde Sa-
mi milletler ve Orta Asya halkları binlerce sene yerleşik, medeni şehir 
ahalilerini köle gibi kullandılar. Samın Allah’ı Rabb mübarek olsun.. 
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Kenan ona kul olsun.. Bu iki cümle, Yahudi-Hıristiyan dinlerinin mu-
cizevî bir şekilde gelişeceğini ve bu iki dine inananların, medeni Av-
rupa milletlerini köle gibi kullanacağını bildiriyor. Çok ilginçtir ki; 
bugün de durum böyledir. 

c) “Allah, Yafese genişlik versin..” “Samın çadırlarında otursun..” 

Bu iki cümle, Türklerin 2000 sene süren yayılmacılığını bildirdiği 
gibi; İslam dini sayesinde Yahudi ve Hıristiyanların (Samın) bütün 
kurumlarını ele geçirmelerini de gösteriyor. Evet, Selçuklu, Osmanlı 
ve diğer Türk hanedanlar, Yahudi ve Hıristiyanlardan kalma binlerce 
hayrat, kilise ve ekonomik kurumları Türkleştirdiler; bin seneden fazla 
medeni milletleri asker olarak çalıştırdılar.. Tarih, Tevratın bu duasını 
kabul etmiştir. 

d) Nuh Tufandan sonra 350 yıl yaşadı. Nuhun bütün günleri 950 yıl idi. 

Burada birçok manadan bir mana olarak, Nuhtan maksat İslam mede-
niyetidir. Müslümanlar 350 yıl Kur’an ve ilim ile yaşadılar. İslam dini, 
toplam 950 sene iktidarda kaldı. Moğol istilaları, Haçlı seferleri dö-
nemleri ve diğer kesilmeler, 1400 yıldan çıkarılsa 950 sene kalır. 950, 
19’un 50 katı olduğu gibi; bu 28. ve 29. ayetlerin sayılarının toplamı 
da 57 eder. Bu ise 19×3’tür. 19. Sure ile ilgili tefsirimize bakabilirsi-
niz. Elimizde tarihî ve antropolojik veri yok. Fakat insanlığın soyut 
değerleri öğrenip vahye muhatap olmasından ta dinî pratiklerin döne-
mi olan hacc, zekât ve orucun başladığı döneme (İbrahim dönemine) 
kadar galiba bin sene var. Yani: 

Medeniyet dönemi (Âdem) 1000.. Din ve inanç dönemi (Nuh) 1000.. 
Dinî pratikler dönemi (İbrahim) 1000.. Dinî hukukun (şeriat ve Mu-
sanın) dönemi 1000.. Dinî devlet ve saltanatın (Davud ve Süleymanın) 
dönemi 1000.. 

İsadan bugüne de 2000 yıl.. Eder 7000. 
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Büyük bir ihtimal ile Âdemden bugüne (yani İslam dönemi ile bera-
ber) 7000 sene geçmiştir, mealindeki hadis,5 bu müthiş antropolojik 
gerçeği bildiriyor. Yoksa Homosapiens denilen bugünkü insanlık, 
yaklaşık olarak yüz-yüz elli bin senedir, yeryüzünde yaşıyor. Fakat ilk 
yetmiş bin yılda Âdem ve Nuh olarak değil de sürü olarak yaşıyordu. 

Tekvin, 10. Bap: Nuhun oğulları Sam ve Ham ve Yafesin zürriyetle-
ri bunlardır ve tufandan sonra onlara oğullar doğdu. 
2Yafesin oğulları: Gomer ve Mecüc ve Maday ve Yavan ve Tubal ve Me-
şek ve Tiras. 3Ve Gomerin oğulları: Aşkenaz ve Rifat ve Togarma. 4Ve 
Yavanın oğulları: Elişa ve Tarşiş, Kittim ve Dodanim. 5Memleketlerinde 
her biri diline göre, milletlerinde kabilelerine göre, milletlerin adaları 
bunlardan bölündüler. 
6Ve Hamın oğulları: Kuş6 ve Mitsraim ve Put ve Kenan. 7Ve Kuşun 
oğulları: Seba ve Havila ve Sabta ve Raama ve Sabteka ve Raamanın 
oğulları: Şeba ve Dedan. 8Ve Kuş Nimrodun babası oldu; o, yeryü-
zünde kudretli adam olmağa başladı. 

 9O, RABBİN indinde Nimrod gibi kudretli avcı, denilir. 10Ve onun 
kırallığının başlangıcı Şinar diyarında Babil ve Erek ve Akkad ve 
Kalne idi. 11O diyardan Aşura çıktı ve Nineveyi ve Rehobot-iri, Ka-
lahı, 12ve Nineve ile Kalah arasında Reseni bina etti; büyük şehir bu-
dur. 13Ve Mitsraim, Ludîlerin ve Anamîleri ve Lehabîlerin ve Naf-
tuhîlerin 14ve Patrusîlerin ve Kasluhîlerin (Filistîler bunlardan 
çıktılar) ve Kaftorîlerin babası oldu. 

15Ve Kenan ilk oğlu Tsidonun ve Hetin 16ve Yebusinin ve Amorînin ve 

                                                
5 K. Ummal, H. No: 16459; Tezkiretu’l-Mevduat, I/223; Sahavi, el-Makasıdu’l-
Hasene (Deylemi’den naklen), I/693, H. No: 1243; Munavî Feyzu’l-Kadir, 
III/547; H. No: 4278 (Deylemi’den naklen.) 
6 Burada Kuş, güney yöresi demektir. Bu kelime Tevratta Mısırın güneyi ma-
nasında kullanılmış ise de; burada Irak’ın güneyi demektir. Çünkü ortaya çıkan 
mitolojik belgelerde Irak’ın güneyine Kuş denildiğini görüyoruz. 
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Girgaşînin 17ve Hivînin ve Arkînin ve Sinînin 18ve Arvadînin ve Tse-
marînin ve Hamatînin babası oldu ve sonra Kenanlı kabileleri 
dağıldılar. 19Ve Kenanlının hududu Saydadan Gerare giderken, Gaza-
ya kadar; Sodoma ve Gomorraya ve Admaya ve Tseboime giderken 
Laşaya kadardı. 20Memleketlerinde, milletlerinde, dillerine göre, kabi-
lelerine göre Hamın oğulları bunlardır. 
21Eberin bütün çocuklarının atası ve Yafesin büyük kardeşi olan Sama 
da çocuklar doğdu. 22Samın oğulları: Elam ve Aşur ve Arpakşad ve 
Lud ve Aram. 23Ve Aramın oğulları: Uts ve Hul ve geter ve Maş. 24Ve 
Arpakşad Şelahın babası oldu ve Şelah Eberin babası oldu. 25Ve Ebe-
re iki oğul doğdu, birinin adı Peleg∗ idi; çünkü onun günlerinde yeryü-
zü taksim olundu ve kardeşinin adı Yoktan idi. 26Ve Yoktan Almodadın 
ve Şelefin ve Hatsarmavetin ve Yerahın, 27ve Hadoramın ve Uzalın ve 
Diklanın, 28ve Obalın ve Abimaelin ve Şebanın, 29ve Ofirin ve Havi-
lanın ve Yobabın babası oldu; bunların hepsi Yoktanın oğulları idiler.. 
30Ve bunların oturdukları yer, Meşadan Sefare giderken şark dağıdır.  
31Memleketlerinde, milletlerine göre, dillerine göre, kabilelerine göre 
Samın oğulları bunlardır. 
32Milletlerinde zürriyetlerine göre Nuh oğullarının kabileleri bun-
lardır ve tufandan sonra yeryüzünde milletler bunlardan ayrıldılar. 

Bu bapta 66 adet isim geçiyor. Bütün bunların hangi millet ve kavme 
tekabül ettiğini bilemiyorum. Bunların bir kısmını rivayetler içinde 
görebiliyoruz. Aşağıda bir kısmını işaret etmeye bakacağız. 

Önemli Bir Hatırlatma 
Tevratta buna benzer birçok isim listeleri vardır. Âdem ile ilgili 
kısımda bunlardan önemli bazılarını tesbit ettik. Yine İbrahim öncesi 
listenin de manasını kısmen çözebildik. Bu baptaki listenin hikmetini 

                                                
∗ Taksim. 
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tam bilemiyorum. Fakat bunun açık bir mesajı var o da şudur: 

Bu 66 isim bütün medeni dünyanın 72 milletinin kökenini gösteriyor. 
Bu liste bu hali ile diyor ki; sadece Nuh (dindar ve medeni insanlar) 
hayatlarını devam edebiliyor. Diğerleri zamanın seli içinde boğuluyor-
lar. Bu hakikate işareten Kur’anda, Sadece Nuhun zürriyetini baki 
kıldık, (37/77) denilmiştir. Meryem suresi vahyin bereketi ile gerçek-
leşen insanlığın manevî, sosyal ve dinî gelişmesini gayet mucizevî 
olarak anlattığı gibi; bu surenin 58. ayeti de bunu son derece mucizevî 
olarak özetlemiştir. Evet, manevî gelişme diyoruz. Çünkü bugün biyo-
lojik olarak bütün insanlığın Nuh ismindeki bir şahıstan çoğalmadığını 
biliyoruz.. 

58. Ayet: Bütün bunlar, Allah’ın kendilerine çokça nimet kattığı mis-
yonlardır. Bunlar Âdemin zürriyetinden (insaniyet ve edebiyatın sonu-
cu,) Nuhla beraber yüklediklerimizin zürriyetinden (dindarlığın sonu-
cu,) İbrahimin zürriyetinden (diyalektik sürecin sonucu,) İsrail (mede-
ni dindar milletin) ve seçkin liderlerin (sonucu) olarak gerçekleşmiş-
tir. 

Bu misyonların üzerine (içine) Rahmanın ayetleri (diyalektik sonsuz 
İlahî bilinç verileri) uygulandığında7 secdeye kapanırlardı: (tam ve 
verimli hizmet ederlerdi.) Duygu ve bilinç ile hassasiyet gösterirlerdi. 

10. Babın izahına geri dönüyoruz. 

Bütün bu listelerdeki isimlerin karşılığının bilinmemesinden ve Yahu-
di ilim dünyası, yüzlerce sene uğraştığı halde bu isimlerin karşılığını 
tayin etmek yerine daha çok bilinmezliğe sokmaları8 gösteriyor ki; 
başta Âdem ve Nuh olmak üzere Tevrat’taki bütün isimler özel isimler 
                                                
7 Kassa ve Tela fiilleri uygulama manasına gelir. Bu iki kelime okuma manasında 
da kullanılmışlardır. Çünkü her nevi okuma, dinleyenlerin üzerinde bir şeyleri 
uygulamak demektir. 
8 İstanbul Yahudi Cemaatinin Tevratın Tercümesi üzerinde bütün eski görüşleri 
toplayan çalışmaları, bu dediğimin apaçık bir belgesidir. 
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değil de sıfat isimlerdir. Bunların sıfat manaları ise bireysel nitelikler 
değil de arketip genel ve evrensel niteliklerdir. 

Bu evrensel gerçeklik ile beraber, insanlık genel olarak Orta Doğu 
insanlarını Samiler diye nitelendiriyor. Orta Asyalıları Yafesin zürri-
yeti ve diğer Aryen ırklarını Hamın çocukları olarak biliyor. Buna 
delil de tarihçiler tarafından Moğollar manasına geldiği söylenen Me-
cüc ve Japon manasına gelebilen Yaban isimlerinin Yafesin zürriye-
tinden gösterilmesidir; medenî Mısırlıların Hamın zürriyeti olarak 
anlatılmasıdır. Metinde geçtiği gibi.. 

Ayet 21’de geçen Eber, İbrani kelimesinin hafifletilmiş şeklidir. Bir-
çok insan bunun abare: Fırat nehrini geçti manasından geldiğini; 
bazıları bu kelimenin göçebe manasına geldiğini söylemişlerdir. 
Samın kardeşi Yafesin de göçebe millet olduğu manasına takviye ola-
rak bu iki isim burada beraber zikredilmiştir. Bu İbrani kelimesi, bil-
gelik ve üstün bilgi manasına gelen Hibir (ahbar) ve Hibrani kelimele-
rinden hafifletilmiş şekli olabilir. İbraniler dışında Samın oğulları olan 
Elom, Asur, Aram meşhurdurlar. Fakat diğer on beş ismin tam 
karşılığı bilinmiyor. Tarih boyunca gelen Yahudi âlimleri net bir şey 
tespit edememişlerdir. Nemrud ise Firavun kelimesi gibi; ortak sıfat 
bir kelimedir. Kelime olarak ölümsüz yani çok güçlü demektir. 

Tekvin 11. Babın 9 Ayeti: Ve bütün dünyanın dili bir ve sözü bir-
di. 2Vaki oldu ki, şarkta göçtükleri zaman, Şinar diyarında bir ova 
buldular ve orada oturdular. 3Ve birbirlerine dediler: Gelin, kerpiç 
yapalım ve onları iyice pişirelim. Ve onların taş yerine kerpiçleri ve 
harç yerine ziftleri vardı. 4Ve dediler: Bütün yeryüzü üzerine 
dağılmayalım diye, gelin, kendimize bir şehir ve başı göklere erişecek 
bir kule bina edelim ve kendimize bir nam yapalım. 5Ve âdemoğul-
larının yapmakta oldukları şehri ve kuleyi görmek için RAB indi. 6Ve 
RAB dedi: İşte, bir kavımdırlar ve onların hepsinin bir dili var ve 
yapmağa başladıkları şey budur ve şimdi yapmağa niyet ettiklerinden 
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hiçbir şey onlara men edilmeyecektir. 7Gelin, inelim ve birbirinin dili-
ni anlamasınlar diye, onların dilini orada karıştıralım. 8Ve RAB on-
ları bütün yeryüzü üzerine oradan dağıttı ve şehri bina etmeği 
bıraktılar. 9Bundan dolayı onun adına Babil denildi; çünkü RAB bütün 
dünyanın dilini orada karıştırdı ve RAB onları bütün yeryüzü üzerine 
oradan dağıttı. 

Bu dokuz ayetin izahı: 

Yaradılış demek olan Tevratın Tekvin kitabından açıkça anlaşılıyor ki; 
kâinat hayat için; hayat insan için; insan soyut değerleri anlamak için 
yaratılmıştır. Bu son görevin tam ve sonsuz şekliyle gerçekleşmesi 
için de sonsuz bilgi işlem gerekli olmuştur. Bunun için de insanların 
her bireyinin bir tür kadar gelişmesi gerekli olmuştur. Bunun için de 
çokça çeşitlilik gerekli olmuştur. 

10. Bap biyolojik çeşitliliği ve bunun kökenlerini anlatır iken bu 11. 
Bap, kültürel çeşitliliği ve bunun ontolojik nedenlerini anlatıyor. Bura-
daki dokuz ayet, bu sosyal ve kültürel çeşitliliğin dokuz sebebini şöyle 
anlatıyor: 

a) Doğu-Batı gibi yönlere göç, ilk başlangıç sebep olarak gerçekleşmiştir. 

b) Şehirleşme insanların çeşitlenmesinin önemli bir faktörüdür. 

c) Kerpiççiler, taşçılar, petrolcüler gibi meslekler de insan ve toplu-
mun çeşitlenmesinin önemli bir sebebidir. 

d) Bireysellikten çıkmak, bir toplum oluşturmak insanlığa çok yönden 
renklilik verir. 

e) Başı göklere değecek kadar gelişmişlik ve binalar yapmak ayrıca 
bir kimlik oluşturur. (4. Ayet) Bu ayette geçen kendimize bir nam 
(özel isim ve kimlik) yapalım kaydı, insan bireyini ve böyle bireyler-
den oluşan toplumu bir kâinat kadar genişleten ve çeşitlendiren bir 
gerçeğe işarettir. 
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f) Bunu görmek için Rab (geliştirici diyalektik yapı,) indi. Bu diyalek-
tik ve geliştirici yapı toplumu binlerce katmanlara ve farklı dav-
ranışlara iter. 

g) Rabb, toplumdaki diyalektiği bir kanun olarak kullanmakla beraber, 
insanlara özgürlük veriyor. Özgürlük ise, sınırsız çeşitlilik ve gelişme-
lerin motorudur. (6. Ayet)  

4) Onların dillerini karıştıralım.. Kültür ve dil farklılıkları bütün bu 
geçen sebeplerden sonra gerçekleşir. Ve gerçek manada bölünme, 
dağılma ve çeşitlenmenin sebebi olur. 

Babil, Allah’ın kapısı demektir. Allah bu kapıdan binlerce farklı mil-
leti dünyaya dağıtmıştır. Bu kelime bu mana ile sıfat isimdir; özel isim 
değildir. Iraktaki şehir için kullanılması ise tağliben bir kullanımdır; 
özel isim değildir. Nitekim Bakara, 102. ayet bu kelimeyi dünyanın 
bütün şehirleri manasında kullanmıştır. (Kur’anın Evrenselliği ki-
tabımıza bakabilirsiniz.)  

Hulasa, Âdemiyet dönemi, Nuh dönemini doğurmuştur; Nuh dönemi 
İbrahim dönemini doğurmuş ki; bu 11. Babın diğer 23 ayeti İbrahim 
döneminin öncesini anlatıyor. 

*** 

Altıncı Madde:  Kur’anda Nuh ve Tufan 
Bu konu, Kur’anda çok nettir. Kur’an bu Nuh kavramını 43 sefer kul-
lanmıştır. Hepsinde de Nuh, insanlık tarihinin vahye mazhar olması, 
Allah’tan ekstra bilgiler edinmesi döneminin ifadesi olan arketip bir 
kavram değil de peygamberlik kavramının; özellikle ilk peygamber 
olmasının ifadesi olarak geçiyor. 

Nuh bahsi, bu kırk küsur yer içinde iki yerde geniş izah ile geçiyor. 
Birincisi, Hud Suresi, 25-49. ayetlerde detaylı olarak verilmiştir. İkin-
ci yer, 71. Sure, Nuh Suresi ismi ile tamamen bu kıssaya ayrılmıştır. 
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Hud suresinde Nuhun peygamberlik misyonu ve Tufanın detayları çok 
önemli mesajlar içeriyor. Nuh suresinde ise, Nuh ve Tufan hakikatleri, 
tamamen Hz. Muhammed’in hayatı çerçevesinde ve modeli üzerinden 
anlatılmıştır. Kur’an, Nuh ve Tufan hakikatlerini bu iki çerçevede yani 
peygamber arketipi ve Muhammed modelinde anlattığı için; haliyle bu 
kıssa, Tevrattaki anlatımdan çok farklı olarak ifade edilmiştir. 

Kur’andaki bu iki yerin tefsirini ve Nuhun 950 yıllık ömrüne vurgu 
yapan 29/14. ayetin açıklamalarını bu altıncı madde altında meal-tefsir 
tarzında verirsek, hem insanlığın bu önemli bilgi hazinesi görünür 
olacaktır; hem Tevrat, Kur’an ve diğer mitolojik kayıtlardaki farklar 
ve bu farkların insanlığa sunduğu mesajlar, daha net bir şekilde an-
laşılacaktır.. Şöyle ki: 

11. Sure, Ayet 25-49 
25. Ayet: “Biz bütün peygamberleri gönderdiğimiz gibi; Nuhu da ken-
di kavmine elçi olarak gönderdik. O: Ben sizin için açık ve net bir 
uyarıcıyım.” 

26. Ayet: “Sonsuz olan Allah’tan başka bir şeye tapmayın. Eğer ta-
parsanız, korkarım başınıza acıklı bir azap gelir, dedi.” 

27. Ayet: “Onun kavminden gerçekleri inkâr eden büyük reisler, ‘Ey 
Nuh sen nereden bir elçi ve uyarıcı olabilirsin; sen de bizim gibi bir 
insansın. Üstelik senin sosyal konumun bizden daha düşüktür. Baksa-
na, sana sadece önemsiz insanlar, uymuştur. Siz bu imanınızla bizden 
üstün olamazsınız. Tam aksine biz sizin, bu konuda yalancılar olduğu-
nuzu zannediyoruz..” 

28. Ayet: “Nuh, Ey kavmim, ben Rabbimden ya açık bir delile da-
yanıyorsam.. Allah kendi katından (metafizik alemden) beni başarılı 
kılacak bir rahmet (vahiy) vermiş ise; ve siz bunu görmemiş iseniz?! 
Ayrıca siz istemeden biz, sizi bu konuda zorlayacak değiliz.” 

29. Ayet: “Ey kavmim, ben bu tebliğime karşı, sizden bir mal istiyor 
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değilim (ki sizin şüphe etmenizde haklılık payı olsun.) Benim ücretimi 
verecek olan sadece Allah’tır. Ben; bana tabi olan ve sizin hakir gör-
düğünüz bu müminleri yanımdan kovacak değilim. Onlar, Rablerine 
kavuşacaklar; (sizden üstün olacaklar.) Ben bu konuda sizi gerçekleri 
görmezlikten gelen bir millet olarak görüyorum.” 

[Hizmetlerine karşı bir ücret istememek ve kibirli idarecilerden daha 
çok halk kesimine hitap etmek bütün peygamberlerin temel ilkesidir. 
Bu ayetlerde geçen tartışmanın aynısı, Mekke’de Hz. Muhammed ve 
Kureyş kabilesi (Muhammed’in kavmi) arasında da geçmiştir.9] 

30. Ayet: “Ey kavmim, eğer bu fakirleri kovarsam, Allah’ın kızmasına 
karşı kim bana yardımcı olabilecektir. Hiç düşünmez misiniz?” 

31. Ayet: “Ben, Allah’ın hazineleri yanımdadır da demiyorum. Ben 
gaybı (bilinmeyen âlemleri) biliyorum ve ben meleğim de demiyorum. 
Ben, gözlerinizin hakir gördüğü bu insanlara, Allah mal vermeyecek-
tir diyemem… Allah onların fıtratlarını daha iyi bilir. Ben sizin dedi-
ğiniz gibi yaparsam, o zaman çok büyük bir zulüm ve haksızlık yapmış 
olurum…” 

32. Ayet: “Onlar, ‘Ey Nuh, bizimle mücadele ettin ve bu mücadeleyi 
çok uzattın. Eğer gerçekten bu konuda doğru isen, bize vaad ettiğin 
şeyleri ortaya koy, dediler.” 

33. Ayet: “Nuh, ‘Bu vaad ettiklerimi ancak Allah getirebilir; o da eğer 
dilerse… O, eğer bu vaad ettiğim musibeti getirirse siz ondan kurtula-
mazsınız.” 

34. Ayet: “Ve O Allah, eğer sizin, (tercihiniz sonucu) kaybetmenizi 
diliyorsa, benim size olan bu nasihatlerim fayda vermez. Allah, sizin 
neye layık olduğunuzu gören Rabbinizdir; bir gün bu gelişme için 

                                                
9 Onun için Rudi Paret gibi bir müsteşrık; Muhammed, kıssalardan sadece kendisine 
bakan noktaları anlatmıştır, diyor. 
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kurulan âlem biter, her şey O’na döner.” 

35. Ayet: “Yoksa o bunu uydurdu mu, diyorlar. De ki: Eğer ben bunu 
uydurmuş isem, böyle bir cürmün faturası bana çıkar. (Size bir şey 
olmaz.) Tıpkı sizin suçlarınızdan benim beri olduğum gibi…” 

36. Ayet: “Ve Nuha şöyle vahiy edildi: Mevcud inananlardan başka 
senin kavminden daha yeni inananlar olmayacak; sakın bunların 
yaptıklarından sıkıntı çekme!” 

37. Ayet: “Bizim gözetimimiz ve gönderdiğimiz vahiy (bilgi) ile gemi 
yap. Sakın bu zalimler konusunda benimle tartışma; onlar mutlaka 
suda boğulacaklardır.” 

38. Ayet: “Nuh, gemi yapmaya başladı. Kavminden onun yanından 
geçenler oldukça, onunla alay ediyorlardı. Nuh ise, ‘Eğer bizi küçük 
görüyorsanız, iyi bilin ki biz de sizleri küçük görüyoruz, diyordu..” 

39. Ayet: “İleride bileceksiniz: Alçaltıcı azabın kimin başına gelece-
ğini ve sonsuz azabın kimin üzerine oturacağını…” 

40. Ayet: “Nihayet azap emrimiz gelince ve tandır taşınca; biz her 
türden bir çifti ve iman etmeyecek diye hakkında söz kesinleşenler 
hariç aileni ve iman edenleri gemiye yükle, dedik..  Fakat onunla be-
raber çok az kişi iman etmişti.” 

Tevratta, Nuhun üç oğlu ve eşleri dışında kimsenin gemiye binmedi-
ğini okuyoruz. Kur’anda az da olsa başka bir grubun iman ettiğini ve 
Nuhun bir oğlunun gemiye binmediği için helak olduğunu okuyoruz. 
Daha önce de değindiğimiz gibi bu gibi farklılıkların iki sebebi var: 

a) Tevrattaki Nuh, insanlığın vahiy aldığı döneminin arketipal ifadesi-
dir. 

b) Kur’andaki Nuh ise, sayıları 124 bin olarak ifade edilen peygam-
berlerin hayat hikâyesinin ifadesidir. Yani peygamber arketipi ilk ola-
rak Nuh prototipi üzerinden anlatılmıştır. Nitekim 49. ayet bu gibi 
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anlatımların gayb literatürü ve arketipal kavramlar olduğunu, bunların 
her zamanda var olduklarını ve asla bir sefere mahsus olup-biten tarihî 
olaylar olmadığını açıkça anlatıyor: 

49. Ayet: “Bütün bu anlatılanlar, gaybî (metafizik arketipal) bilgiler-
dir. Onları biz sana vahiy ediyoruz. (Yani vahiy, tarihî bilgileri ak-
tarmak değildir. Vahiy, varlığın ruhu bilinci ve mantığı olan bu gibi 
metafizik literatürün senin kalbine gelmesidir.) Ey Muhammed, bun-
dan önce ne sen, ne de kavmin bunları bilmiyordunuz. (Çünkü normal 
bir insan bu metafizik literatüre vakıf olamaz.) Sen sabret; iyi sonuç, 
kendini ve metafizik özü olan ruhu ve kalbini koruyanların olacaktır.” 

[Evet, bilinç boyutu, varlığın ve hayatın ruhu ve mantığı olduğu için; 
işin sonunda en büyük hakikat olarak o galip gelir.] 

Önemli Bir İzah: Tabip ve âlim bir kardeşim bana: Sen Kur’anda 
Nuh ve Tufan Kıssası insanlığın belli bir döneminin arketipal ifadesi 
değil de peygamberlik arketipinin özellikle Hz. Muhammed modelin-
deki detayların ifadesidir, diyorsun. Buna göre Nuhun inanmayan 
hanımı ve gemiye binmeyen oğlu İslamiyette neyi temsil ediyor, diye 
sordu. O zaman cevap veremedim. Fakat beş ay sonra Kur’an üslubu-
nun çağrıştırdıkları, Tekvin 6. Babın insan ömrünün 120 yıl olarak 
tesbiti; Gılgamış destanındaki kahramanların, insanın ömrü için ebe-
diyet arayışları, şu gelen mananın açılmasına sebep oldu. Şöyle ki: 

Tekvin 6. Bapta anlatıldığı gibi; ilk insanlar bireysel ölümü ve ömür 
sürecini bilmiyorlardı. Onlara göre kılan ve kabilenin beni vardı. O da 
genelde 900 küsur sene yaşıyordu. Sonra insanlık bireysel benin 
farkına vardığı bir dönemde iklim değişiklikleri gibi ölümcül olaylar 
arttı. Bu sefer Allah, peygamberlik sayesinde manevi değerlerle dolu 
gemiyi (uhreviliği) bir çare olarak gönderdi.  

Hulasa: Peygamberliğin ve dinin asıl amacı, insanın ölüm yarasını 
kökten çözmesidir. Hz. Muhammed’in ve Kur’anın asıl amacı budur. 
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Fakat dinlerin sosyal yönü sayesinde belli bir derecede dünyevileşme, 
devletleşme ve bilimsel kurumlar da ortaya çıkıyor. 

Hz. Muhammed, dünyevileşen bu yapıları da uhreviliğe davet etti. 
Dünyevileşmeye mukabil manevi Ehl-i Beyt gemisine binmelerini 
istedi. Fakat mesela Emevi saltanatı (ki İslam dininin alt yapısı olmuş-
tur.) Ehl-i Beytin manevi gemisine binmemiştir. Ve kâfir olarak öl-
müştür. Ve mesela İslamiyetin sevimli ve imanlı bir oğlu olan 
Mu’tezile bilim ekolü, devletleşme dağına sığınacağım, gemiye bin-
meye gerek kalmaz, demiş; sonsuzluğu ve maneviyatın öz yapısını 
anlayamamış. Bunlar, İslamiyetin imanlı öz oğullarıdır; ama gemiye 
binmediler. Bu kıssada birçok kelime bu nükteye işaret ediyor, ikisi 
çok önemlidir: 

a) Nuhun gemiye binmesi için çağırdığı o oğlu, bir ma’zilde (kenar 
yerde) idi. (11/43) Ma’zil ve Mu’tezile kelimeleri aynı köktendir. 

b) Mutezile insana ebediyet ve sonsuzluğu sağlayan Allah’ın aşkınlığını 
ve mutlaklığını anlayamadı. Allah, en güzeli (en yararlıyı) yapmak zo-
rundadır, dedi. Fakat Kur’an, bu oğul, faydalı bir iş değildir (amelün 
gayru salihin), sonsuzluğu ve aşkınlığı anlamamak cahilliktir; sakın ey 
Nuh cahillerden olma, diyor.. (11/46) Ayrıca Nuhun gemiye gireni kur-
tar manasında, benim evime gireni kurtar demesi (71/28) geminin ve 
ona binmeyenlerin mahiyetini anlatıyor. Şimdilik bu kadar… 

71. Sure, Nuh Suresi, 28 Ayettir: 
Bismillahirrahmanirrahim 

1- Elem verici bir azap kendilerine gelmeden önce kavmini uyar, diye 
Nuhu peygamber olarak kavmine gönderdik. 

2- Ey kavmim! Dedi. Ben sizin için açık bir uyarıcıyım.. 

3- Allah’a kulluk edin, O’nun yasalarını çiğnemekten sakının. Ve bana 
itaat edin! 4- Allah, günahlarınızdan bir kısmını bağışlar, sizi belli bir 
süreye kadar erteler (yaşatır.) Şüphesiz Allah’ın tayin ettiği ecel geldiği 
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zaman, artık ertelenmez. Keşke bilmiş olsanız! 

5- Dedi ki: Ey Rabbim! Ben gece gündüz kavmimi (hakka) çağırdım.  

6- Benim çağrımın kaçıştan başka onlara hiçbir katkısı olmadı. 

7- Ve gerçekten ben, ne zaman onları bağışlaman için (hakka) 
çağırdımsa, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini başlarına 
geçirdiler, (küfürde) direttiler ve kibirlendiler de kibirlendiler. 

8- Sonra ben onları, yüksek sesle (hakka) davet ettim. 9- Sonra ben ger-
çekten, hem açıkça hem gizlice onlara mesajı anlattım. 

10-  Rabbinizden bağışlanma dileyin, O çok bağışlayıcıdır. 

11- (Rabbinizden bağışlanma dileyin) ki gökten üzerinize bol su 
yağdırsın. 12- Size mallar ve evlatlar versin, size bahçeler ve nehirler 
yaratsın. 

13- Ne oluyor size, Allah’ın büyüklüğünden korkmuyorsunuz? 

14- Hâlbuki O, sizi aşama aşama yarattı. 

15- Görmediniz mi? Allah nasıl yedi göğü birbirine uygun olarak ya-
ratmıştır. 16- İçlerinde Ay’ı bir nur, Güneş’i de bir lamba yapmıştır. 

17- Ve Allah sizi topraktan bitirdi.  

18- Sonra sizi ona iade ediyor. Ve bir daha oradan çıkaracaktır.  

19- Ve Allah, size yeri bir sergi yapmıştır.  20- Ki bu yerin geniş ve deği-
şik yollarında gidebilesiniz. 

21- Ve Nuh devamla dedi ki: Ey Rabbim! (Bu mesajlarıma karşı) bunlar 
bana isyan etti. Mal ve evladının kendisine zarardan başka hiçbir katkısı 
olmayana uydular. 

22- Çok büyük bir tuzak kurdular.  23- Ve: Sakın ilahlarınızı terk etme-
yin: Wed, Suva’, Yağus, Ya’uk ve Nesri (*) terk etmeyin! Dediler. 

(*) Sevgi ilahı, karanlıklar ilahı, yardım ilahı, savunma ilahı ve güç ilahı 
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demek olup Arap putlarının adlarıdır. Bu beş putun her dilde isimleri 
ayrı olmakla beraber mahiyet itibariyle bütün pagan toplumlarda mev-
cutturlar. Demek yedi bin yıl önce bu isimler ile Nuh kavminde böyle 
putların olması, kültürel ve zaman açısından pek mümkün gözükmüyor. 
Müsteşrikler buna benzer evrensel ve arketipal manaları göz önünde 
bulundurmadıkları için Kur’anın Arapların bu beş putunun Nuh kavmi-
ne isnat etmesini kınamışlardır. Hâlbuki Kur’anda her iki yerde de birin-
ci derecede anlatılan eski Nuh ve tufanlar değil de son bin yılda ya-
şanılan tufanlardır. Ve genel olarak arketipal mana esas alındığında, 
değil Nuh kıssasında;  hiç bir kıssada hiç bir problem kalmaz. 

24- Ve gerçekten çoklarını saptırdılar. Artık o zalimler için, sapıklıktan 
başka bir şey nasip etme! 

25- İşte günahlarından dolayı suda boğduruldular, ateşe (cehenneme) 
sokuldular. Allah’a karşı kendilerine hiçbir yardımcı bulamadılar. 

26- Ve Nuh dedi ki: “Ey Rabbim! Yeryüzü üstünde kâfirlerden hiç kimseyi 
bırakma! 27- Gerçekten eğer sen onları bırakırsan, senin kullarını 
saptırırlar. Ve günahkâr nankör kâfirlerden başka doğurmazlar. 

28- Ey Rabbim! Beni, ana babamı ve evime (gemime) mümin olarak gire-
ni ve bütün inanmış erkek ve kadınları bağışla! Ve zalimlere helakten 
başka bir şey verme! 



 

 

 

 
 
b )  Tek  Tanr ı  İnanc ı  Hakk ında B ir  No t  
İnsanoğlu, Homo Sapiens olduğu günden yani yaklaşık yüz bin sene-
den beri, bir şeyler düşünmüş ve bu düşüncesini değişik figürler ile 
kayıt altına almıştır. Homo Sapiens, kültür ve değerleri öğrenebilen 
insan demektir. Bu realite ile beraber bu geçen yüz bin yılın çoğu ço-
cukluk dönemleri olarak geçmiştir. En eski tapınak, Göbeklitepe’de 
ortaya çıkan yapıdır. Bu da 12 bin sene öncesine dayanır. İlk dönem-
lerde çok tanrılı algı yaygın olmakla beraber gerek tapınakları olan ve 
gerek tapınakları olmayan birçok kabilede ise, tek tanrı inancı ve bunu 
ifade eden şarkılar gözlemlenmiştir. 

Evet, soyut (mücerret) manaları algılamayı beceren, nedensellik gibi 
ilişkileri çözmeye çalışan insanoğlunun kutsal yüce bir varlığa inan-
ması, Ona tapması, insanlığın en temel ihtiyacıdır. Bu ihtiyaç, ekmek 
ve sudan önce gelir. İşte bu yapıdaki insanoğlu geliştikçe, zihnî kapa-
sitesi arttıkça bir yaratana olan inancı da daha genişlemiş; onun ihti-
yaçlarına cevap olmuştur. Demek ilk insanlar, çocukluk döneminde 
oldukları için onlara çok tanrılı veya putperest bir inanç yeterli idi. 
Fakat bu iman ihtiyacı sonsuzluğu algılama seviyesine gelince Allah 
bu sefer peygamberler göndermiştir. Yaklaşık olarak 7000 sene, 
varlıktaki bu sonsuz ilahî bilinç bu şekilde kendini göstermiştir. Bu 
sosyolojik ve psikolojik derin gerçeklik, bütün bilim ve düşünce çev-
relerince binlerce yıl böyle bilindi.  
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Nihayet 19. ve 20. asırların materyalizmi her şeye bir tekme vurdu. 
Varlık bilinçsiz bir maddeden başka bir şey değildir. Din özellikle tek 
tanrılı inanç, bir yanılgıdır, diyerek madde, teknik ve bilişimce geliş-
miş çağımızı, bilincini yitirmiş bir leş durumuna getirdi.  

[Tevrat (Tekvin, 6/9) ve Kur’ana (4/163) göre ilk peygamber Nuhtur; 
Âdemin peygamberliği ise, insan nevinin kollektif kişiliğinin metafi-
zik âlemde peygamber olarak gözükmesinin ifadesidir. Çünkü canlılar 
içinde sözel vahiy alan tek tür, insan nevidir.] 

Dinler bir yanılgıdır iddiasında Marks, Freud ve Durkheim önde gelen 
şahsiyetlerdir. Marks dinler, bilgisi olmayan çağların bilgisidir; insan 
için gerçekten çare olmayan bir uyuşturmadır, bilim olunca dine ihti-
yaç kalmayacaktır dedi. Freud dinler eski ilkel bilinçaltı birikimlerden 
kalma yanılgılardır. Musa tevhid inancını Mısır’da tek tanrı inancını 
yayan IV. Amenofis’ten aldı. Bu inanç Yahudiliğin temeli oldu. Bura-
dan Hıristiyanlığa geçti. Oradan İslama geçti, diye iddia etti. Psikoloji 
âlimi olduğu halde uydurma ve sahteciliğin, imanın en temel özelliği 
olan kutsallığa aykırı olduğunu anlayamadı. Durkheim de kendince 
Sosyolojiye dayanarak Freud’un yoluna gitti. Fakat bu üçlü iddiaya 
karşı tarih ve son ilmî araştırmalar üç yönden sağlıklı bir cevap verdi: 

a) Freud’un bilinçaltı dediği hakikat için Carl Jung, Tanrı inancı haki-
kati, kâinat ve varoluş çapında arketipal bir gerçekliktir; sadece insan 
bilinçaltında var olan bir şey değildir, dedi; onlarca cilt kitap yazdı, 
yıllarca alan taraması yaptı. Bilinçaltı tabirini yeterli görmeyip sonsuz 
bilinç manasında o deyimi bilinçdışı kelimesi ile değiştirdi. 

b) Antropoloji ve Arkeoloji ilimleri gösterdi ki; Musa IV. Amenofis 
döneminde yaşamamış; Tevrat denilen ve anlaşıldıktan sonra her bir 
cümlesi, ilmî bir hakikatin ifadesi olan kitap, Benî İsrail peygamberle-
ri tarafından yazılan vahiy koleksiyonudur. Evet, 2700 yıl öncesinden 
Yahudi tarihi hakkında hiçbir ilmî delil bugün için mevcut değildir. 
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c) Bugün için; başta Biyoloji, Sosyoloji ve Psikoloji olmak üzere bü-
tün bilim dalları, bilinçsiz bir varlık algısını ve mutlak materyalizmi 
çürütüyor, diye söyleyebiliriz. Evet, bilimlerdeki ince ayarlar, en ve-
rimli ve en kısa yolların tercih edilmesi gibi bilinçli tercihler ve son-
suz bir düzene göre kullanımları, Allah’ın varlığını isbat ettiği gibi; 
Allah’ın sonsuz birliğini de isbat ediyor.  

Evet, sistem sonsuz bir birlik içinde yönetiliyor. Fakat bu evrensel reali-
te ile beraber dinsizleri bir derece haklı çıkaran iki önemli engel kalıyor:  

1) Sistemin ve maddenin öz varlığının anlaşılmaması. 

2) Dinî kitaplar metinleri, yüzeysel ve yorumsuz olarak ele alınınca bu 
metinlere verilen  meallerin dinsizleri haklı çıkarması.. Bugün için 
dinsizler, en çok bu ikinci engeli kullanıyor. Kitab-ı Mukaddesi Kim 
Yazdı, Din ve Devrim, İsa Masalı kitaplarında görüldüğü gibi.. 

İşte Marifet ve Velayet kitabımız ile Mehdi ve Mesih kitabımız, bu iki 
güncel sorunu çözüyor. Birincisi, varlığın mahiyetini ve bu konudaki 
dinî metinlerin asıl manasını deşifre etmekle; ikincisi, dinin yaradılış, 
vahiy, Âdem, İsa, Mesih gibi konulardaki metinlerinin mucizeliğini 
göstermekle insanlığın kutsal yolculuğu önündeki, dinsizlik denilen 
bataklığı kurutuyor. Bu iki kitabı baştan sona dikkat ile bir sefer okur-
sanız, bu dediğimize hak verirsiniz. 



 

 

 
c )  Nuhun 950 Sene  Yaşamas ın ın Manas ı  
Kur’an, Âlem-i Şehadette Gayb Âleminin Dilidir..10 

Binler numunelerinden bir numune, Ankebut suresinin 14. ayetidir. 
And olsun biz Nuh’u kendi kavmine elçi olarak gönderdik. O, onların 
içinde bin sene kaldı, elli yıl hariç. Bunun üzerine, onlar zulmederken 
tufan onları yakalayıverdi. 

14 sene evvel, bu ayetin Hz. Nuh’un normal biyolojik ömrü ile ilgili 
olmadığı, bilakis onun din ve döneminin ömrünü ifade ettiğini İlmî ve 
Edebî Yönleri ile Kur an Kıssaları adlı kitabımda yazmıştım. Birkaç 
işârî ve sosyolojik delili orada anlatmıştım. 

Meselâ: Tefsir kitaplarında Firavun’un 600 sene yaşadığı söylenmek-
tedir. Tarihe bakıyoruz, firavunlar birkaç hanedan olarak, her bir ha-
nedan yaklaşık 600 sene hüküm sürmüştür. İşte biri çıkıp Osman Gazi 
600 sene yaşadı, derse; yalan olmamış olur. Nitekim Kur’anda Hz. 
İbrahimin Hz. Nuh şiasından yani, onun döneminin son halkası oldu-
ğundan bahsedilmektedir. (Saffat, 83. ayet) 

Ayetin gerçek anlamı bu olmakla beraber, Tevrat’taki Nuh 950 sene 
yaşadı olan hükme bir atıf yapıp müşriklere ve Yahudilere bir irşad 
dersi (tarih dersi değil) verip diyor ki: Muhammed 1000 sene de içi-
nizde kalsa, siz iman etmek istemedikten sonra yine size faydası ol-
maz. 

                                                
10 Hz. Nuhun ömrü ve Hz. Muhammed ile münasebet ve benzerliği.. 
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İşte bu 14. ayetin bu irşadî ve açık anlamından başka, işarî ve gaybî 
beş altı manası daha var. Çünkü her kıssada Hz. Muhammed’e ve 
ümmetine bakan bir yön vardır. İşte bu ayet, Hz. Nuhun dönemiyle 
ilgili olduğu gibi, İslam ümmetinin tarihiyle dahi ilgilidir. Şöyle ki: 

1) Ayet (atıf harfi hariç) 63 harftir, Hz. Peygamberin 63 senelik ömrü-
ne bakıyor. Onun dahi Hz. Nuh gibi peygamber olduğunu, Hz. Nuhun 
ilk resul, Onun ise son resul olduğunu ifade ediyor. Kur’an, iki yerde 
Peygamberlik zincirini Nuhtan başlatıyor. (Nisa, 163 ve Şura, 13)  

2) Biz Nuh’u gönderdik ki cümlesinin ebced değeri 571’dir. (Harf-ı 
atıf hariç, çünkü cümle dışıdır,) Hz. Peygamberin doğum tarihine eşit-
tir. Onun doğumu dahi bir çeşit gönderiliştir.. 

3) Kendi kavmine gönderdik cümlesindeki kavmi kelimesi hesaba 
katılmamış, çünkü Hz. Peygamber (Kur’anın kesin ifadesiyle) bütün 
insanlara gönderilmiş bir elçidir. Yalnız Araplara değil... 

Kavmi kelimesinin ebced (sayısal) değeri, 151’dir. İslâm tarihi içinde 
Arap kavminin 150 yıllık hâkimiyetlerine işarettir. Çünkü Abbasilerin 
ortalarından itibaren yabancılar (İranlılar ve Türkler) yönetime ortak 
oldular. 

4) Nuh onların içinde bin sene kaldı, cümlesinin sayısal değeri, 
1338’dir.11 Osmanlı saltanatının sonunu gösterir. Çünkü bir daha 
İslâmî manada saltanat kurulmayacaktır. Bu ayetin 14. ayet olması da 
bu işarete işaret eder. Yani İslamî hâkimiyet 14 asır devam eder. Az 
sonra bu konuya bir daha döneceğiz. 

5) Ayetin direkt 950 sene kaldı demeyip de 1000 sene kaldı, 50 yıl 
hariç demesi birkaç işaret içindir: 

a) Hz. Peygamberin 50 yıllık Mekke’deki ömrünün, İslâmî hâkimiyet 
olmaksızın geçtiğine işarettir. Mekke’deki son üç senede her ne kadar 
                                                
11 1338, Avrupalıların İslam âleminin merkezlerini işgal tarihidir. 
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maddeten hâkim değilse de, manen ve din olarak hâkim gibiydi. 

b) 50 yıl hariç cümlesinin sayısal değeri, 953’dür. 1338-953=385 se-
nedir. Yani İslam hâkimiyetinin 1400 yıllık döneminin asıl ilmî ve 
manevi ilerlemesi, bu 385 tarihine kadar gelmiş sonra Müslümanlar 
ilimde gerilemeye başlamışlar. Bir hesaba göre 465 sene çıkar. (Fe 
harf-i atfı sayılırsa.) 

Bediüzzaman şöyle demektedir: Ben H. 300 yıla kadar Müslümanları 
tam ilerici sayıyorum. 500 yıla kadar yarı yarıya ilerici sayıyorum; 
sonra Müslümanlar gerilemiştir. (Muhakemat, 8. Mukaddime) 

c) Ümmetim istikametli giderse bir gün (1000 yıl) yaşar, yoksa yarım 
gün yaşar, meâlindeki hadis bu ayetin işaretlerini açığa çıkarıyor. 
Çünkü Araplar, tam istikametli gitmeyince yarım gün hâkimiyet süre-
bildiler. Türkler de tam istikametli gitmeyince onlar dahi yarım gün 
hâkimiyet sürdüler; fakat gerek Abbasilerin son dönemindeki 50 sene-
de, gerek Osmanlıların son 50 senesinde zayıf bir ahlak ve otoriteye 
sahip olduklarından; 50 yıl hariç demekle de ayet, bu dönemlere işaret 
eder. 

6) Arapçada gerçek sene manasında yıla sene deniliyor. Değersiz ve 
avamî manadaki yıla da âmen denilir. Yani İslamın 1400 yıllık hâki-
miyeti içinde ilmî hayat 950 sene zayıf geçmiştir. (İşarî manalarıyla.) 
Siyasi otorite olarak da yalnız 950 sene hâkim olmuştur. Çünkü Mo-
ğollar ve Memlukîler ve diğer dönemlerdeki iktidarlar zayıf geçmiştir: 
Elfe senetin illâ hamsîne âmen.. 

7) Bunun üzerine tufan onları yakalayıverdi cümlesinin sayısal değeri, 
157312 eder. Gerçek bir tufan olan fizikî bir kıyametin tarihine işaret 
eder. Bediüzzaman, Kastamonu Lâhikasında 1548 ve 1561 ve 1577 
olarak kıyametin kopmasını iki ayrı yerde istihrac etmiştir. Bu değişik 
sayılar, kıyametin kopuşundaki değişik oluşumlara işarettir. 

                                                
12 Okunmayan elif-lâm sayılmadığı takdirde.. 
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8) Bu Ankebût suresi, 29. sure olup, bu ayet ise 14. ayettir. 29+14=43 
eder. Bu sayı, Hz. Peygamber ile ilgilidir. Ve Hz. Peygamberin ma-
nevî şahsiyetinden ve vahye muhatap oluşundan bahseden kırklı sure-
ler olan Hamimler ve 14. sure olan İbrahim suresidir. Nitekim 29. 
suredeki bu 14. ayetten hemen sonra Hz. Peygamberin manevî ve kül-
türel şahsiyetini belirleyen ve Hz. İbrahim ağzıyla Hz. Peygamberi 
konuşturan birkaç ayet vardır. Ve bu 43 sayısı, Hz. Peygamberin risa-
let tarihine işaret eder: (40 yaşında vahiy gelmiş, 3 sene sonra risalet 
gelmiştir. Yani tebliğ ile mükellef olmuştur.) 

Hamimler’in ortası olan ve hepsini temsil eden 42. sure olan Şura su-
resinin Hz. Peygamberin manevi ve vahye muhatap olan şahsiyeti ile 
ilgili olduğuna dair bkz. Evrad-ı Şah-ı Nakşibend... 

9) Bu ayetin İslam tarihi ve ümmetinin ömrü ile ilgili olduğuna delil, 
bu ayetten bir evvelki ayetin kıyametten bahsetmesidir. Bu işaretlere 
destek olan ve daha açıkça bakan bir ayet, Hicr suresinin (15. sure) 87. 
ayetidir: Biz sana yedi çift verdik ve büyük (yaşanılan) Kur’an’ı ver-
dik. 

Bu ayette de birkaç nükte var: 

a) Yedi çift 14 eder. İslam’ın 14 asır hâkimiyetine işarettir. Bu ayet ve 
bir sonraki ayet, açıkça Hz. Peygambere diyor ki: Biz sana 1400 sene 
manevi ve maddi iktidar verdik; sen o kâfirlerin birkaç günlük nefsanî 
hayatlarına imrenme.! 

b) Bu ayetin de diğer ayet gibi, bu surede kıyametin kopmasından 
bahseden ayetten hemen sonra ge1mesi, bu işarete açık bir delildir. 

c) Biz sana yedi çift verdik cümlesi 1526 eder. İslam’ın açıkça yeryü-
zünde görünme döneminin sonuna işarettir. Çünkü daha sonra 
kıyamete kadar gizlenecektir. (Bediüzzaman, Kastamonu Lâhikası.) 
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Daha önceki ayet13 de (Fe) harfi sayılmazsa yine 1523 eder ki, ondan 
sonra manevî bir tufan ve dinsizlik hâkim olacaktır. 

d) “Ve sana büyük Kur’anı (yani yaşanılan Kur’anı) verdik”... (İslam 
tarihi, gerçekten yaşanılan bir Kur’andır.) 

Bu cümlenin sayısal değeri, 1439 eder ki İslamın 14 asır hâkimiyeti 
dışında, geçici de olsa bu tarihte, yine yeryüzünde İslam ya-
şanılacaktır. Onun için yedi çiftten (14 asırdan) ayrı olarak bu döneme 
bir işaret yapılıyor. Ve bunun 15. asırda olacağına işareten, Kur’an, 
bunu 15. surede zikrediyor; yaklaşık 87 sene sürecektir. Çünkü 
1439+87 (ki bu sayı bu ayetin numarasıdır) = 1526 eder. Yukarıda 
değinildiği gibi, İslamın bu son gizlenme dönemine işarettir. 

Bütün bunlara kuvvetli bir delil de, Hz. Nuh döneminden bahseden o 
ayetin belli bir kıssa içinde kronolojik olarak değil de, müstakil bir 
ayet olarak zikredilmesidir. 

Bu Konuya Bir Ek 
“Biz Nuha ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi; sana 
da vahyettik. Ve İbrahime, İsmaile, İshaka, Yakuba ve torunlarına… 
Ve İsaya, Eyyûbe, Yunusa, Haruna, Süleymana da vahyettik. Ve Da-
vuda Zeburu verdik.” (4/163) 

Bu Ayetin İşarî Bir Tefsiri 

Evet, vahyin dikey yani gökten gelişi olduğu gibi, yatay gelişmesi de 
vardır. Peygamberler vahyin hameleleri sayıldıkları gibi o vahyin toplum 
içinde yayılmasına hizmet edenler de bir açıdan vahyin hameleleridirler. 
Ayetin ifadesi ile Biz onu hak ile indirdik. O da hak ile indi. (17/105) 

Bu manada burada kıssadan hisse şudur: 

                                                
13 “Tufan onları yakalayıverdi” meâlindeki cümlesi... 
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Nasıl ki insanlık Nuh dönemiyle vahye mazhar olmakla totemcilikten 
yamyamcılıktan, dağınıklıktan, şirkten kurtuldu ve bu vahiy mesajları 
Nuhtan sonra gelen peygamberlerle devam etti, pekiştirildi. İnsanlık 
bire bin kalkındı; işte onun gibi insanlık, Hz. Muhammed ve İslâmiyet 
ile de yeni bir hamle ile bin misli daha fazla bir şekilde kalkındı, önü 
açıldı. Dünya bir şehir gibi oldu.  

Bu vahiy hakikatleri başta sahabelerle, Hz. Peygamberden sonra gelen 
âlimlerle pekiştirildi. Nitekim Hz. İbrahim rolünde ve ahlakında Hz. 
Ebubekr’i görüyoruz. Hz. İsmail rolünde ve kılığında Hz. Ömer’i gö-
rüyoruz. Hz. İshak rolünde ve isminde14 Hz. Osman’ı görüyoruz. Hz. 
Yakub rolünde ve kaderinde (çilekeşliğinde) Hz. Ali’yi görüyoruz. 
Torunlar (esbat) rolünde Ehl-i Beyt imamlarını görüyoruz. Sonra ahir 
zamana kadar bir fetret dönemi olmuştur. 

Sonra İsa rolünde bir zat ve Eyyûb rolünde çilekeş talebeleri ve Yunus 
rolünde hizmeti başka tarafa çekmekle hizmetten uzaklaşanlar ve Ha-
run15 rolünde âlim ve evliya bir nesil ve Süleyman rolünde muktedir, 
sultan ve âlim bir nesil ve Davud rolünde yani yeryüzünün maddî-
manevî hilafetini deruhte eden Mehdi gelir. Böyle işarî bir tefsirin iki 
güçlü delili vardır: 

1) Ayette ne gruplama ne de kronoloji vardır. Demek başka bir amaç 
güdülüyor. Nitekim İsa, Eyyûb’den sonra olduğu halde önce zikredil-
miştir. Süleyman, Davud’un oğlu olduğu halde önce anlatılmıştır. 

2) Bir sonraki ayet (164), bu ayetin bir şablon olduğunu ifade ediyor. 

Not: Bu 950 senelik ömür meselesi, 1991’de yazıldı. Meselenin aslı ise, 1982’de 
fark edildi. Eksiği varsa buna göre değerlendirilsin. 

                                                
14 Bir hadiste: İshak oğullarından 70 bin kişi, yarısı denizde yarısı karada olan 
bir şehri (İstanbul’u) fethetmedikçe, kıyamet kopmaz, denilmiştir. (Müslim) 
15 Musa risaleti, Harun velayeti, Süleyman saltanatı temsil ediyor. 
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a )  G ı lgamış  Des tan ı  ve  Aç ı l ım ı   
İnsan, Tufan ve Ebediyet Arayışı 
Kâinat ve varoluş uzun metrajlı, çok anlamlı bir film gibidir. Bu fil-
min her bir safhası, genişçe bir kütüphaneye sığmayacak kadar derin 
ve çok detaylı konular içeren bir kitap gibidir.  Varoluş süreci içinde 
insanlık safhası, bu film ve kitabın hem manasıdır. Hem o manaları 
okuyan, gözlemleyen bir ekspert gibidir. 

Bu insanlık safhasının ilk temelleri, beyindeki limbik sistem ile ifade 
edilen ve her hayvanda var olan doğal duygulardır. Temeli duyular ve 
biyolojik yapılar olmakla beraber, insanlık sarayı, soyut binlerce bilgi 
ve algıya dayanan bir komplekstir. Bu bilgi ve algıların yüzde doksanı 
hem soyut ve hem de sonsuzdurlar. Evet, insanı hayvandan ayıran, şu 
temel iki özelliktir:  

İnsan yüzlerce basamaklı soyut manaları algılayabildiği gibi binlerce 
nedensellik ilişkilerini kurabilir. Hayvanlar ise en zekisi dahi ancak üç 
aşamalı nedensellik ilişkisini kurabilir. Ve soyut manaları asla 
algılayamaz. 

İnsanlık, hayvaniyet mertebesinden soyut kavramları algılayabilen 
kültürlü insan demek olan Homo Sapiens seviyeye gelinceye kadar 
yedi milyon yılda yedi aşama geçirdiği gibi; antropolojik ve sosyolo-
jik olarak da altı aşama geçirmiştir: 

- Vahşet (tam yabani, adeta sıradan bir hayvan gibi) 
- Bedeviyet (göçebe, klan ve kabile hayatı) 
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- Devlet ve inançlar ile ilk medeni dönem 
- Feodalite 
- Kapitalizm 
- Malikiyet ve Özgürlük Dönemi 

Konumuz olan Gılgamış Destanı, insanlığın bu altı aşamasını dile getiren, 
antika ve harika bir belgedir. Bu belge, yaklaşık 4 bin yıl önce Akkadlar 
tarafından tabletlere yazılmış şeklidir. Bunun da kökeni, 5-6 bin yıl önce 
ele alınmış olan Sümerce versiyonudur. Bu önemli iki dönemin daha 
önceki başlangıç ve gelişim süreci16 ise şöyle olmuştur: 

Yaklaşık 100 bin yıl önce Homo Sapiens seviyeye gelen insanlık 80-85 bin 
yılını buzul çağında geçirdi. Bu dönemde insanlar iki iklim yaşıyordu:  

a) Tropikal bölgede bol imkânlar içinde…  b) Ve dünyanın buzlarla 
kaplı olan diğer bölgelerinde.. 

10-15 bin yıl önce buzullar, Kuzey Kutbuna doğru çekilince; daha önce 
cennet gibi olan Büyük Afrika Sahrası ve Asya’nın engin bölgeleri çöl-
leşti. Bunun sonucu olarak, Büyük Sahra’daki insanlar Nil Nehri’nin 
etrafına yığıldılar. Asya’daki insanlar da Fırat ve Dicle’nin etrafına geldi-
ler. Onun için ilk medeniyetler, ilk alfabeler, bu iki bölgede oluştu. Son 
15 bin yıllık dönemin ilk başlarında buzulların erimesi hız kazandığında, 
o günün insanlarınca büyük ve umumi tufan gibi algılanan binlerce tay-
fun oluyordu. 

Hemen hatırlatalım ki; bu dönemden önce insanlar, soyutu algılama ve 
bireysel benlik konusunda daha yeni yeni gelişiyorlardı. Bireyde kendi 
                                                
16 Bu 10-15 bin yıllık süreçteki olayların ve medeniyetlerin birbiriyle olan 
bağlantısını ve nedenselliklerini tam anladığımızda, bu destanın özünün neden 
Sümerlerce yazıldığını ve Akkatlar tarafından yazılan versiyonun bundan  daha 
çok detaylı olmasının nedenini anlamış oluruz. Yine bu her iki metinden yaklaşık 
yüzde doksan farklılık ile Tevrat metnine konu olmasını anlamış oluruz. Bu üç 
farklı metni tam olarak karşılaştırdığımızda bunların birbirinden kopya 
olmadığını, her üçünün de aynı insanî trajedinin farklı değerlendirmesi olduğunu 
görmüş oluruz. 
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bireysel ölüm fikri yoktu; insanlar klan ve kabile tarzında varlıklarını 
ve ömürlerini değerlendiriyorlardı. Detayları % 90-95 farklı da olsa, 
Tufan ve Nuh kıssasının yani Tevrat, Tekvin 6-11 baplarının ve bu 
destanın iki versiyonunun ana konusu ölüm gerçeğidir; özellikle bi-
reysel ölüm ve ona ebedî bir çare arayışıdır. 

Demek biz bu ilk dönemin ana karakterini bildiğimizde, Gılgamış 
destanının da, Tevrat metninin de bütün detaylarını anlarız. Bunların 
birbirinden kopya olmadığını biliriz. Ve dönem itibarı ile böyle derin 
ve geniş çaplı manaların bilinmesi ve yazıya geçirilmesinin insanlığın; 
metafizik bir mucizesi olduğunu görmüş oluruz. 

Evet, Tufan ve Nuh ile ilgili bu üç metin birbirinin kopyası değiller. 
İnsanlık için çok önemli bilgilerin çok farklı üç oluşum safhasını dile 
getiren mucizevî üç farklı metinlerdir. Detay bazında ve mana olarak 
bu üç metni karşılaştırırsanız bunu siz de görürsünüz. 

Tufan ve Nuh ile ifade edilen, yaklaşık olarak 7000 sene süren bu 
gelişmelerin birinci safhası Sümer dönemidir. Sümerler, Akkad ve 
İbranî dönemlerine göre daha ilkeldirler. Dil basit ve hece dilidir; kav-
ramlar azdır; alfabe yeni yeni gelişmiştir. Bilindiği gibi; onların da ilk 
alfabesi hiyerogliftir. Sonra çivi yazısına doğru gelişmiştir. Mısırda 
hayat çok yoğun olduğundan ve kültürel yapı çok baskın bulunduğun-
dan onların hiyeroglifleri değişmedi. 

Yaklaşık olarak dört bin yıl önce güneyden ve batıdan gelen Sami 
Akkadlar, Sümerleri işgal ettiler; alfabelerine sahip çıktılar; onların 
site şehirlerini birbirine bağlayıp büyük bir imparatorluk kurdular. İşte 
hem bu yeni oluşumlardan, hem zamanın ilerlemesinden Akkadların 
kültürel birikimi, Sümerlerinkinden çok daha fazladır, diyebiliriz. 
Ayrıca Akkadça Sami dil grubunun kaynağı olduğu için yani bugünkü 
Arapça ve İbranicenin ata dili olduğundan Tufan ve Nuh kıssasının 
Akkadça versiyonu olan Gılgamış destanının büyük bir çoğunlukla 
kelimelerinin köküne inebiliyoruz. Fakat Sümerceden Akkadlara ge-
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çen birkaç özel isim ve kavramı tam çözemedim, diyebilirim.17 

Bu kitabın baş kısmında Nuh ve Tufan kıssasının detaylarının mucize-
liklerini gördünüz. Şimdi Gılgamış destanının yorumuna geçiyoruz. 
Destanın Akkadça versiyonunun temel figürleri Gılgamış, Engidu, 
Tufan, Ölüm, Uruk Şehri; Gök, Su, Yer ve Güneş tanrıları gibi kutsal 
kişiliklerdir. 

Gılgamış; güçlü, medenî, soyut değerleri öğrenmiş olan, ölüme çare 
arayan medeni insan demektir. Kelime olarak büyük öküz veya büyük 
canlı demektir. 

Engidu; vahşi, çıplak, çamurla sıvanan, otlarla beslenen yabanî insan. 

Tufan; o gün var olan yıkıcı ve öldürücü yüzlerce nedenin en büyüğü 
ve en yıkıcısı; tayfunlar. 

Ölüm; Gılgamışın, beş-altı aşamada çaresini aradığı ve daha sonra 
bulduğu, hayat ve ebediliğin  karşıt kavramı olan gerçeklik.. 

Uruk; güzel, düzenli, her türlü imkânın içinde olduğu süper bir şehir.. 
Gılgamışın şehri. 

Tanrı veya Tanrılar: Semavî dinler ile varlığı ve özü bilinen ve Türk-
çede Tanrı denilen Allah, aşkın, sonsuz, soyut ve somut bütün yetkin-
liklere sahip Yaratıcı demektir. Fakat eski dönem insanları sonsuzlu-
ğu, aşkınlığı, mutlak yetkinliği anlayabilecek zihnî yeteneklere sahip 
değildi. Buna rağmen varlığın kuru bir maddeden ibaret olmadığını, 
her şeyin yazılım (mukadderat) tarzında sonsuz bir bilinç içerdiğini 
biliyordu. Dolayısıyla her varlık kategorisine bakan ayrı ayrı tanrılara 
inanıyorlardı. 

Daha sonra Semavi dinler ile anlaşıldı ki; eski insanların tanrı dediği 
soyut, bilinçli ve ölümsüz boyutların ve nesnelerin gerçek ismi, bilinç-

                                                
17 Daha sonra üç arkadaşın yardımı ile bunların da çoğunu çözebildik. 
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li güçler demek olan meleklerdir. Zaten Destanın birçok yerinden an-
laşıldığı gibi; o eski insanlar, tanrı kavramını ölümsüz olan varlık ma-
nasında kullanıyordu. Çünkü hepsinin üstünde büyük bir Tanrıya 
ayrıca inanıyorlardı. 

Destanın Metinleri18 ve Yorumları 
Metin ve yorumlarına geçmeden önce destanın dil yapısı ile ilgili 
önemli:  Bir Açıklama 

Bu metinlerin kaydedildikleri alfabe haliyle ilkel olduğundan ve bu 
destanın yazıldığı dil veya diller, bu tabletleri araştıran arkeologlarca 
bilinmez bulunduğundan; bu metinleri araştıranlarca o kadar çok spe-
külasyonlar yapılmış ki; adeta hiçbir kelime kesin olarak bilinmez 
duruma gelmiştir. Buna rağmen iyi derecede İngilizce bir metin ortaya 
çıkmıştır. 

Bilindiği gibi; Mezopotamya bölgesinin dil yapısı Aryen, Sami ve 
Ural Altay dil gruplarından kelimeler içeriyor; mesela Absu deniz 
manasına geliyor. Ab Farsçada su demektir. Su da Sümercede veya 
eski Farsçada yine su demektir. Haliyle ad konulan varlık deniz olun-
ca ikisi beraber bol su manasında kullanılmıştır. (Metinler ve çözüm-
leri içinde bunun gibi birçok örneği göreceksiniz.) 

Akkadça Gılgamış destanının kelimeleri ise % 90’ı, Sami dilleri iledir. 
Bu kardeşinizin anadili Kürtçe olduğundan ve bütün yönleri ile Arap-
çayı ana dili gibi kullanabildiğinden ve Türkçe olarak yazdığından bu 
destanın çözümünde çok zorlanmadım, diyebilirim. Ayrıca 20 yıldan 
                                                
18 Birkaç tercümeyi karşılaştırdık. Hem mana hem dil olarak merhum Muzaffer 
Ramazanoğlu’nun tercümesinin en iyisi olduğunu gördük. Muzaffer Bey, bu 
tercümeyi, Prof. Landsberg’den almıştır. Başta Dr. Önder Yıldırım olmak üzere 
beş arkadaşım, bu metni hem diğer Türkçe çeviriler ile hem de İngilizce metin ile 
karşılaştırdılar.  Bu tercümenin sağlıklı olduğuna dair bir delil de metnin baştan 
sona kadar bir bütünlük göstermesidir. Bu bütünlüğü yaptığımız yorum parçaları 
içinde çok net olarak görebilirsiniz. 
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beri Tevrat metni üzerinde çalıştığımdan eski sembolik dillere önemli 
derecede aşinalığım oldu. Onun için okuyucularım ne kadar da kolay 
sökmüş diye şaşırmasınlar. 

Küçük Bir Hatırlatma 
Bu destanı Sümerce ve Akkatçadan İngilizceye çevirenler ve bu çevi-
rilere dayanarak bu derin manalı metni Türkçeye çevirenler, başta 
Gılgamış olmak üzere burada geçen isimleri tarihî şahsiyetler olarak 
okudukları için ana manayı kaybettirecek derecede özel isimlere 
yanlış ve birbiriyle çelişir manalar vermişlerdir. 

Mesela; Gılgamış Uruk şehrinin medeni insanlarını temsil ederken; bu 
tercümeler onu Uruk’un kralı olarak gösteriyorlar. Hâlbuki Uruk’un 
kıralı Lugalbanda’dır. Bir sözlük yazarı bunu fark ettiği için muhteme-
len Lugalbanda’dan sonraki Uruk kralı, diye bir kayıt düşmüştür.19 

Bu tercümelerde ve başka birçok çalışmada “Gılgamış şöhrete kavu-
şunca kendince hayatın anlamını buldu ve ölüme razı oldu” şeklinde 
açıklamalar geçiyor. Hâlbuki bu aşama daha ilk tabletlerde geçiyor. 
Ve Gılgamış ölüme asla razı olmuyor; çünkü onun ebedî hayatı arayışı 
ta 11. Tablete kadar devam ediyor. Ve en sonunda ahiret hayatı dedi-
ğimiz bir çeşit yaşamayı buluyor; manen ve ruhen ve daha sonra cis-
men diriliş olarak ölümün çaresi olduğunu gösteriyor. 

Ve mesela; Gılgamış için İştarın seks teklifini reddetti, deniliyor. Hâl-
buki İştar burada bir tanrıdır; seksi, hayatı ve doğumu temsil ediyor. 
Demek Gılgamış İştarı reddetmiyor; İştarın dünyada evlilik ile ve ge-
lişmiş medeniyet ile ona vereceği ebediliği beğenmiyor. Seksin yanıltıcı 
(yasak ağaç gibi) bir çeşit ebediyet verdiğini ve bazen de bin bir has-
talığın (Gök Boğasının: Nereden geldiği belli olmayan bir belanın) gel-
mesine sebep olduğunu anlatmak istiyor.. 
                                                
19 Gılgamış Destanı, Arkadaş Yayıncılık, Sözlük Kısmı… 
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[Bu gibi yanlış okumaların numunelerini yüze kadar çıkartabiliriz. 
Fakat sizi metinle ve bu çalışmaları karşılaştırmakla baş başa 
bırakıyoruz.]  

 

BİRİNCİ TABLET  
“Yerin dibindeki suyun kaynağını görenin öyküsünü dinle, yurdum! 
Dünyada her şeyi bilen adamın adını ünlendireyim: onun görmediği 
hiçbir şey yoktur. Dünyanın bütün bilgeliklerini bilip torunlarına 
bırakan bir adamdır. Gizleri görüp bunların perdesini yırtan bir 
adamdır. Tufandan önce olanın haberini getirdi. Uzun yoldan gelip 
yorgun düştü; ama gücünü yitirmedi. Bütün çektiklerini bir anıt taşına 
kazıdı. Uruk'un dört bir yanına duvar çektirdi. Kutsal E-anna'nın 20 
ve temiz hazinenin duvarına bak! O duvar, didilmiş yünden örülen bir 
Urgan gibidir. Onun köşe burçlarını da gözden geçir! Onun eşini hiç 
kimse yapamaz. Ta öteden beri orada duran taş merdivenden yol alıp 
İştar'ın oturduğu E-anna tapınağına yaklaş! Sonradan gelen hiçbir 
kral onun eşini yapmadı. Uruk duvarının üstüne çık! İleri yürü! Teme-
li gözden geçir! Tuğla duvarı incele. Acaba bunun tuğlaları pişmiş 
değil midir? Temeli yedi bilge kurmamış mıdır? (Burada 25 satır ek-
siklik vardır. Bu eksiklik Eti’ce yazmadan aşağıdaki biçimde tamam-
lanabilir.) 

Ulu Tanrı Gılgamış'ı en yetkin biçime soktu. Bütün tanrılar, ona en 
iyi erdemleri vermek için birbirleriyle yarış ettiler. Güneş Tanrısı ona, 
erdemin en yükseğini, yeraltındaki tatlı su okyanusunun tanrısı Ea, 
bilgeliği bağışladı. Büyük tanrılar Gılgamış'ı şu ölçüde yarattılar: 
Boyunun uzunluğu on bir endaze, göğsünün genişliği dokuz karış. 
(Gılgamış'ın bedeninin betimlemesini son yeni Babil yazmasında ko-

                                                
20 Anu ve İştarın kutsal tapınağı.. (Anu evrenselliği ve sosyal hayatı; İştar da aşk 
ve biyolojik hayatı temsil ediyor. Pişmiş tuğla ise, mükemmelliğin ifadesidir.) 
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runmuş olan ufacık bir parçadan, aşağıdaki gibi tamamlamaya 
çalışabiliriz.) Adımlarının genişliği ...... idi. Sakalı yanaklarından 
aşağı uzamıştı. Güzel bıyıkları vardı. Başındaki saçlar gürdü. Bedeni 
her bakımdan ölçülüydü. Onda üçte iki tanrılık, üçte bir insanlık 
vardı. Gövdesi pek iriydi. (Altı satır eksik.)  

Bütün ülkeleri dolaştıktan sonra Uruk kentine vardı. Uruk caddelerin-
de kurumundan kafasını dik tutuyordu. Caddelerde yabanıl bir boğa 
gibi böğürürdü. Eşsizdi. Silâhları kalkıktı. İnsanlara dirlik vermemek 
için eli durmazdı. Dirliksizliği yüzünden Uruk halkı gittikçe eksildi. 
Gılgamış, oğulu babaya bırakmaz, gece gündüz kudurup sağa sola 
çatardı. Gılgamış ağılı bol Uruk'un ne biçim çobanıdır? Öylesine güç-
lü, üstün, bilgiç, bilge olan bir kral, oğlu babaya, sevileni sevene, ko-
cayı karıya hiç bırakır mı? Gılgamış'ın savaşçılarının kızları, erlerin 
karıları, bundan ötürü tanrıların huzurunda ağlayıp sızlandılar. Bun-
ların ağlayıp sızlanmalarını tanrılar dinlediler. Gökyüzünün tanrıları 
da, Uruk kentinin baş tanrısı Anu'ya başvurarak şöyle dediler: Sen, 
ipe gelmez, yabanıl, vahşi boğayı, Uruk halkını tedirgin etmek için mi 
yarattın? Eşsizdir. Silâhları kalkıktır. İnsanlara dirlik vermemek için 
eli durmaz. Gılgamış, oğlu babaya bırakmaz Gece gündüz kudurup 
sağa sola çatar. Gılgamış, ağılı bol Uruk'un ne biçim çobanıdır? Öy-
lesine güçlü, üstün, bilgiç, bilge olan bir kral oğlu babaya, sevileni 
sevene, kocayı karıya hiç bırakır mı?  

Gılgamış'ın savaşçılarının (işçilerin) kızları, erlerinin karıları bun-
dan ötürü ağlayıp sızlandılar. Bunların ağlayıp, sızlanmalarını büyük 
Gök Tanrısı dinledi. Büyük tanrıça Aruru çağırıldı: "Ey Aruru, sen 
büyük Anu'yu yarattın. Şimdi onun rakibini yarat! O istediği denli 
Gılgamış'a karşı dursun. Bu iki yiğidin birbirlerine karşı güçlerini 
ölçmelerinden Uruk şehri soluk alsın!" Tanrıça Aruru bunu duyar 
duymaz Gök Tanrısının rakibini kalbinde yarattı. Aruru ellerini 
yıkadı; bir parça çamur koparıp yere attı. Ve yerin içinde yiğit Engi-
du’yu yarattı. Çamurdan yaratılan Engidu, demir gibi sertti. Bütün 
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gövdesi kıllarla kapkara olmuştu. Kadın gibi uzun saçları vardı. 
Saçının lüleleri tıpkı buğday başağı gibi filizlenmişti. O, insan ve kent 
yüzü görmemişti. Üzerinde, yazının hayvanları gibi bir giysi vardı. Bu 
durumda ceylanlarla ot yiyor, yabanıl hayvanlarla itişe kakışa suvata 
iniyor; suyun kalabalığıyla gönlü açılıyordu. Günün birinde suvatın21 
karşı yakasında bir avcıya, bir tuzak kurana rasgeldi. Birinci, gün, 
ikinci gün ve üçüncü gün suvatın karşısında ona rastladı. Onu gören 
avcının yüzü dondu; hayvanlarıyla olduğu yerde saklandı; korkudan 
titremeye tutuldu; sesi soluğu kesildi, içini sıkıntı bastı; çehresini bu-
lut kapladı; gönlünü gam, üzünç sardı; yüzü uzun yolculuk yapan bir 
yolcunun yüzüne döndü. Avcı, konuşmak için ağzını açıp babasına 
dedi: 

"Baba, dağdan bir adam geldi. Bu yörenin en güçlüsüdür. Gökten 
inen yoğun cevhere benzer. Gücü büyüktür, hep dağda dolaşıyor. Her 
zaman yabanıl hayvanlarla ot yiyor. Ayağı suvatın karşı yakasından 
hiç eksilmiyor. Korkudan ona yaklaşamıyorum. Açtığım çukurları 
doldurdu. Gerdiğim ağları yerden koparıp çıkardı. Yabani hayvanları, 
avı elimden kaçırıyor, kırdaki işime engel oluyor." Babası konuşmak 
için ağzını açıp avcıya dedi: "Biliyor musun oğlum, Gılgamış Uruk'ta 
oturuyor. Onu yenecek kimse yoktur. Gökten inen yoğun cevhere ben-
zer. Gücü büyüktür. Ona, krala yüzünü dön! Güçlü adam hakkında 
ona bilgi ver. O sana bir hayat kadını versin. Onu kıra götür. O kadın, 
bu adamı orada, güçlü bir adam gibi yensin. Yabanıl hayvanlar suva-
ta yaklaştıklarında, o kadın giysisini atsın ve o da zevke dalsın. Kadını 
görür görmez, ona yaklaşacaktır: Fakat kırlarda onunla birlikte yürü-
yen hayvanlar, onu yadsıyacaklardır."  Babasının öğüdü üzerine 
kalkıp, avcı yaya olarak Gılgamış'a gitti. Yolunu tuttu, Uruk'un or-
tasında durdu:  

"Gılgamış, beni dinle ve bana öğüt ver! Dağdan bir adam geldi. Bu, 

                                                
21 Hayvanların su içtiği düzlük yer. 
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ülkenin en güçlü adamıdır. Gökten inen yoğun cevhere benzer; gücü 
büyüktür. Her zaman dağda dolaşıyor, hep yabanıl hayvanlarla ot 
yiyor, ayağı suvatın karşı yakasından hiç eksilmiyor. Korkudan ona 
yaklaşamıyorum. Açtığım çukurları doldurdu. Gerdiğim ağları yerden 
çıkarıp kopardı… Kırın vahşi hayvanlarını, avı elimden kaçırıyordu. 
Kırdaki işime engel oluyordu! Gılgamış ona: avcıya dedi: 

"Ey avcı, git; yanında bir hayat kadını görürsün! Yabanıl hayvanlar 
suvata yaklaştıklarında, kadın, giysisini atıp şehvetini kabartsın; 
kırlarda onunla büyüyen hayvanlar, onu yadsıyacaklardır." Avcı gidip 
yanına bir hayat kadını aldı. Bunlar doğru gidecekleri yerin yolunu 
tuttular. Üçüncü günde belli yere vardılar. Avcı ve hayat kadını yerle-
rine oturdular. Bir gün, iki gün suvatın karşısında beklediler. Hayvan-
lar gelip suvatta su içtiler. Su kalabalığı geldi ve yüreği rahatladı.  

Ne de olsa Engidu, dağda yaşadığı için, ceylânlarla ot yiyor, su ka-
labalığıyla yüreği rahatlıyordu.  

Hayat kadını bunu, bu yabanıl adamı, kırda dolaşan bu cellât herifi 
görür. "Hayat kadını! İşte budur. Göğsünü gevşet, kucağını zevkine 
aç, dalsın! Korkma!. Onun saldırısını karşıla. Bir kez seni görür gör-
mez sana yaklaşacaktır. Üstünde yatması için giysini aç. O yabanıla 
kadınlık becerini göster: Kırlarda onunla büyüyen hayvanlar onu 
yadsıyacaklardır. Onun tutkusu senin üstünde zevke doyamayacaktır." 
Hayat kadını, göğsünü gevşetti. Kucağını açtı. Ve o, kadının zevkine 
daldı. Kadın korkmadı. Onun saldırısını karşıladı. Üstünde yatması 
için giysisini açtı. Yabanıl adama kadınlık becerisini gösterdi. Onun 
tutkusu kadının üstünde zevke doymadı. Engidu, altı gün, yedi gece 
uyanık kalarak hayat kadınıyla Allah'ın emri22 oldu. 

                                                
22 Burada Allah’ın emri, ya doğal birleşim demektir. Veya yasal birleşim demek-
tir. Çünkü kadın hayat kadını idi. Sıfat ismi, ayağı kayan manasında Şamat idi. 



 gılgamış destanı, tufan ve ebediyet arayışı 75 

 

.............................23 Engidu'yu gören ceylânlar mertleyip kaçtılar. 
Artık kırın hayvanları onun yanından uzaklaştılar. Hayvanların 
ondan uzaklaştığı sırada, Engidu, bedeni bağlanmış gibi ürperdi. 
Dizleri tutmadı. Engidu zayıf düştü. Yürüyüşü eskisi gibi değildi. 
Sonra aklı başına geldi; işi anladı. Geri dönüp hayat kadınının dizle-
rine oturdu, onun yüzüne bakarak sözlerine kulak verdi. Hayat kadını 
ona, Engidu'ya dedi: "Engidu sen bilgesin, sen bir tanrı gibisin! Ne-
den bu kalabalıkla kırda dolaşıyorsun? Gel, seni Uruk'a, Anu'nun, 
İştar'ın evi olan görkemli tapınağa götüreyim. Gılgamış'ın olduğu 
yere, gücü tam olan adamın, yabanıl boğa gibi insanlara zorbalık 
eden yiğidin yanına." Hayat kadınının bu sözleri Engidu'nun hoşuna 
gitti; bilge gönlü bir arkadaşa gereksinim duydu.  

Engidu ona, hayat kadınına dedi: "Gel hayat kadını, beni birlikte gö-
tür! Anu'nun, İştar'ın evi olan görkemli tapınağa; Gılgamış'ın olduğu 
yere, gücü tam olan adamın, yabanıl boğa gibi insanlara zorbalık 
eden yiğidin yanına. Ben ona meydan okumak istiyorum. Yiğit gibi 
konuşmak istiyorum. Uruk'a gidince Uruk'un yazgısını değiştiririm. 
Kırda doğanın gücü yamandır!" "Gel, bırak gidelim. O, senin yüzünü 
görsün. Sana Gılgamış'ı göstereyim. Onun nerede olduğunu çok iyi 
biliyorum. Engidu, Uruk'a gel. Süslü kemerler kullanan insanların 
yanına! Her gün orada bir bayram kutlanır... Neşe yaratan genç oğ-
lanların, görülmeye değer genç kızların oldukları yere: Zevk onlar-
dadır; tam neşe içindedirler." (Bir satır eksik.) 

 "Engidu, sana yaşamı seven, acıdan zevk alan Gılgamış'ı göstermek 
isterim. Onu gör, onun yüzüne bak: O, erkek güzelidir. Tam güçlüdür; 
senden güçlüdür. Gece gündüz dinlenmesi yoktur. Engidu, 
kıskançlığını bırak! Ona, Gılgamış'a, sevgiyi Şamaş gösterdi. Onun 
aklını düşüncesini Anu, Enlil ve Ea genişlettiler; sen o dağdan gel-
                                                
23 Dr. Albert Schott’un çevirisinde koyduğu eski Babil yazmasına ait 45. satırın, 
anlam bütünlüğünü bozması nedeniyle çevirmedim. Prof. Landsberger bu satırı 
çıkarmamı salık verdi.. (M. R.) 
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mezden önce, Gılgamış seni düşünde gördü; düşünü yorarak kalktı, 
anasına anlattı:  

"Aman ana, ben bu gece bir düş gördüm. Bütün gücümle adamların 
arasından geçip ileri gittim. Orada gökyüzünün yıldızları birdenbire 
yere döküldüler. Göktaşı gibi yukardan aşağı üstüme düştü. Onu 
kaldırmak istedim. Bana ağır geldi, kımıldatmak istedim, 
kımıldatamadım. Uruk halkı oraya toplandı. Erkekler onun ayaklarını 
öptüler ve ben, o bir karıymış gibi, üzerinde ondan zevk aldım.24 Ora-
da kendi kendime zorladım. Onlar bana yardım ettiler. Onu kaldırdım 
ve sana getirdim." Her şeyi öğrenen Gılgamış'ın anası, Gılgamış'a 
anlattı:  

"Gılgamış, bu açık bir şeydir. Kırda sana benzer biri doğmuştur. Onu 
dağlar yetiştirmiştir. Senin onu görür görmez, bir karıymış gibi üze-
rinde ondan zevk aldığın adam, senden asla ayrılmayacaktır. Adamlar 
onun ayaklarını öpecektir. Sen onu kucaklayacaksın. Onu bana geti-
receksin! O, güçlü Engidu'dur. Dar zamanda arkadaşa yardım eden 
bir yoldaştır. Ülkede en güçlü odur. Güçlüdür. Gökten inen yoğun 
cevhere benzer. Gücü büyüktür. Senin, karı gibi üstünde zevk aldığın o 
adam, senden hiç ayrılmayacaktır." Gılgamış uyumak için yattı ve 
başka bir düş gördü.  Anasına anlattı: 

"Aman ana, başka bir düş gördüm. Karışık şeyler gördüm. Uruk'ta 
yolun ortasında bir balta yatıyordu. Bunun çevresine toplanmışlar; 
halk da oraya zorluyordu. Bu baltanın görünüşü şaşırtıcıydı. Ona 
baktığımda sevindim. Onu severek, bir karıymış gibi, onun üzerinde 
ondan zevk aldım ve yanıma koydum." Bilge, bütün bilimleri bilen 
Ninsun, oğluna dedi:  

                                                
24 Burada eş cinsellik manası yoktur; biri diğerinden sosyal olarak istifade ma-
nası var; sadece… Ayrıca açıklama kısmında ontolojik başka bir mana daha var; 
2. Tabletin açıklama kısmına bakın. 
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"Gılgamış, senin o adamı görmenin, o bir karıymış gibi onun üzerinde 
ondan zevk almanın anlamı, onu sana denk tutacağımı gösterir. Bu, 
yine güçlü Engidu'dur, dar zamanda arkadaşa yardım eden bir yol-
daştır. Ülkede en güçlü odur. Güçlüdür. Gökten inen yoğun cevhere 
benzer, gücü büyüktür!" Gılgamış bir daha anasına dedi: "Bu, bana 
büyük bir pay olarak düşsün! Bir arkadaş kazanmak isterim, bir yol-
daş!" (Bir satır eksik.) Ve Gılgamış düşleri yordu. "Gel bakalım, yaş 
yerden kalk!" (dedi.) 

Hayat kadını böylece Engidu'ya anlattı. Hayvanların su içtikleri yerde 
ikisi yalnız kalmışlardı.” 

Birinci Tabletteki  Anahtar Kavramlar 
1) “Yerin dibindeki suyun kaynağını gören..” Arz ve küre bütün uzay-
daki somut, cismani varlıkların ifadesidir. Bütün somut, maddi 
varlıklarda ise sonsuz, soyut bir bilinç var. Bilinç metinde birkaç defa 
su ve deniz ile ifade edilir. 

İşte bu soyut ve sonsuz bilinci gören, isbat eden ve bazen kullanan tek 
varlık, Gılgamışın temsil ettiği medeni ve değerlere saygılı insan türü-
dür. Nitekim Gılgamışın izini sürdüğü uzun, ebediyeti arayış serüve-
ninin sonunda ebediyeti elde etmek aracı olarak, bir kuyunun dibinde-
ki bir bitkiyi buluyor. Bitki deniz ve balıklar bilincin somut şeklidir. 
Fakat Gılgamış başka bir işe yönelirken bir yılan gelip o bitkiyi götü-
rüyor. Evet, bu dünya ve beden kuyusunda dahi ebediyet bulunabilir. 
Fakat buradaki diyalektik süreç buna el vermiyor. Yılan diyalektiği, 
faniliği ve ölümü, balık ise, hayatı ve ebedi bilinci temsil eder. 

2) “Dünyada her şeyi bilen adam..”  sözü, şu manaya gelir: Medeniyet 
kuran, bin bir tufan ve musibeti atlayan, dünyadaki her şeyi inceleyen 
ve onu kullanmaya çalışan, medeni insan modeli: Gılgamış: Uruk gibi 
bir şehir medeniyetini kuran güçlü adam.. 

3) Dünyadaki bütün bilgelikleri (bilim dallarını) bilip gelecek nesillere 
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bırakan insan modeli: Gılgamış.. 

4) Gizemleri bilen, onların üstündeki perdeyi kaldıran insanoğlu.. 

5) İnsanlar genelde sadece toplumlarının yeniden yapılandırılmalarını 
bilirler. Medeni beyaz insan (Gılgamış) ise Tufan öncesi hatta ya-
ratılışın başından bugüne kadar her olayın haberini getiriyor: (Ortaya 
çıkarıyor.) 

6) Bütün her şeyi tabletlere, taşlara, kâğıda kaydediyor. 

7) Bütün bu medeni birikimlerini (Uruk’u) dört yönden güvence ve 
koruma altına alıyor. 

8) Bu medeni insan, bu birikimlerine bir de kutsallık (tapınak) ve aşk 
(İştar) gibi değerleri katınca artık yaratılmış başka hiçbir şey onunla 
boy ölçüşemez, oluyor. 

9) Bu medeniyetin temeli yedi bilgeliğe dayanıyor. (Yedi burada çok-
luktan kinaye olabilir. Veya inancın altı rüknü artı pratikler olabilir.25) 

10) Büyük Tanrı (varlıktaki bilinçli temel yazılım) bu insanoğlunu 
yetkin ve becerikli yaratmış. 

11) Endaze 60 cm’lik eski bir ölçü birimidir; (Kamus-i Türkî.) Metin-
de geçen 11 endaze × 6 = 66 eder. Bu ise, bin bir bütünlük ve güzellik 
demek olan Allah kelimesinin sayısal değeridir. Dokuz karış ise, duy-
gusal genişliğin ifadesidir. Evet, insanoğlu bu gibi dikey ve yatay de-
ğerler ile Allah’ın yeryüzündeki vekili olmuştur.  

12) Bütün ülkeleri dolaştıktan sonra: Yani bugünkü medeni insan, 
dünyanın yedi kıtasını dolaştıktan sonra Fırat ve Nil kenarında Uruk 
gibi köklü medeniyetler kurdu. (Uruk, Akkadçada asalet ve kökler 
demektir.) 

                                                
25 Veya yedi büyük günahın aksi olan yedi bilgelik.. Yedi günah şunlardır: Kibir, 
Açgözlülük, Şehvet düşkünlüğü, Hased, Oburluk, Öfke, Tembellik. 
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13) İşte bu insanoğlu, onda birey fikri oluşunca ölüm denilen gerçeklik 
ile yüz yüze kalır. Ebedileşmeye çalışır. Bu konuda yedi sekiz aşama 
kaydeder. İlk aşama yabanî, çıplak, dil, cinsellik, yemek nedir bilmeyen 
ve hayvan gibi geçinen vahşi insanları kendine hem rakip hem de arka-
daş yapmasıdır. 

Engidu: Metinde çok iyi tanımlandığı için ayrıca tanıtmak gerekmez. 
Kelime olarak en ilkel tanrı demektir. En, Sümercede tanrı demektir. 
Kidu veya gidu, Aryen dil grubunda yeni doğmuş ilkel varlık ma-
nasına gelir. Çok ilginçtir ki; kadın ile medenileştirilir. Bu bilgi kaydı 
başlı başına antropolojik bir gerçekliktir. Biz insanların geçmişteki ve 
hatta bugün bile var olan gelişmesinin esprisini çok net gösterir. 

14) Güneş tanrısı (ışık ve içindeki bilinç), medeni insana erdemlerin 
en yükseğini (bilimleri) verdi: Su tanrısı (maneviyat) insana bilgelik 
ve yorum yeteneğini verdi. 

15) Bütün bu erdemlere rağmen güçlü Gılgamışın duygularının sınırı 
olmadığından yıkıcı ve saldırgan olabiliyor. Allah’tan Engidu gibi 
vahşi, karşıt güçler ve tabiat güçleri onu frenliyor. 

16) Beyaz medeni insan bütün bu gibi erdemlerine rağmen zulme düş-
tüğünden çoğu zaman cahilce davranıyor. Doğada yaşayanlar ondan 
daha bilge olabiliyor. Onun için metinde: Medeniyeti temsil eden 
kadın Engiduya, sen bilgesin, sen bir tanrı (melek) gibisin, neden hay-
van gibi yaşıyorsun, diye Engiduya söylüyor. Bu söz aynı zamanda 
beyaz insanın hafife aldığı doğadaki vahşi insanların beyin (ve bilge-
lik) olarak beyaz insandan hiç de geri olmadığının ifadesidir. 

17) Anu sosyal hayata bakan tanrı (melekî güç) demektir. Çok ilginçtir ki 
sosyal dünya hayatına bakan bu Tanrı, tanrıların en büyüğü sayılıyor. 
İştar ise aşk tanrısı demektir. Sümercesi İnannadır. Yunancası Afrodittir. 
Evet, sıradan bir hayvan olan insanoğlu, sosyal hayat sayesinde aşkla ve 
kutsallık ile meleklerden üstün oluyor. Bu metinlerden anlaşıldığı üzere 
destanın Akkadça versiyonunda Sami, Aryen ve Sümer dil grupları 
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karışık olarak kullanılmıştır. 

Metinde iman ve aşk manasına işareten: Ey Engidu, gel seni Anunun ve 
İştarın kutsal evi olan tapınağa götüreyim, deyimi geçiyor. İlk medeni-
leşme döneminde dinin, kutsallığın ve aşkın tesirini bildiriyor. (İştar ke-
lime olarak Akkadçada çekicilik, bağlılık ve aktiflik demektir. Ki; aşkın 
üç temel özelliğidir.) 

18) Dinin attığı bu temel üzerine Gılgamışın (medenî insanın) aklını ve 
düşüncesini Anu (sosyal hayat tanrısı) Enlil (hava tanrısı) ve Ea (su 
tanrısı) genişlettiler. 

Hava, istek ve arzuların sembolüdür. Su da, duygu ve maneviyatın sembolü-
dür. Evet, bu iki kanat (akıl ve kalb) ile insan, sosyal hayat havuzunda çok 
önemli bir şekilde gelişir. 

19) Bu şekilde gelişen insandaki değerlerin 3’te ikisi soyut İlahî değerler; 
üçte biri de insanî (sosyal) değerlerdir. Bütün bu soyut boyutlarla beraber 
insanoğlu iri yarı sıradan bir hayvandır. İşte bu manaya işareten metinde 
şöyle denilmiştir: Gılgamışta 3’te iki tanrılık, üçte bir insanlık vardır. 
Gövdesi iri yarıdır.. 

20) Arur varlığın doğurganlığının ifadesidir. Evet, sosyal medeni insana 
bir rakip gerekir; burada bu rakip, vahşi doğanın doğurganlığıdır. Evet, o 
doğurganlık, medeniyete vahşeti saldırtıyor. 

Evet, vahşi ve yağmacı insan, başta medeni insana rakiptir; sonra ona 
yardımcı olur; ikisi beraber ebediyeti aramaya koyuluyor. İlk adım: 
Her ikisinin beraber doğaya egemen olmaya çalışmasıdır. 

21) Vahşi insan, medeni insandan çok daha önce olduğu halde kırda 
sana benzer biri doğmuştur, ifadesi o zaman dünyanın çoğunda ege-
men olan vahşi insanların zamanla peyderpey medenileştiklerine işa-
rettir.  

22) Metinde geçen avcı, vahşiler ile medeniler arasında bağ ve iletişim 
kuran aracı demektir. Ki vahşi ortam bugünkü dünyada bitmek üzere; 
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fakat avcılık ve iki dünya arası iletişim bütün canlılığı ile devam ediyor. 

Metnin ortalarında geçen Allah’ın emri deyimi, cinsel birliktelik de-
mektir ki; hala nikâh akdinde ve kız istemelerinde kullanılır. Yani bu 
emir, Allah’ın kutsal kitaplarda söylediği bir emirden ziyade biyolojik 
dilin cinsler arasında yazdığı bir emirdir; İlahî program ve yazılımdır. 
Bu konuda insanlar arası vahşet ve medeniyet farkı yoktur. Fakat kas 
gücü, doğal direnç gibi reflekslerde fark var ki hayvanlar Engiduyu 
bırakınca onun vücudu kilitlendi, denilmiştir. 

Metinden geçen Gılgamışın savaşçıları, işçiler demektir. 

Bazı tercümelerde geçen Engidu için kalabalığın sütünü emmiştir de-
yiminin tam tercümesi, vahşi hayvanlar sürüsünün sütünü emmiştir, 
şeklinde olmalı. Bu ise, doğallık ve güçlülük demektir. Veya kalabalık 
kelimesi burada girift ve girilmeyen orman yani vahşi ortam demektir. 

Gılgamış'ın savaşçılarının (işçiler) kızları, erlerinin karıları bundan 
ötürü ağlayıp sızlandılar. Bunların ağlayıp, sızlanmalarını büyük Gök 
Tanrısı dinledi. Büyük tanrıça Aruru çağırıldı: "Ey Aruru, sen büyük 
Anu'yu yarattın. Şimdi onun rakibini yarat! O istediği denli 
Gılgamış'a karşı dursun. Bu iki yiğidin birbirlerine karşı güçlerini 
ölçmelerinden Uruk şehri soluk alsın!" Tanrıça Aruru bunu duyar 
duymaz Gök Tanrısının rakibini kalbinde yarattı. Aruru ellerini 
yıkadı; bir parça çamur koparıp yere attı. Ve yerin içinde yiğit Engi-
du’yu yarattı. Çamurdan yaratılan Engidu, demir gibi sertti. 

23) Bu gizemli paragrafın yorumu şudur: 

Burada anlatılan yaratmalar, sıfırdan yaratma manasında değildir. Mev-
cut bir potansiyeli aktif hale getirmek manasındadır. Mesela: 

“Ey Arur (ortaya çıkarıcı dişil güç!) Sen Anuyu (sosyal hayat tanrısını) 
yarattın. Şimdi de onun rakibini (aktif saldırgan güç veya organize ol-
muş kırsal kesim gücünü) yarat. Ki bu denge ile Uruk halkı, yöneticile-
rinin baskısına karşı bir nefes alabilsin. Tanrıça Aruru (dişil doğur-
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ganlık gücü) bunu duyar duymaz, Gök tanrısının (soyut değerler gücü-
nün) rakibini kalbinde (potansiyel olarak) yarattı. Onu pratize etmek 
için de Arur ellerini yıkadı (kaotik boyutu sildi) bir parça çamur ko-
parıp yere attı: (İşi kurala bağladı;) yerin içinde Engidu’yu yarattı.” 

[Yani yabanıl güçlerin ve kırsal kesimin medenilere karşı gelmesini 
belli yasalara ve toprak işleme kurallarına göre yaptı.] 

24) Gılgamışın rüyasında gördüğü balta işte bu yabanıl ve kırsal ke-
simdir ki; onların bütün gücü orman ürünlerini ve vahşi hayvanları 
işletmektir. Evet, balta ormanın ve onu işletmenin tipik bir sembolü-
dür. Gılgamışın, onun arkadaşı imiş gibi baltaya sarılması, medeni 
insanların bu kırsal kesimden istifade etmeleri demektir. 

 

İKİNCİ TABLET 
Engidu hayat kadınının karşısına oturdu. O, onun sözcüklerini dinledi 
ve anlattıklarına kulak verdi. Kadının öğüdü yüreğine işledi. Kadın 
bir giysi çıkardı: Birini ona giydirdi, öbürünü kendisine alıkoydu; 
kadın onu bir ana gibi elinden tutup çobanların sofrasına, hayvan-
ların ağılına götürdü. Onun, yurdu dağlar olan Engidu'nun, önceleri 
ceylânlarla ot yiyen adamın, kalabalığın sütünü emenin, şimdi önüne 
yemek koydular. O, utanarak gözünü dikiyor, bakıyordu. Engidu ek-
mek yemesini bilmiyor, içki içmesini anlamıyor! Hayat kadını ağzını 
açıp Engidu'ya dedi:  

"Engidu, ekmek ye! Bu, yaşamın koşuludur! İçki iç! Bu, ülkenin 
göreneğidir!" Engidu, doyuncaya dek ekmek yedi. Yedi küp içki içti. 
İçi açıldı, neşe buldu. Yüreğine açıklık geldi, yüzü parladı. Kıllı, pis 
gövdesini sıvadı, kendi kendini yağladı, insana döndü. Sonra bir giysi 
giydi, artık adam oldu. Arslanların üstüne yürümek için silâhını aldı. 
Çobanlar geceleri uykuya daldı. Kurtları yakaladı, aslanları kovaladı. 
Eski bekçiler rahat ettiler. O, güçten üstün insan, o erkeklerin bir ta-
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nesi Engidu, bunlara bekçi oldu. (14 satırlık boşluk. Engidu hayat 
kadınıyla birlikte)  

Engidu, hayat kadını ile eğlenirken gözlerini kaldırdı ve bir adam 
gördü. Hayat kadınına seslendi: "Yosma! Adam buraya gelsin! O ne 
diye geldi? Söyleyeceğini dinlemek isterim!" Hayat kadını adamı 
çağırıp ona yaklaştı, ona dedi: 

"Adam, nereye acele ediyorsun? Yorulman neye yarar?" Adam ağzını 
açıp Engidu'ya dedi: "Benimle birlikte kız evine gel! Nişanlı seçmek 
için herkesin evi Uruk kralına daima açıktır. Nişanlı seçmek için her-
kesin evi, Uruk kralı olan Gılgamış'a daima açıktır. O, evlenecek 
olanlarla önce kendisi yatar, sonra da koca. Tanrısal yasaya göre bu, 
tanrının bir buyruğudur. Bu buyruk kendisine göbeğinin bağı kesilir 
kesilmez verilmiştir". Adamın sözü üzerine benzi sarardı... (Dokuz 
satırlık boşluk.) 

Engidu önden gidiyor, hayat kadını onun arkasından. O, Uruk'a girince 
halk çevresine toplandı. Uruk'ta caddenin ortasında durunca, insanlar 
başına biriktiler ve ondan şöyle söz ettiler: "O, aşağı yukarı Gılgamış'a 
benzer. Bedence daha ufaktır; ama kemikleri onunkinden daha güçlü-
dür. (Bir satır eksik.) Ülkede en güçlü odur. Güçlüdür. O, ormanın 
sütünü emmiştir." (Bir satır eksik.) 

Zayıf yavrucuklar gibi ondan korkmalarına karşın, adamlar rahat-
ladılar, "O yiğite karşı, gösterişi yaman bir yiğit alandadır. 
Gılgamış'a karşı tanrıya benzer, onun bir eşi alandadır! İşhara'ya 
özgü bir yatak hazırlanmıştır. Gılgamış'ın onun yanında kalması için. 
Bu gece onunla 'Allahın emri' olacaktır" Gılgamış yaklaştığında, En-
gidu caddenin ortasına dikildi. Gılgamış'a yolu kapamak isteyip, onu 
yatak odasına bırakmadı. (Yedi satır eksik.) 

Gılgamış kırda büyüyen, gür saçlı, ele avuca sığmaz Engidu'ya 
baktı: Kendi kendisine yol açtı ve üstüne yürüdü. Kentin alanında 
birbirleriyle karşılaştılar. Engidu kapıyı ayağıyla kapayıp Gılgamış'ı 
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içeri bırakmadı. Bunun üzerine boğalar gibi böğürerek kapıştılar: 
Kapının direklerini paramparça ettiler. Duvar yerinden sarsıldı. 
Gılgamış ve Engidu, evet, boğalar gibi böğürerek birbiriyle kapıştılar. 
Kapının direklerini paramparça ettiler. Duvar yerinden sarsıldı! 
Gılgamış diz üstü yere düşünce, öfkesi indi ve göğsünü geri çekti. 
Gılgamış göğsünü çeker çekmez, Engidu ona, Gılgamış'a dedi: "Anan 
olan, ağılın yabanıl ineği, Tanrıça Ninsun, seni bir tane doğurdu. 
Başın adamların tepesini aşmıştır! Enlil senin alnına insanların 
krallığını yazmıştır! Gücün evrenin beylerinden üstündür." (On 
satırlık boşluk.) Birbirini öptüler ve arkadaş oldular. 

(Görünüşe bakılırsa bundan sonraki ondört satırlık boşluğun sonuna 
doğru, Gılgamış'ın Engidu'yu, bir oğul olarak kendi anasına götürmüş 
olmasından söz ediliyor. Gılgamış, Engidu'dan şu biçimde söz ediyor:) 

"Ülkede en güçlü odur. Güçlüdür. Gökten inen yoğun cevhere benzer, 
gücü büyüktür! Kimse karşısında duramaz. Ona lûtfunu göster." 
Gılgamış'ın anası oğluna dedi, Ninsun, yabanıl inek, Gılgamış'a dedi: 
"Oğlum.... (Üç satır eksik.) (Engidu'nun hep korumakta olduğu biçi-
minden ötürü, Ninsun'un şaşkınlığını belli ettiği anlaşılıyor. Bundan 
sonraki beş satırsa, Gılgamış'ın yanıtlarını oluşturabilir.) "Onunla 
yukarı, aile ocağının kapısına gitti. O, bana karşı pek çok kışkırtıldı. 
Engidu'nun babası ve anası yoktur. Onun dağınık saçları hiç kesilme-
miştir. O, kırda doğduğundan kimse onu eğitmemiştir." Engidu orada 
durdu ve onun söylediklerini dinledi. Gözleri yaşla doldu. Söylenenler 
kendisine pek dokunduğundan acı acı içini çekti. Gılgamış, yüzünü 
ona çevirip, oturdukları yerde birbirleriyle kucaklaştılar; âşıklar gibi 
eller birbirinin üstüne kondu ve Gılgamış, Engidu'ya dedi: "Dostum, 
neden gözlerin yaşla dolu? Söylenenler sana dokunduğu için mi acı 
acı içini çektin?" Engidu ağzını açıp Gılgamış'a anlattı: "Dostum, bir 
acı boğazımı sıkıyor. Kollarım uyuştu, gücüm azaldı." Gılgamış, 
ağzını açıp Engidu'ya dedi: (Altı satır eksik.)  
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"Ejder yapılı Humbaba ormanda oturuyor. Sen ve ben onu öldürüp şu 
belâyı ülkeden kaldıralım. Kendimize katran ağaçları devirelim." 
(Dört satır eksik.) Engidu, ağzını açıp Gılgamış'a dedi: "Dostum, ben 
dağlarda deneyimliyim; yabanıl hayvanlarla oralarda dolaştım. Or-
manın uzaklığı iki kez on bin saat çeker. Yukarıya, onun içine dalacak 
kimdir? Humbaba... Onun böğürtüsü tufandır, evet, onun soluğu ateş, 
saldırısı ölüm. Neden ötürü böyle şeyleri yapmaya yelteniyorsun? 
Humbaba'nın oturduğu yer için savaşan hiçbir kimse ona karşı daya-
namaz." Gılgamış, ağzını açıp Engidu'ya dedi: "Katransa, ben bunun 
dağına çıkmak istiyorum. Bu dağ geniş ormanın ortasında bulunuyor. 
(Üç satır eksik.) Humbaba'nın bulunduğu ormana gitmek istiyorum. 
Savaşta bir balta bana yeter. Sen burada yalnız kal, ben oraya gide-
ceğim." Engidu, ağzını açıp Gılgamış'a dedi: "Oraya nasıl gidebili-
riz... Katran ormanına? Gılgamış, onun bekçisi bir savaşçıdır. Hiçbir 
zaman ımızganmaz. (İki satır eksik.)  

Enlil onu, katranları korusun diye insanların başına belâ kılmıştır. Her 
kim yukarı, ormana çıkarsa, kötürüm olur." Gılgamış, ağzını açıp En-
gidu'ya dedi:  

"............................................................"26 "Güneş gökyüzünde durduk-
ça tanrılar sonsuza dek yaşarlar. Ancak, insanın günleri sayılıdır. 
Onların ettikleri hep havadır. Sen daha buradayken ölümden korku-
yorsun. Yiğit ruhundaki gücün sana yararı ne? Öyleyse, seni ben gö-
türeyim de, ağzın bana: "İleri git! Korkma" diye çağırsın. Kendim 
ölürsem adımı yükseltirim, 'Ejder yapılı Humbaba'nın düşmanı 
Gılgamış ölmüştür,' derler." (Sekiz satır eksik.) "Katran devirmek için 
elimi bulaştırmak istiyorum. Kendim için bir ad bırakmak istiyorum. 

Şimdi dostum, silâhçı ustasına gitmek istiyorum. Silâhlar gözümüzün 
önünde dövülsün." Elele verip silâhçı ustasına gittiler. Ustalar oturup 
birbirleriyle danıştılar. Büyük baltalar dövdüler. Üç okkalık nacaklar 
                                                
26 Bu satır anlaşılmıyor..  (Prof. Landsberger). 
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dövdüler. Yalımı iki okkalık büyük kılıçlar dövdüler. Kabzaların başı 
on beş okkalık, kılıçların kını on beşer okkalık; altından. Gılgamış ve 
Engidu, her biri 300 okkalık silâhlar taşıdılar. Adamlar, Uruk kentinin 
yedi sürgülü kapısına vardılar; halk bir araya birikti; Uruk sokak-
larına neşe saçıldı. Gılgamış, Uruk sokaklarında halkın neşesine tanık 
oldu. O, karşısında oturan halka seslendi:  

"Ben, ejder yapılı Humbaba'ya gitmek istiyorum. O söylenen şeyi, ben 
Gılgamış, görmek istiyorum. Onun adı ülkelere yayılmıştır. Katran 
ormanına koşmak istiyorum. Uruk çocuğunun nasıl güçlü olduğunu 
bütün ülkeye anlatayım. Katranları devirmek için elimi bulaştırayım. 
Kendim için sonsuzlaşacak bir ad yapayım!" Uruk mahallesinin 
yaşlıları dönüp Gılgamış'a dediler: "Gılgamış, sen genç olduğundan, 
gönlün seni böylesine ileri götürdü. Sen burada ne yaptığını bilmiyor-
sun. Bizim işittiklerimiz, Humbaba'nın çok acayip olduğudur. Onun 
silâhının karşısına çıkacak olan kimdir? Orman iki kez on bin saat 
uzaklık çekiyor. Yukarı çıkıp onun içine girecek olan kimdir? Humba-
ba, onun böğürtüsü tufandır, evet, onun soluğu ateş, onun saldırısı 
ölüm. Neden dolayı böyle şeyleri yapmaya heves ediyorsun? Humba-
ba'nın oturduğu yer için savaşan hiçbir kimse ona dayanamaz." 
Gılgamış, öğütçülerinin sözünü dinledikten sonra, gülümseyerek göz-
lerini arkadaşına dikti. (Dokuz satır eksik).  

"Koruyucu meleğin seni sıkıntılardan kurtarsın; barış içinde Uruk 
kıyısına dönmen için sana kılavuz olsun!" Gılgamış, diz çöküp elini 
kaldırdı: 

"Söyledikleriniz yerini bulsun. Şimdi gidiyorum. Şamaş! Ellerimi sana 
kaldırıyorum: oraya varınca canım sağ esen kalsın! Beni Uruk 
kıyısına geri döndür! Gölgeni üstümden eksik etme!" Bundan sonra 
Gılgamış, arkadaşını çağırdı, falına onunla birlikte baktı. (Yedi satır 
eksik). 

Gılgamış'ın gözlerinden yaşlar boşandı: "Hiç gitmediğim bir yol. So-
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nu belli olmayan bir yolculuk... Burada sağ esen kalırsam seni gönlü-
me göre sevmiş olurum. Kendimi senin zevkine kaptırmak isterim, seni 
tahtlara geçirmek isterim." Artık köleler silâhlarını getirdiler. Büyük 
kılıçları, yayı, sadağı eline teslim ettiler. Baltaları aldı, sadağı ve An-
şan yayını bir yanına astı, kılıcı kemere taktı. Yolda yürümeye baş-
ladılar. İnsanlar Gılgamış'a sordular: Sen ne zaman kente geri dö-
neceksin? 

İkinci Tabletteki Anahtar Kavramlar 
1) Kadının öğüdü Engidu’nun yüreğine işledi. Kadın feminen ve güzel 
olduğu, ayrıca karşı tarafın duygularına güzel bir şekilde hitap ettiği 
için vahşi adamdaki bütün kabalıkları, kirleri ve çirkinlikleri gidere-
bilmiştir. Buna rağmen Engidu eril olduğundan “Engidu önden gider; 
kadın arkasından…” 

Engidu eril yönlerine rağmen, soyut ve manevi değerleri bilmekle 
sosyal hayat gerginliklerini yaşayan medeni insana göre yine feminen 
kalıyor ki; birinci tablette geçtiği üzere Gılgamış (öküz gibi güçlü 
adam) Engidudan bir karı imiş gibi lezzet alıyor. Evet, tabiat (doğa) ve 
doğal şeyler, (özellikle evcilleştirildikten sonra) sosyal, dinî ve başka 
eril güçler tarafından gerginleşen insana oranla feminen bir yapı arz 
ediyorlar. Onun için insanlığın ilk dönemlerinde anaerkillik % 90’dan 
fazla hayata egemendir. 

2) Eril ve feminen iki güç bir araya gelince, her birisi ötekinin örtüsü 
ve giysisi olur. Buna işareten metinde, Kadının iki elbisesi vardı, biri-
sini kendine, ötekini Engiduya giydirdi, denilmiştir. 

Doğal yapının tercümesi olan Kur’an da, Kadın erkeğin elbisesidir; 
erkek de kadının elbisesidir, diyor; Bakara suresinde, 187. ayette.. 

3) Ekmek ve içki; sonra simit ve çay insanlığın ve medeniyetin önemli 
bir diyeti olduğu gibi; ekmek imanın, içki aşkın sembolüdür. Evet, bu 
iki değer ve onların mahalli olan akıl ve duygu (kalb) insan için vaz-
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geçilmez iki ana besindirler. 

4) İnsanoğlu tam iman edince ve aşk gibi yetenekleri tam çalışınca 
önce hayvanlıktan çıkıp tam insan oluyor. Sonra yağ sürünüyor. (Yani 
yönetici ve kral oluyor.) Ekmek ve içki bu manevi ve sosyal yönü 
bildirdiği gibi; ilk medeniyet döneminin tarıma dayalı geliştiğinin de 
işaretidir. Metinde geçen yedi sayısı çokluktan kinayedir. Evet, iman, 
ilim ve akılda belli bir oranda doyum olabilir. Fakat gönül ve aşk son-
suz olduğundan onda tam doyum olmaz. 

5) Engidu onlara bekçi ve çoban oldu. Evet, köylü ve kırsal kesimler, 
medeni ve şehirli insanın hayat yükünü çok hafifletmiştir. Her çağda 
onlara çoban ve bekçi olmuştur. 

6) Engidu hayat kadını ile medenileşiyor. Bu söz ilk nesillerin sürü 
tarzında çoğaldığını bildirir. Fakat bir âdem (adam: medeni ve değer-
leri bilen biri) onlara, nişanlanma ve evlenme yolunu gösteriyor. 

7) Her kızın önce Uruk kralı ile beraber olması sonra asıl damat ile 
evlenmesi, kaydının manası şudur: Erkek olsun, kadın olsun her beden 
(kız) önce devlete kayıt yapar, sonra bu kayda dayanarak öz kocası ve 
hanımı ile evlilik akdini kurar. 

8) Engidu (medeniyet ile yeni tanışmış kırsal insan) Gılgamışa benzi-
yor. (Normal medeni bir insan gibidir.) Fakat bedence (mal ve mülk-
çe) daha ufaktır; ama kemikleri (manevi yönü) normal medeni insan-
dan daha güçlüdür. 

9) O, vahşi hayvanların (veya) ormanın (sonsuz doğal bilincin) sütünü 
(en verimli tarafını) emmiştir. 

10) En başta Gılgamış ile Engidunun çarpışması, insanlığın ilk dö-
nemlerindeki vahşet ve medeniyet çatışmasının ifadesidir. Sonra birbi-
rine arkadaş olup beraber ebedi hayatı aramaları, bugünkü şehirler ile 
kırsal kesimlerin ortak bir hayat sistemini kurmalarının, beraber tabia-
ta egemen olmalarının ve ölüme bir çare arayışlarının işaretidir. 
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11) “Gılgamış göğsünü çeker çekmez; Engidu ona: Anan olan, ağılın 
yabanıl ineği, Tanrıça Ninsun seni bir tane doğurdu. Başın adamların 
tepesini aşmıştır; Enlil senin alnına insanlığın krallığını yazmıştır. 
Gücün evrenin beylerinden üstündür.” diyor. 

Bu uzun cümlede altı anahtar kavram var; şöyle ki: 
Gılgamış sosyal sorumluluklardan dolayı gerilir. Fakat onun bu gerginli-
ği, onu diğer varlıkların ve insanların üstünde lider yapar. 

Ninsun (Nisa: insanlığın dişil boyutu) insan bireyini biricik olarak doğu-
rur. Bu biricik insan da birey olarak o kadar gelişir ki; bütün dünyayı ve 
içindeki insanları yönetebilir. Bir âdem (başı ve aklı ile) bütün herkesin 
üstüne çıkar. Enlil (hava ve havai bir yapı olan sosyal sistemin tanrısı) 
Gılgamışa (gelişmiş insanın) alnına krallığı yazmıştır. Evet, bir yazılım 
olan sosyal sistem ve onun ruhu olan imtihan ve gelişme gerçeği, sıradan 
bir hayvan olan insanoğlunu evrenin beyleri olan bilinçli büyük melek-
lerden üstün kılıyor. 

12) Beyaz medeni insanın bu zirvelere çıkışı, kırsal (doğal) yaşayan in-
sanlara zor görünebilir. Ama öyle değil. Engidu (doğal insan) kendisi için 
de, şehirliler için de ebediyeti arıyor: 

13) Biz ikimiz başı sonu belli olmayan ve bir ejderha gibi her şeyi 
yutan tabiata (Humbabaya) egemen olursak bir çeşit ebedileşiriz diye 
Gılgamışa tavsiyede bulunuyor. 

14) Evet hem şehirliler, hem kırsal kesim 14 bin senedir, tabiata 
saldırıyor; vahşi (yabani) hayata saldırıyor; başta ağaçlar olmak üzere 
yeşillikleri yok ediyor. Güneş, kuraklığa sebep olmakla ve verdiği 
enerji ile bu egemenlikte onlara yardım ediyor. İşte buna işareten me-
tinde: “Gılgamış, savaş (güneş ve enerji) tanrısına yalvarıyor ki; su-
ya, soğuğa ve buzlara yenik düşmesin..” mealinde bir cümle geçiyor. 

15) Engidu diyor: Doğa (ejder yapılı Humbaba) ormanda oturuyor. 
İkimiz elele verip onun yok edici yönünü bu ülkeden (dünyadan) 
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kaldıralım: Ağaçları keselim. Ben ormanda deneyimliyim. Fakat or-
man, iki kez (katmerli olarak) 10 bin saat çeker. Ayrıca Enlil (hava 
tanrısı) fırtınayı ve soğuğu ormana bekçi yapmıştır. 

[Buralarda rüzgâr gibi esen birçok ölüm nedeni anlatılıyor. Gılgamış 
(sosyal medeni insan) ölüme karşı acil bir önlem alıyor: Ben ölsem de 
adım (şöhretim) kalır.. Bu şekilde bir nevi yaşarım, der. 

16) “Orman iki kez on bin saat uzaklıkta” gibi ve benzeri ifadeler, hep 
çokluğun, sonu olmayan bir yolculuğun ve kelimelere sığmayacak 
kadar büyük bir emek ve çaba harcandığının ifadesidirler. 

17) İkinci tabletin son bölümünden anlaşıldığı üzere Engidu her ne 
kadar orman içinde güçlü olarak yaşamışsa da; ormana, katrana, tabiat 
denilen Humbaba ejderhasına egemenlik kurmakta şehirli, medeni 
insan ondan daha güçlüdür. Çünkü medenilerin hem büyük silah güç-
leri var. Hem de organize olup büyük güç oluşturabiliyorlar. 

İkinci tabletin son satırlarından anlaşıldığı kadarı ile insanoğlu tabiata 
egemen olayım derken kendi medeni şehir hayatına son verecektir; bir 
daha şehir ve medeniyet kuramayacaktır. İşte şehirli medeni insanın, 
böyle bir felakete sebep olmaması için; Engidunun vahşi halini değil 
de yarı kırsal köy hayatını öne sürmeli. Şamaşın (Güneşin) enerjisin-
den bir an önce istifade edip doğal çevrenin tahribatına son vermelidir. 

18) Adamın sözü üzerine benzi sarardı.. Hiçbir kayıt altına girmemiş 
bir canlının kimlik ve evlatlık gibi onlarca bağ ile bağlanacağı haberi 
elbette insanın rengini sarartır; benzini attırır. 

19) Engidu Gılgamışa karşı tanrıya benzer. Yani medeni insan ne 
kadar güçlü de olsa, vahşi (yabani) insan kadar güçlü değildir. Evet, 
Doğanın gücü Allah’ın gücü gibi adeta sonsuzdur. 

20) Anan olan ağılın yabanıl ineği: Tanrıça Ninsun.. Yani dişilik ev-
cilleştirilse de tanrı gibi kutsansa da, doğası gereği yabanıl kalır. Ak-
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katçada Ninsun, Arapçada Nisa demektir. Kelimenin etimolojisi Nin 
kadın, Sin (veya Sun) güneş veya ay = yani kutsal kadın… 

21) Enlil, hava tanrısı olduğu için vahşi ormanları korumakla mükellef-
tir. Evet, hava şartları, doğayı insanlardan koruyan en iyi bir bekçidir. 

22) 300 okkalık, bir deve veya katır yükü demektir. Yoksa bir insan 
360 kiloluk bir ağırlığı taşıyamaz. İnsanların Gılgamışa Sen ne zaman 
Uruk’a geri döneceksin, soru sormaları, Gılgamışın yolunun çok uzun 
bir yolculuk olacağına işaret ediyor. 

 

ÜÇÜNCÜ TABLET 

Yaşlılar Gılgamış'a çok saygı gösterdiler. Yol hakkında ona öğüt verdi-
ler: "Gılgamış, gücüne güvenmemelisin. Onu bırak yoluna gitsin, sen 
kendi kendini koru. O orada keçi yolunu bilir; arkadaşı kollar; Engidu 
orada senden önde gitsin. O, yolu gördü, yoldan geçti. Ormana giden 
yoldan, dağların geçidinden.. O, Humbaba'nın bütün gizli yollarından 
geçti. Böylece önde giden arkadaşını korur. Onu bırak yoluna gitsin, 
sen kendi kendini koru. Şamaş seni dileğine kavuştursun. İşittiklerini 
sana gözlerinle göstersin! O, sana kapalı olan yolu açsın! Yolu senin 
adımına açsın! Dağı senin ayağına açsın! Seni hoşnut eden şeyi, ge-
cen sana getirsin. Lugalbanda başarıda sana yardım etsin. Bir çocuk 
gibi başarına kavuş! Humbaba'nın, kıyısında uğraşacağın ırmağında 
ayaklarını yıka! Akşam molanda bir kuyu kaz. Kırbanda her zaman 
temiz su bulunsun. Samaş'a soğuk su sun. Her zaman Lugalbanda'yı 
anımsa! Engidu arkadaşımı, yoldaşımı korusun. Kadar kendisi getir-
sin. Hepimiz birden kralı sana teslim ediyoruz; sen de yurda dönerken 
kralı bize teslim et!" Engidu ağzını açıp Gılgamış'a dedi: "Sen karar 
verdin, artık yürü. Yüreğin korkusuz olsun. Yalnızca bana bak!  

Hasmın oturduğu yeri, Humbaba'nın üzerinde dolaştığı yolları, iyi 
biliyorum. Yola çıkmamızı buyur, onlardan, buradan ayrıl!" Gılgamış, 
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ağzını açıp Uruk'un yaşlılarına dedi: (Dört satır eksik). "Size söyledik-
lerimi, benimle gidecek olan Engidu'yla birlikte yapacağım. Öğütleri-
nizi sevinerek gönülden dinledim." Yaşlılar onun bu sözlerini dinledik-
ten sonra, yiğitlere yol açtılar; "Yürü Gılgamış, işin uğurlu olsun! 
Koruyucu tanrın yanında gitsin, o seni başarıya erdirsin." 

Gılgamış, ağzını açıp Engidu'ya dedi:  

"Gel arkadaşım, büyük saraya gidelim. Büyük kraliçe Ninsun'un huzu-
runa. Ninsun'un vereceği akıllıca öğüt, ayaklarımıza doğru yolu göste-
rir." Gılgamış'la Engidu, elele verip büyük saraya, büyük kraliçe Nin-
sun'un huzuruna çıktılar. Gılgamış çıktı ve Ninsun'un yanına girdi: "Nin-
sun ben güçlendim; yeni bir şey başarmak istiyorum: Humbaba'nın 
yanına, uzak bir yola yürüyeceğim. Bilmediğim bir savaşa atılıyorum, 
bilmediğim bir yola çıkıyorum. Benim gidip geri dönmem, katran or-
manına varmam, ejder Humbaba'yı öldürmem, Şamaş'ın nefret ettiği o 
belâyı ülkeden temizlemem için gereken zamanı, benim hesabıma Şa-
maş'tan dile. Onu öldürüp katran ağacını ben devirince, ülkenin yu-
karısında, aşağısında barış olsun. Utku belgisini senin önünde dikeyim." 
Kraliçe Ninsun, oğlu Gılgamış'ın sözlerini acıyla dinledi: (On dört 
satırlık boşluk). 

Ninsun odasına girdi. (Bir satır eksik). O, bedenine yaraşan bir giysi 
giydi, göğsüne de yaraşan bir mücevher taktı. O, kemer ve krallık 
tacını koydu. Merdivene basıp damın üstüne çıktı. Kurban yerine 
çıkarak tütsü yapıp Şamaş'ın önüne koydu. Tütsüsünü yakıp Şamaş'ın 
huzurunda kollarını kaldırdı: "Neden oğlum Gılgamış'a coşkun bir 
yürek verdin, neden savaşa şimdi de o gitsin diye onu ileri ittin? 
Humbaba'nın yanına, uzak bir yol yürüyecek. O, bilmediği bir savaşa 
atılıyor, bilmediği yollarda yolculuk ediyor! Onun gidip geri dönmek, 
katran ormanına varmak, ejder Humbaba'yı yok etmek, senden nefret 
eden o kötüyü ülkeden temizlemek zamanını Gılgamış'ın yoluna 
baktığın günde, seni seven o nişanlı, Aya, sana anımsatsın! Onu gece-
lerin bekçilerine, yıldızlara, akşamları baban Aya da ısmarla." (On iki 
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satırlık bir boşluktan sonra, aşağıdaki anlaşılması güç sözcükler geli-
yor): 

O, tütsüyü söndürüp kötü ruhları dağıtma duasını okudu. Haber vermek 
için Engidu diye çağırdı." "Benim kucağımda yetişmeyen güçlü Engidu! 
Şimdi seni oğulluğa kabul ettim. Gılgamış'ın armağanları olan, büyük 
rahipler, tapınak kızları ve tapınım töreni hizmetçileriyle birlikte kabul 
ettim. Ninsun, Engidu'nun boynuna bir muska astı. (84 satırlık bir boş-
luk). Yaşlıların Engidu'ya ikinci seslenişleri: "Engidu, arkadaşını kolla, 
yoldaşını koru , ......27 Onu kendin getir! Hepimiz birden kralı sana teslim 
ediyoruz, sen de yurda dönerek kralı bize teslim et." (Tabletin gerisi 
kırıktır). 

Üçüncü Tabletin Anahtar Kavramları 
1) İkinci tabletin sonunda yapılan uyarılar, bu üçüncü tabletin başındaki 
cümleler ile destekleniyor; bir çıkış yolunu gösteriyor: Gılgamış geçmiş 
yaşlı insanların birikiminden istifade etmeli; gittiği yolun belirsizliklerini 
ayıklamalı. Kırsal hayatı desteklemeli. Ayrıca çevrenin en önemli faktörü 
olan su için dört önemli tavsiye var, bu metinde; şöyle ki: 

a) Güneş’e daima soğukluk ve soğuk su sunmak. (Yani ısı dengesi ko-
runmalı) 

b) Gerekirse yer altı sularından istifade edilmeli. c) En önemlisi de 
içme suyu (kırbalardaki su) sorununu çözmeli.. d) Sanayi kirlerini bir 
an önce ırmakta (devr-i daim sistemiyle) temizlemeli.. 

2) Evet medeni insan, ısı ve su sorununu dengelese ve kırsal hayatı 
(Engiduyu) korusa sağlıklı bir şekilde tabiata egemen olur; bir çeşit 
beka bulur. Beka bulamazsa da şöhret ve namını her tarafa yazdırmış 
olur. 

3) Ninsun (Nisa) insanlığın dişil feminen gücü demektir. Bunun ilk oğlu 
eğitilmiş medeni insandır (Gılgamıştır.) İkinci oğlu sonradan oğulluğa 
                                                
27 Anlaşılmaz bir sözcük. 
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kabul edilen Engidudur (kırsal kesim insanıdır.) Ninsun burada iki önemli 
dua yapıyor: Güneş tanrısına yalvarıyor: Tabiatı onun düşmanı olarak 
gösteriyor. Evet, sıcaklık ve buzul çağı birbirinin düşmanıdırlar. 

4) Güneş Ayın oğludur. Çünkü Ay maneviyatı ve ruhaniliği temsil eder; 
güneş de medeniyet ve maddeyi temsil eder. 

Ninsun ilk olarak dengeye başvuruyor; ikinci olarak gecenin serinliğine 
ve manevi ekosisteme; üçüncü olarak Engiduya (kırsal kesime) bir muska 
(manevi inanç) veriyor; böylelikle insanoğlu çevreye sağlıklı bir şekilde 
egemen oluyor. Ve sağlıklı olarak şehre geri dönüyor: Medeniyet bu şe-
kilde yaşamaya devam ediyor. 

Ninsun kelimesinin etimolojisinde bu iki mana da var. Nin kadın demek-
tir; dengeyi, ekosistemi temsil eder. Sun veya Sin Güneş ve Ay demektir. 
Ay serinliği ve kutsalı temsil eder. Güneş de maddeyi ve dengeyi.. 

İki Küçük Hatırlatma 

a) Gecen bunu sana getirsin sözü, ısının dengesini; dolayısıyla insanın 
tabiata egemen oluşunu hatırlatır. 

b) Metinde Gılgamışa kral denilir. Çünkü asıl yetki, Gılgamış kelime-
si ile ifade edilmek istenen halktadır. Devlet şeklindeki krallık ise 
Uruk’un kralı olan Lugalbanda ile ifade edilmiştir. 

*** 

DÖRDÜNCÜ TABLET 
(Bu tabletin ilk dört buçuk sütunu -bütün tablet altı sütundan oluşmak-
tadır- herhalde kralın ve arkadaşının katran ormanına gidişlerinden söz 
ediyordu. Ama bu sütunlardan ancak kırık bir parça kalmıştır. Bu par-
ça, ikisinin başından her gün geçenleri sık sık betimlemektedir.)  

İki kez yirmi saatten sonra hafif bir yemek yediler. İki kez otuz saatten 
sonra kendi kendilerini akşam dinlenmesine çektiler. İki kez elli saati 
bütün bir günde yürüdüler. Bir ay üç günlük yolu üç günde kestirdiler. 
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Akşam dinlenmesine bir kuyu kazdılar. 

(Burada 200'den çok satır yitmiştir. Geri kalan parçada yineleme 
vardır. Bu yinelemeden anlaşıldığına göre, Gılgamış'la Engidu or-
manın kapısına gelmişlerdir. Bir bekçi, Humbabanın diktiği kocaman 
kapıyı beklemektedir. Gılgamış'la Engidu, onunla başa çıkıp 
çıkmayacakları konusunda duraksamış olmalılar ki, Engidu ona şun-
ları söylüyor:) "Uruk'ta ne dediğini anımsa! Uruk'un çocuğu 
Gılgamış, sen öldürmek için yekin, kalk onun üstüne var!" 

Ağzından çıkan sözleri duyar duymaz tam güveni arttı. (Bundan son-
raki belki Gılgamış'ın Engidu'ya söylediği sözlerdir.) Onun savaşması 
ve bir de ormana dalıp bizden kaçmaması için hemen üstüne vardı. 
Hiçbir silâh işlemesin diye, giyinmek için yedi savaş giysisi hazırladı. 
O anda yalnızca birini giydi, geri kalan altı kat giysiyi soyundu. Bun-
lar yerde ayaklarının altında kaldı. Ormanın kapısında duran bekçiyi 
yakalamak için, huysuz, yabanıl bir boğa gibi ileri atıldı. O, birden 
bire bağırıp korkuya düştü. Ormanların bekçisi bağırıp çağırdı! Ço-
cuğun babasını çağırması gibi, Humbaba'yı çağırdı. (Buradaki 22 
satırlık boşlukta, belki her iki yiğidin bekçiyi zararsız duruma getirmiş 
olmaları ve Engidu'nun kapıyı nasıl açtığı anlatılmıştır. Bundan son-
rası şöyledir:) Engidu, konuşmak için ağzını açıp Gılgamış'a dedi: 

"Biz ormana inmeyelim. Kapıyı açarken elim tutmaz oldu." Gılgamış 
konuşmak için ağzını açıp Engidu'ya dedi: "Biz şimdiye dek böyle 
üzüldük mü? Biz bütün dağları aşarak geldik. Bununla birlikte he-
def karşımızda duruyor. Benim savaştan anlayan, savaş deneyimi 
olan arkadaşım, giysime dokunursan artık ölümden korkmazsın! 
(İki satır çevrilememiştir.) Elinin tutmazlığı gitsin! Vücudunun ağırlığı 
yok olsun! Arkadaşım, koluma asıl, birlikte inelim. Gönlün savaşa 
doysun! Ölümü unut, korkma! Kendisini koruyan adam, arkadaşını da 
sağ tutsun! İnsanlar ölünce kendilerine ad yaparlar!" İkisi birden 
yeşil ormana vardılar. Konuşmaları kesildi, sessiz durdular. 
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Dördüncü Tabletin Yorumu 
Dördüncü tablet çok kısa.. Çünkü çoğu kaybolmuştur. Ayrıca çok 
sıcak bir temas anını anlattığı için metnin bizzat kendisi de kısa 
yazılmış olabilir. Bütün bu dezavantajlar ile beraber bu tablette dört 
önemli anahtar cümle var; şöyle ki: 

1) “İki kez yirmi saatten sonra hafif bir yemek yediler” cümlesi der ki: 
Normal bir insanın açlığa dayanma süresi 20 saattir;  bu medeni insan-
lar ise bu yolda bunun iki katına dayanmışlar; ayrıca doymak değil de 
çok az bir yemek yemişler. 

“İki kez otuz saatten sonra kendilerini akşam dinlenmesine çektiler.” 
Bu cümle de der ki: Normal bir insan 30 küsur saat ancak uykusuzluğa 
dayanabilir. Bunlar ise bunun iki katına dayanmışlardır.  

İki kez elli saat yürüdüler. Bu da der ki: Normal bir yürüyüşte insan en 
fazla 24 saate dayanabilir. Bunlar ise bunun dört katına da-
yanmışlardır. Ve bu üç hız sayesinde bir ay üç günlük yolu, üç günde 
bitirmişler. Yani 1’e 11 kat daha hızlı gitmişlerdir. 

[Gerçekten insanın ekoloji ile olan savaşı (geometrik olarak büyüdüğü 
için) bu gidişte tahminlerden çok önce çevre ve tabiat (Humbaba) öle-
bilir.] 

2) Bu konuda sanayileşmiş medeni insanların tahribi daha çok oldu-
ğundan; kırsal kesimi temsil eden Engidu, Gılgamışın görünmeyen 
gücünü ve onun Uruk (medeniyet) çocuğu oluşunu hatırlatıyor. 

3) Bu medeni insanlarda ebediyeti ve ölümsüzlüğü kazanmak için 
aslında yedi (çok) imkân var. Fakat henüz sadece birini kullanabiliyor-
lar. Diğerleri ayaklar altında çiğneniyor. 

4) Bu yedi imkân içinde ebediyet için en önemlisi de başta din olmak 
üzere manevi değerlerdir. Gılgamış bunları tam uyguluyor.  Engiduya 
da Giysime dokunsan ölümden korkmazsın, der. Evet, dindar insan 
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arketipal (gaybi) âlemde giyinik görünür. Ahlaksız ve inançsız insan 
ise çıplak görünür. 

BEŞİNCİ TABLET 
Ormana gözlerini dikip baktılar. Katranların yüksekliğine şaştılar. 
Ormana girilen yola şaştılar. Humbaba'nın geçtiği yerde bir ayak izi 
vardı. Yollar iyi bir durumdaydı. Büyük yol güzel yapılmıştı. Onlar 
katran ağacı dağını görüyor, tanrıların oturduğu yeri, İrnina’nın yük-
sek tapınağını. Bu dağın önünde bir katran ağacı vardı. Bu, pek gür-
dü; gölgesi çok hoştu, sevinçle doluydu. Çalılar birbirine girmişti. 
Büyük ormanın ağaçları da birbirine girmişti. (56 satırlık boşluk.)  

İki yiğit Humbaba'yı beklediler, ama o gelmedi... (6 satırlık boşluk.) 
Engidu ağzını açıp Gılgamış'a dedi:  Humbaba'nın izini böyle bulabi-
lir miyiz? Bırak bir biri arkasına düşler görelim. (Üç satır eksik.) 
Düşler üç kez görülmeli. 

(26 satırlık boşluk. Bu boşlukta, Gılgamış'ın gördüğü birinci düş an-
latılmıştır.) Engidu, ağzını açıp Gılgamış'a dedi: (İki satır eksik.) 
"Düşün beni çok sevindirdi!" Akşam dinlenmesine gitmek için birbir-
leriyle sözleştiler. Gece yarısı onun uykusu kaçtı, düşünü Engidu'ya 
anlattı:  

"Arkadaş, nasıl? Sen beni uykumdan ne diye tedirgin ettin? Ben niçin 
uyanığım? Engidu, arkadaş, ben bir düş gördüm... Sen beni uykum-
dan tedirgin ettin? Ben niçin uyanığım? Birinci düşümün üstüne, 
ikinci düşüm göründü; derin dağ diplerinde duruyorduk, hemen dağ 
devrildi... Beni yere yıktı. Dağ ayaklarımı yakaladı ve onları 
bırakmadı. Biz onun karşısında küçük saz sinekleri gibi kaldık... 
Öyle aydınlıktı ki. Bana bir adam göründü. Ülkede en güzel oydu. 
Pek güzeldi. O beni dağın altından çekti, bana su içirdi. Yüreğim 
ferahladı. Ayaklarımı yere değdirdi." Kırda doğan Engidu, arka-
daşına dedi, Engidu düşü yordu. 
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"Arkadaş, düşün güzeldir, pekiyi bir düştür. Arkadaş, gördüğün dağ 
Humbaba'dır. Humbaba'yı yakalayacağız; onu öldüreceğiz ve ölü-
sünü dışarı tarlaya atacağız. Yarın her şey sona erecek." İki kez yir-
mi saatten sonra hafif bir yemek yediler. İki kez otuz saatten sonra 
kendilerini dinlenmeye çektiler. Şamaş'ın önünde bir kuyu kazdılar. 
Ancak Gılgamış, dağa tırmandı ve ince ununu dağa serpti.28 "Dağ! 
Engidu için bana bir düş getir! Ona, Engidu'ya da bir işarette bulun!" 
Dağ, Engidu için ona bir düş getirdi. Ona, Engidu'ya da bir işarette 
bulundu. Pek soğuk bir yel esti, bir fırtına gelip geçti. Fırtına 
Gılgamış'ı uyuttu. Gılgamış uyurken dağların yamaçlarında biten 
buğdaylar gibi bir yana devrildi ve Gılgamış'ın çenesi baldırına da-
yandı. İnsanlara gevşeklik veren uyku onun üstüne düştü. Uyandığı 
uykuyu bırakıp yukarı yürüdü, arkadaşına dedi:  

"Arkadaş, beni çağırmadın mı? Niçin uyandım? Sen beni sarsmadın 
mı? Niçin korktum? Buradan bir tanrı geçmedi mi? Organlarım niçin 
titredi? Arkadaş, üçüncü bir düş gördüm ve gördüğüm düş çok ürkü-
tücüydü; gök haykırdı, yeryüzü gürledi! Hava dinginleşti, karanlık 
çöktü. Bir yıldırım düştü. Bir yangın yükseldi. Duman koyulaştı. Ölüm 
yağdı. Yağan köz oldu; ateş söndü ve yukarıdan aşağı dökülen (köz 
olan ateş), küle döndü. Aşağı gel, tarlada konuşabiliriz." Orada Engi-
du, onun kendisine anlattığı düşü duyunca Gılgamış'a dedi: 

(Buradaki boşlukta, belki, Engidu'nun Gılgamış'ın gördüğü düşü öv-
mesi ve sonra iki arkadaşın katranları devirmek için en son kararı 
vermeleri anlatılmaktadır). O, eliyle baltayı yakaladı... Bir tane de 
nacakları vardı: Engidu onu eline aldı ve katranları devirdi; ama 
Humbaba gürültüyü duyunca öfkelendi: "Kimdir o, dağlarımın ço-
cukları olan ağaçların ırzına geçen? Kimdir o, katranı deviren?" 

                                                
28 Gılgamışın tırmandığı ve ona ununu serptiği dağ devlet demektir. Aslında Hum-
baba ile ifade edilen tabiat da devlet gibi bir dağdır; ondan da devlet gibi istifade 
edilebilir. Nitekim rüyada Humbaba dağ olarak gözükmüştür. 
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Bunun üzerine göksel Şamaş, gökten onlara seslendi: "İleri gidin, 
korkmayın!" (Yaklaşık 80 satırlık boşluk. Görünüşe göre, Gılgamış ve 
Engidu, Humbaba'yla yapacakları savaşım için Şamaş'tan öğüt istedi-
ler. Şamaş'ın verdiği olumsuz yanıt, burada anlatılmış olmalıdır. Çün-
kü metin şöyle sürüyor:) ...ve ondan sel gibi gözyaşları boşandı. 
Gılgamış göksel Şamaş'a dedi: (İki satır eksik.)  Ancak ben, göksel 
Şamaş'a baş eğiyorum. Benim için gösterilen yoldan yürüdüm." 

Göksel Şamaş, Gılgamış'ın yalvarmasını dinledi ve Humbaba'nın 
önüne büyük fırtınalar çıkardı: Büyük fırtına, poyraz, kasırga, kum 
fırtınası, bora fırtınası, kırağı fırtınası, rüzgâr, çam fırtınası! Ona 
karşı sekiz fırtına kalktı ve bunlar Humbaba'nın gözlerine savruldu. 
İleri gidemedi, geri dönmedi. Humbaba savaştan vazgeçti. Bunun 
üzerine Humbaba, Gılgamış'a seslendi: "Gılgamış, beni 
bırakmalısın! Sen benim efendim olmalısın, ben senin kölen ol-
malıyım. Ben sana dağlarımın çocukları olan ağaçları devireyim ve 
onlardan senin için evler yapayım." Engidu, Gılgamış'a dedi: "Hum-
baba'nın dediklerini dinleme! Humbaba'yı öldürmelisin!"  

(Bunu izleyen boşlukta, Humbaba'nın öldürülmesi ve iki yiğidin geri 
dönmesi anlatılmaktadır; tabletin son satırı belki şöyle tamamlanmak-
tadır:) Gılgamış, Humbaba'nın kesilen başını sırığa dikti. 

Beşinci Tablette; beş anahtar kavram var; şöyle ki: 
a) Hava, su, ısı gibi çevreyi ve doğayı etkileyen birçok faktör var. 
Fakat bunlar içinde çevrenin bedeni, ruhu ve iskeleti ormandır. Onun 
için savaşta karşı güç daima orman diye anlatılmıştır. Ormandan da 
çevreye en çok faydalı olan çam ve katran ağaçlarıdırlar; çünkü yıl 
boyunca yeşil kalıyorlar. Orman aynı zamanda tanrıların (doğal bilinç-
li oluşumların) oturduğu (barındığı) alandır. Evet, doğal ve biyolojik 
her bir varlık ve oluşum çok yüksek derecede bilgi işlem ve yazılım 
içeriyor. İşte din bunlara melek diyor. Mitoloji bunlara tanrı diyor. 
Çünkü tanrı da melekler de ölümsüzdürler.. Çünkü onların öz varlığı 
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soyut bilgi ve bilinçtir. 

b) Kahramanlarımız olan Gılgamış ve Engidu üçer rüya görüyorlar. 
Evet, çevre üç kez tehlike geçirmiştir. 

- Ormanın yakıt olarak kullanıldığı dönem.. - Fosil yakıtlarının kul-
lanıldığı dönem.. - Isının (savaş (güneş) tanrısının) dengesizlikleri.. 

Evet, insanoğlu bütün bunları ısı için ve daha çok yaşamak ve belki de 
ebedileşmek için yaptı. Hâlbuki insanoğlu doğa ile barışabilirdi. Uzla-
şabilirdi ve bu sayede ikisi de daha çok yaşarlardı. Fakat Yezid’in 
Hüseyn’in kellesini sırığa takıp teşhir ettiği gibi; metinde Gılgamışın 
Humbabanın kafasını sırığa geçirmesi, insanoğlunun doğanın başını 
kestiğini gösteriyor.. Evet, doğanın bedeni can çekişiyor. Hâlbuki o 
ruh galeyana gelse; dağlar gibi belalar insanlığın başına yağar; insan-
lar doğanın yanında saz sinekleri gibi kalırlar. 

Üç İlave Not 
1) Birinci paragrafta geçen İrnina vahşi ortam tanrısı demektir. Evet, 
tabiatta çok güzel şeyler var. Fakat insan, tabiatın vahşi tarafından 
korkuyor; ona egemen olmak istiyor. 

2)  İnsanoğlu, tabiata egemen olmak konusunda güneşten çok istifade 
ediyor. Ama ısının dengesi için yine de onun önünde bir kuyu kazıyor. 

3) Gılgamışın tırmandığı ve ona ununu serptiği dağ devlet demektir. 
Aslında Humbaba ile ifade edilen tabiat da, devlet gibi bir dağdır; 
ondan da devlet gibi istifade edilebilir. Nitekim rüyada Humbaba dağ 
olarak gözükmüştür. Bu manasıyla Humbaba, Gılgamışa şöyle yal-
varıyor: “Gılgamış beni öldürmemelisin, sen benim efendim olmalısın; 
ben de kölen olmalıyım.” 

*** 

ALTINCI TABLET 
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(1) Kirini yıkadı, silâhlarını parlattı, başını sallayarak saçının tutam-
larını arkaya attı. Kirli giysisini fırlatıp temizini giydi, savaş giysisini 
giyip beline işlemeli kemerini kuşandı. Gılgamış krallık tacını giyince, 
Gılgamış'ın güzelliği İştar'ın güzel gözlerini kamaştırdı:  

"Gel Gılgamış! Benim güveyim ol! Bana meyveni armağan et, arma-
ğan etsene! Sen benim kocam ol, ben senin karın olayım! Sana 
altından ve lacivert taşından yapılmış koşu arabaları koşturayım! 
Tekerlekleri altın, boynuzları ayna gibi parlayan madenden olsun! 
Buna ruhlar, dev gibi katırlar koşulsun! Sen evimize girince seni kat-
ran kokuları karşılasın. Büyük rahipler ve soylular ayaklarını öpsün-
ler! Krallar, büyükler ve beyler ayaklarının altına diz çöksünler! Dağ-
ların ve ülkelerin ürünlerini sana vergi olarak getirsinler! Sana keçi-
ler üçüz, koyunlar ikiz yavrulasın! Senin sıpan bir ester yüküyle koş-
sun! Arabanın önündeki atın, yarışta birinci olsun! Boyunduruktaki 
öküzlerinin eşi olmasın!" Gılgamış, konuşmak için ağzını açıp gör-
kemli İştar'a dedi: 

"Seni ha!........ Seninle evlenirsem ne kazanacağım? Nasıl olsa kendi-
mi yağlayacak yağım ve üstüme giyecek giysim var. Yiyecek ekmeğim 
ve azığım vardır, dahası, tanrılara yaraşır yemeğim, krallara özgü 
içkilerim bulunur! (Bir satır eksik. Bundan sonraki parçada Gılgamış, 
tanrıça'yı (hayat ve şehvet tanrıçasını) şu biçimde aşağılıyor:) 

(2).................................................. .................................................. 
..................................................29 Sen, soğukta ısıtmayan bir örtüsün! 
Sen rüzgâra ve fırtınaya engel olmayan uydurma bir kapısın! Sen, 
üstüne örtüleni altında ezen bir fil derisisin! Sen, içinde toplantı ya-
pan yiğitlerin üstüne çöken bir saraysın, sen taşıyıcısının üstünde eri-
yen bir ziftsin! Sen, taşıyıcısının üstünde boşalan bir kırbasın! Sen taş 
duvarı çatlatan bir kireçsin! Sen, düşman ülkesini çeken bir yemişsin. 
Giyeni sıkan bir ayakkabısın! Dostlarından hangisini sonsuz olarak 
                                                
29 Bu dört satır tam olmadığı için çeviride atlanmıştır. (M. R.) 
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sevdin? Çobanlarından hangisini sürekli olarak beğendin? Haydi, 
sevgililerinin adlarını sayayım! (Bir satır eksik.) 

(3) Senin gençliğinin sevgilisi olan Tammuz'a, yıldan yıla ağıtı yazgı 
kıldın. Sen, renkli çoban kuşunun aşkına düştün; ama ona da vurup 
kanadını kırdın; şimdi o, ormanlarda "kappi"  diye bağırıp duruyor! 
Sen, gücü üstün olan aslanın aşkına düştün; ama sonra ona yedi ve 
yedi tuzak çukurları kazdın. Sen, savaşa alışkın olan atın aşkına düş-
tün; ama sonra ona kırbaç, bizlengiç ve kamçıyı yazgı kıldın; iki kez 
yedi saat koşmayı yazgı kıldın; ona suyu bulandırıp içirmeyi yazgı 
kıldın; anası Silili'ye sürekli yası yazgı kıldın! Sen, koyun çobanının 
aşkına düştün; o, sana durmadan köz yığıp, günü gününe oğlaklar 
getirdi; ama sonra ona vurup kurda döndürdün, şimdi de kendi kü-
çük çobanları onu kovalıyorlar; dahası, kendi köpekleri bacaklarını 
ısırıyorlar. Sonra sen, babanın hurma bahçıvanı olan İşullanu'nun 
aşkına düştün; o, sana durmadan bir sepet hurma getirip günü gü-
nüne sofranı donatırdı; ama sonra ona göz atarak yaklaştın: İşulla-
nu'cığım.... yiyelim dedin. (Bir satır çevrilememiştir.) 

(4) İşullanu şu yanıtı verdi: "Sen benden ne istiyorsun? Sanki anam 
benim için pişirmedi mi? Ne diye kokmuş, çürümüş yemekleri yiye-
cekmişim?.. Öyle ekmek ki, kabuğu sazdan ve dikendendir." (Bir satır 
eksik) Sen onun söylediği bu sözleri duyduktan sonra, ona vurup onu 
hayvana döndürdün ve bahçenin içine bıraktın. (Bir satır çevrileme-
miştir.)  

(5) Şimdi beni seversen, beni de onlar gibi yaparsın." O, İştar, bunu 
duyar duymaz öfkelendi; yukarıya gökyüzüne çıktı. İştar, babası 
Anu'nun huzuruna gitti. O, anası Antum'un huzuruna gitti ve dedi: 
"Babam! Gılgamış bana sövüyordu! Gılgamış bana kokmuş, çürümüş 
şeyleri saydı. Kokmuş, çürümüş şeyleri!" Anu konuşmak için ağzını 
açıp görkemli İştar'a dedi: "Önce sen kavgaya başlamadın mı ki? O, 
sana kokmuş şeyleri saydı. Kokmuş, çürümüş şeyleri!" İştar, konuş-
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mak için ağzını açıp babası Anu'ya dedi: "Babam, Gılgamış'ı öldür-
mesi için bana gökyüzünün boğasını ver! (Bir satır eksik) 

(6) Fakat sen gökyüzünün boğasını bana vermezsen, o zaman ben, 
cehennemin kapılarını kırar, direklerini fırlatır, kapıları ardına dek 
açarım. Yaşayanları yemeleri için ölüleri kaldırırım. Dirileri yesinler 
diye. O zaman dünyada ölüler dirilerden çok olur!" Anu, konuşmak 
için ağzını açıp görkemli İştar'a dedi: "Kızım, benden istediğini ya-
parsam, yedi kavuz yılları olur. İnsanlar için buğday biriktirdin mi? 
Hayvanlar için ot bitirdin mi?" İştar, konuşmak için ağzını açıp ba-
bası Anu'ya dedi: 

(7) "Baba, insanlar için buğday yığdım, hayvanlar için de ot sağ-
ladım! Onların yedi kavuz yıllarında doymaları için insanlara buğday 
topladım; hayvanlara ot yetiştirdim." (Üç satır eksik.) Anu, onun bu 
sözünü doyunca, gökyüzünün boğasının zincirini İştar'ın eline teslim 
etti. O, boğayı yere indirmek için alıp aşağı götürdü ve onu Uruk 
ağılına sürdü. (Bir satır eksik) Gökyüzünün boğası korku salarak 
aşağı indi. O, birinci solumasında yüz kişi devirdi; iki yüz devirdi; üç 
yüz kişi... İkinci solumasında yüz daha devirdi. İki yüz daha, üç yüz 
kişi daha. O, üçüncü solumasıyla Engidu'ya saldırdı. O, Engidu'yu 
süseceği anda, Engidu gözetleyip, birdenbire boynuzlarını yakaladı. 
Hırsından gökyüzünün boğasının ağzından köpükler savruldu. Kuyru-
ğunun kalın tarafıyla Engidu'ya çarpıp onu yere attı. Engidu, konuş-
mak için ağzını açıp Gılgamış'a dedi: "Eskiden biz kendi kendimize 
övündük. Şimdi bunu gösterelim!" (Dört satır eksik.) Bunu nasıl yapa-
cağımızı sana öğreteyim: Sen ve ben ayrılmalıyız, ben boğayı kuyru-
ğundan yakalayayım. (Üç satır eksik.) Kılıcın, onun boğazıyla boynuz-
larının arasına insin." Engidu, Gökyüzünün boğasını tutmak için, ko-
valayıp sımsıkı kuyruğundan yakaladı. Engidu, onu iki eliyle tuttu ve 
Gılgamış, usta bir kasap gibi, kılıcını güçlü ve güvenli bir vuruşla 
onun boğazıyla boynuzlarının ortasına indirdi... Onlar orada gökyü-
zünün boğasını öldürdükten sonra, yüreğini çıkarıp Şamaş'ın önüne 
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koydular. Onlar Şamaş'ın huzurunda saygıyla eğilip geri çekildiler; 
sonra her iki kardeş oturdular. İştar, Uruk duvarının üstüne çıkıp bir 
çığlık kopardı: Yuh olsun Gılgamış'a! Beni rezil etti; Gökyüzünün 
boğasını öldürdü! Engidu, İştar'ın bu sözünü duyunca, gökyüzünün 
boğasının budunu koparıp ona fırlattı: 

"Seni elime geçirseydim, seni de böyle yapardım! Onun sakatatını kolu-
na asardım!" 

(8) İştar, kadın sevgililerini, tapınağın hizmetçilerini ve hayat 
kadınlarını başına toplayıp gökyüzünün boğasının budu için ağlayıp 
yakındı. Gılgamış, bütün silâhçı ustalarını çağırdı. Ustalar boynuz-
ların kalınlığına şaştılar. Her boynuzun dökümü altmış okkalık laci-
vert taşındandı. Bu boynuzların kabuğu iki parmak kalınlığındaydı. 
Her ikisinin içi yedi kova yağ alıyordu. Gılgamış, bunları yağ koy-
ması için, tanrısı Lugalbanda'ya armağan etti. Bunları içeri götürdü. 
Tanrı sarayının içindeki kutsal yere astı. Fırat'ta ellerini yıkadıktan 
sonra el ele verip Uruk kentinin sokaklarından geçtiler. Uruk halkı 
onları görmek için toplandı. Gılgamış kendi saray cariyelerine şu sözle-
ri söyledi: "Erkekler arasında en görkemli olan kimdir? Yiğitler 
arasında en güçlü olan kimdir?" "Erkekler arasında en görkemli olan 
Gılgamış'tır. Gılgamış, yiğitler arasında en güçlü olandır." (Üç satır 
eksik)  

Gılgamış, sarayında bir utku şenliği yaptı. Yiğitler, gece karanlığında 
rahatça uykuya daldılar. Engidu da uykuya daldı ve bir düş gördü. 
Sonra düşünü yorarak yukarı yürüdü ve arkadaşına dedi: 

Bu tableti anlayabileceğimiz bir senaryo ile anlatırsak tercümesi 
şöyle olur: 

Gılgamış (medeni insan) doğa ile olan bu birinci savaşında yeni bir 
yapılanmaya giriyor; eski imkânları fırlatıp yenilerini ediniyor. 
Karşısına aşk tanrıçası (İştar) çıkıyor: İştar ona Antik Çağ medeniyeti 
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yerine Orta Çağın mutantan medeniyetini vaad ediyor. İlk paragrafta 
anlatılan şaşaalı imkânlar, bu medeniyetin ifadesidirler. Fakat 
Gılgamış antik medeniyetteki besinler, din ve medeniyeti, tanrılara 
yaraşır (doğal) bir yemeği, Orta Çağın kof medeniyetine tercih ediyor. 
Ve üçüncü paragrafta Orta Çağ medeniyetinin zaaflarını tek tek 
sayıyor:30 

Orta Çağın en bariz vasfı mücevherattır ve 3. paragrafta anlatıldığı 
üzere bu medeniyetin birçok eksiği vardır. Nitekim, bu medeniyet 
şehir ve teknoloji olarak yeterli olmayınca toprağa dayandı, kırsal 
kesimi köle gibi kullandı.. Neticede başarısız olunca bilinmezden ge-
len manasında Gök Boğasını (nereden geldiği bilinmeyen bin bir has-
talığı) netice verdi. Bin bir kıtlık, yokluk ve savaşlar gerçekleşti. Al-
lah’tan insanların ve varlığın da özünde var olan aşk-ı beka, belli stok-
lar ile o kıtlıkların ve yoklukların aşılmasına vesile oldu. Metinde ge-
çen kavuz kelimesi kıtlık yılları demektir. Kelime olarak başakların 
içinin boş olması demektir. 

Evet, aşk kısa düşünür; bin bir belayı insanın başına getirir; dertlerin en 
büyüğü olan bulaşıcı hastalıkları yayar. Fakat aşkın kendisi ve getirdiği 
neticeler (boynuzlar) ki her birisinin içi yedi kova yağ (bilgi ve beceri) ile 
doludur. İnsanlık bunların sayesinde uzun bir yaşamayı kazanabiliyor. 

Sümerce Tanrı isimleri olan Anu en büyük tanrı demektir. Enlil soyut 
görünmez tanrı manasında hava tanrısıdır. Ea suya bakan tanrıdır. Lu-
galbanda Uruk şehrinin kralıdır. Gılgamışın şehirdeki tanrısıdır. Gılgamış 
şehir insanını temsil eder; Lugalbanda da yönetim ve krallığı.. 

Temmuz (Dumuzi) rızık ve bereketin tanrısı demektir ki; bu rızık ve be-
reket en çok Temmuz ayında kendini gösterir. Yaz ve Temmuz İştarın 
(aşk ve doğumun) sevgilisidir.  Dumuzi kelime olarak dölleme ve seviş-
me tanrısı demektir. Kışın dölleme ve doğurma az olduğundan kışın ye-

                                                
30 Ayrıca Orta Çağın gücü (tekerleği) altındır. İlave süs sanayisi de ayna gibi 
parlayan camdır. 
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raltına iner; yazın yeryüzüne çıkar, denilmiştir.  Bu kelimenin Türkçedeki 
Domuz kelimesi ile hiçbir alakası yoktur. Çünkü Türkçedeki domuz ke-
limesinin aslı yüzyıl öncesine kadar da Tuniz idi. (Kamus-i Türkiye baka-
bilirsiniz.) Demek Yahudi ve İslam dinindeki domuz etinin yasaklığı, bu 
mitolojiden değil de başka sıhhi sebeplerdendir. 

3. Paragrafta anlatılan hayvan isimleri insana hayvanlardan miras kalan 
ve her türlü seksi heves eden yanıltıcı duyguları temsil ediyor. Kappi,  
kuşun seks için kanat çırpması yani ses çıkarmakla sekse davet etmesi 
demektir. Atın anası Silili kısrak demektir. Kısrak eşek ile bir araya gel-
diği için belki mutsuz yani yas içinde kalıyor. 

Önemli Bir Hatırlatma: Altıncı tabletin 2. paragrafı, üremeye ve sisteme 
katkı manasına, evrensel sevgi demek olan aşka yönelik olmayan yani 
heva ve hevesin bir esintisi olan ve yanlışlıkla aşk denilen salt seksin 
insana verdiği hayal kırıklıklarını anlatır; şöyle ki: 

“..................................................31 Sen, soğukta ısıtmayan bir örtüsün! 
Sen rüzgâra ve fırtınaya engel olmayan uydurma bir kapısın! Sen, 
üstüne örtüleni altında ezen bir fil derisisin! Sen, içinde toplantı ya-
pan yiğitlerin üstüne çöken bir saraysın, sen taşıyıcısının üstünde eri-
yen bir ziftsin! Sen, taşıyıcısının üstünde boşalan bir kırbasın! Sen taş 
duvarı çatlatan bir kireçsin! Sen, düşman ülkesini çeken bir yemişsin. 
Giyeni sıkan bir ayakkabısın! Dostlarından hangisini sonsuz olarak 
sevdin? Çobanlarından hangisini sürekli olarak beğendin? Haydi, 
sevgililerinin adlarını sayayım!” (Bir satır eksik.) 

Bu tabletin 3. paragrafının son kısmı ve 4. paragraf, genellikle hevesli 
seksi yaşayan bazı hayvan ve fakirlerin seks yüzünden düştükleri belaları 
ve rezillikleri anlatır. 

[Bu altıncı tablette Gılgamış; namuslu, erdemli insanı temsil ediyor; İştar 
ise aşağılık bir seks hayatını…] 

                                                
31 Bu dört satır tam olmadığı için çeviride atlanmıştır. (M. Ramazanoğlu) 
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4. paragraf diyor ki; insan fakir de olsa, ot da yese onun da cinsellikten bir 
hakkı var; çünkü o da insandır ve onun da bir anası var. Fakat cinsellik hain-
dir, bazen düşüklere de kendini kaptırır; bazen işe yaramayanları tekmeler, 
çöpe atar. Işullanu fakirdir. Kelime olarak felçli ve düşük insan demektir. 
Onun öyle ekmek ki, kabuğu sazdan ve dikendendir sözü, cinselliğin bazen ot 
tadını verdiğini, bazen de diken gibi battığını bildirmek içindir. 

Bu tabletin 5. ve 6. paragrafları, neticede aşağılık seksin medeni insanı 
bile yoldan çıkardığını, ona Gök Boğasını (tedavisi çok zor hastalıkları) 
bulaştırdığını bildirir. Allah’tan bütün insan türü yok olmuyor; çünkü 
İştar (ebedî yaşama aşkı) stoklar ve yedek durumları hazırlamıştır. Evet, 
olumlu olumsuz insanoğlunun bütün çalışmaları burada anlatılan ebediyet 
ve aşk-ı beka içindir. 

 

YEDİNCİ TABLET 
(1) "Arkadaş, neden ötürü yalnızca büyük tanrılar birbirlerine 
danıştılar? Bu gece gördüğüm bir düşü dinle: Anu, Enlil, Ea ve gök-
sel Şamaş toplandılar. Anu, Enlil'e dedi: "Gökyüzünün boğasını 
öldürdüklerinden, Humbaba'yı vurduklarından ve dağın katranını 
devirdiklerinden içlerinden birisi ölsün!" Fakat Enlil dedi:  

"Engidu ölsün, ama Gılgamış ölmesin." Bundan sonra göksel Şa-
maş kahraman Enlil'e dedi: "Onlar gökyüzünün boğasını ve Hum-
baba'yı senin sözün üzerine öldürmediler mi? Şimdi Engidu suçsuz 
yere mi ölecek?" Enlil göksel Şamaş'a kızdı: "Çünkü sen, onların 
dengiymişsin gibi, her gün aşağıya, yanlarına gidiyorsun!"  

(2) Hasta olan Engidu, orada Gılgamış'ın ayaklarının dibine düşüp 
kaldı. Gözlerinden yaşlar boşandı. Gözlerinden yaşlar boşanan En-
gidu'ya Gılgamış dedi: "Kardeş, sevgili kardeş! Neden kardeşimin yeri-
ne beni suçsuz saydılar?" Öyleyse: "Şimdi ben bir ruh yanında mı otu-
ruyorum? Ruhların yeryüzüne çıktığı kapının dibinde mi oturuyorum? 
Benim sevgili kardeşimi bundan böyle gözlerimle göremeyecek miyim?" 
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Engidu, gözlerini açıp, kapılarla bir insanla konuşur gibi konuştu; 
ama ormanın kapılarında akıl ve kavrayış yoktu. "İki kez yirmi saatlik 
yerden senin kerestenin iyiliğini seçtim. Ben, yüksek katranı görünce-
ye kadar, senin kerestenin eşine rasgelmedim. Senin yüksekliğin altı 
kez on iki endazeye varıyor. Senin enliliğin iki kez on iki endazeye 
varıyor. (Bir satır eksik) Ben seni yapıp Nippur'a getirdim ve orada 
taktım. Senden böyle bir iyilik göreceğimi bilseydim, elime bir balta 
alır, seni paramparça eder ve Fırat üzerinde gitmek için bir sal ya-
pardım."  

(3) Onun kazancını yok et. Onun kollarını güçten düşür. Onun gidişini 
beğenme. Peşine düştüğü hayvan ondan kaçsın; avcı gönlündekine 
ermesin!" Hayat kadınına, hayat kadınına ilenmek için yüreği tutuşu-
yor: "Senin yazgını hayat kadını, sana ben yazayım. Bir yazgı ki, sonu 
gelmesin; sonsuza dek sürsün! Sana ilençlerin en kötüsünü savurayım. 
Karanlık yerin ilenci sabahın erkeninde karşına çıksın! Gece yarısına 
kadar zevkinin evi sana belâ olsun! (Sekiz satırlık boşluk. An-
laşılabildiğine göre Engidu'nun ilençleri hayat kadınını tutuyor:) Şe-
hir lâğımlarındaki pislikler senin yiyeceğin olsun! Şehirdeki bulaşık 
suları senin içkin olsun! Yattığın yer sokak olsun, durduğun yer duvar 
gölgesi olsun! (Bir satır eksik.) Sarhoş ve susuz, yanağına vursun!" 
(On satır boşluk) Şamaş onun ağzından çıkan sözleri işitince, ona 
gökten seslendi: 

(4) "Engidu, niçin hayat kadınına ileniyorsun? O hayat kadını ki, 
sana yaşamda gereken ekmeği yedirdi. O, sana ülkede içilen içkiyi 
içirdi. Görkemli giysi giydirip, o şanlı Gılgamış'ı sana yoldaş etti. 
Şimdi senin kardeşin gibi olan arkadaşın Gılgamış seni, rahat ya-
tağına yatıracaktır. O seni görkemli bir yatakta rahat ettirecektir. 
Esenlik olan bir yerde, solunda bulunan bir yerde seni oturtacaktır. 
Yeryüzünün bütün hükümdarları ayaklarını öpecektir. O, senin için 
Uruk halkına ah ettirip onları ağlatacak, mutlu kimselere çevresinde 
yas tutturacak ve o, senden sonra bedenini pis ve iğrenç bir duruma 
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getirip, senin için kendinden geçerek sırtına bir aslan postu atıp çölle-
re düşecek." Bu anda Engidu, Şamaş'tan yiğidin sözünü işitince, kük-
reyen yüreği hemen dinginleşti. 

(İki satırlık boşluk. Sonra Engidu yeniden hayat kadınından söz edi-
yor; ama görünüşe göre, bu kez Engidu, hayat kadınına alaylı bir di-
lekte bulunuyor:) 

(5) "Seni krallar ve beyler sevsin. Kibar delikanlılar senin için çektik-
leri karasevdadan dizlerini dövsünler ve senin yoluna saçlarını yol-
sunlar! Asker ve subaylar senin için kemerlerini söksünler! Senin 
başına lacivert taşı ve altın dökülsün. Hazine bekçisi önceden üzerine 
işlemişken, şimdi onun hazinesi senin için açılsın ve serveti yoluna 
saçılsın! Seni tanrıların avlusuna ben götüreyim. Yedi çocuklu bir karı 
sana feda edilsin!" Engidu'nun hasta karnı sancı içindedir. Engidu 
odasında yalnız başına yatmaktadır. Gece gördüğü düşü arkadaşına 
anlatıyor: 

(6) "Arkadaş, bu gece bir düş gördüm. Gök bağırdı, yeryüzü yanıt 
verdi. Ben, yalnız başıma kırda kaldım. Orada asık yüzlü bir adam 
göründü. Yüzü büyük bir kuşa benziyordu. Kartal pençesi gibi, 
tırnaklı pençeleri vardı." (12 satırlık boşluktan sonra, kalan küçük bir 
parçadan elde edilecek sonuca göre, belki Engidu, bu adamın kendisi-
ne bir ölümün garip biçimini nasıl gösterdiğini anlatmıştır:)  

(7) "Sonra o adam, beni tümüyle değiştirdi. Kollarım sanki kuşlar 
gibi tüylendi. Beni elimden tutarak; karanlığın evine, Irkalla'nın otur-
duğu yere, içine ayak basanı bırakmayan eve, dönüşü olmayan yola, 
içinde oturanın ışıktan yoksun kaldığı eve, tozun besin olduğu, çamu-
run yemek olduğu yere, insanın kuşlar gibi tüylü giysiler taşıdığı ve 
karanlık yerde ışığın görünmediği eve götürdü. Girdiğim tozun evinde, 
tahtlar devrilmiş, kral taçları yere atılmıştı. Anu ve Enlil'e vekil olan, 
en eski zamandan beri ülkeye egemen olan krallık tacı taşıyan beyler, 
tepelerinde kızarmış et taşıyorlar, çörek taşıyorlar, içmek için 
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kırbalarında soğuk sular taşıyorlardı. Girdiğim tozun evinde, yüksek 
rahipler ve bakanlar, kutsallık taşıyan kimseler oturuyor. Tanrıların 
yakınları oturuyor, büyük tanrıların yağladığı rahipler oturuyor, Eta-
na oturuyor, Şumukan oturuyor, Yer Tanrıçası Ereşkigal oturuyor ve 
bunun önünde yerin yazmanı Belitseri diz çöküyor. Belitseri, elinde 
bir yazı levhası tutarak Ereşkigal'a okuyor. O, yönünü çevirip bana 
baktı 

(Bundan sonra, yaklaşık elli satırlık boşluk geliyor. Anlaşıldığına göre 
Gılgamış anasına sesleniyor:) 

(8) "Onunla birlikte her güçlüğe katlandım. Onunla birlikte nerelere 
gittiğimi düşün! Benim arkadaşım iyi şeyler haber vermeyen bir düş 
gördü." Onun düşü gördüğü gün, sona ermişti. Bundan sonra Engidu 
bir gün, iki gün yattı. Ölüm Engidu'nun yatak odasında oturuyor. Be-
şinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu gün... En-
gidu'nun hastalığı ağırlaştıkça ağırlaştı. On birinci ve on ikinci gün 
Engidu ölüm döşeğine yattı. Bunun üzerine Gılgamış'a bağırıp ona 
dedi: Arkadaş, ben bir ilence uğradım! Savaşta ölen bir adam gibi 
ölmüyorum. Savaştan korktuğum için şimdi onursuz ölüyorum. Arka-
daş her kim savaşta ölürse talihlidir; ama ben düşkün bir durumda 
ölüyorum.  

Yedinci Tabletin Anahtar Kelimeleri 
1) Arkadaş, neden büyük tanrılar bir araya çekilip birbiriyle 
danıştılar, mealindeki soru, yeni ve önemli bir değişikliğin olacağını 
bildiriyor. 

O değişiklik de şudur: İnsanların çoğu ölmeli.. Bu tercihte; Önce 
kırsal kesim (Engidu) ölmeli, diye bir karar çıkıyor. Fakat adaleti tem-
sil eden Büyük Tanrı (Anu) suçlulukta şehirli de, köylü de ortaktır; 
ölüm ikisine de gelmeli. Çünkü her ikisi, dünyayı dengeleyen has-
talıkları yenmekte ortak idiler ve tabiatı tahrip etmekte yine ortak idi-



 gılgamış destanı, tufan ve ebediyet arayışı 111 

 

ler. Ayrıca her ikisi de güneşin ışıkları açısından yani dünyaya hâki-
miyet açısından eşittirler, diyor. 

İkinci paragraftan anlaşılan kırsal kesimin tabiatın tahribatında daha 
fazla suçlu olduğu gerçeğidir. Çünkü onlar bütün ihtiyaçlarını orman-
dan ve yabani hayattan temin ediyorlar. 

Üçüncü paragraftan da anlaşılıyor ki; onlar henüz tam medeni ol-
madıkları ve ahlakî zaaflar taşıdıkları için toplu ölüm meselesinde 
yine onlar daha öncelikli oluyorlar. 

Dördüncü paragrafta ise, kırsal kesim çok telefat verse de son dö-
nemde kıymete binecek; solda (dünyanın geleceğinde) onlara güzel bir 
yer verilecek; dünyadaki bütün medeniyetler, doğal yapıya sahip 
çıkmaları için onların ayaklarını öpecektir. 

Beşinci paragrafta, Engidu hasta olmasına rağmen eski medenileşme 
dönemlerinin önemini anıyor. İnsan (hayat kadını) gücünü önemsiyor.. 
O ilk dönemlerin, bütün ilkelliklerine rağmen Orta Çağ medeniyetine 
denk olduğunu dile getiriyor. (Lacivert taşı ve altın Orta Çağın simge-
sidirler.) 

Altıncı paragrafta Engidu ölümü anlatıyor: Kartal pençeli kuş ölüm 
meleği demektir. İnsan öldükten sonra artık kumaş giymiyor; o da 
diğer hayvanlar gibi doğal tüylerle giysi ihtiyacını tamamlıyor: Özel-
likle mahşerde.. 

Yedinci paragraf kabir hayatını anlatıyor. Lütfen bu paragrafı bir daha 
anlayarak okuyun. Sekizinci paragraf ise, normal ölüm ile şehitlik 
arasındaki farkı anlatıyor. 

[Demek bu destanın ana konusu, insanın yeryüzüne gelip; medenî, 
insanî bir ortam içinde yetişip öte âleme ve ebediliğe hazırlık yap-
masıdır.] 

Bu yedinci paragrafın asıl izahı Onikinci Tablette gelecektir. Bu pa-
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ragraftaki isimler ise ya yeraltındaki bazı malzemelerin isimleridir. 
(Mesela Ereşkigal toprak demektir.) Veya dünyada yaşayıp öldükten 
sonra yeraltında hapsedilen bazı kralların veya kötü arketiplerin isim-
leridir. Bu isimler ile ilgili Ansiklopedilerden net bir mana çıkmıyor. 

Önemli Bir Not: Ölüm anını yaşayan ve Gılgamış gibi ebedî bir ha-
yatı elde edemeyen Engidu, onu bu duruma getiren avcıya ve hayat 
kadınına beddua ediyor: Çünkü O, bu yolda evlenemedi; çoluk çocuk 
olarak da olsa bir ebedilik kazanamadı; ayrıca tabiata olan tahribatının 
cezasını çekiyor. Evet, eğer eski halinde kalmış olsaydı hiç olmazsa 
biyolojik bir tür olarak nisbeten ebedî olurdu. 

 

SEKİZİNCİ TABLET 
Gün ağarmaya başlar başlamaz, Gılgamış ağzını açıp arkadaşına 
dedi: (Yaklaşık 20 satırlık boşlukta, Gılgamış, Engidu’ya gençliğini, 
birlikte yaptıkları işleri, özellikle Humbaba’nın ölümünü anımsatıyor. 
Tablet çok kırık olduğu için çevirmeye olanak yoktur. 22-50 satır tü-
müyle kırıktır. Bu satırlarda Gılgamış'ın, Uruk'un ileri gelenlerini En-
gidu’nun ölüm döşeğine çağırttığı anlatılmış olabilir.). Bundan sonra 
Gılgamış şöyle haykırdı:  

"Beni dinleyin! Siz, yaşlılar, beni dinleyin! Ben Engidu için 
ağlıyorum. Arkadaşım için. Ağıtçı kadınlar gibi acı sızı döküyorum. 
Sen belimin satırı, elimin yayı! Kemerimin kılıcı! Önüme siper olan 
kalkan! Benim bayramlık giysim! Benim biricik sevincim! Kötü bir 
düşman kalkıp beni soydu! Benim dostum, dağlarda tek başına gezen 
yaban eşeğini kovalayan katırcığım! Ey çölün parsı! Dostum! Engidu! 
Yoldaşım! Dağlarda tek başına gezen yaban eşeğini kovalayan 
katırcığım. Biz istediğimize kavuşmuş, dağlara tırmanmıştık. Gökyü-
zünün boğasını yakalamış ve onu öldürmüştük. Kimsenin girmediği 
yere girmiş, Humbaba'yı yok etmiştik! Şimdi seni yakalayan bu uyku 
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nedir? Sen karanlığa gömüldün. Beni dinlemiyorsun!" Gözünü yok-
ladı; ama Engidu artık gözünü açmadı. Yüreğini yokladı; yüreği at-
madı... Duyduğu acıdan aslan gibi bir böğürtü kopardı. Tıpkı yavru-
ları aşırılan dişi bir aslan gibi.. O, Engidu'nun yüzüne kapanıp saç-
larını yoldu ve ortalığı dağıttı. Güzel giysilerini paralayıp yerlere 
fırlattı..  

(Yaklaşık 80 satır boşlukta, Gılgamış'ın Engidu'yu yedi gün, yedi gece 
beklettiği anlatılıyor olmalı. O, acı dolu çığlıklarıyla arkadaşını yaşa-
ma geri döndüreceğini umuyordu.)  

Seni rahat yatakta yatıracağım. Evet, seni görkemli bir yatakta rahat 
ettireceğim. Evet, bir onur konumunda seni dinlendireceğim. Esenlik 
olan bir yerde.. Solumda bulunan bir yerde seni oturtacağım. Yeryü-
zünün bütün hükümdarları senin ayaklarını öpsünler.  Senin için Uruk 
halkına yas tutturacağım; mutlu kimselere çevrende acı dolu çığlıklar 
attıracağım ve ben, senden sonra bedenimi pis bir duruma getirip 
senin için kendimden geçeceğim. Sırtıma bir aslan postu alıp çöllere 
düşeceğim." (Bundan sonra 137 satırlık bir boşluk geliyor ki, bu boş-
lukta Engidu'nun gömülmesi anlatılmış olmalıdır. Aşağıdaki dört 
satırın ne anlattığını bilmiyoruz).  

Gün ağarır ağarmaz, dışarı, Elemmaku'dan yapılmış büyük bir sofra 
çıkardı. Akikten bir fincanı balla doldurdu. Lacivert taşından bir fin-
canı tere yağla doldurdu. (Tabletin geri kalan 25 satırı kırılmıştır). 

8. Tablet, ölünün son durumunu ve ölünün kabre konduktan 
sonra onun için yapılan işleri anlatır; şöyle ki: 

a) Önce uzun uzadıya yas tutmalar… Yas tutmak için söylenen sözler, 
ölünün uğraşlarından seçilir. Burada ise, Engidunun dağlarda ve 
kırlarda yaptığı başarılar anlatılır. Metinde iki sefer tekrar edilen Ey 
yaban eşeğini kovalayan katırcığım ifadesi, kırsal kesimin bir ara tür 
olduğuna bakar. Evet, kırsal kesim ne tam vahşi (yabani)dir; ne de tam 
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şehirlidir. Galiba son satırlarda geçen bal ve yağ ifadeleri de onların 
en büyük eserinin gıda sektörü olmasına işarettir.. Çok ilginçtir ki; 
kırık ve kayıp olan satırlar, metnin bütünlüğünü ve manasının ahengi-
ni bozmuyor. Demek bu gibi metinler, çağlar ötesinden insanlığa ge-
len birer mesajdırlar. 

b) Sonra ölünün sevabına yemek vermek ve onun namına başka iyilik-
ler yapmak.. 

c) Sonra tatlı (ballı) ve değerli (yağlı) eşyalarını müze gibi yerlerde 
teşhir etmek. Elemmaku değerli bir kereste cinsi demektir. Ki müzele-
re yakışır raflar ondan yapılır. 

 

DOKUZUNCU TABLET 
Gılgamış, arkadaşı Engidu için acı gözyaşları döküp kırlara koşarak 
dedi: "Ben ölmeyecek miyim? Ben de Engidu gibi ölmeyecek mi-
yim? Gönlümü üzüntü kapladı. Bana ölüm korkusu geldi. Şimdi 
kırlara koşuyorum. Ubar-Tutuş'un oğlu Utnapiştim'e gitmek için yol 
aldım. İvedilikle oraya gidiyorum. Dağın geçitlerine gece vardım. 
Aslanları görüp korkuttum. Başımı yukarı kaldırıp Ay Tanrısı'na yal-
vardım. Bu yalvarışım bütün tanrılara yöneldi: Korkulu yerde beni 
sağ bırakın!" Gılgamış sonunda uykuya daldı ve gördüğü bir düşü onu 
irkiltip uyandırdı. Gılgamış şöyle bir düş gördü: 

O ayın parlak ışığında yürüyerek bir sürü aslana rasladı. Bunları 
görünce yaşamından zevk aldı; satırını kaldırıp koluna astı ve kemeri-
ne takılı kılıcını kınından sıyırıp aslanların arasına daldı. Bunlardan 
ikisini öldürüp gerisini dağıttı. Öldürülen bu iki aslanın yeşim 
taşından yontularını yaptı. Yontuları boyadı ve üzerlerine aslanların 
adlarını kazıdı. Birisine ..., ötekine de ... dedi ve her iki yontuyu, gece 
kendisini aslanların tehlikesinden koruması için, Ay Tanrısı'na arma-
ğan etti. (22 satırlık boşluk. Gılgamış bir dağa geldi.) Dağın adı 
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Mâşu'dur. Gılgamış bu Mâşu dağına gelince, günü gününe güneşin 
çıkmasını ve girmesini bekleyen, başları gökyüzüne kadar yükselen 
ve göğüslerine kadar cehenneme batmış bulunan iki akrep insanın, 
bu dağın kapısını beklediklerini gördü. Bunlar öylesine korku veri-
ciydi ki, korkudan yüzlerine bakılmazdı. Bunların görünüşü ölümdür. 
Bunların korkunç görünümü tüyleri ürpertiyor ve dağları deviriyor. 
Bunlar, güneşin dağdan çıkmasını da ve dağa girmesini de bekliyor-
lar. Gılgamış, bunları görünce korkudan ve dehşetten gözü karardı ve 
o, aklını başına toplayıp bunların yanına yaklaştı. Akrep adam 
karısına seslendi: 

"Buraya, bize gelenin vücudu tanrı etinden midir?" Akrep adamın 
karısı ona yanıt verdi: 

"Onda üçte iki tanrılık, üçte bir insanlık vardır!" Akrep adam, insan 
yüzlü, tanrıların çocuğuna seslenip şu sözleri söyledi: 

"Neden ötürü bu denli uzun yol yürüyüp buraya benim yanıma kadar 
geldin? Geçit vermez ırmakları geçtin? Başına gelenleri bilmeyi pek 
isterdim." (28 satırlık boşluk. Gılgamış yanıt verdi:) Utnapiştim için, 
atam olan Utnapiştim'in yolunda! O, tanrıların arasına girdi ve 
tanrıların toplantısında yaşama kavuştu. Ondan ölüm ve yaşamı sora-
cağım!" Akrep adam ağzını açıp Gılgamış'a dedi: "Gılgamış, bunu 
bilecek insan yoktur! Dağların kapuzuna kimseler girmedi. Dağların 
içinde iki kez on iki saat uzaklığında bir boğaz vardır; içi koyu ka-
ranlıktır. Işık yoktur. Güneş doğduğu zaman dağın kapısı açılır, 
battığı zaman kapı kapanır."  

(73 satırlık boşluk. Görünüşe göre Gılgamış Akrep adama yalvarıp 
yakararak dağdan geçmek için izin almak gereğini duymuştur.) 

Akrep adam konuşmak için ağzını açıp Gılgamış'a şu sözleri söyledi: 
"Yürü Gılgamış, korkma! Sana Mâşu dağının yolunu açıyorum. Dağları 
ve tepeleri güvenerek aş! Ayakların seni sağlıkla yurda götürsün! Dağın 
kapısı önünde açılsın!" Gılgamış bunu duyar duymaz, Akrep adamın 
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sözüne uyup, Şamaş'ın yolunda dağın kapısından içeri ayak bastı.. 

O, bir kez iki saat ileri gidince koyu karanlığa düştü. Işık görünme-
di. Küçük bir ışık sızıntısı, karanlığın arkasında ne olduğunu ona 
göstermedi. 

O, iki kez iki saat ileri gidince: koyu karanlığa düştü. Işık görünme-
di. Küçük bir ışık sızıntısı, karanlığı arkasında ne olduğunu ona 
göstermedi. 

O, iki kez üç saat ileri gidince: koyu karanlığa düştü. Işık görünme-
di, küçük bir ışık sızıntısı, karanlığın arkasında ne olduğunu ona 
göstermedi. 

O, iki kez dört saat ileri gidince: koyu karanlığa düştü. Işık görün-
medi, küçük bir ışık sızıntısı, karanlığın arkasında ne olduğunu ona 
göstermedi. 

O, iki kez beş saat ileri gidince: boyu karanlığa düştü. Işık görün-
medi. Küçük bir ışık sızıntısı, karanlığın arkasında ne olduğunu ona 
göstermedi. 

O, iki kez altı saat ileri gidince: koyu karanlığa düştü. Işık görün-
medi. Küçük bir ışık sızıntısı, karanlığın arkasında ne olduğunu ona 
göstermedi. 

O, iki kez yedi saat ileri gidince: koyu karanlığa düştü. Işık görün-
medi. Küçük bir ışık sızıntısı karanlığın arkasında ne olduğunu ona 
göstermedi. 

O, iki kez sekiz saat ileri gidince yorgunluktan soluyordu; fakat ka-
ranlık koyuydu, ışık yoktu. 

O, iki kez dokuz saat ileri gidince: onun alnına kuzey yeli vurdu. O, 
iki kez on saat ileri gidince: kapıya yaklaştı... (Bir satır eksik) 

O, iki kez on bir saat ileri gidince: güneş girmeden, o dışarı çıktı. 
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O, iki kez on iki saat ileri gidince: aydınlık parlıyordu. O, cins taşlarla 
dolu bir bahçeye girdi. Bunların görkemini görünce rahatladı. Akikten 
meyveler taşıyan üzüm salkımları dallarda asılıdır. Görünüş çok hoş-
tu. Lacivert taşı goncalar taşıyor, meyveler taşıyor; görünüşü bir 
zevktir. (6'ncı sütunun küçük kalıntıları cins taşlar bahçesini sonuna 
dek betimliyor.) 

 

 

Dokuzuncu Tabletin İzahı 
Soyut değerleri öğrenen ve bireysellik fikri onda tam gelişen Gılgamış 
(medeni ve tecrübe görmüş insan) çevredeki ölümlerden özellikle top-
lu ölümlerden kendisinin de öleceğini öğreniyor. 

Ölümü yenen (yani sürekli yenilenen) Ubar-Tutuş oğlu Utnapiştimi 
aramaya çıkar. Ubar-Tutuş çağları aşacak şekilde yaşayan demektir. 
Utnapiştim ise, her çağda yeni bir beden giyerek çok uzun bir dönem 
yaşayan manasına gelir.) 

Fakat normal bir insanın bu noktalara varması için birçok engel (dağ) 
var. Bu uğurda Gılgamış önce Ay tanrısına yalvarır (ruhanileşir.) (Ay 
ruhaniliği ve metafizik âlemi temsil eder.) Bu ruhanilik sayesinde bir-
çok aslanı (ölüm durumunu) yener. Evet, bütün geleneklerde aslan 
ölüm demektir. Ona mukabil, at veya kuzu hayat demektir. Gılgamış 
bu vesileler ile ölümleri manen (taş olarak) hayata dönüştürür. Ay 
(ruhanilik) ona bu yolu açıyor. 

Akrep insan, bilgili ve maddi insanı temsil eder. Bu Akrep insan in-
sanın sadece ruhen diri olmasının yetmeyeceğini söylüyor. İnsan, o 
kadar çok amel ve iyilikler yapmalıdır ki, üçte iki tanrılık (manevi 
soyut değerler) üçte bir insanlık (maddi değerler) taşımalı diye söylü-
yor; maddi somut yönün de önemli bir değerinin olduğunu dile getiri-
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yor. Nitekim Maşu dağı çifte başlı, çok uzun bir yolculuk (meşiy) 
gerektiren engel demektir. Akrep de çifte kıskaçı ile ikililikte bilinci 
temsil eder.  

Demek bu iki önemli yönü kazanmak için insanın çok çalışması gerekir 
ki; bu 9. Tablet metninde siyah olarak dizilen nakarat cümleler, bu 
çalışmaların önemini bildiriyor. Öyle ki; uzun bir dönem çabalamak 
bile o ebedi ve mükemmel âlemde ancak küçük bir ışığın kazanılmasına 
sebep oluyor. En sonunda iki kez 12 saat (gece gündüz yapılan çok 
büyük bir çaba) ile ancak o ebediyet güneşi bulunur. Demek İslam’ın 
hem manevi hem maddi olarak vaad ettiği ebedi cennet, ancak böyle 
elde edilebilir. Bu tabletin son paragrafı bu cenneti anlatır; şöyle ki: 

O, iki kez on iki saat ileri gidince: aydınlık parlıyordu. O, cins taşlarla 
dolu bir bahçeye girdi. Bunların görkemini görünce rahatladı. Akikten 
meyveler taşıyan üzüm salkımları dallarda asılı idi. Görünüş çok hoş-
tu. Lacivert taşı goncalar taşıyor, meyveler taşıyor; görünüşü, bir 
zevkti. (6'ncı sütunun küçük kalıntıları cins taşlar bahçesini sonuna dek 
betimliyor.) 

Bazı tarikatler ise özellikle Hıristiyanlık dini bu aydınlık cenneti iste-
miyorlar; onlar sadece ruhanilik ile (Ay ile) isteyip sonsuz bir bilinç 
gecesi ile yetiniyorlar. Fakat ideal olan İslam’ın diyalektik ve dengeli 
yapısıdır. 

Bir Hatırlatma 
“İki kez sekiz saat gidince, yorgun düştü, karanlık koyu idi; ışık yoktu” 
cümlesi, sadece ruhanî olarak gidenleri anlatır. (Sekiz sayısı ruhanilik 
sembolüdür.) 

“İki kez 11 saat gidince güneş görünmeden dışarı çıkmak” ise diya-
lektik süreç tamamlanmadan sonsuz birliğe sahip çıkmak demektir. 
Hâlbuki gerçek birliği elde etmek böyle aceleci ve tek taraflı olmakta 
değildir. Diyalektik süreci bilerek bekleyip ondaki zıtları dengelemek-
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tedir. 

“İki kez 12 saat olunca güneş (aydınlık) görünürdü” cümlesi de der 
ki; insanoğlu dünya sisteminin ve diyalektiğin dengesini bildiği zaman 
ancak gerçek aydınlık görünür. 

 

 

ONUNCU TABLET 
(1) Sâkiye Siduri, denizin ıssız bir köşesine yerleşmiştir. O tahtında 
oturuyor. Sâkiye için ağaçtan ayaklar yapılmıştır. Bu ayaklar üzeri-
ne altından yapılmış şıra fıçıları konmuştur. Tanrıça sık bir duvak 
örtünmüştür. Yüzü görünmemektedir. Gılgamış koşup onun yanına 
geldi. Kirle örtülüdür. Bir posta bürünmüştür. Bedeninde tanrı eti 
vardır. Gönlü üzgündü. Yüzü uzun yolculuk yapan bir yolcunun yüzü-
ne benziyordu. Sâkiye, onu uzaktan görünce içinden düşünerek kendi 
kendisine şöyle söylendi: 

"Her halde bu adam bir yabanıl hayvan öldürücüsüdür; ama yolu 
neden buraya düştü?" 

(2) Sâkiye onu görünce, kapıyı dışardan ve içerden sürgüledi. Ancak 
Gılgamış onun ne yaptığına iyice dikkat etti. O, çenesini kaldırıp 
bağırmaya başladı. Gılgamış ona, Sâkiye'ye seslendi: "Sâkiye, ne 
gördün de kapını sürgüledin? Kapını sürgüleyip, sürgü üstüne sürgü 
vurdun. Senin iç kapını döverim ve sürgüsünü kırarım!" (Bundan son-
raki boşlukta, olasıdır ki, Şamaş'ın günlük dönüşü sırasında Sâkiye, 
Siduri'ye uğradığı zaman Siduri'nin Gılgamış hakkında Şamaş'a verdi-
ği bilgi anlatılmıştır). "O, yabanıl hayvanları avlayıp postlarını giyi-
yor ve etlerini yiyor. Gılgamış şimdiye dek hiç kimsenin varamadığı 
hedefe ne zaman varacaktır? Ne zaman uygun yeli izleyecektir?" Şa-
maş düş kırıklığına uğrayarak ona dönüp, Gılgamış'a dedi: 
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"Gılgamış, nereye koşuyorsun? Sen aradığın yaşamı bulamaya-
caksın!"  Gılgamış ona, yiğit Şamaş'a dedi: 

(3) "Kırlarda şuraya buraya koştuktan ve dolaştıktan sonra, yerin 
altında başımı dayayıp bütün yıl uyuyacak mıyım? Hayır! Gözlerim 
güneşi görmek istiyor. Kendimi güneşin aydınlığına kandırmak isti-
yorum. Benim için karanlık, aydınlık kadar uzaktır. Fakat ölüm, ne 
zaman güneşin ışığını görebilmiştir? (Bundan sonraki boşlukta, Şa-
maş'ın Gılgamış'a avutucu bir yanıt verip vermediği pek belli değildir. 
Bu arada Şamaş gittikten sonra Gılgamış, Sâkiye Siduri'yle yine baş-
başa kalmıştır). Gılgamış ona, Sâkiye'ye dedi: 

(4) "Ben gökyüzünden aşağıya inen boğayı yakalayıp yok ettim. Ben 
katran ormanının bekçisini vurdum. Katran ormanında oturan 
Humbaba'yı öldürdüm. Dağların geçidindeki aslanları öldürdüm." 
Sâkiye ona, Gılgamış'a dedi:  

(5) "Eğer sen bekçiyi vuran, katran ormanında oturan Humbaba'yı 
öldüren, dağların geçidindeki aslanları öldüren, gökyüzünden aşağı 
inen boğayı yakalayıp yok eden Gılgamış'san ne diye yanakların 
erimiş? Ne diye yüzün çarpılmış? Ne diye gönlün hoş değil? Ne diye 
yüzün arıklamış? Ne diye gönlünde üzünç var? Ne diye yüzün uzun 
yolculuk yapan bir yolcunun yüzüne dönmüş? Ne diye yüzün ayaz-
dan ve güneşin sıcağından çökmüş? Ne diye krallığı unutup kırlarda 
dolaşıyorsun?"  

(6) Gılgamış ona, Sâkiye'ye dedi: "Benimle birlikte bütün güçlüklere 
katlanan, aşırı sevdiğim arkadaşım, benimle birlikte bütün güçlüklere 
katlanan, aşırı sevdiğim Engidu, insanlığın yazgısına kavuştu. Onun 
için gece ve gündüz ağladım. Onun gömülmesine razı olmadım. Acaba 
arkadaşım sesime uyanacak mı diye. Yedi gün yedi gece böyle yaptım. 
Burnundan kurtlar düşünceye kadar. O, oraya gitti gideli yaşamı 
bulamadım. Bir haydut gibi kırların ortasında dolaşıyorum. Sâkiye, 
şimdi senin yüzüne bakıyorum. Sonsuz derdim olan ölümü görme-



 gılgamış destanı, tufan ve ebediyet arayışı 121 

 

yim diye!" Sâkiye ona, Gılgamış'a dedi:  

(7) "Gılgamış nereye koşuyorsun? Sen aradığın yaşamı bulamaya-
caksın. Tanrılar insanları yarattığı zaman, onlar insanlara ölümü 
verip yaşamı kendi ellerinde tuttular. Ey Gılgamış! Karnın dolu olsun, 
gece gündüz kendini eğlendir! Her gün bir şenlik yap! Gece gündüz 
hora tepip oyna! Üstün temiz olsun. Başın yıkansın. Suyla yıkanmış ol! 
Elindeki küçüğe bak. Karın kucağında gününü görsün!" (Küçük boş-
luk). Gılgamış ona, Sâkiye'ye dedi: 

(8) "Şimdi, Sâkiye, Utnapiştim'e giden yol hangisidir? Haydi, bana 
onun ismini ver! Bana ismi versene! Olursa denizi aşayım; olmazsa 
kırdan geçip gideyim! Sâkiye ona, Gılgamış'a dedi: "Gılgamış, şim-
diye dek böyle bir geçit yoktu. Eskiden beri denizi hiç kimse aş-
mamıştır. Denizi aşan yalnızca yiğit Şamaş'tır. Şamaş'tan başka, öte 
geçeye kim gider? Geçiş güçtür. Deniz yolu çetindir. Bundan başka 
orada ölüm suyu da vardır. Bu, denizin önünü kapar! Gılgamış, 
şimdi denizi aşsan bile, ölüm suyuna varsan bile, yine ne yapa-
caksın? Gılgamış, orada bir Urşanabi var. O, Utnapiştim'in gemici-
sidir. Onunla birlikte Taştankiler var. Urşanabi, orman içinde ker-
tenkeleyi toplar. Onu sen kendin bulmalısın. Olursa onunla birlikte 
aş; olmazsa geri dön!" Gılgamış bunu duyar duymaz, satırını kaldırıp 
koluna astı ve kemerine takılı kılıcını kınından sıyırıp ormanın içine 
dalarak, Taştankilerin yanına indi ve bir ok gibi onların arasına düş-
tü. (Belki küçük bir boşluk) 

(9) O hırsla onları darmadağın etti. Bu sırada Urşanabi geri dönüp 
Gılgamış'ın tepesine dikildi ve onun gözlerine baktı. Urşanabi ona, 
Gılgamış'a dedi: "Söyle bakalım senin adın nedir? Ben uzaktaki 
Utnapiştim'in kölesiyim!" Gılgamış ona, Urşanabi'ye dedi: Benim 
adım Gılgamış'tır. Ben, Anu'nun evi olan Uruk'tan gelenim. Ben, 
dağlarda iz güdenim. Uzun bir yoldan, güneşin çıktığı yoldan gele-
nim. Urşanabi şimdi seninle yüz yüzeyim. Bana uzaktaki Utnapiş-
tim’i göster! Urşanabi ona, Gılgamış'a dedi:  
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"Ne diye yanakların erimiş? Ne diye yüzün çarpılmış? Ne diye gönlün 
hoş değil? Ne diye yüzün arıklamış? Ne diye gönlün üzgün? Ne diye 
yüzün uzun yolculuk yapan bir yolcunun yüzüne dönmüş? Ne diye 
yüzün ayazdan ve güneşin sıcağından çökmüş? Ne diye krallığı unutup 
kırlara düşüyorsun?" 

Gılgamış ona, gemici Urşanabi'ye dedi: "Urşanabi, yanaklarım eri-
mesin mi, yüzüm çarpılmasın mı, gönlüm üzgün olmasın mı, yüzüm 
uzun yolculuk yapan bir yolcunun yüzüne dönmesin mi, yüzüm ayaz-
dan ve güneşin sıcağından çökmesin mi, krallığı unutup kırlara düş-
meyim mi? Benim dostum, dağlarda tek başına gezen yaban eşeğini 
kovalayan katırcığım! Ey çölün parsı! Dostum Engidu! Yoldaşım! 
Dağlarda tek başına dolaşan yaban eşeğini kovalayan katırcığım! Biz 
isteğimize kavuşmuş, dağlara tırmanmıştık. Gökyüzünün boğasını 
yakalamış ve onu öldürmüştük. Kimsenin girmediği yere girmiş, Hum-
baba'yı yok etmiştik. Dağların yolaklarında aslanlar vurmuştuk! Be-
nimle birlikte bütün güçlüklere katlanan, aşırı sevdiğim arkadaşım; 
benimle birlikte bütün güçlüklere katlanan aşırı sevdiğim Engidu'yu 
insanlığın yazgısı yakaladı. Onun için altı gün yedi gece ağladım. 
Onun gömülmesine razı olmadım, burnundan kurtlar düşünceye ka-
dar. Arkadaşımın başına gelenler, benim de başıma gelecek diye kork-
tum. Ölümden korktuğumdan kırlara düştüm. Arkadaşımı düşünmek 
beni daha çok sıktığından, kırlarda uzun yolculuk yapıyorum. En-
gidu'yu düşünmek beni daha çok sıktığından, kırlarda uzun yollar 
yürüyorum! Ah, nasıl susayım? Ah, nasıl susayım? Kırlarda şuraya 
buraya koştuktan sonra, yerin altına başımı dayayıp bütün yıl uyuya-
cak mıyım? Hayır! Gözlerim güneşi görmek istiyor. Kendimi güneşin 
aydınlığına kandırmak istiyorum. Benim için karanlık, aydınlık kadar 
uzaktır. Ama ölü, ne zaman güneşin ışığını görmüştür?" Gılgamış 
ona, gemici Urşanabi'ye dedi: 

"Şimdi, Urşanabi, Utnapiştim'e giden yol hangisidir? Haydi, bana 
onun ismini ver! Bana ismi versene! Olursa denizi aşayım; olmazsa 
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kırdan geçip gideyim!" Urşanabi ona, Gılgamış'a dedi: 

"Ey Gılgamış, kendi ellerin geçişe engel oldular! Sen Taştankileri 
darmadağın ettin... Sen kürekçileri yok ettin. Taştankiler darma-
dağın oldukları için geçit yoktur! Gılgamış, baltayı eline al! Hemen 
aşağı ormana geri git, karşına çıkacak olan beş kez on iki endaze 
uzunluğundaki yüz yirmi küreği kes ve sonra onlara meme biçimin-
de ayna yapıp bana getir!" Gılgamış, bunu duyar duymaz baltayı 
eline aldı ve belinden kılıcı sıyırıp aşağı, ormana geri gitti.  

Beş kez on iki endaze uzunluğunda gördüğü yüz yirmi küreği kesti 
ve onlara meme biçiminde ayna yapıp Urşanabi'ye getirdi. Gılgamış 
ve Urşanabi gemiye bindiler. Gemiyi dalgaların üzerine oturtup de-
nize açıldılar. Bir ay on beş günlük yol üç günde kestirildi. Urşana-
bi, böylece ölüm suyuna dek vardı. Urşanabi ona, Gılgamış'a dedi: 

"Sakın Gılgamış! Bir kürek al! Ölüm suyu eline değmesin. Gılgamış 
ikinci küreği, üçüncü ve dördüncü küreği al! Gılgamış, beşinci küreği 
al! Altıncı ve yedinci küreği al! Gılgamış, sekizinci, dokuzuncu ve 
onuncu küreği al! Gılgamış, on birinci küreği, on ikinci küreği al!" 
Gılgamış, böylece bu yüz yirmi küreği kullanmıştı. O, bu sırada ke-
merini çözdü... Gılgamış, üstündeki giysiyi çıkarıp, geminin anbarını 
(sintine) pençesiyle boşaltarak gemiyi yukarı kaldırdı. Utnapiştim onu 
uzaktan görünce, içinden kendi kendine şöylece söylendi: “Geminin 
Taştankileri niçin kırılmış? Geminin sahibi olmayan biri niçin gemi-
ye bindi? Buraya gelen benim adamlarımdan biri değildir.” (Üç satır 
eksik) “…gönlün benden ne diliyor?” (20 satırlık boşluk…)  

(10) Gılgamış Utnapiştim’e vardı Utnapiştim ona, Gılgamış’a dedi: 
“Ne diye yanakların erimiş? Ne diye yüzün çarpılmış? Ne diye gönlün 
hoş değil? Ne diye yüzün arıklamış? Ne diye gönlün üzgün? Ne diye 
yüzün, uzun yolculuk yapan bir yolcunun yüzüne dönmüş? Ne diye 
yüzün ayazdan ve güneşin sıcağından çökmüş? Ne diye krallığı 
bırakıp kırlara düşüyorsun?” Gılgamış ona, Utnapiştim’e dedi:  



124 mitoloji ve gerçek  
 
“Utnapiştim, yanaklarım erimesin mi, yüzüm arıklamasın mı? Gönlüm 
üzgün olmasın mı? Yüzüm uzun yolculuk yapan bir yolcunun yüzüne 
dönmesin mi? Yüzüm ayazdan ve güneşin sıcağından çökmesin mi? 
Krallığı unutup kırlara düşmeyim mi? Benim dostum, Dağlarda tek 
başına dolaşan yaban eşeğini kovalayan katırcığım! Ey çölün parsı! 
Dostum Engidu! Yoldaşım! Dağlarda tek başına dolaşan yaban eşeği-
ni kovalayan katırcığım! Biz, isteğimize kavuşmuş, dağlara 
tırmanmıştık. Gökyüzünün boğasını yakalamış ve onu öldürmüştük. 
Kimsenin girmediği yere girmiş, Humbaba’yı yok etmiştik! Dağların 
yolaklarında aslanları vurmuştuk! Benimle birlikte bütün güçlüklere 
katlanan, aşırı sevdiğim Engidu’yu, İnsanlığın yazgısı yakaladı. Onun 
için altı gün yedi gece ağladım. Onun gömülmesine razı olmadım, 
burnundan kurtlar düşünceye kadar. Arkadaşımın başına gelenler, 
benim de başıma gelecek diye korktum. Ölümden korktuğumdan 
kırlara düştüm. Arkadaşımı düşünmek, beni daha çok sıktığından, 
Kırlarda uzun yolculuk yapıyorum! Engidu’yu düşünmek, beni daha 
çok sıktığından, Kırlarda uzun yollar yürüyorum! Ah, nasıl susayım? 
Ah, nasıl susayım? Sevdiğim arkadaşım toprak oldu! Sevdiğim arka-
daşım Engidu toprak oldu! Ben de onun gibi yatmayacak mıyım Ve 
onun gibi sonsuza dek uyumayacak mıyım?”  

(11) Gılgamış ona, Utnapiştim’e dedi: “Hadi gidelim. Herkesin 
ağzında dolaşan, uzaktaki Utnapiştim’i görmek istiyorum.32 Bütün 
ülkeleri yürüyerek geçtim. Sarp dağlar aştım. Bütün denizleri geçe 
geçe geldim. Gözlerim tatlı uykuya doymadı. Her zaman gecelemeden 
özeğim tükendi. Organlarımı sızı kapladı. Daha Sâkiye’nin evine var-
madan üstüm başım paralandı. Ayı, sırtlan, aslan, pars, kaplan, yağ-
murca ve dağ keçisi öldürdüm. Bunların etlerini yiyip derilerini giyi-
yordum. Çektiğim bu yıkım, artık önüme kapısını kapasın. Zift ve kat-
ran bu kapıyı tıkalı tutsun. Artık bana çocuk sevinci verilsin.” (Bir 

                                                
32 Gılgamış Utnapiştimi henüz tanımıyor, onu başka biri sanıyor. 
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satır anlaşılmamıştır) Utnapiştim ona, Gılgamış’a dedi: “Ey Gılgamış, 
Sen bir tanrı çocuğu olduğun halde niçin yoksulluğa düştün? Niçin 
tanrıların ve insanların alınyazılarına karşı geliyorsun? Baban ve 
anan sana hep iyi şeyler gösterdi. Ey Gılgamış, niçin aptala döndün? 
(30 satırdan çok süren bir boşluktan sonra, Utnapiştim’in sözü kesil-
miyor gibi görünüyor:) 

Kızgın ölüm, insanı sinsi sinsi hep arkadan izler. Herhangi bir zamanda 
bir ev yaparız, Herhangi bir zamanda bir belge damgalarız. Herhangi bir 
zamanda kardeşler arasında miras pay ederler. Herhangi bir günde bu 
kardeşler arasında kavga çıkar. Herhangi bir günde ırmak taşar ve ülkeyi 
su basar. Balıkçıl kuşları ırmak boyunca uçarlar. Irmağın yüzü güneşin 
yüzüne bakar; Ama eskiden beri hiçbir şeyde kararlılık görülmez. 
Çalınan da, ölen de birdir. Ölümün biçimi çizilmez! Be hey insanoğlu! 
Be hey adam! Beni kutsadıktan sonra, büyük tanrılar olan Anunnaki33 
toplandı. Yazgıyı oluşturan And34 tanrıçası, Onlarla birlikte alınyazısını 
belirledi. Ölümü ve yaşamı onlarla birlikte saptadı; ama onlar ölümü 
bildirmediler. 

Bir Giriş: Başından beri açıkça görüldüğü gibi; bu destan insanın 
yeryüzündeki serüvenini anlatıyor. Akıl ve idrakin gelişmesi, insanın 
bireysel olarak kendi varlığının ve benliğinin farkına varması; birey ve 
benlik için en önemli bir hakikat olan ölümü idrak etmesi, bunun için çare 
araması ve bu uğurda tabiata egemen olmaya çalışmasıdır. Tabiata 
egemen olup kollektif yönden varlığına bir nevi ebediyet kazandırmakla 
beraber, aslında daha büyük ölümlere, dünyadaki hayatın tamamen 
ölmesine sebep olmasıdır. Çünkü dünya ebedi kalınacak bir yurt değildir. 

Hatta insan bu dünya hayatını tam garantiye aldım, derken karşı konul-
maz büyük tufanlar ve musibetler gelir; nerede ise hayatın tümüne son 
verir. Buna rağmen insanoğlu ebediyeti kazanmak için en çok korktuğu 
ölüme bir çare arayarak; büyük bilinç dosyaları demek olan ve dinlerde 
                                                
33 Yer altı tanrıları. 
34 Kader demektir. 
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melek denilen, mitolojilerde tanrı (ölümsüz varlık)  denilen kollektif ve 
zaman üstü bir yapı kazanabiliyor. Bu kollektif boyutta soyut değerleri 
tam bilen insan (Gılgamış) soyut değerleri yarı yarıya öğrenen kırsal ke-
simden daha şanslı olduğu için; Engidu ölüyor. Ama Gılgamış yoluna 
devam ediyor. İşte gelin bu ebediyet yolculuğunun son üç aşamasını (son 
üç tabletinin manalarını) beraber izleyelim: 

 

 

Onuncu Tabletin  Anahtar Kelimeleri 
1) Sakiye Sıduri, Akkatçada gönüllere manen ebedilik suyunu içiren 
demektir. 

- Kâinat ve varlık sistemi değişim ve dönüşüm çarkları içinde çalka-
lanırken; Sakiye sonsuz bilinç denizinin bir köşesinde oturuyor. Ebe-
dilik kazancı konusunda, en büyük taht sahibi odur. 

- “Onun ağaçtan ayakları var. O ağaçtan ayakların üzerinde altından 
yapılmış şıra fıçıları var.” Bu iki cümle der ki; bütün varlık sonsuz bir 
bilinç içermekle beraber bu bilincin ayakları başta ağaç ve bitkiler 
olmak üzere biyolojik alanlardır. Ve bu biyolojik alanlarda kurulu 
olan sosyal hayattır. (Altın ve şıra fıçıları sosyal hayatın sembolüdür.) 

“Bu biyolojik bilinç (zarif tanrıça (melek) yüzünü (öz varlığını) gös-
termiyor.” (Çünkü onun özü soyuttur.) 

Bu melekimsi bilince karşı Gılgamış (medeni insan,) aklıyla ve kal-
biyle o bilince yanaşır. Fakat bu medeni insan, günahlar ile kirlenmiş-
tir. En büyük bir melek iken sıradan bir hayvan olmuştur; postları gi-
yiniyor. Fakat onun kalbinin derinliklerinde tanrı eti (akıl ve beyin) 
vardır. 

Onun bu durumunu gören Sakiye (bilinç tanrıçası ve meleği) onun için 
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şöyle diyor:  

- Bu adam bir yabani hayat öldürücüsüdür. Hem sıradan hem sıra dışı 
bir canavardır, acaba neden tanrılara özel bu yola girmiştir? 

Sakiye (bilinç meleği) Gılgamışı görünce kendi kapısını içerden ve 
dışardan sürgüledi. Gılgamış bunun farkına vardı; tek çare olarak çe-
nesini kaldırıp bağırmaya başladı. (Yani çok samimi olarak dua etti) 
ve şöyle seslendi: 

“Benim bu ebedilik bilincine varmam için, bütün kapıları kırarak sür-
güleri açacak yeteneklerim var; ben ölüp toprak altında hep öyle ya-
tamam. Ben hayat güneşini görmek istiyorum, o aydınlıkla doymak 
istiyorum. Her ne kadar ben bundan uzakta da olsam.. Ölüm âleminde 
aydınlık ve güneş yoktur; ben orayı kabullenemem. Ben, tabiatı 
(Humbabayı) ve hastalıkları (Gök Boğasını) yendim. Ben ölüme razı 
olamam.” 

Sakiye (biyolojik bilinç) ve savaş tanrısı (enerji meleği) bu dünya sal-
tanatında bu adam ebedileşemez diyorlar. Sonra Sakiye Gılgamışı 
gerçek bilince getirebilmek için ona şu soruları soruyor: 

"Eğer sen bekçiyi vuran, katran ormanında oturan Humbaba'yı 
öldüren, dağların geçidindeki aslanları öldüren, gökyüzünden aşağı 
inen boğayı yakalayıp yok eden Gılgamış'san ne diye yanakların 
erimiş? Ne diye yüzün çarpılmış? Ne diye gönlün hoş değil? Ne diye 
yüzün arıklamış? Ne diye gönlünde üzünç var? Ne diye yüzün uzun 
yolculuk yapan bir yolcunun yüzüne dönmüş? Ne diye yüzün ayaz-
dan ve güneşin sıcağından çökmüş? Ne diye krallığı unutup kırlarda 
dolaşıyorsun?" 

Sakiye Gılgamışa bunu soruyor.. Fakat satır arasında Gılgamışa: Ölüm 
çok feci bir şeydir; ben nasıl bu hallere girmeyeyim dedirtmiş oluyor.. 
Gılgamış Sakiyeye şöyle cevap veriyor: 

"Benimle birlikte bütün güçlüklere katlanan, aşırı sevdiğim arka-
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daşım, benimle birlikte bütün güçlüklere katlanan, aşırı sevdiğim En-
gidu, insanlığın yazgısına kavuştu. Onun için gece ve gündüz ağladım. 
Onun gömülmesine razı olmadım. Acaba arkadaşım sesime uyanacak 
mı diye. Yedi gün yedi gece böyle yaptım. Burnundan kurtlar düşün-
ceye kadar. O, oraya gitti gideli yaşamı bulamadım. Bir haydut gibi 
kırların ortasında dolaşıyorum. Sâkiye, şimdi senin yüzüne 
bakıyorum. Sonsuz derdim olan ölümü görmeyim diye!" 

Şu gelen paragrafla da Sakiye dolaylı olarak Gılgamışa şunu demek 
istiyor: Sen ey Gılgamış! Ölümü yenmen için melekler ve tanrılar gibi 
ruhanilik ve bilince dayalı bir varlığın olmalı.. 

"Gılgamış nereye koşuyorsun? Sen aradığın yaşamı bulamayacaksın. 
Tanrılar insanları yarattığı zaman, onlar insanlara ölümü verip yaşamı 
kendi ellerinde tuttular. Ey Gılgamış! Karnın dolu olsun, gece gündüz 
kendini eğlendir! Her gün bir şenlik yap! Gece gündüz hora tepip oyna! 
Üstün temiz olsun. Başın yıkansın. Suyla yıkanmış ol! Elindeki küçüğe 
bak. Karın kucağında gününü görsün!" (Küçük boşluk).  

(Büyük bir ihtimalle Sakiye burada Gılgamışı ebediyet yolunda biraz 
daha tahrik ediyor.)  

Fakat pasajın meali: Sen tanrı olamayacağına göre ölüm derdini çek-
memen için kendini eğlence ve sarhoşluğa ver, şeklindedir. Gılgamış 
bu cevabı ve bu geçici çareyi beğenmiyor. Ebedilikten vazgeçmiyor. 
Utnapiştim diye biri varmış; benim gibi normal bir insan iken 
tanrılaşabilmiş.. (Ölümü yenmiş; birkaç sefer 950 sene yaşamış:) 

Gılgamış ona, Sâkiye'ye dedi: 

"Şimdi, Sâkiye, Utnapiştim'e giden yol hangisidir? Haydi, bana 
onun ismini ver! Bana ismi versene! Olursa denizi aşayım; olmazsa 
kırdan geçip gideyim! Sâkiye ona, Gılgamış'a dedi: "Gılgamış, şim-
diye dek böyle bir geçit yoktu. Eskiden beri denizi hiç kimse aş-
mamıştır. Denizi aşan yalnızca yiğit Şamaş'tır. Şamaş'tan başka, öte 
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geçeye kim gider? Geçiş güçtür. Deniz yolu çetindir. Bundan başka 
orada ölüm suyu da vardır. Bu, denizin önünü kapar! Gılgamış, 
şimdi denizi aşsan bile, ölüm suyuna varsan bile, yine ne yapa-
caksın? Gılgamış orada bir Urşanabi var. O, Utnapiştim'in gemici-
sidir. Onunla birlikte Taştankiler var. Urşanabi, orman içinde ker-
tenkeleyi toplar. Onu sen kendin bulmalısın. Olursa onunla birlikte 
aş; olmazsa geri dön!" Gılgamış bunu duyar duymaz, satırını kaldırıp 
koluna astı ve kemerine takılı kılıcını kınından sıyırıp ormanın içine 
dalarak, Taştankilerin yanına indi ve bir ok gibi onların arasına düş-
tü.  (Belki küçük bir boşluk..) 

Bu tabletteki 8. paragrafın anahtar kelimeleri şunlardır: 
a) “Utnapiştime giden yol hangisi?” Yani melekler gibi ebedileşmek 
yani kollektif, ölümsüz bir kişilik kazanmanın yol ve yöntemi nedir? 

b) “Bana onun ismini ver.” İsim bilimsel alan demektir. Utnapiştim 
ismi, onun nasıl ebedileştiğinin bilimi demektir. 

c) İsmi (bilimselliği) bilirse, denizden (bilinçten) ona gidecek yol yok-
sa da; kırdan (sıradan) yöntemlerle ona gitmeye başvuracak.. 

d) Sakiye, eskiden denizden kimse gitmemiş idi. Yani eskiden bunun 
bilimsel yönü bilinmiyordu, diyor. e) “Denizi aşan sadece yiğit Şa-
mastır.” (Güneştir.) Güneş atom teknolojisi ile adeta 10 milyar sene 
yaşar. 

İlave Bir Not: Ayrıca güneş dünyanın dört tarafını gördüğü için 
Güneş, denizi geçmiş oluyor. Ve Batıda (Güneşin battığı denizde) ab-ı 
hayat var.35 Gılgamış! Orada Urşa-nebi (yukarının Peygamberi) var. O 
Utnapiştimin (ölümü yenenin) gemicisidir. (Olağanüstü kurtarıcıdır.) 
Urşa ve arş, yukarısı ve yüce âlem demektir. Nebi de mesaj getiren 

                                                
35 Ab-ı Hayat (insana ebedilik veren hayat suyu) kavramını anlamak için 
internetten ve kitaplarımdan bu anahtar kelimeye bakabilirsiniz. 



130 mitoloji ve gerçek  
 
Peygamber demektir.  

[Güneşe ilk tabletlerde göksel Şamas deniliyordu; burada yığıt Şamas 
denmiş. Çünkü başta Gılgamış ilme ve aydınlanmaya muhtaç idi. Bu-
rada ise ebediyet yolunda cesarete ihtiyacı var.] 

f) Urşa-nebi orman (sosyal hayat) içinde kertenkeleleri (adam olama-
yacak adamları) toplar; (onları adam eder.) 

g) Ey Gılgamış! Ebedilik yolu sadece onun elinden geçer. Onu bulur-
san devam et; yoksa geri dön. h) Taştankiler, Urşa-nebinin araç gereç-
leri ve arkadaşları demektir. Ki her birisi ebediyet için birer gemi gi-
bidirler. 

Evet, ama Gılgamış (medeni insan) onların hayat tarzını bölüyor; on-
ları darmadağın ediyor. Urşa- nebi bu tahribatı için ona kızıyor. Fakat 
Urşa-nebi, Gılgamışa şefkat edip yine de ona imkân ve yol gösteriyor: 

"Ey Gılgamış, kendi ellerin geçişe engel oldular! Sen Taştankileri 
darmadağın ettin... Sen kürekçileri yok ettin. Taştankiler darma-
dağın oldukları için geçit yoktur! Gılgamış, baltayı eline al! Hemen 
aşağı ormana geri git, karşına çıkacak olan beş kez on iki endaze 
uzunluğundaki yüz yirmi küreği kes ve sonra onlara meme biçimin-
de ayna yapıp bana getir!" Gılgamış, bunu duyar duymaz baltayı 
eline aldı ve belinden kılıcı sıyırıp aşağı, ormana geri gitti. Beş kez on 
iki endaze uzunluğunda gördüğü yüz yirmi küreği kesti ve onlara 
meme biçiminde ayna yapıp Urşa-nabi'ye getirdi. Gılgamış ve Urşa-
nabi gemiye bindiler. Gemiyi dalgaların üzerine oturtup denize 
açıldılar. Bir ay on beş günlük yol üç günde kestirildi. Urşa-nabi, 
böylece ölüm suyuna36 dek vardı. Urşa-nabi ona, Gılgamış'a dedi: 

Bu paragrafın anahtar kavramları 
                                                
36 Ab-ı hayata o zaman ölüm suyu yani ölüme çare olan manevi bilinç demişler: 
Veya gerçekten tufan gibi suyun yıkıcı halleri manasına geldği için ona ölüm 
suyu demişlerdir. 
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- Ey Gılgamış! Kendi ellerin (ebediyete) geçişe engel oldular. Yani 
kendi ellerini kendi (imkân ve gücünü) yanlışta kullandın, kendine 
engel çıkardın. 

- Taştankileri (olabilecek imkân ve yolları) dağıttın. - Kürekleri yok 
ettin! (Seni varlık denizinde ebediyete çekecek imkânları kırdın.) 

- Batıyı (sebep ve imkânları) eline al. Ormana (sosyal hayata) geri git. 
- On iki endaze (12 aylık) 120 kürek (sene) getir, yaşa. 

- Gılgamış bu 120 küreğin 12 endaze olduğundan emin olmak için beş 
kez bakıyor. 5×12=60 eder. [Yani insanın doğal ömrü 120 sene de 
olsa, aslında tam kullanabileceği –gözüne kestirebileceği- 60 senedir. 
Ve tam olarak sadece o kadar yaşıyor. Diğeri günleri ve seneleri ço-
cukluk ve ihtiyarlıktır. 

- Bir ay 15 günlük mesafeyi 3 günde geçtiler. [Yani 1’e 15 kat hız 
yaptılar. Bu halde normal bir ömür olan 60 yıl 900 sene gibi olur. Ki 
Utnapiştimin yaşı 950 olarak geçiyor. 

- 120 sene sonra ölüm suyu sel ve tufanı geliyor. Eğer 120 seneyi se-
vap ve iyiliklerle geçirmişse o, ölümü yener; ölüm suyuna değmez. 
120 kürek, bir gemi gibi onu korur. 

Utnapiştim (ebediliği hak eden kollektif kişilik) buna itiraz ediyor. 
Gılgamış, geminin (dinimin sahibi olmadığı gibi, benim adam-
larımdan (izimde gelenlerden) biri de değildir, diyor. 

“Hadi gidelim. Herkesin ağzında dolaşan, uzaktaki Utnapiştim’i 
görmek istiyorum. Bütün ülkeleri yürüyerek geçtim. Sarp dağlar 
aştım. Bütün denizleri geçe geçe geldim. Gözlerim tatlı uykuya doy-
madı. Her zaman gecelemeden özeğim tükendi. Organlarımı sızı kap-
ladı. Daha Sâkiye’nin evine varmadan üstüm başım paralandı. Ayı, 
sırtlan, aslan, pars, kaplan, yağmurca ve dağ keçisi öldürdüm. Bun-
ların etlerini yiyip derilerini giyiyordum. Çektiğim bu yıkım, artık 
önüme kapısını kapasın. Zift ve katran bu kapıyı tıkalı tutsun. Artık 
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bana çocuk sevinci verilsin.” (Bir satır anlaşılmamıştır) 

Utnapiştim ona, Gılgamış’a dedi: “Ey Gılgamış, Sen bir tanrı çocuğu 
olduğun halde niçin yoksulluğa düştün? Niçin tanrıların ve insanların 
alınyazılarına karşı geliyorsun? Baban ve anan sana hep iyi şeyler 
gösterdi. Ey Gılgamış, niçin aptala döndün? (30 satırdan fazla süren 
bir boşluktan sonra, Utnapiştim’in sözü kesilmiyor gibi görünüyor:)  

Kızgın ölüm, insanı sinsi sinsi hep arkadan izler. Herhangi bir za-
manda bir ev yaparız, Herhangi bir zamanda bir belge damgalarız. 
Herhangi bir zamanda kardeşler arasında miras pay ederler. Her-
hangi bir günde bu kardeşler arasında kavga çıkar. Herhangi bir 
günde ırmak taşar ve ülkeyi su basar. Balıkçıl kuşları ırmak boyunca 
uçarlar. Irmağın yüzü güneşin yüzüne bakar; Ama eskiden beri hiçbir 
şeyde kararlılık görülmez. Çalınan da, ölen de birdir. Ölümün biçimi 
çizilmez! Be hey insanoğlu! Be hey adam! Beni kutsadıktan sonra, 
büyük tanrılar olan Anunnaki toplandı. Yazgıyı oluşturan And 
tanrıçası, Onlarla birlikte alınyazısını belirledi. Ölümü ve yaşamı 
onlarla birlikte saptadı; ama onlar ölümü bildirmediler. 

Bu paragrafın anahtar kavramları 
a) “Herkesin ağzında dolaşan uzaktaki Utnapiştimi görmek istiyo-
rum.” Zaman denilen Tufan içinde herkes ölür iken, Utnapiştim bi-
linç, vahiy ve bunların pratik şekli olan gemi ile kurtulduğu için her-
kes ondan söz ediyor. İnsanlar içinde en meşhuru o oluyor. 

b) Fakat uzaktadır.. Yani Udnapiştim, soyut kollektif bir kişilik oldu-
ğu için herkes onu göremiyor.  

c) “Zift ve katran bu yıkımların kapısını kapasın…” Zift ve yağlar, 
yıkıcı bir tesire sahip olan sel sularına bir engel olduğu gibi; iman ve 
iyilikler de zaman selinin yıkımlarını önler. (Yağ imanın sembolüdür.) 

d) “Artık bana çocuk sevinci verilsin..” (Çocuk cennet hayatını temsil 
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eder. İman da insanı cennette yaşıyor imiş gibi mutlu eder, denilmiş..) 

e) Ama ölüm insanın vazgeçilmez kaderidir. Ölüm hayatın olmaması 
olduğundan onun şekli yoktur. (Çünkü olmamak için sınırsız ihtimal-
ler var.) 

f) Ayrıca melekler (destanın deyimi ile tanrılar) ölümü bildirmediler. 
(Dolayısıyla kısa bir ömür sonsuz bir ömür gibi tevehhüm ediliyor.) 
Bütün bunlara rağmen ölmemek için yani ebedi, soyut ve somut bir 
hayatı kazanmak için bir yol var; Utnapiştim gibi olmak. İşte o da bu 
gelen 11. Tablette anlatılıyor. 

ONBİRİNCİ TABLET 
Gılgamış ona, uzaktaki Utnapiştim’e dedi: 

“Utnapiştim, sana bakıyorum, biçimin başka değil; benim gibisin. 
Evet, benden ayrı değilsin, benim gibisin! Senin yüreğin savaş için 
yaratılmıştır! Nasıl oluyor da böyle sırt üstü yatıyorsun? Anlat! 
Tanrıların toplantısında yaşamı aramaya nasıl karar verdin?” Ut-
napiştim ona, Gılgamış’a dedi: “Gılgamış, sana gizli bir şey açayım. 
Tanrıların gizini söyleyeyim: Şurippak, senin bildiğin bir kent, 
Fırat’ın kıyısındadır. Bu kent çok eskiden varken, tanrılar bu kentin 
yanındaydılar. Tanrıların aklına bir tufan yapmak geldi. Bunların 
babaları soylu Anu, hükümdarları yiğit Enlil, büyük vezirleri Ninur-
ta, suyolcuları En-nagi ve Bilge Ea da onların toplantısında yer aldı. 
Ea, tanrıların verdikleri kararı, kamıştan bir çite anlattı: “Kamış çit, 
kamış çit! Duvar, duvar! Kamış çit dinle, duvar anımsa! Şurippaklı 
Ubar-Tutu’nun37 oğlu, evi sök. Bir gemi yap. Serveti bırak. Yaşamı ara! 
Mülkten nefret et! Canını kurtar! Canlı yaratıkların her türünden ge-
minin içine yükle. Yapacağın geminin her yanı uyumlu bir ölçüde ol-
sun. Onun eni ve boyu bir ölçüde olsun. Yağmura karşı onun her 
yanına bir çatı kur.” Ben, bunu anlar anlamaz Ea’ya, efendime dedim: 

                                                
37 18 bin sene yaşayan manevi kollektif bir şahsiyettir. 
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“İyi, anlaşıldı efendim. Şimdi bana ne dedinse iyi dikkat ettim. Ben 
yapacağım. Fakat kent halkı ve yaşlılar sorarsa ne diyeyim?” Ea, ko-
nuşmak için ağzını açıp bana, kölesine dedi: “Be adam, insanlara şöyle 
dersin:  

Sanırım Enlil benden nefret etmeye başladı. Bunun için sizin kentiniz-
de artık kalmayacağım. Enlil’in toprağına artık ayak basmayacağım. 
Apsu’ya inmek istiyorum. Orada beyim, Ea’nın yanında kalacağım. Ea, 
üzerinize bir bereket yağmuru yağdıracaktır. Bundan sonra, tufan, 
kuşların saklı yuvalarını ve balıkların sığınaklarını size getirecek ve bol 
ürün alacaksınız. 

Bulutları güden bey, üstünüze gerçek bir buğday yağmuru 
yağdıracaktır.” Halk çevresine toplandı. (Bundan sonraki 4 satırda 
yaşlıların ve gençlerin gemiye gerekli gereçleri taşıdıkları an-
latılmaktadır.) 

Küçük yavrular bile gemi için zift taşıyorlardı. Güçlü erkekler gemiye 
yedek kereste getiriyorlardı. Beşinci günde geminin kaburgasını oluş-
turdum. Geminin temeli (omurgası) bir iku38 genişliğindeydi. Kenarları 
(küpeştesi) iki kez on kamış yüksekliğindeydi. Üst güvertesi de alt gü-
verteye tümüyle eşitti. Bunun da her yanı, iki kez on kamış uzunluğun-
daydı. Bundan sonra geminin dış yüzünü (bordasını) hazırladım ve 
onları boyadım. Gemiyi altı katlı yaptım. Geminin alt ve üst güvertele-
rini yedi bölüme ayırdım, ambarını da dokuza böldüm. Ortasına da su 
kazıkları çaktım. Güzel kürek seçtim. Ve geminin yedeklerini ambara 
koydum. Eritmek için kazana 21600 …… zift döktüm. Bunun yarısını saf 
zift olarak gemiye sakladım. Tekneciler, gemiye 10800 şırlık getirdiler. 
Bunun üçte biri peksimet kızartmak için harcandı; üçte ikisini de gemi-
ci sakladı. İşçilere çok sığır kestim. Ve her gün koyun boğazladım. Us-
talara, ırmak suyu gibi bira, rakı, şırlık ve şarap akıtıldı. Bunlar, Nev-
ruz bayramına benzer bir bayram kutladılar. Ustayı yağlamak için kendi 
elimi de bulaştırdım. Gemi yedinci günde tamam oldu. Gemiyi kızaktan 
                                                
38 3528 m2.. Kamış da 3 metre uzunluğunda.. Prof. Landsberger’e göre.. 
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indirmek güç oldu. Çünkü geminin üçte ikisi suya girinceye dek, onu, 
kızak üzerinde aşağıdan ve yukarıdan itmek zorunluluğu vardı. Elime 
geçen her şeyi içine yükledim. Elime geçen her gümüşü içine yükledim. 
Elime geçen her altını içine yükledim. Bütün soyumu, sopumu ve kavmimi 
gemiye bindirdim. Yazının (karanın) yabanıl ve evcil hayvanlarını ve 
bütün ustaları gemiye aldım. 

(Bir Not: Bildiğim kadarı ile eskiden bira ve rakı gibi içki çeşitleri 
yoktu. Demek mütercimin bunları burada kullanması sırf çeşitleme 
manasındadır. B.S.) 

Şamaş, bana bir süre verdi: bulutları güden, akşamleyin bir buğday 
yağmuru yağdıracak diye. O zaman gemiye bin ve kapını (lumbar 
ağzı) kapa diye. Bu süre yaklaştı: bulutları güden, akşamleyin buğday 
yağmurunu yağdırıyordu. Ben havanın yüzüne baktım. Hava, 
bakılmayacak kadar korkunçtu. Ben geminin içine bindim ve kapımı 
kapadım. Gemici Pusur-Amurri’ye, gemiyi yaptığından dolayı, sarayı 
her şeyiyle teslim ettim. Artık gökten kara bulutlar yükseldi. Bulut-
ların içinde Adad gürledi. Şullat ve Haniş, tanrıların kafilesini çeki-
yorlardı. Saray ulularını, bunların peşi sıra dağları ve ovaları 
aşıyorlardı. Büyük İra, bütün bentlerin kazıklarını çekti. 

(Utnapiştimin bütün mal ve mülkü, pusur Amurriye teslim ettikten 
sonra gemiye binmesi, Tufanın umumi olmadığına delildir. 

Pusur Amurri, bayındırlık işlerine bakan adamın oğlu demektir. Pusur 
Farsçada oğul demektir; Amurri de imar kökünden Akkatça (Sami) bir 
kelimedir; imar işlerine iyi bakan demektir.) 

[Prof. Landsberg, Adad için fırtına tanrısı, Şullat ve Haniş için onun 
yardımcıları, İra için de hastalık ve savaş tanrısı diyorsa da; bu mana-
lar metne herhangi bir katkı sağlamıyor. Hâlbuki Akkatçadaki kelime 
köklerine göre bakılsa bu dört kelime sırası ile gök gürlemesi, yağ-
mur, fırtına ve yıldırım demektir. Tanrıların kafilesi, burada bulutlar 
manasındadır. Çünkü bulutlar ve yağmur o kadar çok bilinç içeriyor ki 
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adeta birer melektirler.] 

Ninurta da ilerleyip büyük havuzun sularını boşandırdı. Anunnaki 
tanrıları, meşaleleri yukarı kaldırıyorlardı. Tanrıların saçtıkları ışın, 
ülkeyi kızıla boğuyordu. Fırtına tanrısının saçtığı yalım, gökyüzünü 
yalıyordu. Bütün güneşin ışıklarını kararttılar. Büyük fırtına, ülkeyi 
bir çanak gibi parçaladı. Bir gün karayel esip hepsini sildi süpürdü. 
Sonra birdenbire poyraz esip ülkenin altını üstüne getirdi. Rüzgârlar 
insanların tepesinde savaş edercesine çarpıştılar. Kimse kimseyi 
göremiyordu. Ve gökten bakılınca insanlar tanınmıyordu. Tanrılar 
bile tufandan korkarak geri çekildiler. Ve göğün en yüksek katına 
kadar çıktılar. Tanrılar, orada bir köpek gibi kıvrılmışlardı. Göğün 
en son eteklerinde büzülüp yatıyorlardı. İştar çocuğuna ağlayan bir 
ana gibi bağırıyordu. Tanrıların ecesi, güzel sesiyle âh ediyordu: 
Yazık o güne. O gün çirkef olsun. Benim, tanrılar meclisinde kötülük 
buyurduğum o gün. Ben nasıl oldu da tanrılar toplantısında kötülük 
buyurdum? Nasıl oldu da insanları yok etmek için bu savaşımı buyur-
dum? Benim sevgili insanlarım, denizi balıklar gibi doldursunlar diye 
mi doğuyordu? Anunnaki tanrıları onunla birlikte âh ediyorlardı. On-
lar, yerlerinde ağlayarak oturuyorlardı. Dudakları çatlamıştı. Ve 
ağızlarından buhar çıkıyordu. Fırtına ve tufan, altı gün, yedi geceyi 
geçti. Fırtına yurdu silip süpürüyordu. Artık yedinci gün gelince tufan 
fırtınası savaşımı durdurdu. Önceden dalgaları bir ordu gibi birbiriy-
le savaşan deniz, şimdi dinginleşti. Kötü rüzgâr dindi ve tufan sona 
erdi. Havaya baktığım zaman ortalıkta sessizlik vardı. Ve bütün in-
sanlık çamur olmuştu. Suyun bastığı yüzey, dümdüzdü. Bunun üzerine 
hava deliğini açtığım zaman, güneşin sıcağı burnumun kanatlarına 
vurdu. Diz çöküp oturdum ve ağladım. Gözyaşlarım burnumun kanat-
larından akıyordu. Sonra ufuklara bakarak denizin kıyısını aradım. 
Her yana on iki kez on iki defa bakınca denizden bir ada yükseldi. 
Sonunda gemi Nissir dağına oturdu. Nissir dağı gemiyi tutup onu sal-
lanmaya bırakmadı. Birinci gün, ikinci gün Nissir dağı gemiyi tuttu ve 
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onu sallanmaya bırakmadı. Üçüncü gün, dördüncü gün, Nissir dağı 
gemiyi tuttu ve onu sallanmaya bırakmadı. Beşinci ve altıncı gün Nis-
sir Dağı gemiyi tuttu ve onu sallanmaya bırakmadı. Yedinci gün ge-
lince, dışarı bir güvercin çıkarıp uçurdum. Güvercin gitti, geldi. On-
ca konacak bir yer belli olmayınca geri döndü. Dışarı bir kırlangıç 
çıkarıp uçurdum. Kırlangıç gitti, geldi. Onca konacak bir yer belli 
olmayınca geri döndü. Dışarı bir karga çıkarıp uçurdum. Karga 
gidip bir keliyi39 gagaladı. Bundan sonra dört rüzgâr yönüne her 
şeyi dışarı salıverip bir kurban kestim. Dağın tepesinde bir tütsü sun-
gu hazırladım. Artık yedi ve nice yedi sungu küpleri yerleştirdim. Bu 
küplerin taslarına güzel kokulu kamış, katran sakızı ve mersin kokusu 
(myrte) döktüm. Tanrılar bu güzel kokuyu aldılar. Tanrılar, kurban 
verenin tepesinin üstünde sinekler gibi toplandılar. Büyük tanrıça 
oraya gelir gelmez kendi zevki için yaptığı büyük gerdanlığı yukarı 
kaldırdı: “Siz oradaki tanrılar! Ben boynumda taşıdığım bu ger-
danlığın taşlarını nasıl unutmuyorsam, bu günleri de sonsuza dek 
anımsayacağıma ve asla unutmayacağıma ant içerim. Bütün tanrılar 
bu güzel koku sungusuna gelsinler. Ama Enlil bu sunguya gelmesin! 
Çünkü körü körüne tufan yaptı ve insanlarımı yıkıma uğrattı!” Enlil 
oraya gelir gelmez, gemiyi görünce öfkelendi. İgigi tanrılarına son 
derecede kızdı: “Buradan bir can kurtulmuştur. Bu yıkımdan kimse 
kurtulmamalıydı!” Ninurta, konuşmak için ağzını açtı ve Enlil’e, yiği-
te dedi: “Böyle bir şeyi Ea’dan başka kim bulup düşünebilirdi? Her 
beceriyi, her hileyi yalnızca Ea bilir.” Ea, konuşmak için ağzını açtı 
ve Enlil’e, yiğite dedi: 

“Ey tanrıların büyük üstadı, ey yiğit Enlil! Ah, nasıl olur da sen 
körükörüne tufan yaptın? Onun suçunu suçluya yüklet! Kelepçesini 
gevşet ki etini kesmesin. Yine kelepçesini çek ki daha gevşek olmasın. 
Senin yaptığın bu tufan yerine, bir aslan kalkıp insanları azaltsa 
daha iyiydi! Senin yaptığın bu tufan yerine, bir kurt kalkıp insanları 
                                                
39 Yarı sulak toprak parçası 
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azaltsaydı daha iyiydi! Senin yaptığın bu tufan yerine, veba tanrısı 
kalkıp insanlara bulaşsaydı daha iyiydi!. Ben, büyük tanrıların gizini 
açığa vurmadım! Aklı pek çok olan (120) bir düş gösterdim. O, böyle-
ce tanrıların gizini öğrendi. Şimdi onun için bir karar vermek sana 
düşer!” Enlil, geminin içine binip elimden tuttu ve beni karaya 
çıkardı. Kadınımı da çıkarıp yanında diz çöktürdü. Alınlarımızı elledi 
ve aramızda durarak bizi kutladı. “Utnapiştim, bundan önce bir in-
sandı. Fakat şimdi, Utnapiştim ve kadını bizim gibi tanrılar olsun-
lar! Utnapiştim otursun! Uzakta. Irmakların denize döküldüğü yer-
de!” 

Enlil’in bu sözlerinden sonra, beni aldılar ve uzakta, ırmakların 
ağzına oturttular. Şimdi sana tanrıları kim toplayacak? Aradığın 
yaşamı nasıl bulacaksın? Haydi, altı gün ve yedi gece uykusuz kal!” 
O, dizlerinin üstüne çömeldiği yerde, uyku ona, sis gibi yavaş yavaş 
soluğunu verdi. Utnapiştim ona, karısına dedi: “Adama bak! Yaşamı 
istiyordu. Uyku ona sis gibi, yavaş yavaş soluk verdi!”  

Karısı ona, Utnapiştim’e dedi: “Sen onu elle de, adam uyansın! O, 
geldiği yoldan esenliğe geri dönsün. O, çıktığı kent kapısından ülkesi-
ne varsın!” Utnapiştim ona, karısına dedi: “İnsanoğlu kötüdür. Ve o, 
sana kötülük eder. Haydi, onun günlük ekmeklerini pişir ve her gün 
başucuna koy! Uyuduğu günleri de duvara çiz!” O, onun günlük 
ekmeklerini pişirdi ve her gün onun başı ucuna koydu. Uyuduğu gün-
leri de ona imledi. Birinci ekmeği kupkuruydu. İkincisi büzülmüştü. 
Üçüncüsü yaştı. Dördüncü ekmeğin kabuğu ağarmıştı. Beşinci ek-
mek küflenmişti. Altıncı ekmek pişmişti. Yedinci ¯ bu anda adamı 
elledi ve o, uykusundan irkilip uyandı. Gılgamış ona, uzaktaki Utna-
piştim’e dedi: “Beni uyku basar basmaz, sen durmadan beni elledin 
ve sen beni uyandırdın.” Utnapiştim ona, Gılgamış’a dedi:  

“Haydi, Gılgamış! Günlük ekmeklerini say! Ve işte şu duvar, sana 
uyuduğun günlerin sayısını göstersin! Birinci ekmeğin kupkurudur. 
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İkincisi büzülmüştür. Üçüncüsü yaştır. Dördüncü ekmeğin kabuğu 
ağarmıştır. Beşinci ekmek küflenmiştir. Altıncısı pişmiştir. Yedinci ¯ 
bu anda sen uykudan irkilip uyandın!” Gılgamış ona, Utnapiştim’e 
dedi: “Bana yardımcı kal! Nereye gideyim? Bütün organlarımı kötü 
ruhlar kapladı! Yatak odasında ölüm bekliyor; neye baksam, o, ölüm-
dür.” Utnapiştim ona, gemici Urşanabi’ye dedi: “Urşanabi, denizin 
rıhtımı seni aldatsın. İki kıyı arasında gidip gelen gemi senden nef-
ret etsin! Her zaman, erişmek istediğin denizin kıyısından her sefe-
rinde yoksun kal! Buraya getirdiğin adamın gövdesi kirden kabuk 
bağlamıştır. Giydiği post, bedeninin güzelliğini bitirmiştir. Urşanabi, 
onu alıp yıkanacak yere götür. Kutsal bir rahibin yıkanması gibi, onun 
kabuk bağlayan kirini suyla yıka! O, sırtındaki postu atsın ve deniz 
onu götürsün. Onun güzel bedeni parlasın! Yepyeni olsun başındaki 
külâh. Bir kaftan giymiş olsun. Görkemli bir giysi! O, ülkesine gider-
ken, yürüdüğü yol boyunca, yurduna varıncaya dek, kaftanı tiftik-
lenmeyip yepyeni kalsın”. Urşanabi onu alıp yıkanma yerine götürdü. 
Kutsal bir rahibin yıkanması gibi, onun kabuk bağlayan kirini suyla 
yıkadı. O, sırtındaki postu attı ve deniz onu götürdü. Onun güzel be-
deni parladı. Yepyeni oldu başındaki külâh, bir kaftan giymiş oldu. 
Görkemli bir giysi.. O, ülkesine giderken, yürüdüğü yol boyunca, yur-
duna varıncaya dek kaftanı tiftiklenmeyip yepyeni kaldı. Gılgamış ve 
Urşanabi gemiye bindiler. Gemiyi dalgaya kaptırarak sürüp gittiler. 
Karısı ona, uzaktaki Utnapiştim’e dedi: “Gılgamış geldi, yoruldu, 
güçlük çekti. Ona ne verdin ki o yurda dönüyor?” Fakat o, Gılgamış, 
geminin küreğini kaldırdı ve gemiyi kıyıya yanaştırdı. Utnapiştim ona, 
Gılgamış’a dedi: 

“Ey Gılgamış, geldin, yoruldun, güçlük çektin. Sana ne verdim ki yur-
duna dönüyorsun? Gılgamış, sana gizli bir şey açayım. Ve hiç kimse-
nin bilmediği biricik otun yerini sana söyleyeyim: Bu ot, tıpkı deve 
dikenine benzer, ama dikenleri gül dikeni gibi keskindir; yaklaşana 
batar. Sen bu otu eline geçirmek istersen, eline batacağından kork-
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ma!” Gılgamış bunu duyar duymaz derin bir kuyu kazdı. Ve ayak-
larına ağır taşlar bağlayıp kuyuya indi. Ayağına bağladığı taşlar onu 
yerin altındaki tatlı su denizinin dibine kadar batırdı. Ama o, otu aldı 
ve dikenleri ellerine battı. Bundan sonra Gılgamış, ağır taşları kesip 
yukarı fırladı. Kuyunun suyu onu fırlatıp denizin kıyısına attı. 
Gılgamış ona, gemici Urşanabi’ye dedi: “Urşanabi, bu ot büyülü bir 
ottur; insan bununla gençliği kazanır. Bu ota, “yaşlı genç olur” 
denir. Bunu Uruk’a yanımda götürmek istiyorum. Onu sevdiklerime 
yediririm. Ve onu parça parça doğrayayım. Sonra da kendim yiyip 
tam çocukluğuma döneyim.” İki kez yirmi saatten sonra biraz yemek 
yediler. İki kez otuz saatten sonra kendilerini akşam dinlenmesine 
bıraktılar. Gılgamış burada suyu soğuk bir kuyu gördü. Suda 
yıkanmak için aşağı indi. Bir yılan otun kokusunu aldı. Ve taşların 
yarığından yukarı çıkıp otu götürdü. Gılgamış geri döndüğü sırada 
yılan gömleğini atmıştı! Bu anda Gılgamış yere oturmuş ağlıyordu. 
O, gemici Urşanabi’ye dedi: “Urşanabi kollarım kimin için yoruldu? 
Kimin için yüreğimden kanlar boşandı? Kendime iyi bir şey kazandım. 
Yer aslanı (yılan) için iyilik yapmış oldum. Şimdi denizin kabarması, 
beni iki kez yirmi saat, o yere geri götürse bile, gereçler kuyuyu 
kazdığım zaman içine düşmüştü. Burada işime yarayacak olan gereç-
leri nasıl bulabilirim? Olmaz! Yurduma geri dönmeliyim.” Gerçekten 
Gılgamış gemiyi kıyıda bıraktı. İki kez yirmi saatten sonra biraz ye-
mek yediler. İki kez otuz saatten sonra kendilerini akşam dinlenmesine 
bıraktılar. Onlar Uruk pazarına geldiklerinde, Gılgamış ona, gemici 
Urşanabi’ye dedi: “Urşanabi, Uruk duvarının üstüne çık! İleri yürü! 
Temeli gözden geçir! Tuğla duvarı gözden geçir! Acaba bunun tuğla-
ları pişmiş değil midir? Temeli yedi bilge kurmamış mıdır? 3600 dö-
nüm kent. 3600 dönüm hurma bahçesi, 3600 dönüm kuyu. Üstelik İş-
tar tapınağının çukuru. Bunların topu üç kez 3600 dönüm. Ve işte 
bunların hepsi Uruk’tur.” 

Bu tabletin konusu ebediyeti hak etmedir. Bunun için bu 
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bölüm 25 madde olarak mucizevî bir şekilde bunun şart-
larını sıralıyor; şöyle ki: 
1) Külliyet yani kollektif bir kişilik kazanmış olan Utnapiştim gibi 
numune bir önder ile temas kurmak. 

2) Bu önder, binlerce diyalektik zıtların savaşı içinden geldiği halde; 
ebediyeti hak ettiğinden rahat ve huzur içinde yaşıyor olmalı. 

[Bu manaya: “Ey Utnapiştim senin yüreğin (kafa yapın) savaş için 
yaratılmış iken (diyalektik olarak çalışır iken sen nasıl oluyor da ebe-
diyeti ve sonsuz bir birliği yakalamış gibi sakin durabiliyorsun?” 
cümleleri bakıyor.] 

3) Her şeyi herkesi her canlıyı öldüren Tufan gibi bir musibete dahi 
dayanabilmek.. 

[Böyle umumi musibet ve belalar; evrendeki bütün bilinç odaklarınca 
(tanrılarınca) okeylenir. Anu en büyük bilinç odağı; Allah demektir. 
Enlil havaya müekkel melek (tanrı) demektir ki; daha sonra geleceği 
gibi; Tufanın baş müsebbibi odur. Çünkü tufanlar hava şartlarından 
dolayı oluşuyor. Ea suya müekkel melek demektir. Ki bunun da 
başında ikinci bir Ea var; o ise denizlerden sorumludur. Metin içinde 
bu önemli farka değiniliyor.] 

Gemide olan Ninurta, ışık (bilgi) meleği demektir. En-naci Tufanda 
kurtulan yolculara bakan melek manasına gelir. 

4) Ebediyeti kazanmanın dördüncü bir şartı, somut sosyal bir ulaşım 
yani gemi gibi somut bir araç gereçtir. Bu sosyal ve somut araç-
gereçlerin bilinci ve projesi, evrendeki sonsuz bir bilinci duvar (perde) 
arkasından yansıması olan vahiy ile olmalı. Yoksa başarı şansı olmaz. 

“Kamış çit, kamış çit! Duvar duvar! Kamış çit dinle; duvar anımsa” 
gibi kelimeler evrensel bilinç denilen vahyin perde arkasından insana 
iletilmesinin ifadesidir. Kamış ses ve iletişim aracıdır. 
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Gemi de bu bilincin pratize edilen şekli demektir: Gemiye binip kur-
tulmak için önce kalbi mal ve servetten koparmalı, ebediyet arzusuna 
taşımalı.. Mal ve mülke esir olmamalı. Ruhunun (canının) bekasını 
esas almalı. Diğer canlıların da gerekli olduğunu bilmeli. Çünkü insan 
türü tek başına yaşayamaz. 

5) Tufan gibi büyük musibetleri dahi hayra yormalı. Ve verimli hale 
getirmeye çalışmalı. Nitekim metinde açıkça belirtildiği gibi; Tufan 
zahiren her şeye bir son verirken, bereket yağmurlarının, birçok kuş ve 
hayvan türünün ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Evet, buzulların 
erimesi ile kuzey yarım küre adeta bir cennet oldu. Sümer, Mısır, Ba-
bil ve Hitit gibi onlarca medeniyet, devlet ve sosyal kurumlar burada 
ortaya çıktı. 

Geminin uzunluğu, eni ve katları ile ilgili ölçüler, Tevratın anlattığı 
geminin ölçülerinden çok farklıdır. Demek Tevrat metni alıntı değil-
dir. Bu ölçülerin manasını ben tam bilmiyorum. Fakat Tevrattaki gemi 
üç katlı idi; buradaki gemi altı katlıdır. 

[Büyük bir ihtimal ile Tevrattaki gemi Tevratın öngördüğü sosyal 
yapı, zengin, fakir ve orta sınıftan oluşur, manasına bakar. Bu destan-
daki gemi ise çok eskide var olan altılı kast sistemine bakıyor.] 

6) Evet gemi ve sosyal kurumlar, Tufan gibi büyük musibetlere karşı 
çok önemli araçtırlar. Fakat yağ ve zift olmazsa gemi hiçbir işe yara-
maz. Evet, kuvvetli bir iman, toplum ve bireyde var olmazsa en güçlü 
devlet ve en güçlü medeniyet dahi yıkılır. İmanın ölçüsü, kurtulan 
toplumun insanlarının, Varlık ve hayat absürt değildir. Dolayısıyla 
korku ve üzüntüye gerek yoktur, diyebilmeleridir. 

[Burada geçen yedi bölme ve yedi gün kelimeleri çokluktan kinaye 
olabilir. Çünkü Sami dillerde yedi ve yetmiş sayıları, çokluğun ifade-
sidirler. Türkçede 40 sayısının çokluk ifadesi olduğu gibi.] 

7) “Yazının yabanıl hayvanlarını, yazının evcil hayvanlarını ve bütün 
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ustaları gemiye aldım.” Bu cümle nesli tükenebilecek her şeyi gemiye 
aldım ve kurtardım, demektir. Buradan yazı, kuru kara demektir. Ka-
rada yani denizde olmayan her canlıyı aldım manasına gelir. 

[Evet, ebediyeti kazanmanın önemli bir yolu da mükellef ve geçinebi-
len insan olabilmektir. Ki bu çevreye uygun hayat şartları ve sosyal 
gelenekler ile devam eden sağlıklı bir aile ve toplum hayatının var 
olmasıdır. Demek mükellef olmayan insan için ölüm de sorun değil; 
ebediyeti kazanmak da, kaybetmek de sorun değildir.] 

8) Bu tufan akşamleyin bir buğday yağmuru yağdıracaktır, cümlesi 
der ki; Tufan öncesi buğday diye bir bitki yoktu. Buzullar eriyince 
insanlar yerleşik düzene geçtiler ve eşleştirme ile buğday bitkisini elde 
ettiler. Rivayette var ki: Âdem çocukluk cennetinden sorumluluk dün-
yasına atılınca Allah ona ve nesline buğdayı ikram etti.” 

[Evet, eskiden insan diyeti; üzüm ve et idi. Sonra ekmek ve şarap ol-
du. Şimdi de çay ve simittir.] 

Demek ebediyeti hak etmenin ve kazanmanın biricik yolu çocuklar 
gibi primatür seviyede kalmamaktır. Sorumluluğun sınırlarını iyi ko-
rumaktır. 

9) İştar (aşk tanrısı) ağlayan bir ana gibi bağırıyordu.. Bu cümle de 
der ki; ebediyeti hak etmenin en önemli altyapısı, cinsellik duygusunu 
ve enerjisini aile dışında yani yasal olmayan yollarda harcamamaktır. 
Yoksa Tufan gibi büyük belalar baş göstermeye başlar. (Altıncı tablet-
te anlatılan, İştar’ın seks maceralarını hatırlayın.) 

10) Nissir güçlü kartal demektir. Gemi Nissir dağına demirlendi ifade-
si, der ki; insan çok güçlü bir devlet düzeni içinde büyümezse, vahşe-
tin başka bir ismi olan anarşizm içinde ömrünü geçirirse o ne dünyayı 
ve ne de dünyada kazanılan ebediyeti hak eder. Dağ kelimesinin dev-
let demek olduğunu hatırlayalım. 

Dağ kelimesisinin mecazî manasının başta devlet olmak üzere büyük 
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oluşumlar manasınına geldiğini unutmayalım.. 

11) Karga, habercilik, belirsizlik, dedikodu ve bunların dayandığı 
sıkıntılar, yine ebediyet için yaratılan insan enerjisini boşa akıttıran 
birer deliktirler. 

12) Buna mukabil, hoş koku ve mutlu sakin bir hayat, ruhanilik ve 
ebedilik sembolüdürler. 

Kâinatta düzenli elementler var olduğu gibi; düzensiz elementler de var. 
Düzenliler hoş koku sembolüdürler. Diğerleri kötü koku sembolüdürler. 
Melekler düzenli organizasyon ve yapıların bilinci ve ruhları demektir. 
Dolayısıyla eskiden beri bilindiği gibi, melekler güzel kokulardan hoş-
lanırlar. Demek metinde geçen tanrılar o güzel kokuların üzerine üşüş-
tüler ifadesi, bu ontolojik inceliğin manasını vermek içindir. 

Arada Tekrarlanması Gereken Üç Pasaj: 

(1) Büyük tanrıça oraya gelir gelmez kendi zevki için yaptığı büyük 
gerdanlığı yukarı kaldırdı: “Siz oradaki tanrılar! Ben boynumda 
taşıdığım bu gerdanlığın taşlarını nasıl unutmuyorsam, bu günleri de 
sonsuza dek anımsayacağıma ve asla unutmayacağıma ant içerim. 
Bütün tanrılar bu güzel koku sungusuna gelsinler. Ama Enlil bu sun-
guya gelmesin! Çünkü körü körüne tufan yaptı ve insanlarımı 
yıkıma uğrattı!” Enlil oraya gelir gelmez, gemiyi görünce öfkelendi. 
İgigi tanrılarına son derecede kızdı: “Buradan bir can kurtulmuştur. 
Bu yıkımdan kimse kurtulmamalıydı!” Ninurta, konuşmak için ağzını 
açtı ve Enlil’e, yiğite dedi: “Böyle bir şeyi Ea’dan başka kim bulup 
düşünebilirdi? Her beceriyi, her hileyi yalnızca Ea bilir.” Ea, ko-
nuşmak için ağzını açtı ve Enlil’e, yiğite dedi: 

(2) “Ey tanrıların büyük üstadı, ey yiğit Enlil! Ah, nasıl olur da sen 
körükörüne tufan yaptın? Onun suçunu suçluya yüklet! Kelepçesini 
gevşet ki etini kesmesin. Yine kelepçesini çek ki daha gevşek olmasın. 
Senin yaptığın bu tufan yerine, bir aslan kalkıp insanları azaltsa 
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daha iyiydi! Senin yaptığın bu tufan yerine, bir kurt kalkıp insanları 
azaltsaydı daha iyiydi! Senin yaptığın bu tufan yerine, veba tanrısı 
kalkıp insanlara bulaşsaydı daha iyiydi!. Ben, büyük tanrıların gizini 
açığa vurmadım! Aklı pek çok olan bir düş gösterdim. O, böylece 
tanrıların gizini öğrendi. Şimdi onun için bir karar vermek sana dü-
şer!” Enlil, geminin içine binip elimden tuttu ve beni karaya çıkardı. 
Kadınımı da çıkarıp yanında diz çöktürdü. Alınlarımızı elledi ve 
aramızda durarak bizi kutladı. “Utnapiştim, bundan önce bir in-
sandı. Fakat şimdi, Utnapiştim ve kadını bizim gibi tanrılar olsun-
lar! Utnapiştim otursun! Uzakta. Irmakların denize döküldüğü yer-
de!” 

(3) Enlil’in bu sözlerinden sonra, beni aldılar ve uzakta, ırmakların 
ağzına oturttular. Şimdi sana tanrıları kim toplayacak? Aradığın 
yaşamı nasıl bulacaksın? Haydi, altı gün ve yedi gece uykusuz kal!” 
O, dizlerinin üstüne çömeldiği yerde, uyku ona, sis gibi yavaş yavaş 
soluğunu verdi. Utnapiştim ona, karısına dedi: “Adama bak! Yaşamı 
istiyordu. Uyku ona sis gibi, yavaş yavaş soluk verdi!” Karısı ona, 
Utnapiştim’e dedi: “Sen onu elle de, adam uyansın! O, geldiği yoldan 
esenliğe geri dönsün. O, çıktığı kent kapısından ülkesine varsın!” Ut-
napiştim ona, karısına dedi:  

“İnsanoğlu kötüdür. Ve o, sana kötülük eder. Haydi, onun günlük 
ekmeklerini pişir ve her gün başucuna koy! Uyuduğu günleri de 
duvara çiz!” O, onun günlük ekmeklerini pişirdi ve her gün onun başı 
ucuna koydu. Uyuduğu günleri de ona imledi. Birinci ekmeği kupku-
ruydu. İkincisi büzülmüştü. Üçüncüsü yaştı. Dördüncü ekmeğin 
kabuğu ağarmıştı. Beşinci ekmek küflenmişti. Altıncı ekmek pişmiş-
ti. Yedinci ¯ bu anda adamı elledi ve o, uykusundan irkilip uyandı. 
Gılgamış ona, uzaktaki Utnapiştim’e dedi: “Beni uyku basar basmaz, 
sen durmadan beni elledin ve sen beni uyandırdın.” Utnapiştim ona, 
Gılgamış’a dedi: “Haydi Gılgamış, günlük ekmeklerini say! Ve işte 
şu duvar, sana uyuduğun günlerin sayısını göstersin! Birinci ekme-
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ğin kupkurudur. İkincisi büzülmüştür. Üçüncüsü yaştır. Dördüncü 
ekmeğin kabuğu ağarmıştır. Beşinci ekmek küflenmiştir. Altıncısı 
pişmiştir. Yedincisi…  bu anda sen uykudan irkilip uyandın!” 

13) Kötülük ve imtihan sırrını anlatan bu uzun pasajın anahtar kav-
ramları şunlardır: 

a) Büyük tanrıça oraya gelir; gelmez, cümlesi der ki; biyolojik hayat, 
madde, dişillik –ki madde dişildir- Tufandan nefret eder; hayatın de-
vamını ister. Tufanı hiçbir zaman unutmayacak bir hatıra olarak anar. 
Düzeni ve düzenin sonuçlarını beğenir. 

Demek maddeyi, bedeni, dişilliği (yani feminenliği) esas alanlar ebe-
dileşemezler.  

b) Enlil (hava tanrısı) düzene çok uymadığından Tufanın suçlusu o 
görülür. 

(Evet, heva ve hevesine göre gidenler, Tufan gibi kaotik durumlara 
maruz kalırlar. 

Enlil heva, heves ve kaotik durumu temsil ettiği gibi; Igigi40 tanrıları 
da anarşizm ve kaotik durumların güçleri demektir. Enlil onlara 
kızıyor: 

- “Neden gemi gibi bir düzene izin verdiniz. - Neden bir kişi dahi olsa 
onun kurtulmasına yol verdiniz?!” diye… 

c) Enlil kaotik durumu temsil ettiği halde; ona tanrıların büyük üstadı 
denilmesi, şu mana içindir:  

Kâinat her ne kadar yasalar üzere düzende de olsa, bu düzenin biricik 
sebebi, yapı olarak kaotik bir manzara arz eden emir (yönetim) ve 

                                                
40 İgigi, kelimesi Yecüc kelimesi ile aynı kökten gelir. Enlilin onlara kızması, 
neden kaotik düzende fire verdiniz, diyedir. Bu münasebeti bilmeyen çevirmen-
ler, İgigileri olumlu varlıklar bilip onlara cennet tanrıları demişlerdir. 
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manevi emir âlemidir. Demek asıl ustalık kaotik durumların içinden 
çıkabilmektir. Düzen olduktan sonra sıradan biri dahi onu yönetebilir. 
Ziya Paşa: 

“Devlet harmanı kurulduktan sonra 
Bir eşek bile onu çevirebilir.” demiş. 

d) Burada geminin varlığının ve bir kişi dahi olsa kurtuluşun sebebi 
Ea’dır. Ea su tanrısıdır; su ve deniz ise hayat ve bilincin sembolüdür. 

e) “Enlil, Utnapiştim ve karısını karaya çıkardı. Ve onları kutladı.” 

Bu cümle işaret eder ki; asıl imtihan gemide değil de kaotik durumları 
yönetebilmektedir: Kaotik durumlar içindeki imtihanı verebilmektir. 
(Enlilin kaotik durumların ustası olduğunu unutmayın. Bu durumların 
ustası olduğu için imtihanını verebilen Utnapiştim ve karısını kutluyor.) 

f) Utnapiştim ve karısı bizim gibi tanrılar olsun. Yani gerçek tanrılık 
(ebediliktir; bilinçleşme ve varolma, ruh ve beden, madde ve mananın 
birliğidir. Utnapiştim ölümsüz manayı; karısı da maddeyi (kaburgayı: 
bedeni) temsil eder. Gılgamış onlar gibi olmak istiyor. Fakat sürekli 
gaflet uykusu onu basıyor. 

g) Gılgamışın ekmeklerinin durumları, yaptığı işlerin kalitesizliğini ve 
dolayısıyla ebediyeti hak etmediğini bildiriyor. Fakat bununla beraber 
Gılgamış ebediyet için ısrar ettiğinden ona olağanüstü bir şekilde na-
sip oluyor; şöyle ki: 

20) Gılgamış, Utnapiştime bana yardımcı kal! Nereye gideyim, sözü, 
ebediyet yolunda büyük insanlardan destek alınabileceğine işarettir. 
Demek şefaat vardır. 

21) Bütün organlarımı kötü ruhlar kapladı. Her şey bana ölüm veri-
yor, demektir. 

Bu iki cümle Allah’a ve Onun elçisine bağlı olmayanın tek başına 
ebediyeti hak etmeyeceğini bildiriyor. Birinci cümle, mikropların bü-
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tün vücudu istila ettiği gibi; kötü ruhların bütün organ ve duyuları 
istila ettiğini bildirir. Eğer insanın arkasında maddi-manevi bir tabip 
lider olmazsa. 

İkinci cümle de, Allah’a inanmayana her şey her yerden ölüm olarak 
geri döner, mealindeki ayete hatırlatıyor. 

22) Bütün bunların çaresi, sıradan ve postlu bir hayvan olan insanoğlu, 
bu hayvaniyet derekesinden çıkıp; sonsuz maneviyat demek olan bi-
linç denizi içinde arınmasıdır. Ve bu durumda sonsuzluk denizi içinde 
ona bir ada doğar. Artık o ebediyeti kazanır. 

23) Metinde geçen deniz sonsuz İlahî bilinçtir. Kuyu insan bedenidir. 
İnsanı gençleştiren ve ebedileştiren ve onu çocukluk dönemi kadar 
mutlu olmak demek olan cennete götüren ot, deniz ile ifade edilen o 
sonsuz İlahî bilincin somut biçimidir. 

24) Bu ot ile Urşa-nebi de Gılgamış da iki kez yirmi saatten sonra 
(kırk yaşlarında) yemek yerler; hayatlarının tadına varırlar. İki kez 
otuz saatten sonra (altmış yaşlarında da) ebediyet istirahatine kavuşur-
lar. 

Bu ebediyet, ölüm dediğimiz ruhani bir hayattır; suyu soğuktur; araç-
gereçler orada yoktur; dengesiz olduğu için yılan gibidir (ilkeldir.) Bu 
kadar yorgunluğa değmez. Onun için Gılgamış yurduna (Uruk’a) geri 
dönüyor. Fakat bu sefer; Uruk dünyadaki ilkel Uruk değildir; soyut ve 
somut boyutları içeren her şeyi mükemmel olan ahirettir. Cennet Uru-
kudur. Onun tarifi şudur: 

Gerçekten Gılgamış gemiyi kıyıda bıraktı. İki kez yirmi saatten sonra 
biraz yemek yediler. İki kez otuz saatten sonra kendilerini akşam din-
lenmesine bıraktılar. Onlar Uruk pazarına geldiklerinde, Gılgamış 
ona, gemici Urşanabi’ye dedi: “Urşanabi, Uruk duvarının üstüne çık! 
İleri yürü! Temeli gözden geçir! Tuğla duvarı gözden geçir! Acaba 
bunun tuğlaları pişmiş değil midir? Temeli yedi bilge kurmamış 
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mıdır? 3600 dönüm kent. 3600 dönüm hurma bahçesi, 3600 dönüm 
kuyu. Üstelik İştar tapınağının çukuru. Bunların topu üç kez 3600 
dönüm. Ve işte bunların hepsi Uruk’tur.” 

Burada Urşa-nebi en yukarıdadır. İleriyi görüyor. Asla yıkılmaması 
için Uruk’un temellerini gözden geçiriyor. 

- Bu Uruk’un her şeyi pişmiştir (mükemmeldir.) 

- Yedi bilgeye (maddi-manevi bilimlere) göre kurulmuştur. 

- 3600 dönüm (tam döngü) 3600 hurma bahçesi, ifadesinin manası 
şudur: Uruk hem mükemmel yemek, hem mükemmel meyvedir. Eski 
tabir ile hem gıdadır, hem fakihedir. Evet, hurma hem ekmek gibidir; 
hem meyvedir. 

- Hem İştar (aşk tanrısının) tapınağının çukuru. Yani temiz ve leziz bir 
cinsel hayat da var orada.. Ayrıca 3600 kuyu var orada… (Kuyu derin 
hayat veya insan bedeni manasına gelir.) 3600×3= 10800.. 

108 ve türevleri, gaybilik, sonsuzluk ve mucizevî yapı simgesi olduğu 
gibi; mükemmelliğin de simgesidir. Ayrıca 360 dereceye ve bunun mü-
kemmel bir yaradılış formu olmasına ince bir işarettir bu 3600 sayısı.. 
Peki, bu cennete giremeyenler, Gılgamış gibi çaba göstermeyip çile çek-
meyenler yok mu olur? Hayır, onlar sadece ruhanî olarak yaşarlar. Ki bu 
gelen 12. Tablet bunların kabirdeki ruhanî41 hayatını anlatıyor; şöyle ki: 

Acı Bir Not: Bu 11. Tablette geçen “Canavar yapılı, postlu, sıradan bir 
hayvan olan bu Gılgamış, nasıl ebedî olabilir?” sözü bize şunu dedirti-
yor: 

Çok acıdır ki; sıradan, tüylü bir hayvan olan insanı melekleştiren ve 
ölümsüzleştiren Gılgamış Destanı ve diğer dinî literatür, bugün için in-
sanı vahşi bir canavar yapan dinsizliğe alet edilen araçların başında geli-
                                                
41 Her iki hayatın da tadı kırktan sonra başlar; altmışta ölüm istirahati geldiği 
için; her iki hayat safhası için metinde ayrı ayrı iki kez 20 saat, yemek yediler, 
iki kez altmış saat sonra istirahat ettiler, ifadesi geçmiştir. 
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yor. Çünkü gerçek insan olmaları gereken aydınlar, bunları yanlış 
okuyor; yanlış yorumluyor.. 

*** 

 

ONİKİNCİ TABLET 
Bu bölümde Enkidu, Gılgamış'ın arkadaşı değil, kölesidir. Efendi-
sinin çukurdan aşağı, cehenneme düşen değerli ağaçlarını geri 
çıkarması için, hazır bekliyor. Engidu, efendisine, göreceği hizmetle 
ilgili olarak, su sözleri söylüyor: 

I) "Ağacın bedeni hemen bugün, Nacar'ın evine bırakılmış olacaktır. 
Ağacın dalları Nacar'ın keseri için hazır olacaktır. Efendim, niçin 
ağlıyorsun? Hemen bugün, senin ağacın bedenini yerin altından 
çıkaracağım. Dalları cehennemden yukarı getireceğim." 

"Eğer bugün yeraltı dünyasına gidersen, kutsal şeyler önünde 
başını eğmemelisin. Temiz bir gömlek giymemelisin. Yoksa hemen 
senin bir yabancı olduğunu anlarlar. Mermer şişecikten alınmış 
güzel kokuyu sürünmemelisin. Yoksa onlar güzel kokuyu alınca 
hemen çevrene toplanırlar. Gürzünü yeraltı dünyasına düşürmeme-
lisin. Yoksa gürzle öldürülmüş olanlar hemen çevrene toplanırlar. 
Eline sopa almamalısın. Yoksa ruhlar senden titrerler. Ayağına 
ayakkabı giymemelisin. Yerde gürültü etmemelisin. Sevdiğin karını 
öpmemelisin. Kendisine kin beslediğin karını dövmemelisin. Sevdi-
ğin çocuğunu öpmemelisin. Kendisine kin beslediğin çocuğunu 
dövmemelisin. Yoksa cehennem senin için sokurtu, homurtu yapar." 

[Sümerologlara göre bu 12. Tablette olaylar birbirini düzenli olarak 
izlemiyor. Diyorlar ki örneğin, şimdi Enkidu'nun yeraltına gittiği an-
latılıyor; ancak, birdenbire de çıplak bir tanrıçanın betimlemesi 
yapılıyor. Nerden çıktı bu? Burada betimlenen Tanrıça da Nin-
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Asu'dur. Bu tanrısallık, çoğu yerde bir tanrı olarak görüldüğü halde, 
burada tanrıça olarak karşımıza çıkıyor. (Çünkü Nin-Asu kelimesi, 
dişilik ve doğurganlık demek olan Ninsun kelimesinin başka bir telaf-
fuzu olabildiği gibi asi kadın (sırf şehvet üreten) ve yeraltı cehenne-
mine giden kadın manasına da gelebilir. İngilizesine bakılacak..  B. S) 

Bundan sonrası için Sümer uleması kendilerince doğrudan doğruya 
birbirine bağlı olmayan sahneleri aşağıdaki gibi birbirine bağlamayı 
denemişler. Metin sıralamasının düzeni onlara ait:] 

Engidu yeraltına iner inmez, adı gecen Tanrıca Nin-Asu'nun kutsiyeti-
ne ayak basıyor. Engidu, çıplak tanrıçanın güzelliğinden ve vücudu-
nun parlaklığından dolayı kendinden öyle geçiyor ki, Gılgamış'ın 
kendisine verdiği bütün öğütleri unutuyor. Böylece o, yer altı dün-
yasında yakalanıyor ve Gılgamış, değerli ağacından başka, kendisi-
ne bağlı olan kölesi Engidu'yu da yitiriyor. 

II) O, yatan bir kadına, yatan bir tanrıçaya, yatan Nin-Asu Ana'ya 
yaklaşıyor. Onun parlak omuzları açıktı. Örtülmemişti. Onun göğsü 
mermerden yapılmış yuvarlak bir vazo gibi kırışıksız ve dümdüzdü. 

III) Engidu, yeraltı dünyasına gidip Tanrıçayı görünce, bu tanrısallık 
önünde başını eğdi. Temiz bir gömlek giydi. Hemen onun bir ya-
bancı olduğunu anladılar. Mermer şişecikten alınmış güzel kokuyu 
surundu. Onlar güzel kokuyu alınca hemen çevresine toplandılar. 
Gürzünü yer altı dünyasına düşürdü. Gürzle öldürülmüş olanlar 
çevresine toplandılar. Eline sopa aldı. Ruhlar ondan titrediler. 
Ayağına ayakkabı giydi. 

Yerde gurultu etti. Sevdiği karısını öptü; kendisine kin beslediği 
karısını dövdü. Sevdiği çocuğunu öptü; kendisine kin beslediği ço-
cuğunu dövdü. Cehennem onun için sokurtu ve homurtu yaptı. 

IV) O, yatan bir kadına, yatan bir tanrıçaya, yatan Nin-Asu Ana'ya 
yaklaştı. Onun parlak omuzları açıktı. Örtülmemişti. Onun göğsü 



152 mitoloji ve gerçek  
 
mermerden yapılmış yuvarlak bir vazo gibi kırışıksız ve dümdüzdü. 

V) O zaman Engidu yeryüzüne çıkmak isteyince, onu ne belâ getiren 
ruh, ne de hastalık ifriti yakaladı; onu cehennem kralının amansız 
bir şeytanı yakaladı. Onu, yeraltının kendisi yakaladı. O, yiğitler 
alanında düşüp ölmedi; onu, yeraltının kendisi öldürdü. 

VI) O zaman Ninsun'un oğlu, kölesi Engidu için ağladı. Ve tek 
başına kalkıp Enlil'in Ekur (kırsal) evine gitti. "Enlil baba, bugün 
ağacımın bedeni yerin altına düştü. Ağacımın dalları da yerin altına 
düştü. Bunları çıkarmak için yerin altına inen Engidu'yu, onu, ne belâ 
getiren ruh, ne de hastalık ifriti yakaladı; onu, yeraltının kendisi yaka-
ladı. Onu, cehennem kralının amansız bir şeytanI yakalamadı; onu, 
yeraltının kendisi yakaladı; o, yiğitler alanında düşüp ölmedi; onu, 
yeraltının kendisi öldürdü." Bunun üzerine Enlil Baba, Gılgamış'a 
hiçbir yanıt vermedi. Gılgamış, Sin Baba'ya başvurdu: 

"Sin Baba, bugün ağacımın bedeni yerin altına düştü. Bunları 
çıkarmak için yerin altına inen Engidu'yu, onu, ne belâ getiren ruh, ne 
de hastalık ifriti yakaladı; onu, cehennem kralının amansız bir şeytanı 
yakalamadı; onu, yeraltının kendisi yakaladı. O, yiğitler alanında 
düşüp ölmedi; onu, yeraltının kendisi öldürdü." Bunun üzerine Sin 
Baba, Gılgamış'a hiçbir yanıt vermedi. 

VII) Gılgamış tek başına kalkıp Ea’nın E-Apsu evine gitti: "Ea Baba, 
bugün ağacımın bedeni yerin altına düştü. Ağacımın dalları da yerin 
altına düştü. 

Bunları çıkarmak için yerin altına inen Engidu'yu, onu, ne belâ geti-
ren ruh yakaladı ve ne de hastalık ifriti yakaladı; onu, yeraltının ken-
disi yakaladı. Onu, cehennem kralının amansız bir şeytanı yakala-
madı; onu, yeraltının kendisi yakaladı; o, yiğitler alanında düşüp öl-
medi; onu, yeraltının kendisi öldürdü." Ama Ea Baba, ona şu yanıtı 
verdi: 
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"Cehennem kralı yiğit Nergal'a başvur! Ereşkigal'ın ağabeyi Kral 
Nergal'a başvur! Eğer cehennemin kralı yiğit Nergal, yeraltının 
hava deliğini açacak olsaydı, o zaman Engidu'nun ruhu hafif bir yel 
gibi yerin altından çıkardı." 

{Galiba burada Ereşkikal toprak demektir. Onun ağabeyi olan Nergal 
ateş demektir. Çünkü dünyanın oluşumunda ateş topraktan öncedir. 
Yani onun ağabeyidir.} 

Bunlar birbirleriyle kucaklaştılar. Bir turlu birbirlerinden ayrılmak 
istemediler. Birbirlerine anlatmaktan usanmadılar: "Arkadaşım, 
söyle bana! Söyle bana, yeraltında gördüklerini anlat bana!" 

"Söyleyemem arkadaşım! Söyleyemem! Sana yeraltı dünyasında 
gördüklerimi anlatacak olursam, sen oturup ağlamalısın. Ve ben de 
oturup ağlayayım. Ellemekle zevk duyduğun benim güzel bedenimi, 
sinde böcekler, eski bir giysiyi yer gibi yiyor. Ellemekle zevk duydu-
ğun benim güzel başım, bir çamur teknesi gibi toprak doludur." 

VIII) Engidu, söyle diyerek büzülüp toprağa çömeldi. "Arkadaşım, 
yeraltı dünyasında şunları gördüm: 

(Tablette, Engidu'nun yeraltı dünyasıyla ilgili sözlerinin bulunduğu 
yer kırıktır. Söylenen bu sözler yaklaşık 30 satırdır.) 

IX) (Bu sahne, Gılgamış’ın, yer altı dünyasının ayrıntılarıyla ilgili 
olarak sorduğu soruları ve Engidu'nun buna verdiği yanıtları içermek-
tedir ki bu bölümün yaklaşık ilk 15 satırı kırıktır.) 

"Sehpaya asılmış olanı gördün mü?" 

- "Evet gördüm. Eğer işlediği günahtan pişman olsaydı, çivinin kop-
masıyla kurtulurdu."  

- "Eceliyle öleni gördün mü?" 

- "Evet gördüm. Gece yatağında uyuyup, su, soğuk su içiyor." 
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- "Savaş alanında öleni gördün mü?" 

- "Evet gördüm. Ana ve babası onun için uğraşıyorlar. Karısı da onun 
için çalışıyor." 

- "Cesedi kırda bırakılmış (mezara gömülmemiş) olanı gördün mü?" 

- "Evet, gördüm. Onun ruhu yeraltı dünyasında uyumuyor." 

- "Ruhuyla kimsenin ilgilenmediğini gördün mü?" 

- "Hayvanlara yedirilen tencere kazıntısı ve sokağa atılan yemek 
artıkları onun besinidir.” 

*** 

Kabir Azabı İle İlgili Bir Giriş 
Kur’anın ve Tevratın zahirini esas alanlar, kabir azabını yani öldükten 
sonra ruhanî bir dönemin varlığını kabul etmezler. Evet, Tevrat da 
Kur’an da varlığın özü ve esası olan maddi ve manevi yapılanmanın 
ifadesi oldukları için; bunlarda bilinçsiz bir maddi oluşumu veya saf 
ruhani oluşumları göremiyorsunuz. 

Ama öldükten sonra ister sırf ruhani kalanlar için; ister daha sonra ya 
cennete (ahiretteki Uruka) veya cehenneme toprak altının bir altına gi-
denler için olsun; ruhani bir dönem söz konusudur. Ayrıca ruhanilikte 
zaman çok farklı işlediğinden bazen bir saat sonsuz bir ömür gibi olu-
yor; bazen de binlerce sene bir gün veya yarım gün olarak hissediliyor. 

Bu 12. Tabletteki ruhani öngörülerin varlığı ve bütün destandaki mu-
cizevî bilgiler sekiz bin sene önceki insanların bizden çok daha yüksek 
ve derin bir algıya sahip olduklarının açık ve net bir belgesidir. Evet, 
seksen bir asır sonra da bu çağın cehaletini, materyalizmini ve kısır 
algısını düşündükçe bu asrın insanlarının medeniyet postunu giymiş 
çok çirkin kişilik ve ruh sahipleri olduklarını açık seçik olarak görebi-
liyorsun; manen utanıyorsun. 
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12. Tabletin Anahtar kelimeleri 
1) Dünyada rütbe sahibi insanlar köle ve işçilere muhtaç oldukları gibi; 
kabir âleminde de onlara muhtaç oluyorlar. 

2) Ağaç ömür boyu bir insanın yaşadığı süreç demektir. Çukur ise 
kabir demektir. 

Engidu (Gılgamışın kölesi) dünyadaki ömründe mağduriyet ya-
şadığı için bu ağacın (ömrünün) bedenini (somut halini) cehennem-
den (en dip yokluktan) çıkarmak için Gılgamıştan daha şanslı gö-
rünüyor. 

3) Kabir âleminde kutsala boyun eğmek (ibadet) olmadığı gibi; 
dünyevi statükolar (giysi ve benzeri) şeyler de yok. Bununla bera-
ber dünyada edindikleri araç-gereçleri olan silah ve alışkanlıklarını 
bırakamıyorlar. Ayrıca kabirde cinsellik, kızgınlık, esirlik gibi şey-
ler de yok. Bunları yapan kötü ruhlular cehenneme atılırlar; iyi ruh-
lu olan Gılgamışın ruhanî alemden geri dönüp ahiretteki Uruk’a 
gitmesi gibi.. 

4) Bu âlemde doğum (Arur) yok; fakat bunun özlemi var. Cennette 
bu özlem dünyada iken çocuk olarak ölen ve dolayısıyla cennette 
çocuk olarak yaratılan evlatlar ile giderilir. Cehennemde ise, bu 
özlemini gerçekleştirmek isteyenler cehenneme (kabrin bir altına 
(tam yer altına) atılıyorlar. Yer altı yani kötü manasıyla kabir ve 
cehennem Tanrısının ismi Hadestir. Bu kelime necis ve kirli de-
mektir. Akkadçadan Yunancaya geçmiştir. 

5) Enlil Baba (emir âlemi) Gılgamışın kurtarma girişimlerine cevap 
vermedi. Gılgamış Sin Babaya (Aya başvurdu.) 

[Ay ruhanî âlemlerin tanrısı demektir.] O da Gılgamışa cevap ver-
meyince Gılgamış Ea’nın E-Absusuna (Okyanus tanrısına) gider; 
sonsuz bilinçten bir umut besler. 
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[Gılgamışın derdi şudur: O burada ruh olarak zaten var: Fakat yok-
luk cehennemine düşen bedenini, eski ömrünü ve araç gereçlerini 
de istiyor.] 

Nargal, ateş veya ateş yakan demektir. 

6) Son olarak buraya aldığımız şu 10 satır, bu ruhani âlemin mahi-
yetini tam bildiriyor. 

İşin en garibi de ruhlarla ve cinlerle uğraşanların bugün dahi tesbit 
ettikleri birçok gerçek ile bu 12. Tabletteki bilgilerin uyuşmasıdır. 
Özellikle bu son altı satırdakilerle.. 

"Sehpaya asılmış olanı gördün mü?" 

- "Evet gördüm. Eğer işlediği günahtan pişman olsaydı, çivinin 
kopmasıyla kurtulurdu." - "Eceliyle öleni gördün mü?" 

- "Evet gördüm. Gece yatağında uyuyup, su, soğuk su içiyor." 

- "Savaş alanında öleni gördün mü?" - "Evet gördüm. Ana ve 
babası onun için uğraşıyorlar. Karısı da onun için çalışıyor." 

- "Cesedi kırda bırakılmış (mezara gömülmemiş) olanı gördün 
mü?" 

- "Evet, gördüm. Onun ruhu yeraltı dünyasında uyumuyor." 

- "Ruhuyla kimsenin ilgilenmediğini gördün mü?" 

- "Hayvanlara yedirilen tencere kazıntısı ve sokağa atılan yemek 
artıkları onun besinidir.” 

*** 

Bu destanın metinlerini temin eden Dr. Önder Yıldırım kardeşim, 
12. Tablet için şöyle diyor: 

“Bu 12. Tablet ulemanın tartıştığı henüz anlayamadığı bir metin, 
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şu açıdan tıpkı oryantalist kimi âlimlerin Kuran için söyledikleri 
gibi bu kısmın burada olmaması lazımdı, şu sayfa sonradan mı 
eklenmiş türü tartışmalar mevcut. Niçin? Çünkü destan 11'inci tab-
lette sona eriyor. 12'nci tablet ancak sanki bir ek gibi duruyor. Ve 
destanla ilgisini kuramıyor âlimler... Bu 12'nci tablet Sümerce ve 
metnin birinci kısmının yarısı, bundan birkaç yıl önce elimize geçti. 
İsa’dan önce yaklaşık 2000 yılında yazılmış. Bunun nasıl bittiğini 
bilmiyoruz. Bundan dolayı bu tablette anlatılan olayların, bütün-
lüklerini de anlayamıyor âlimler.  

Metin yer altı dünyasının heyecanlı bir betimlemesi ve bu dünya 
hayatının anlatımından oluşuyor. Burada Engidu, Gılgamışın ar-
kadaşı değil, kölesidir. Metin, Engidunun ruhunun yeryüzüne dönü-
şü ve ölüler dünyasındaki kötü ve üzücü halleri anlatmasıyla son 
buluyor.” 

Evet, bu 12. Tablet zahiren kopuk görünüyor. Fakat bu tabletteki 
paragrafların ana konusunun ruhani kabir âlemi olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda kopukluk şöyle dursun; konunun aşırı derecede 
birlik göstermesinden dolayı insanın yorum yaparak ele aldığı bağ-
lantılar kayboluyor; önemi kalmıyor. Bu son on satırı tam anlamak 
için köken olarak bir Hindistan eseri olan 6. His filmini izlemeniz 
gerekir.  

Bilindiği gibi Hind kıtası soyut kavramları ilk öğrenen insanların 
yurdudur. Ayrıca Hindistan ruhanilikte o kadar çok ileri gitmiş ki; 
yasalara ve somut realitelere bağlı olan bu dünya hayatını ihmal 
ediyor. İnsanların çoğu bilmiyor. Ama Hindistan’daki fakirliğin 
biricik sebebi bu tek taraflı varlık ve hayat algısıdır. Hâlbuki onlar 
İslam’ın bütünlüğünü ve zıtlar arası denge ve barışı esas alsalar, 
hem dünyada da hem ahirette de yeni Urukları inşa ederler. 



 

 
 
 

 
b)  Yazar Hakan Kardeş imin  
Gılgamış Destanı ile ilgili çalışmamıza yaptığı 
İ t i razlar ( ı )  ve  Cevaplar ımız  
Hakan kardeşim elli sayfalık çalışmamızın sadece 10 sayfasını değer-
lendirmiş; sanırım elli sayfanın tamamını okusaydı itirazlarının bir 
kısmını geri çekerdi. 

Ana hatları ile bu itiraz ve tavsiyeleri şöyledir: 

1) Alınan metin tercümesini ağır buluyor. Danny P. Jackson tercüme-
sini tavsiye ediyor. Ben bu tercümeyi henüz incelemedim. Fakat kul-
landığımız metin tercümesini 4-5 başka tercüme ile karşılaştırdım; 
kullandığımız metnin en uygun tercüme olduğunu gördüm. Dilin ağır 
olması, destanın manasına uygun düşüyor. Çünkü bu destanın manası 
gerçekten çok önemli ve derindir. Tercümemizde kelime bazında bazı 
yanlışlar var. Zaten Hakan kardeşime gönderdiğim çalışma bir ön tas-
lak idi. Daha sonra bunları tahkik edip bir grup çalışması haline geti-
receğiz. 

2) Yazı imlası için itirazları var; bunun farkındayım. Fakat imlayı en 
sona bırakmayı düşünüyordum. Çünkü bu çalışma birçok ilave ve 
değişiklik gördü ve daha görecektir. 

3) Hayatın zıt kavramı ölüm değildir; doğumdur; neden destanın ana 
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konusunun sürekli olarak hayat ve ölümü göstermişiz, diye itiraz edi-
yor. 

Galiba Hakan kardeşim ölümden nefret ettiği için bu itirazı yapmıştır. 
Çünkü metnin tamamında hayat ve ölüm sorunu konuşuluyor; ayrıca 
Kur’an gibi temel kutsal kitaplar, sürekli olarak ölüm ve hayatı karşıt 
kavramlar olarak kullanıyor. 

4) Gılgamış destanlarının yazılışı ile ilgili verdiğim tarihleri yanlış 
buluyor. Evet, bu yaklaşık sayılar idi; çünkü bu çalışma henüz bir 
taslak idi. Ayrıca önemli Sümerolog Kramer, yazının tarihini M.Ö 
4000 yıl öncesine kadar götürüyor. Ve ayrıca karbon14 testi ile belir-
lenen tarihlerde tolerans ve yanılma payı olabilir. 

5) İnsanların çoğunun okuması olan seküler okumayı dışladığımı ve 
bunda haksızlık yaptığımı söylüyor. 

Maalesef, seküler okumalar sahiplerinin tamamı, bu manalı ve çok 
mesajlı destanı ya sürrealist bir metin olarak okuyorlar veya bizzat 
metin ve tarihî gerçekler ile çelişen bireysel bir olay olarak okuyorlar. 
Her iki şıkta da hiçbir anlam kalmıyor; metnin edebî yapısı bile böyle 
ihtimalleri dışlıyor. Ayrıca, Carl Jung’un arketipal okumaları ve bi-
linçdışı ile ilgili derin ilmî çalışmaları, böyle metinlerin seküler ve 
tarihî bir olgu olarak okunamayacağını açıkça gösteriyor. 

Evet, belki detay bazında benim evrensel manalar vermem bazı zaaf-
ları içermiş olabilir; fakat genel olarak bu iskelet bazında verdiğim 
mana o kadar makul bir mana olarak gözüküyor ki; bize: “İnsanlık 
teknolojide yükseldiği kadar; belki daha fazlası mana ve edebiyatta 
gerilemiştir, dedirtiyor. 

6) Hakan kardeşim varoluş sürecini ve tarihi hem filme hem kitaba 
benzettiğimi eleştiriyor. Sadece birini tercih et, diyor. Hâlbuki varoluş 
ve tarih hem birer film gibidirler; hem kitap gibi mana yüklüdürler. 
Ayrıca her film bir kitabın tasviridir; somutlaştırılmış halidir. 
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7) İnsan ve canlıların duygusal durumunu düzenleyen orta beyin de-
mek olan limbik sistemi kullanmamı eleştiriyor. Gerek yok, diyor.  

Ben bu gibi yapısal noktaları yazmakla ve öne sürmekle; insan ile 
hayvan arasındaki farkı göstermek istiyorum. Çünkü tarih ve bu gibi 
belgeleri ortaya atan seküler kesimin biricik iddiası, insan da sıradan 
bir hayvandır, insanı hayvandan ayrı olarak ele alan din, fuzuli, hurafe 
ve boş bir şeydir, tarzındadır. Ve bu tarzı kendilerine moda 
yapmışlardır. 

8) Hakan kardeşim, insan nedenselliklerden binlercesini birbiriyle 
ilişkilendiremez; o da hayvan gibi ancak iki-üç nedenselliği kurabilir, 
diyor. 

Galiba çiçek pazarındakilere bakarak bunu söylüyor; insanlığın, varo-
luşla, ilim ve teknik ile özellikle sağlık konusundaki binlerce neden-
sellik bağlarını keşfettiğini ve milyonlar kitaplar olarak yayınladığını 
unutuyor. 

9) Homo Sapiens’i kültürlü insan diye tanımlamamızı eleştiriyor; 
bundan bir şey anlaşılmaz; bu çok kapalı bir tanımdır; diyor. Hâlbuki 
ben o tanımı, soyut kavramları algılayabilen deyimi ile bir miktar 
açmışım. Ayrıca çoğunlukla Homo Sapiens kültürlü insan diye çevri-
liyor. Ve ayrıca, Hakan kardeşimin kanaati öyle değilse de; kültür 
kelimesi başta soyut algı olmak üzere temel insanî değerleri içeren bir 
deyimdir. 

10) Buzul çağı ile ilgili verdiğim tarihleri yuvarlatmadırlar diye eleşti-
riyor. 

Evet, bilim dünyasında bu dönemler ile ilgili tarihler yaklaşıktır; çün-
kü veriler çok net değildir. Ve bu dönemdeki olayların hepsi birkaç yıl 
içinde olmuş değildir; epeyce uzun bir sürede olmuştur. 

Hakan kardeşim, buzulların neden eridiğini açıklamadığımı eleştiri-
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yor. Hâlbuki burası bu meselenin yeri değildir. Sırası gelmişken onu 
da söyleyeyim. Dünyanın eğimi 24 derecede iken buzul çağı oluyor. 
23’e değişince buzlar eriyor. Dünya tarihinde bu durum, bir iki sefer 
tekrarlanmıştır. 

11) Hakan kardeşim bu çalışmamı yeterli görmüyor. Özellikle verdi-
ğim sayılar ve oranları.. 

Evet, eksikleri var. Fakat bu çalışma bir tarih veya bir istatistik metni 
değildir; karanlıkta kalmış bir metnin manasını deşifre etmektir. Ki, 
destanın büyük çoğunluğunun manası herhangi bir kopukluk olmadan 
ve zoraki bir yorum yapılmadan açıkça sunulmuştur. 

Bu açılımların tamamı, Sami dillerin atası olan Akkatçaya tam uygun-
dur; hem mana olarak; hem etimolojik olarak; hem arketip ve mitolo-
jik olarak.. 

12) Bu Gılgamış destanı % 95 Tevrattaki Tufan hikâyesinden 
farklıdır, demişim. O bunu görmediği için eleştiriyor ve bir yuvarlat-
ma daha! diye kınıyor. Tevrat ile ilgili çalışmamı burada gösteriyo-
rum. Kim okursa ve karşılaştırırsa, benim bu kanaatimi paylaşacaktır. 

Aslında bu gibi mitolojik metinler arketip oldukları yani insanın bi-
linçdışı hazinesini dışa vurdukları için; her millette aşağı yukarı bir 
benzerleri vardır. Ortak nokta bilinç kaynağının ortaklığıdır. Birbirin-
den kopya olmaları değildir. (Çünkü o milletlerin çoğu birbirini hiç 
görmemişlerdir.) 

13) Buzulların erimesi için 15 bin yıl demem ve bunu yarısı Sümer 
öncesi; diğer yarısı Sümerlerden bugüne ait diye ifade etmem ve Ak-
katlar ile ilgili tespitler, yaklaşık olarak doğrudur: (Büyük Larousse 
Ansiklopedisine bakılabilir.) 

14) Beyaz insan ifadesini eleştiriyor. Hâlbuki bundan kastım ırk 
bazında bir değerlendirme değildir. Bundan maksat beyaz insanın, 
başta soğuklar olmak üzere sıkıntılarla karşılaştıkları için başarılı ol-
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maları idi. Destanda Gılgamış’ın beyaz, Engidu’nun siyah olarak gös-
terilmesinin esprisi de budur. 

Üç yıl önce beyaz insan ile siyah insanın beyin ve beden olarak hiç 
farklı olmadığını dile getiren bir yazı kaleme aldım. Orada beyaz in-
sanın becerisinin sebebi ırk değil de musibetler ve sıkıntılar olduğunu 
yazdım. Buna rağmen yanlış anlaşılabilir, diye o ifadeyi medenî insan 
ile değiştirdim. Galiba çağımızın insanı en kötü manayı seçip metinle-
ri öyle değerlendiriyor. 

15) Türkçe metinlerde daima Enkidu diye geçiyor. Neden benim bu 
kelimeyi Engidu diye yazdığımı itiraz ile soruyor. 

Yeni doğmuş gelişmemiş bebeklere eski İngilizcede Kidu denilir. Ar-
yen dil grubundan olan Farsça ve Kürtçede Gidu denilir. Bu farka 
dikkati çekmek için onu öyle yazdık. 

Ayrıca Engidu diye çeviren metinler de var, Türkçe çeviride aldığımız 
metin bunlardan biridir. 

16) Destanda gelişme sürecinin 5-6 aşama olarak dile getirmemi yu-
varlatma ve belirsizlik diye eleştiriyor. Hâlbuki burada aşamaların 
varlığıdır önemli olan, sayı önemli değildir. 

Ayrıca bazı aşamaların iç içe geçtiğini bildirmek için o iki sayıyı kul-
lanmışım. Demek çağımızın edebî okumaları zayıflamıştır. 

17) Melekler ile ilgili soru ve itirazını sanırım ontolojik ilave bilgiler 
elde ederse ve yazılım gerçeğinin yapısal mahiyetini biraz daha iyi 
anlarsa geri çeker. Ve burası o derin meselelerin açıklamasının verile-
cek yer olmadığını görür. 

18) Ben İngilizce bilmiyorum. Fakat Türkçe tercümeyi İngilizce bilen 
arkadaşların yardımı ile tahkik ettireceğim. 

19) Endaze 65 cm değildir; 60 cm’dir. Kamus-ı Türkî’ye bakılabilir. 
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Buna benzer bazı matematik yanlışlarım vardı. Eymen kardeşimin 
yardımı ile onları düzelttik. 

20) Hakan kardeşim her tableti müstakil olarak okuduğu için; tabletler 
arası verilen atıfları görmediğinden bazı meseleler metinde geçmiyor, 
diye itiraz ediyor. Hâlbuki biz bu atıfları, 12 tablet bir bütün olarak 
görünsün ve öylece okunsun, diye verdik. 

21) Demek biz bu ilk dönemin ana karakterini bildiğimizde, Gılgamış 
destanının da, Tevrat metninin de bütün detaylarını anlarız. Bunların 
birbirinden kopya olmadığını biliriz. Ve dönem itibarı ile böyle derin 
ve geniş çaplı manaların bilinmesi ve yazıya geçirilmesinin insanlığın 
metafizik bir mucizesi olduğunu görmüş oluruz. (B. S.) 

“Yöntem anlatılıyor. Belgeleri okumak-anlamak için bir yaklaşım. 
Peki, soruyorum: tabletler, çivi yazıları nasıl çözüldü? Ana karakter-
den bütün detaylar anlaşılamaz. Üstelik bu bize hata yaptırabilir. Bu-
radaki varsayım; ‘parça, bütünü içerir-anlatır’ düşüncesi mi? Aksine, 
ayrıntı anahtardır. Bütünü içermez, fakat açıp ona ulaşmamızı sağlar. 
Buranın daha sağlam, mücevher gibi taş gibi yazılması lazım. Çünkü 
iddia büyük: Bunların birbirinden kopya olmadığı.. ‘bunların birbi-
rinden kopya olduğu’ düşüncesi ile kapışılacak. Daha açık yazıyorum; 
iman var, saygı duyarım; sadece imanla bilim olmaz. Bilim dediğim 
modern safsata değil, yöntemden deneyden kanıttan açıklıktan bahse-
diyorum. Ya iyice açmalısın, ya da ne kadar sıkı kapatabilirsen öyle 
kapatmalısın.” (Hakan) 

Hakan kardeşim “Ana karakterden bütün detaylar anlaşılmaz” diyor. 
Evet, insanların çoğu bu destanları tarih diye okuyorlar. Haliyle ana 
karakterden detaylar anlaşılmaz. Fakat Gılgamışı da Tevratı da diğer 
kutsal metinleri de tarih olarak değil de –ki hiçbiri tarih değiller- arke-
tip ve evrensel yasaların ifadesi olarak okursak o zaman satır arasında 
kalan detayların da kanun olduğu görülür; bu metinlerin biri diğerinin 
kopyası olmadığı açıkça anlaşılır. 
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Çivi yazıları nasıl çözüldü, diye soruyor. Cevabı şudur: Arkeologlar 
Akkatçayı biliyordu. Akkatça üzerinden harfleri tanıdılar; o kıyas ile 
Sümerceyi de çözdüler. Fakat Sümerce bütünüyle bilinmediğinden 
hala manaları belirsiz kelimeler var. 

22) Hemen hatırlatalım ki; bu dönemden önce insanlar, soyutu algılama 
ve bireysel benlik konusunda daha yeni yeni gelişiyorlardı. Bireyde 
kendi bireysel ölüm fikri yok; insanlar klan ve kabile tarzında 
varlıklarını ve ömürlerini değerlendiriyorlardı. Detayları %90-95 farklı 
da olsa, Tufan ve Nuh kıssasının her üç versiyonunun ana konusu ölüm 
gerçeğidir; özellikle bireysel ölüm ve ona ebedî bir çare arayışıdır. (B. 
S.) 

“Hem yüzde verilmiş, hem 90–95 yuvarlanmış. Seni tanımasam, çok-
tan bırakmıştım okumayı. Bunlar kötü alışkanlıklar. Gördüğüm yerde 
yazacağım, dikkatini çeksin de bırak diye. Matematik bu değil. Anlam 
yönünden de bir aksama var; bireysel ölüm fikri yoktu, sonra gelişti. 
Sözü geçen belgeler, insanlığın bu tarihsel geçişini kanıtlayan önemli 
kayıtlar gibi..” (Hakan)    

Hakan kardeşim burada o zaman bireysel ölüm fikri yoktu, diye ölüm 
ile ilgili yorumlarımıza itiraz ediyor. 

Evet, üç metin de özellikle Tevrat, başta bireysel ölüm fikrinin ol-
madığını bildiriyor. Fakat Tevratın son bölümleri ve Gılgamış des-
tanının son iki tableti bu ölüm hakikatini; kabir ve cennet de dâhil 
bütün detaylarının mahiyetini açıklıyorlar. Çünkü bunlar sadece in-
sanlığın ilk dönemleriyle ilgili değiller; insanlığın tamamı ile ilgili 
açıklamalardır. 

Hakan kardeşim ise, diğer seküler insanlar gibi bu metinleri sadece ilk 
geçiş dönemine ait tarihi bilgiler olduğunu sanıyor; onun için bana 
burada itiraz etmiştir. 

23) Evet, Tufan ve Nuh ile ilgili bu üç metin birbirinin kopyası değil-
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ler. İnsanlık için çok önemli bilgilerin çok farklı üç oluşum safhasını 
dile getiren mucizevî metinlerdir. Detay bazında ve mana olarak bu üç 
metni karşılaştırırsanız bunu siz de görürsünüz. (B.S.) 

“Bu bir iddia şimdilik, kanıt yok. Yazıdan beklerim bunu, mesnet daha 
gelmedi? Hangi yöntemle? Bu sığır insanlar mı bu üç metni 
karşılaştıracak? Senin gördüğüne kuşku duymuyorum, gösterimde 
eksikler ve gösterilende sakatlıklar, arazlar var. Yazı bunları dikkate 
almalı.” (Hakan) 

Hakan kardeşim bu konudaki bütün çalışmalarımızı okumadığı için; 
hatta Gılgamış destanı ile ilgili olanı dahi tamamen okumadığından 
böyle itirazvari bir şekilde çekimser kalıyor. 

24) Utnapiştimi metinde göremedim diyor. Hâlbuki 11. Tabletin ko-
nusu zaten Utnapiştim ve onun kollektif ve manevi bir kişiliği kazan-
ma meselesidir. 

25) Tayfun tropikal bölgelere hastır, diyor. Hayır, neresi olursa olsun, 
tropikal bölgelerdeki gibi; sıcak soğuk havanın çatışması sonucu tay-
funlar olur. Ki buzulların eridiği dönemde bu durum bütün kuzey 
yarımkürede oluyor imiş. 

26) Hayat kadını anlaşılmaz bir tabirdir; onun yerine orospu yazmak 
gerekir, diyor. Ki bazıları böyle çevirmiş. Fakat doğrusu ve manaya 
uygun kelime hayat kadınıdır. Hakan kendisi fazlaca sadeleştirmeye 
taraftır. 

27) Gılgamış hakkında söylenilen Bütün bilimleri bilen deyimi için 
gereksiz, kafa karıştırıcı; böyle çeviri olmaz, diyor. Çünkü kendisi, 
Gılgamışı bütün medeni insan türünün temsilci figürü olarak okumu-
yor da tarihsel ve ilkel bir tip olarak okuyor. Maalesef internette do-
laştığında insanların çoğu bu değerli metni böyle okuduğunu görüyor-
sun. Çünkü insanlarımızın yorum ve mana yeteneği kısırlaşmıştır. 
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28) Su ve denizin bilinci temsil ettiğini soruyor? 

Evet, su, balık ve bitki bilinç ve hayat sembolüdür. Birçok kitapta biz 
bunları görüyoruz. Yılan, kara ve kıtlık da ölüm sembolüdür. 

29) Neden bazen yabanıl ve bazen yabanî kelimesini kullandığımı soruyor. 

Cevabı şudur: Usandırmamak için aynı manayı veren farklı kelimeleri 
kullanmak edebî bir sanattır. 

30) İştar kelimesinin bağlılık, aktiflik ve çekicilik manasına geldiğinin 
kaynağını soruyor. Arapça veya Osmanlıca sözlüklere, ŞTR maddesi-
ne baksa bunu görür. Zaten ta başta dedim: Akkatça Arapçanın 
atasıdır, dolayısıyla bütün Arapça dili, benim kaynağımdır. 

31) Havanın arzu ve heveslerin sembollüğünü soruyor. Aristo’dan beri 
hava, ateş, su ve toprak kelimelerinin sembolik manalarını çokları 
biliyor. Ayrıca bu sembolik açılımların tamamını yazsaydık; metnin 
ana maksadı olan temel manalar kaybolurdu. 

32) Bu vahşet, başta medeni insana rakiptir; sonra ona yardımcı olur; 
ikisi beraber; ebediyeti aramaya koyuluyor. İlk adım: Her ikisinin de 
beraber doğaya egemen olmaya çalışması.. (B. S.) 

“Vahşi doğanın doğurganlığı, onun sonucu oluşan vahşet doğanın 
parçası zaten, niye doğaya egemen olmaya çalışsın? Bunlar doğal 
olaylar, egemenlik bizim bakış açımız. Diyelim sel, fırtına doğaya 
zarar vermiyor ki, oysa insan? Burada belirsiz olmuş, kaybolmuş an-
latılmak istenen, karışıklık var.” (Hakan) 

Her şeyin bir zıddı var: Vahşi ortam ve vahşi insanlar başta medeni 
insanların rakibidirler. Fakat vahşetin doğurganlık tarzındaki 
saldırganlığı vahşi insanı ikinci planda medenileştirmiş; neticede o 
vahşi insanlar medeni insanlar ile beraber tabiata egemen olmaya 
çalışmışlardır.  

Elbette ki her şey tabiattan doğuyor; fakat daha sonra kategoriler deği-
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şiyor; tabiat ortamının oğlu olan medeni insan daha sonra ona ege-
menlik kurmaya çalışıyor. 

Hakan kardeşim nedensellik bağlamını fazla önemsemediği için bu 
ince ve uzun süre isteyen ilişkilere dikkat etmemiştir. 

Her şeye rağmen Hakan kardeşime binler teşekkür. Çünkü önemli 
katkıları oldu. Ve değindiği bu gibi eksiklikler tamamen giderildi. Söz 
konusu olan taslak, mükemmel bir çalışma olarak ortaya çıktı. Değin-
diği formel eksikliklerin tamamı giderildi. 

 

5. 1. 2015 
Bahaeddin Sağlam 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3) Tevratta: 
Nuha Kadar Devam Eden 

Âdemin  Serüven i  
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
a )  D in î  B i lg i l er in  Baş ına  Gelen ler   
Veya Allah’ın Oğulları İnsanların Kızları İle Evlenince, mealindeki 
ayetin bir yorumu..  (Yaratılış, 6. Bap) 

1960 Anayasasının tek taraflı getirdiği özgürlükler ve dünyadaki sol 
akımların güçlü çalışmaları sonucu Türkiye sol bir devrim ile karşı 
karşıya geldi. Böyle bir durumu önlemek için derin devleti elinde tu-
tan Türk Silahlı Kuvvetleri, 12 Eylül 1980 darbesini yaptı. Solun en-
kazını temizlemek için de İslamî yayınları ve İslamî kuruluşları son 
derece desteklediler. 90’lara gelindiğinde Türkiye artık Müslüman bir 
ülke görünümünü arz ediyordu. Derin devlet bu sefer bundan da ra-
hatsız oldu. İşi dengelemek için bir miktar dinsizlik propagandası 
yapılmalı idi. Derin devlet içinde yer alan ve bize dinsiz bir Türkçülük 
yeter, diyen bir kısım ulusalcılar, önemli ve yepyeni bir proje oluştur-
dular. Yepyeni diyorum, çünkü artık materyalizm ve komünizmin 
modası ve kitlelere yayılabilecek etkisi geçmiş idi. Bu yepyeni proje 
ise şu idi: İslamiyet, Yahudiliğin kopyasıdır; Yahudilik de Sümer efsa-
nelerinin kopyasıdır. Demek Allah, vahiy, din, maneviyat, metafizik 
diye bir şey yoktur, fikrini oturtmak için medyanın bütün araçları ile 
yayınlar yapılmaya başlandı. Galiba 4-5 milyon insanımız bu kam-
panya sonucu dinî değerlerini yitirdi. 

Ben, klasik Osmanlı tarzında eski ilimleri birinci derecede tahsil etti-
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ğimden ve meslek olarak dil, edebiyat ve dinî konular üzerine 
çalıştığımdan ister istemez, bu kampanya beni de ilgilendirdi. Ayrıca 
aldığım eğitim sonucu ben hayatımda hiçbir zaman bencil, bireysel bir 
iş yapmadım. Bu kampanya ve onun aslı olan fikir, toplumu birebir 
ilgilendiriyorsa, benim gibi birisini bire on ilgilendiriyordu. 

O yıllarda gerek altyapımın olmamasından ve gerek gündemimizde 
olmadığından; Tevrat ve İncilin toplamı olan Kitab-ı Mukaddesi hiç 
kullanmış değildim. Gerçi elimde ve kütüphanemde vardı. Fakat met-
nini doğru olarak anlamak beni aşıyordu.. Doğrusu sürekli olarak 
okuduğum ve hatta mealini iyi ve başarılı bir şekilde yaptığım Kur’anı 
da mealden öte yani evrensel manaları ile anlamıyordum.. 

Dolayısıyla o ulusalcı proje beni çok daha ciddi bir şekilde Tevrata ve 
Kur’ana yöneltti. Bu projeyi cevaplamak için, Kur’anın, Tevrat kop-
yası olmadığını, birinci elden İlahî bir vahiy olduğunu ispat etmem 
gerektiği gibi; Tevratın da Sümer efsanelerinin kopyası olmadığını, o 
da Kur’an gibi birinci elden saf vahiy olduğunu ispat etmem gereki-
yordu. Gerçi bu ikinci kısım cevaplar konusunda Müslümanlar Tevrat 
bozulduğu için onu savunmaya gerek yok; biz Kur’anı savunalım ye-
ter diyorlardı. Fakat bu savunma tarzı beni tatmin etmiyordu. Çünkü 
Tevrattaki Âdem, Tufan gibi kıssalar, Sümer efsanelerinin benzerleri 
olduğu gibi, bu kıssalar üç aşağı-beş yukarı Kur’anda da geçiyordu. 
Ayrıca Kur’an, Tevrat bozulmuştur, o bilgiler yanlıştır, demediği gibi, 
onlarca ayeti ile de Tevratı yüceltiyor; onu, dinin en önemli dayanağı 
olarak gösteriyordu. 

İşte o yıllarda Tevratın da Kur’anın da kopya olmadıklarını ve mucize 
olduklarını ispat eden Kur’anın Evrenselliği ile Geçmiş ve Gelecek 
Arasında Tevrat isimli kitaplarımı yazdım ve yayınladım. Piyasadan 
bu yazılar, o ulusalcı projeye cevap oluyor, diye geri bildirim olduğu 
gibi, o iki kitabım ve ilave makalelerimle Kur’anın, Kitab-ı Mukadde-
si savunmasının ve yüceltmesinin haklı çıktığını gördüm. Geçen 20 yıl 



 dinî bilgilerin başına gelenler 173 

 

içinde periyodik olarak yazdığım yüzden fazla makale ve kitaplarımla 
bu mesele tam oturmuş oldu. Fakat Tevrat adeta bir okyanus gibidir. 
Onun bütün baplarının tefsiri için en az 20 cilt gerekiyor..  

Burada bu çalışmalar halkasına yeni bir tanesini ilave etmek ve bu ma-
kalemizin ismi olan Dinî Bilgilerin Başına Gelenler başlığının altını 
doldurmak için Tevratın; varlığın mahiyetini, insanın mahiyetini, Al-
lah’ın mahiyetini, bütün insanlık tarihinin yapısını bize mucize olarak 
anlatan Tekvin, Bap 6, ayet 1-8’in tefsirini yazacağız. Fakat bu tefsiri 
yazmadan önce üç noktayı bir ara izah olarak sunmamız gerekiyor: 

1) Müslümanların 1400 yıl boyunca Tevrata karşı tutumları. 

2) Kur’anın Tevrat hakkında mucizevî beyanları. 

3) Geçmiş ve Gelecek Arasında Tevrat isimli kitabımla cevap ver-
diğim üç meseleyi bir daha hatırlatmak: Tevratın insanın yaradılışını 
iki farklı tarzda anlatması, Musanın nasıl öldüğünün Tevratta an-
latılması ve Tevratta Allah’ın ismi başta Elohim iken sonra Yahove 
olması.. 

Bu üç ara izahtan ve 6. Babın sekiz ayetinin izahını gördükten sonra 
makalemizin ismi olan Dinî Bilgilerin Başına Gelenler başlığının altı, 
yüzde seksen doldurulmuş olacaktır. Bunun yanında Kitab-ı Mukad-
desin bu sekiz ayet ile ilgili yedi farklı çevirisini karşılaştıracağız ki; 
okuyucularımız, dinî bilgiler kâinat değerinde iken ve pozitif beşeri 
ilimlerden çok daha yüce ve geniş gerçekleri anlattıkları halde, maa-
lesef hiç kimsenin anlamayacağı ve tam aksine tiksineceği hurafelere 
dönüştürülmüştür, mealinde bir gözlemi kendileri de görsünler. Evet, 
bir daha söylüyorum; böyle bir kanaat, benim ve yakın çevrem için 
yeni bir şey değildir. Çünkü onlarca yazımla ve üç bin okuyucumla 
biz, geçen 20 yılda tekrar tekrar bu kanaate varıyorduk. 

 

İslam Tarihi Boyunca Müslümanların 
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Kitab-ı Mukaddese Karşı Tutumları 
Kur’andan ve bazı tarihî rivayetlerden anlaşıldığı gibi; Mekke döne-
minde Müslümanlar, Hıristiyan ve Yahudiler ile tanışıyorlardı. Her üç 
kesim de kendilerini diğerleri ile bir ve eşit görüyor; hepsinin de tek 
karşı cephesi, putperest olan müşrikler idi. Gerek Müslümanlar ve 
gerek Yahudi ve Hıristiyanlar, her şeye gücü yeten, aşkın bir Allah 
inancı ile beraber, ahirete, helal ve harama ve vahye inandıkları için, 
deist olan, vahye, helal ve harama özellikle hesap ve ahirete inanma-
yan müşriklerden çok farklı idiler.. Bu dönemde Mekke’deki Yahudi 
ve Hıristiyanların, Kitabı Mukaddesi yazılı olarak okuyabildiklerine 
dair elimizde herhangi bir bilgi yoktur. 

Müslümanlar Medine’ye göç edince, Hz. Muhammed bu eşitlik üzeri-
ne Medine Anayasasını yazdı; her üç kesim de bu Anayasayı imzaladı. 
Fakat Medine’deki Yahudi ve Hıristiyanlar, Müslümanlara hıyanet 
edip Mekke müşrikleri ile gizli ittifak kurdular. Bunun üzerine Maide 
50. ayet indi; ayet şöyle diyor: Bunlar semavi dini bırakıp, Mekke 
Cahiliyet hükmünü mü istiyorlar. Hâlbuki bilen bir toplum için 
(sonsuz bilgiye sahip olan) Allah’tan daha güzel hüküm veren başka 
kim var?! 

Bu ayette bilen ve araştıran manasına gelen yukınun kelimesi ve işi 
akla yönlendiren iki soru edatı ve etimolojik manası ile sonsuz varlık 
ve ilim sahibi manasına gelen Allah kelimesi, sağlıklı ve geçerli bir 
düzen demek olan dinin üç esasına işaret ediyor: 1) İlim ve araştırma.. 
2) Akıl ve düşünce.. 3) Sonsuz ve evrensel olmak. 

Ayette cahiliyet hükmünü mü istiyorlar kelimesi ise, Medine’deki 
Yahudi ve Hıristiyanların Mekke müşrikleri ile yaptıkları gizli anlaş-
maya işarettir. 

Bu ayetten sonra gelen 51. ayet ise şöyle diyor: Bu şekilde, semavî 
dine inanan müminleri bırakıp, deist ve putperestlerle işbirliği yapan 
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Hıristiyan ve Yahudileri dost edinmeyin. Kim onlarla dost olursa o, 
onlardandır. (Yani o da deist ve putperest olur.) 

İmam Kurtubi bu ayeti aynen bu şekilde tefsir etmiştir. Zaten 
Kur’anın nazm-ı maanisi esas alındığında bu iki ayetin manasının 
böyle olduğu gayet net olarak anlaşılıyor. Fakat maalesef birçok dinî 
bilginin kaybolması gibi bu bağlantı bilgisi de kaybolmuş: Müslüman-
lar, bu konuda tarihi gerçeklere zıt birçok çelişkili duruma düşmüştür. 
En son iki önemli meal yazarı olan Muhammed Esed ve Mustafa İs-
lamoğlu, sosyal konularda dost edinilir de; dinî konularda dost edinil-
mez, diye dipnot düşmüşler. Fakat ayet böyle bir ayrımı içermez. Ve 
böyle bir mana Hz. Muhammed’in Medine’de icra ettiği Anayasaya 
aykırı olduğu gibi; Nisa, 123.-124. ayetlere de tamamen aykırıdır: 

“Müslümanların geçerli bir dine sahip olup, dünyada da ahirette de 
mükâfat ve cezalarını alacağı meselesi, siz müşriklerin ve ehl-i kitap 
olan Yahudi ve Hıristiyanların arzusuna göre değildir.  

Kim bir kötülük yaparsa karşılığını görür. Sonsuz olan Allah dışında 
hiçbir şey onu kurtaramaz ve ona yardım edemez. Kim de iman etmiş 
olarak iyi işler yaparsa, onlar cennete girecektir. Ve zerre kadar hiç-
bir şeyleri kaybolmayacaktır.” 

[Bu iki ayeti, başta İmam Nesefi olmak üzere eski klasik müfessirler 
böyle yorumladığı gibi, bu iki ayetin öncesi ve sonrası (122. ve 125. 
ayetler) de açıkça bu tarz bir tefsiri destekliyor.] 

Rivayette geçtiği üzere; Hz. Ömer’in bir gün Tevratı okuduğunu, Hz. 
Muhammed’in, Bugün Musa da gelse bana tabi olmaktan başka çare-
si olmaz, diyerek Ömer’i Tevratı okumaktan vazgeçirmesini şöyle dört 
noktadan anlamak lazımdır: 

a) Rivayetin sahih olup olmaması, başlı başına ilmî bir sorundur. 
Çünkü birbirinden farklı düşünen mezhepler başta olmak üzere siyasi 
akımlar sonucu ötekileştirme konularında çok rivayet ortaya çıkması 
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veya abartı şeklinde yönlendirilmesi, tarihi bir gerçektir. 

b) Ömer, ya Resulallah sen böyle söylüyorsun. Fakat Kur’an baştan-
başa Tevratı övüyor, diye karşı soru sormadığına göre; bu sözün ma-
nası şöyle olmalıdır: Eski kitaplar mahfuz olmakla beraber, manaları 
çağa uygun anlaşılmadığından şeriat sahibi demek olan Musa da gel-
se, bugün için dini, Kur’an tarzında anlayacaktır. 

Evet, Tirmizi’de geçen başka bir hadiste: Ehl-i kitabın kitapları sağ-
lam olarak ellerinde var olduğu halde ehl-i kitapta ilim (anlayış) yok 
olduğu gibi; kısa bir zaman sonra Kur’an sağlam olarak ümmetimin 
elinde durduğu halde onlardan da ilim (anlayış) kalkacaktır, diyerek 
Ümmetini uyarmıştır. 

c) Bu rivayetin bir manası da şöyle olabilir: Din düşmanları ve mü-
nafıklar, yalandan Tevrata dayanarak Kur’anı ve İslamı yok etmeye 
çalışıyorlar. Sen de Ey Ömer, Tevratı gündeme getirmenle bunlara 
yardım etmiş oluyorsun. 

Bediüzzaman Said Nursi, Münazaratta böyle bir manayı tercih ediyor: 
O gün (Asr-ı Saadet) için var olan böyle bir tehlike bugün için söz 
konusu değildir. Dolayısıyla Asr-ı Saadetten sonraki Müslümanlar 
ehl-i kitabı dost edindikleri ve Kitab-ı Mukaddesi tekrarla okudukları 
gibi; bugünkü Müslümanlar da aynısını yapabilirler, mealinde uzunca 
bir analiz yazmıştır. 

Her ne ise biz kronolojik takibimize devam edelim: Hicri 200 yıllarına 
gelindiğinde ehl-i hadis, metinleri yorumlamayı yasak etti. Dolayısıyla 
ehl-i kitap, müşrik sayıldı. Mekke ve Medine’ye sokulmaz oldular. 
Hâlbuki Hz. Ömer zamanında değil ehl-i kitap,  Mecusî, İranlı askeri, 
malî ve mülkî adamlar Medine’ye geliyor; Hz. Ömer’in kuracağı dev-
letin yerleşmesi için ona yardım ediyorlardı. Bu bilgi İslamî tarih ki-
taplarında geçiyor. Ve herkesçe de biliniyor. 

Hicri 300’lü yıllara gelindiğinde Ortaçağın cehalet karanlığı İslam 
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dünyasını da sardı. Kitab-ı Mukaddes konusunda o kadar çok rivayet 
ve farklı yorumlar ortaya çıktı ki; o kutsal kitap adeta iğrenilen bir 
malzeme haline getirildi. Fakat İmam Maturidi, Fahreddin-i Razi ve 
daha sonra Muhammed Abduh ve benzeri düşünürler, Bu tahrif olsa 
olsa, Kitab-ı Mukaddes ayetlerinin manalarının başka taraflara 
saptırılmasıdır; çünkü bu kitap tevatürle gelmiştir. Dolayısıyla lâfzî 
olarak tahrifi mümkün değildir, mealinde görüşler söylediler. (İslam 
Kelamcılarına Göre İncil)  

Müslümanların tahrife delil yaptıkları ayetlerin meallerinin hiçbiri, 
Ehl-i kitap Tevrat ve İncili tahrif ettiler, şeklinde değildir. Kelimeleri 
mevadı’ından saptırıyorlar, mealindeki ayette ise, mevadı’ ifadesi, 
kelimelerin yerleri demek değildir. Kelimelerin konuldukları asıl ma-
naları demektir. Nitekim kelimelerin asıl manalarını inceleyen İlm-i 
Vadı’ isminde bir ilim dalı vardır.  

Hulasa: Bu tarz tahrif söyleminin delilleri güçlü olmadığından tarihte 
mesele netliğe kavuşmuş olmadı. Nihayet 1800’lü yıllarda İngilizler, 
Hindistan Müslümanlarını Hıristiyanlaştırmak için çok yoğun bir faa-
liyet icra edince güçlü ve çok ciddi bir araştırmacı olan Rahmetullah-ı 
Hindi, Kitab-ı Mukaddesin tahrif olduğuna dair İzharul-Hakk isminde 
bir kitap yazdı. Ve bu iddiasını kitabın içindeki çelişkiler ile zahiren 
ispat etti. Sultan Abdülhamid de Müslüman tebaasını korumak için bu 
kitabı Türkçeye çevirtti. 

İşte gerek bu kitap ve gerek 20. yüzyıldaki savaşların tahribi ve gerek 
pozitivist bilginlerin Tevrata saldırması, özellikle sadece zahiri riva-
yetlere dayanan Selefilik akımının ortaya çıkması, birçok Batılı ve 
Arap Hıristiyanını bile Kitab-ı Mukaddesin muharref olduğuna 
inandırdı. Çağımızın önemli bir düşünürü olan Bediüzzaman da bu 
söyleme katıldı. Ve en çok İzharul-Hakk kitabındaki bilgileri kendine 
delil yaptı. Evet, İzharul-Haktaki deliller, zahiren çürütülemez gibi 
görünüyor. Fakat bütün bu deliller, Kitab-ı Mukaddesteki bilgilerin 
tarihî bilgiler olduğu kabul edilse doğru çıkar. Hâlbuki bu bilgilerin ve 
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bu isimlerin özellikle o olaylarda söylenilen sayıların hiçbiri tarih de-
ğildir. Dolayısıyla Rahmetullah-ı Hindi’nin o kitabındaki bütün delil-
ler, geçersiz kalıyor. Bu meseleyi biz birçok makale ile ispat etmiş 
olduk. 

Evet, semavî kitaplardaki arketipal, gaybi, antropolojik ve sosyolojik 
mucizevî bilgiler, tarihî bilgiler olarak ele alındığında ve öyle okun-
duğunda binlerce hurafe ortaya çıktığı gibi; değil yalnız Tevratta, 
Kur’an ve İncilde de çelişkili bilgiler varmış gibi bir manzara ile karşı 
karşıya kalınıyor. 

Bediüzzaman’ın Tevrat ve İncil hakkında üç kritik beyanı ve davranışı 
vardır: Muhakemat’ta: Davud ve Lut’un anlatılan günahları, peygam-
berlerin ismet ilkesine aykırıdır. Demek Tevrat ve İncil muharreftir, 
diyor; 1911’de..  Sonra 1934’te; Hz. Muhammed’e hitap eden Allah 
sana büyük fetih yolunu açtı ki; senin geçmiş ve gelecek günahlarını 
affetsin, (48/1) mealindeki ayetin tefsirinde: 

Burada Peygamberin şahsi günahları söz konusu değildir. Çünkü is-
met var. Demek buradaki günahlar, Peygamberin sosyolojik kişiliğini 
oluşturan Sahabe cemaatinin günahlarıdır, diyor; 7. Lem’ada..  

Evet, Yeni Said döneminde, şahs-ı manevi kavramı üzerinde çok du-
rulur. Dinî metinlerde geçen buna benzer ifadelerin şahs-ı maneviye 
ait olduğu söylenir. Bununla beraber Risale-i Nurda Davud ve Lut’un 
Tevratta anlatılan günahlarının da böyle olabileceğine dair herhangi 
bir kayıt yoktur.  

Bu mesele ya gündeme gelmedi veya Hükümet, Lozan’daki gizli an-
laşma gereği, Müslümanları Protestanlaştırmak istediğinden Tevrat ve 
İncil’den bahsetmek, onun hizmet stratejisine uygun gelmedi. Nitekim 
aynı tarihlerde; Türkiye’de uygulanmak istenen bu Protestanlaştırma 
projesine karşı 19. Mektubu yazıyor. Orada bu tahrif meselesini ısrarla 
dile getiriyor. Fakat 1950’lere gelindiğinde Protestanlaştırma projesi 
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gündemden kalktığından talebelerine mektupta Bismark’ın Kitab-ı 
Mukaddesi karalayan ifadelerini ne kullanın ne de alıntı yapın diyor. 
Çünkü bu ve benzeri ifadeler haksızlık olduğu gibi; dinsizliğin de güç-
lenmesine sebep olur, diyerek bu çağın dindarlarını uyarıyor. Ahir 
zamanda Kur’an ve İncil el ele verecek; insanlığı mutlak küfür ve 
vahşetten kurtaracaktır, diyor. (Emirdağ Lahikası.) 

Kur’an ın  Tevrat  Hakk ındaki  
Muc izev î  Beyanlar ı  
Kur’anda, Tevrat ve Musa ile ilgili ikiyüz küsur ayet var. Bu ayetlerin 
her birisi dinin, hukukun, imanın ve bilginin mucizevî bir boyutunu ve 
bir niteliğini anlatır. Burada zikredeceğim şu gelen 9 ayet, din ve vah-
yin sonsuz, İlahî bir bilinç olduğunu, Tevratın da Kur’anın da bu son-
suz bilinç okyanusundan insanlığa ikram edilen en temel iki kaynak 
olduklarını ispat ediyor. 1400 yıl önce varlığın mahiyeti, Tevratın 
içeriği ve vahyin keyfiyeti hakkında hiçbir ciddi bilgi olmadığı halde 
Kur’anın bunları bu kadar harika ve çağlar üstü bir nitelikte anlatması 
üç yönden mucizedir; şöyle ki: 

a) Kur’anın anlattığı ve ancak bugün anlaşılabilen Tevratın bu muci-
zevî nitelikleri, üç bin yıllık Yahudi tarihinin hiçbir safhasında bilin-
memiştir. Belki iman olarak biliniyordu.. Fakat bilimsel ve detaylı 
olarak bu bilgiler, tarihlerinde ve kültürel miraslarında mevcut değil-
dir. Demek bu izahlar, başlı başına Kur’anın bir mucizesidir. Çünkü 
bir insanın, Tevrat hakkında bu gelen ayetlerdeki bilgileri söyleyebil-
mesi için bütün varlığı, bütün tarihi, Tevratın yapısal mahiyetini ve 
ancak yirminci yüzyılda bilinebilen antropolojik ve ontolojik detayları 
bilmesi gerekir. 

b) 1400 yıl önce Arabistanın çoğu cehalet içinde olmasına ve Hz. Mu-
hammed’in Yahudi âlimlerine göre ümmi olmasına rağmen Kur’anın 
Tevratı bu şekilde anlatması başlı başına bir mucizedir. 
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c) Tarihin çoğunda putperestlik, somut algı ve cehalet çok egemen 
olduğu halde 3-4 bin yıl önceden Tevrat metinlerinin bu kadar muci-
zevî bilgiler içermesi ve tarihte özellikle çağımızda tespit edilen hiçbir 
bilgi ile çelişmemesi ve Kur’anın bütün bu detayları biliyormuşçasına 
bu kitabı kendine delil yapması, İlahî bir mucizedir. Yaradılış ve 
varlık sistemi içinde insanlığın başıboş olmadığını ispat eden kâinat ve 
tarih büyüklüğünde bir belgedir. Buna rağmen, Madde ve maddenin 
bir oluşumu olan tabiattan başka bir varlık yoktur, deyip bütün sonsuz 
soyut (manevi) değerleri inkâr eden; dolayısıyla kendi bedeni varlığını 
hedonizm bataklığında çürütmekten başka çare bulamayan bazı insan-
ların ne kadar küçük ve sefil kaldıkları açıkça görünüyor. 

Kur’anın Tevrat hakkındaki ayetlerinin tefsiri: 

Birinci Ayet: Bundan sonra Musaya kitabı verdik. Daha önce yaptığı 
maneviyata (ihsana) bir tamamlama olarak.. Ve her şeyin bir 
açıklaması olarak ve hidayet (yol gösterici) olarak.. Ve rahmet (ba-
şarı) olarak.. Ki insanlar, bu değerlere dayanarak kendilerini gelişme 
ve imtihan için yaratan Allah ile buluşacaklarına ve hesap verecekle-
rine iman etsinler. (En’am, 154) 

Bu ayetin dokuz kelimesinin kısaca da olsa tefsir edilmesi gerekir ki; 
ayetin manası tam anlaşılsın. Şöyle ki: 

Bundan sonra.. Yani insanlık başta ilkel olduğu için; onların dinî 
yapısı, sadece iman ve mistik durumlar şeklinde idi. Bu gibi manevi-
yatın dini literatürdeki ismi ihsandır. İhsan güzelleştirme demektir. 
Evet, maneviyat ile hayat güzelleşiyor. 

Musa kelime olarak hukuk ve şeriat demektir. Dinin hukuksal 
yapısının sembolüdür. Yani o mistik ve manevi durumlardan sonra 
insanlığa kutsal hukuk demek olan El-Kitap verildi. Kitap kelime ma-
nası ile yazılı olan hukuk ve bilgi demektir. Bu ikisi Tevratın temel iki 
niteliği olduğu için El-Kitap adeta Tevrat ile eş manalı olarak kul-
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lanılır. 

Tevrat ve Musa hukuk, düzen ve yasa demektir. Bu ise maneviyat ile 
ifade edilen güzelliği tamamlamak demektir. Nitekim Yahudiliğin bir 
boyutu Tevrat ve Musadır. Diğer boyutu, Harun ve maneviyattır. Maa-
lesef bu iki boyutlu bütünlük tarihte birbirinden ayrıldığı için; insanlık 
en zirve şekilde maneviyatın, hukuk ve düzenin güzelliğini tam tada-
mamıştır. 

Ellezi ahsene, deyiminde özne ve yüklem tam belirtilmediği için cüm-
le, maneviyat hem yapılan bir güzelliktir, hem güzelleştirici bir ger-
çekliktir, manasını veriyor. 

Tafsilen li-külli şeyin, ifadesi her şeyin açıklaması olarak, demektir. 
Evet, bu mucizevî İlahî hazineye kuru tarihî bilgiler, diye bakılmazsa; 
antropolojik, fizikî, dinî, geçmiş ve gelecek bütün oluşumların izahı, 
Tevratta var olduğu açıkça görülür. Her bir bölümü her bir babı ve her 
bir ayeti, varlığı açıklama konusunda mucizedir, dedirtiyor. Numune 
olarak bu dokuz ayetin izahı size bir kanaat verecektir.  

Hidayet kelimesi, yolu başarı ile bitirmek, yolu kaybetmemek demek-
tir. Onun zıt manası yolu kaybetmek demek olan dalalettir. Evet, bu 
İlahî hazine, dini ile medeniyeti ile 4000 yıldır insanlığı bugüne getir-
diği gibi; binlerce badireye rağmen Yahudi milletine beka vermiştir. 
Hâlbuki nice eski milletler yok olup gitti. 

Rahmet, Türkiye’de günlük dilde dua diye anlaşılır ve öyle kullanılır. 
Fakat gerçek manası, soyut değer ve niyetlerin somutlaşması ve in-
sanın bu şekilde başarıya ulaşması demektir. 

9. ve son cümle: Dinsizliğin materyalizmin egemen olduğu bu çağa 
rağmen varlığın sonsuz olduğu, manevi değerlerin birincil değerler 
olduğu, insanlığın başka bir âleme göre yaratıldığı gerçeği hala in-
sanlığın en temel değeridir. Tarihin ve insanlığın çoğunluğu, bu ayetin 
bu son cümlesinin fiili bir belgesidir. Bunun en bariz bilgisi ve belgesi 
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de Tevrattır. Fakat tarihsel değil de evrensel olarak okunduğu takdir-
de.. 

İkinci Ayet: Araf suresindeki şu gelen iki ayeti (7/144-145) tam an-
lamak için kısa bir ara bilgi vermek gerekir; şöyle ki:  

[Tarihi, bir ilim disiplini olarak okuyanlar bilir ki; insanlık tarihinin 
ekonomik ve idari verileri somut oldukları için kayıt altına 
alınmışlardır. Dolayısıyla tarih ilmi daha çok bu verilere göre 
yazılmıştır. Mitolojik ve inanç bilgileri ise, hem soyut olduklarından 
hem birinci derecede sosyal hayatı ilgilendirmediklerinden ve alfabe 
ile yazı çok az geliştiğinden ve çoğu yerlerde ve dönemlerde bu dahi 
olmadığından bunlar kayıt altına alınamamışlardır. Din ve mitoloji 
namına çok az tablet kayıtları ile mabed ve din adamlarının sosyolojik 
fonksiyonlarını yazan şeyler var. Bir de bazı sözlü nakiller ile beraber 
bu sözlü nakillerin bir kısmını kaleme alan Yunanlı Herodot gibi bir 
iki istisna var. 200 yıl öncesine kadar insanlar, tarihi bir bilim disiplini 
olarak tespit edecek, tahkik edecek ve ona göre yazacak imkânlara 
sahip değildi. İşte bu yokluktan dolayı en eski yazılı dinî metin olan 
Tevrat ile bazı mitolojik veriler binlerce yıl tarihî malzeme olarak 
algılandı ve ona göre tarih kitapları yazıldı. Fakat evrim meselesinin 
bilimselliği ortaya çıkınca; mesela Âdem ile ilgili bilgilerin tarih ol-
madığı anlaşıldı.  

Bilim adamları, bu Âdem kıssasına önce hiçbir bilgi değeri olmayan 
mitolojik bir veri olarak baktılar. Fakat dinî metinleri ve mitolojik 
izahları ilmî olarak yorumlamaya çalışan birçok ilim adamı, bunların 
tarih değil de, bütün insanlığın sosyolojik, antropolojik, dinî ve kültü-
rel hikâyesi olduğunu göstermiş oldular. Bu bilim adamlarının bu gibi 
yorumlarının gündemde olmaması ve herkesçe bilinmemesi, bu adam-
ların Âdem kıssası ile ilgili bütün detayların yorumunu bilmeyişlerin-
dendir. Allah’a çok şükür geçen 25 yıl içinde ben bu kıssanın ve diğer 
peygamber kıssalarının detaylarının yorumunu yapabildim. Evet, din-
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ler tarihi ile ilgili bu kıtlık ve şanssızlık ile beraber;  tarihin şu önemli 
ve temel yapısı, dindar-dinsiz herkesçe kabul ediliyor:  

Tarih sürecinde medenileşmiş olan yani çocukluk ve ilkellik dönemle-
rinden sonraki insanlık iki ana damar olarak bugüne gelmiştir:  

Putperest insanlar.. Onlara göre temel merkezi değer, lider ve kral-
larıdır. Ölümden sonra başka bir hayat yoktur. İnsanın nihai amacı, 
yeryüzünde güzelce geçinip lezzet almasıdır. Dolayısıyla bu lezzet ve 
geçim uğruna veya varlığın merkezinde kendi krallarının ve milletle-
rinin var olduğunu ispat uğruna, her millet öbür milletleri yok etmeye 
ve zayıf insanları sömürmeye mecburdur. 

İkinci akım: Başta Yahudiler olmak üzere semavî bir dine göre yaşa-
yan müslüman toplumdur. Bunlara göre kâinatı yaratan, dünyayı in-
sanın gelişmesine ve ahiret için hazırlanmasına yönelik yaratan bilinç-
li bir güç var. İnsan başıboş değildir. İnsanın yaşam tarzı, düzen ve 
hukuk ile tespit edilmiştir. Bu düzen ve hukuka uymayanlar ceza-
landırılır. Dindar olmayan milletlere karşı ancak adalet ve kutsa bir 
düzenin kurulması için savaşılır. 

Evet, bu iki bilgiye her çağda tekabül edecek birey ve toplumlar var 
olmuştur. Demek bu temel bilgiye göre Firavun, ahiret ve adalete göre 
kurulu olmayan dünyevî medeniyetin sembolü olarak; Musa ise din, 
iman ve kutsal hukukun sembolü olarak nesiller boyunca anlatılmıştır. 
Dolayısıyla bu konudaki bilgiler tarih sanılmıştır. Hâlbuki 3000 yıllık 
Mısır Firavunlarının çoğu dindardır. Musa ilkelerine (Tevrata) sahip 
çıkan Yahudiler, her zaman ahirete ve adalete göre yaşamamışlardır.  
Ayrıca geçmişten ziyade Firavun ve Musa çatışmasının en ciddi ve en 
acıklı şeklini 20. asırda bulabiliyoruz. 

Ve tarihte yaşayan 200 Mısırlı Firavun içinde Allah benim, ahiret yok-
tur; insanlar bana tapsın, diyen ancak bir veya iki kişi çıkabilir. Do-
layısıyla İbn Arabî gibi metafizik boyutu gören insanlar, Firavun (on-
ların çoğu) imanlı idi, diyebilmiştir. Demek tarihin şu yapısını ve dinî 
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bilgiler, evrensel, sosyolojik ve antropolojik yasaların izahıdır, tarih 
değildir42 ilkesini esas aldığımızda şu gelen iki ayeti ve bu konu ile 
alakalı olan Tevratın iki parçasını daha iyi anlayabiliriz; şöyle ki:] 

Rab Musaya dedi: Seni insanların üzerinde yönetici olarak seçtim. 
Bu seçkinliğin iki belirtisi, benim mesajlarımı onlara iletmen ve 
seninle olan özel konuşmamdır. Benim sana verdiğimi iyi tut. 
Varlığı ve hayatı boş görmedikleri için memnun olanlardan ol. (Araf 
144) 

Yine; bütün varlığı, yaradılışı, Allah’ı ve dinin mahiyetini anlatan bu 
ayeti iyi anlamak için beş kelimesini bir miktar deşmemiz gerektir; 
şöyle ki: 

Rab Musaya dedi.. Burada sonsuz ve soyut varlık demek olan Allah 
kelimesi yerine varlığı ve insanlığı sınırlı zıtlarla terbiye eden Rab 
kelimesini, dedi fiilinin öznesi olarak gösteriyor. Çünkü bir evvelki 
ayette Allah kelimesi geçmediği gibi, tam aksine üç sefer Rab kelime-
si geçiyor. Bu da bize der ki: Allah’ın sistemi sonsuzdur. Fakat imti-
han ve gelişme için olan dinî düzenin, bu gibi hikmetler için bir miktar 
sınırlı olması gereklidir. 

Seni insanlar üzerine yönetici seçtim, ifadesi, din ve şeriat (Musa) 
                                                
42Evet, Tevrat gibi bir malzemeyi İlahî sonsuz bilinçten alan ve Yahudileri 
dünyanın en dindar toplumu yapan bir veya birkaç peygamber mutlaka gelmiştir. 
Fakat bunların özel isimleri tarihe geçmemiş; bu özneler, bütün dinî olayların 
ifadesi olan ve asla özel isim olmayan Musa olarak kayıt edilmiştir. Evet, bugün 
tarihi bir bilim disiplini olarak araştıran bilim adamları gösterdiler ki; Yahudi 
tarihinin başında 930 sene yaşayan bir Âdem ve 950 sene yaşayan bir Nuh 
olmadığı gibi, son dönemlere ait sanılan ve 170 sene yaşayan bir İbrahim ve 
harikalar yaratan bir Süleyman ve Davud da onların tarihinde yoktur. Âdem, 
Yahudilerin de başı olan insanlığın ilk medenileşme döneminin ifadesi; Nuh ilk 
vahiy alan insanlığın ifadesi olduğu gibi; İbrahim, tevhid ve iman, Davud din 
devleti, Süleyman dindar saltanatın sembolik ifadeleridir. Ki bu kavramlar, 
sadece Yahudilerin tarihinde değil belki bütün medeni milletlerin tarihinde az 
çok var olmuşlardır. 
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dışında insanları yöneten medeniyet, devlet ve benzeri alternatifler 
var. Fakat kutsal hukuka dayalı olan dinî düzen (Musa,) bunların en 
seçkini ve en iyisidir. Maalesef bu ayet, böyle anlaşılmadığı için, Mu-
sa diğer peygamberlerden üstündür, çünkü Allah ona hem şeriat (elçi-
lik) vermiş hem de onunla birebir konuşmuştur, şeklinde anlaşılmıştır. 
Bu ise sağlıklı bir mana değildir; çünkü Allah bütün peygamberlere de 
bu iki özelliği vermiştir. Ayrıca ayet, seni peygamberlerden üstün 
kıldım demiyor.  

İnsanlar üzerine ifadesi der ki; insanlık ancak bir şeyin emri altına 
girerse toplumsal bir oluşum kurabilir. Demek başsızlık demek olan 
anarşizm insanlık için iyi bir şey değildir. Mesajlarım, manasına gelen 
risalat Allah tarafından bildirilen yasalar demektir. Bu yasaları toplu-
ma ileten ve uygulayan kişiye Resul (elçi) denilir. 

Ve kelamım ile..  Kelam, Allah’ın varlığa koyduğu logos, mantık ve 
bilinç manasına geldiği gibi; İsa gibi bu bilinci canlı olarak yaşayan ve 
yaşatan mistik (manevi) yapılar manasına da gelir. Evet, din hem me-
saj hem pratik; hem Musa hem Harun; hem evrensel yasaları hem 
bireysel bilgileri içerir. Böyle olduğu içindir ki; Dinin sahibi sadece 
Allah’tır, denilir. 

Fakat bu İlahî iki yönle beraber; din, Allah’ın doğal olarak insanlığa 
verdiği maddi, medeni ve bilimsel imkânları da alıp kullanmalıdır. 
Onun için ayet, risalet ve kelam deyimlerinden sonra ey Musa, sana 
verdiklerimi tut, diyor. Bu da dolaylı olarak der ki; gerçek bilim ve 
gerçek medeniyet, ancak gerçek manada risalet ve kelamı kullanan 
toplumlarda gerçekleşir. Dindar olmayan toplumlarda bu gibi 
imkânlar geçici olarak oluşsa da o insanlar, hayatın ve varlığın an-
lamını bilmedikleri için, şükürdar ve memnun olamıyorlar. Bu ikinci 
noktayı da bildirmek için ayet en son cümle olarak Ve memnun olan-
lardan (şükredenlerden) ol, diye sözü bitiriyor. 

Bundan sonra gelen ayet: Ve Musa için her şeyi levhalarda yazdık. 
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Bu yazılar hem öğüttür, hem her şeyi açıklıyor. Ey Musa, sen onları 
kuvvet ile tut. Kavmin onların en iyilerini uygulasınlar.. Ben size din 
ve düzeni tanımayan ve yasadışı yaşayanların gerçek yurdunu göste-
receğim. (Araf, 145) 

Bu ayetin de sekiz kelimesini tefsir etmek gerekiyor. Yoksa sadece 
kuru bir meal anlarız. Ayetin ne demek istediğini anlamamış oluruz.  

Ve yazdık.. Burada çoğul ifadesi, insanlığın tarih boyunca taşlarda, 
tabletlerde ve kâğıtlarda yazdığı her şeyi içeriyor. 

Lehu, onun için demektir. Evet, insanlık medenileşmeseydi, başta yazı 
ve alfabe olmak üzere soyut değerleri öğrenmeseydi, din ve İlahî vah-
ye muhatap olamazdı. Demek bütün medeni ve kültürel oluşumlar, 
kutsal dinî bir düzenin hazırlıkları olmuştur. Lehu kelimesi, özellikle 
Musaya, Yahudi şeriatına ve onların dindarlığına vurgu olduğundan, 
levhalar kelimesinde birinci mana Tevrat sahifeleridir. 

Evet, insanlığın yazıyı ve soyut değerleri öğrenmesi harikadır. Fakat 
3000 yıl önce yazıya geçirilmiş olan Tevratın yapısı, her bir cümlesi-
nin mucizevî bir bilgi olması ve bugüne sağlam olarak gelmesi, insa-
na; bu kitap, İlahî sonsuz bir bilinç tarafından tarih sayfasına özellikle 
yazılmıştır, dedirtiyor. Bu levhalar kelimesi ile ilgili, Tevrat Çıkış, 
24/12’de ve 32/15-19’da iki önemli kayıt var. Birincisi, Tevratta 
yazılan şeriat yasalarının tümünü kast ediyor. Burada iki önemli de-
yim var. Allah, taş levhaları ve yazdığım şeriat ve emirleri öğretmek 
için onları sana vereceğim dedi. 

Taş iman sembolü olduğundan, buradan anlıyoruz ki; dinin değişme-
yen bir yönü iman kısmıdır. İkinci kısmı ise, toplumlara göre Allah’ın 
yazdığı ve emrettiği şeriat ve kutsal hukuktur. Çıkış 32/15’ten 
anlıyoruz ki; taş levhalar iki tanedir. Bunlar ise ya Allah’a iman ve 
ahirete imandır. Veya dinin topluma hitap eden kutsal hukuk (risalet) 
yüzü ile bireysel manevi logos (kelam) yüzüdür.  
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Bu Çıkış kitabından ve Araf, 150 ve 155. ayetlerinden anlaşıldığı gibi; 
eğer toplum yoldan çıkmış ise veya temel imanî değerlerini yitirmiş 
ise veya dini yönetenler kızgın ve şiddetli ise, bu şeriat yere bırakılır, 
uygulanmaz. Kızgınlık ve şiddet biterse, toplum da küfür konusundaki 
hatasını anlamışsa yine o levhalardaki hukuk uygulamaya konulur. 
Fakat Çıkış, 32/19’da, Musa o iki levhayı dağın eteğinde kırdı, denili-
yor. Bu da şu demektir; eğer şartlar tam olgun değilse dinin o iki yön-
lü yapısı, dağıtılır, dağın (devletin) eteğine yedirilir. Yani böyle bir 
durumda din namına ortaya çıkmak, Musa ve Tevrata (dine ve şeriata) 
en büyük cinayettir. Bu eksik durumlardan biri de o kutsal düzenin 
yürümesi için elde mevcut bir gücün olmamasıdır. Buna bu ayetin O 
yasaları kuvvet ile tut, ifadesi bakıyor. 

“Kavmin onun en iyi taraflarını yapsın..” Yani dinin biri ruhsat biri 
de azimet (en ideal) iki şekli var. Kavmin (yani dindar medeni millet-
ler,) onun idealini uygulasın. Tam dindar veya tam medeni olmayanlar 
için ise, ruhsat şekilleri yeter. Burada kavimden maksat Beni İsraildir. 
Bu kelime ise zor şartları yenmiş, dindar medeni millet demektir. 

Bir Hatırlatma: 

Araf Suresinin 144. ayetini bu şekilde tefsir etmediğimiz takdirde aye-
tin bir anlamı olmaz. Çünkü eğer Musayı ve diğer isimleri şahsi, tarihî 
bir kişilik olarak ele alsak, Musanın, resul olmak ve Allah’ın kelamına 
muhatap olmak konusunda diğer peygamberlerden hiçbir farkı yoktur: 
Bu gibi problemlerin çözümü, ayeti yukarıda gördüğümüz gibi tefsir 
etmektir. Bunun ilmî izahı da şudur. Kur’anda anlatılan 28 peygam-
ber, başta medeniyet ve dil olmak üzere 28 sosyal kavram ve misyo-
nun ifadesidir. Bunlar içinde Musa, dinî kutsal hukukun insanları yö-
netmesi demektir. Ve bu yönetici kutsal hukuk, diğer bütün misyon-
lardan daha güçlü ve daha üstündür. Çünkü bu hukuk insanlığın belki 
varlığın her yönüyle ilgili sonsuz bir bilinç (İlahî evrensel risalet) içe-
riyor. Ayrıca bu hukuk, İlahî kelam demek olan vahiy ile tespit edili-
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yor. İşte bu çerçeveden bu ayete bir daha bakın; ne kadar mucizevî bir 
bilgi olduğunu görün. 

Tevrat ve Kur’an arasındaki bazı manalı ve faydalı farklılıklar, (Mese-
la Tevrata göre İsrailoğullarının putperestleşmesinde suçlu Harundur; 
Kur’anda Samiridir) gösteriyor ki; Kur’an da Tevrat da sonsuz İlahî 
bilinçten gelmişlerdir. Birbirinin kopyası olmadıkları gibi başka yer-
den kopya da değillerdir. İnşaallah Tevratın hukukî ve şeriat özellikle-
rinin izahı olan Çıkış kitabını baştan sona kadar ayrıca şerh ve izah 
edeceğiz. O zaman daha net olarak bu işlerin sonsuz bir bilincin 
yansıması olduğu ve tarih olmadığı anlaşılacaktır. 

Tevratın her şeyin açıklaması olduğunu çok daha net olarak bize 
anlatan bir belge daha Yusuf suresi 111. ayet: 

Mekke döneminde; Yahudi âlimlerden soru alıp vahye ve metafiziğe 
inanmayan bazıları, Hz. Muhammed’e Eğer Peygamber isen, Yusuf ve 
kardeşlerinin hikâyesini bilmen lazım; eğer bilmiyorsan veya bilme 
imkânın yoksa demek Peygamber değilsin, dediler. Bu Yahudi âlimle-
rinin soruyu bu şekilde sormaları, onların vahyin metafizik soyut bil-
giler (modern tabir ile arketip veriler) olduğunu bildiklerini gösteriyor. 
Hz. Muhammed bu soruya karşı bir müddet susmak zorunda kaldı; ta 
Allah’ın izniyle kalbi açılıp o metafizik bilgiler ona açılıncaya kadar. 
Ve nihayet Yusuf suresi vahiy edilmiş oldu. Bazı detaylarda bu Yusuf 
suresi ile Tevrattaki Yusuf kıssası farklılıklar göstermesine rağmen, o 
Yahudi âlimleri itirazda bulunmadılar. Çünkü onların sorduğu nokta 
detaylar değil idi. Meselenin ruhu olan metafizik, gaybî (arketip) yön 
idi. Ve bu yön Yusuf suresinde fazlasıyla görünüyordu. Surenin 7., 
102. ve 111. ayetleri bu metafizik gaybî boyuta açıkça dikkatleri çeki-
yordu. Bu suresinin bu ve benzeri yönlerini tefsir ettim. Peygamber 
Kıssaları Hakkında ve Sadece İnsan kitaplarımda yayınladım. İşin 
anahtar noktası şudur: Bu kıssa, tarihte olmuş, bitmiş bir vaka değil-
dir. Burada Yakub, çilekeş medeni insanlık demektir. 12 kardeş 12 
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büyük medeni millet demektir. Yusuf, Arap İslam milletinin ve gele-
neğinin arketipal ismidir. Surenin 1400 cümlesinin tamamı, bu mana-
ya istisnasız olarak uyuyor. Ve ancak bu takdirde yukarıda zikrettiği-
miz üç ayetin manası tam tezahür eder; şöyle ki: 

Bu kıssaların Hz. Muhammed ve insanlık üzerinde uygulanmasında 
akıl sahipleri için ibret (ders) vardır. (Ondan yaradılışın anlamsız 
olmadığı anlaşılıyor.) Bu metafizik bilgiler, uydurulmuş bir hadis 
(roman) değildir. Daha önceki vahyin, Tevratın tasdikidir. (Onun da 
Allah’tan geldiğinin delilidir.) Ve (başta insanlık halleri olmak üzere) 
her şeyin açıklamasıdır. Gaybe (metafizik değerlere) inanan bir top-
lumu hedefe götürecek şekilde bir rehberliktir. Ve bir başarı sebebi-
dir. (Yusuf, 111) 

Bu bilgiler gaybın mesajlarıdır. Onu vahiy ile sana bildiriyoruz: (Bun-
lar tarih değildir.) Yoksa bunları bilmen için onların yanında olman 
gerekirdi. (Yusuf, 102) 

Büyük Alman bilim adamı Carl Jung, kainatın ve insanlığın kollektif 
belleğinde arketip tarzında birçok kavramın kayıtlı olduğunu ve bun-
ların belli ihtiyaçların tetiklemesi ile peygamberlere vahiy edildiğini 
uzun araştırmalar ile ispat etmiştir. Jung’un bütün bu çalışmaları, Bun-
lar tarih değildir. Yoksa senin bunları bilmen için onların yanında 
hazır bulunmuş olman gerekirdi cümlesinin tefsiridir. Bu surenin ye-
dinci ayeti bu meseleyi çok daha net olarak anlatıyor:  

Varlıkta ve hayatta hakikat var mı, diye araştıranlar için Yusuf ve 
kardeşleri konusunda birçok bilgi ve belge (ayet) vardır. 

Allah için; meseleyi böyle okuyamayanların bu sureyi özellikle bu üç 
ayeti nasıl hurafeye ve anlamsız ifadelere dönüştürdüklerini görmeniz 
için, mevcut meallerden beş-on tanesine bakınız. 

İkinci Grup Ayetler  
Musa ve Haruna (dinin hukuk ve maneviyatına) her şeyi tefrik edip 
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açıklayan olarak ve her şeyi aydınlatan olarak ve kendi özünü (yoklu-
ğa ve dağılmaya karşı) koruyan muttakiler için bir mesaj olarak Tev-
ratı verdik. O muttakiler ki gıyaben, kendilerini geliştirmek için yara-
tan Rablerine saygı duyarlar. Ve kıyametteki zorluklardan da korkar-
lar (yani dünya hayatının imtihana, dolayısıyla ahirete yönelik oldu-
ğuna inanırlar.) Bu Kur’an da bütün bu temel özellikleri içeren bere-
ketli bir mesajdır. Onu siz artık nasıl inkâr edersiniz. (Enbiya 48-50)  

[Çünkü uydurma olan bir şeyde böyle temel özellikler olamaz.] 

Hakk olan Kur’an bizim katımızdan (gaybî boyuttan) onlara gelince; 
Musaya verilen detaylar; neden buna da verilmedi, dediler. Halbuki 
daha önce Musaya verilenleri de inkar etmiş değiller mi idi?! Tevrat 
da, Kur’an da ortaya çıkan ve birbirini destekleyen iki sihirdirler. Biz 
her ikisini de inkâr ediyoruz, demişlerdi. De ki; metafizik gaybî bilgi-
lerden öyle bir kitap getirin ki, bu Tevrat ve Kur’andan daha isabetli 
olsun. Eğer iddianızda doğru iseniz; getirebilecekseniz ben de elimde-
kileri bırakıp ona tabi olurum. (Kasas, 48-49)  

Hiçbir şeyin tam bilinmediği karanlık bir dönemde, Kur’anın Tevrat 
hakkındaki bu değerlendirmesi başlı başına bir mucizedir. Çünkü bin-
lerce tarihî araştırmaya rağmen ve Ortadoğu dışındaki diğer milletlerin 
de dinî yapıları su yüzüne çıkarıldığı halde ve 1400 sene zaman geç-
mesine rağmen Tevrata rakip olabilecek başka bir ürün ortaya 
çıkmadığına ve olmadığına göre; demek bu hüküm, bütün her şeyi 
bilen bir bilgiden geliyor. Nitekim eğer bu gibi ayetler, sallama bir söz 
olsaydı, Tevratın yanında İncil için de söylenirdi. Çünkü İncil de o 
günün kamuoyunda dinî temel bir kitap olarak biliniyordu. Hâlbuki 
İncil iyice incelendiğinde onun Tevrat gibi hukukî özelliği ve her şe-
yin açıklaması olma özelliği yoktur. Önemli bir ayetin açıklaması ola-
rak Mesih ve Mehdi kitabımızın Ahit Sandığı bölümüne bakınız. (Sh. 
194) 
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*** 

 

 

Ana konumuz olan Tekvin 6. Babın 1-8 ayetlerinin izahına geçmeden 
önce Avrupa dinsizlerinin Tevratı dışlamak için; güya ilmî analiz imiş 
gibi bir üslup içinde yaptıkları yüzlerce saldırı içinden şimdilik sadece 
üç tanesine kısaca cevap vermek gerekir. Müslümanlarınkine cevap 
vermek gerekmiyor. Çünkü gördüğümüz gibi, zaten Kur’an onlara 
cevap veriyor. Hem Müslümanlar kendi çalışmalarında yine o Avrupa 
Müsteşriklerinin saldırılarını kullanıyorlar. Evet, bütün dünyevî işler-
de Avrupalılar önde olduğu gibi; şeytanlıkta da Müslümanlardan ön-
dedirler. 

Bir İddia ve Saldırı 
Batıda, Tevrata en çok insan ve âdem yaratılışı bahsi üzerinden 
saldırılmıştır. Çünkü Kilise bu sonsuz semavi hazineyi basit bir tarih 
kitabı gibi sunuyordu. Bu yanlış sunu sayesinde bütün biyolojik, ant-
ropolojik ve tarihî çalışmalar engelleniyordu. Bu hayatî temel yanlış 
ile beraber, bilim adamları için de âdem bahsi, Tevratın yanlışlanması 
için tam bir fırsat idi. Çünkü bilim adamlarının elinde tonlarca biyolo-
jik ve antropolojik bilgi ve malzeme vardı. Bunlarla Âdem kıssası 
gayet kolay yanlışlanabiliniyordu. Fakat son dönemlerle ilgili olduğu 
sanılan İbrahim, Davud ve Süleyman bahislerini yanlışlamanın 
imkânları o gün için yoktu. 

Kiliseden ağızları yanan bilim adamları, Tevratın yanlış bilgiler içer-
diğini ispat etmek için şöyle diyorlardı: Tevrat insanın yaratılışını iki 
sefer anlatır. Birincisi 1. bap, 26-30’da bir sefer tam anlattıktan sonra; 
ikinci sefer 2. bap, ayet 7 ile ayet 18-25’te bir daha hem de farklı yani 
birinci izah ile çelişir bir şekilde anlatır. Demek Tevrat iki farklı kop-
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yadan bir araya getirilmiş bir derlemedir. Demek ilmî ve kutsal bir 
tarafı yoktur. 

Galiba bu bilim adamları, Kiliseye olan kızgınlıklarından dolayı acele 
edip böyle yüzeysel bir kanaate vardılar. Çünkü kendi ellerindeki bi-
yolojik ve antropolojik verilerle biraz dikkat ile baksalardı, Tevratın 
aslında iki ayrı yaradılışı anlatmadığını, 1. bapta insan türünün biyolo-
jik yaradılışını, 2. bapta insanlığın ilk vahşi dönemini, 3. bapta ilkel 
medeniyet dönemini, 4. bapta taş devrini, 5. bapta inançların ortaya 
çıktığı dönemi, 6. bapta bu inançlar sayesinde kurulmuş olan devlet ve 
medeniyetlerinin azgınlık dönemini anlattığını göreceklerdi.. Evet, 
Tevrat burada tarih anlatmıyor. İnsanlığın ilk altı dönemden sonra 7. 
stabil dönem olan ve Nuh ile başlayan dindar dönemi anlatır. Maalesef 
elimizdeki tercümelerde, insan, adam ve Âdem isimleri, bahsi geçen 
altı dönemin hepsinde Âdem olarak tercüme edildiği için Tevratın bu 
ilmî mucizeliği kaybolmuştur.  

1940’larda basılan Kitab-ı Mukaddes tercümesinde bu üç isim doğru 
olarak tercüme edilmiştir. Biz bu tercümeyi esas aldık. Şimdilik bura-
da insanın bu altı dönemindeki gelişmesi ile ilgili beşinin kısa izah-
larını yazdıktan sonra konumuz olan altıncı babın 1-8. ayetlerinin 
açıklamasında daha fazla olarak bu meseleyi netleştirmeye 
çalışacağız.  

*** 

Birinci Safha: Biyolojik Yaradılış: (1. Baptan) 
26Ve Allah dedi; suretimizde, benzeyişimize göre insan yapalım ve 
denizin balıklarına ve göklerin kuşlarına ve sığırlara ve bütün yeryü-
züne ve yerde sürünen her şeye hâkim olsun. 27Ve Allah insanı kendi 
suretinde yarattı, onu Allahın suretinde yarattı; onları erkek ve dişi 
olarak yarattı. 28Ve Allah onları mübarek kıldı ve Allah onlara dedi: 
Semereli olun ve çoğalın ve yeryüzünü doldurun ve onu tabi kılın ve 
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denizin balıklarına ve göklerin kuşlarına ve yer üzerinde hareket 
eden her canlı şeye hâkim olun. 29Ve Allah dedi: İşte, bütün yeryüzü 
üzerinde olup tohum veren her sebzeyi ve kendisinde ağaç meyvesi 
olup tohum veren her ağacı size verdim; size yiyecek olacaktır; 30ve 
yerin her hayvanına ve göklerin her kuşuna ve kendisinde hayat nefesi 
olup yeryüzünde sürünen her şeye, bütün yeşil otu yiyecek olarak ver-
dim ve böyle oldu.. 

Bu beş ayetlik pasajda beş anahtar kavramı açarsak meselenin ilk 
adımı anlaşılmış olur:  

1) İnsan yapalım.. Bu kavram, toplumsal yaşama elverişli bir tür yara-
talım, demektir. İnsan kelimesi, birbirini tanıyan, grup olarak yaşayan 
varlık demektir. Tevratın burada insan kelimesi yerine adam veya 
Âdem kelimelerini kullanmaması, onun bir mucizeliğidir. 

2) Suretimize, benzeyişimize göre.. Bu iki kelime der ki: Evet, toplumsal 
hayat yaşayan başka birçok tür varsa da; onlarda üst korteks yani soyut 
algı yani Allah gibi; eşyaya egemen olup idare etme özelliği ol-
madığından; insan türü müstesna bir tür olarak yaratılış zincirinin tepe-
sinde durur. Suretimizde kelimesi soyut algıyı sağlayan bir beyne sahip 
olmak demektir. Benzeyişimize göre kelimesi ise, bu beynini 
çalıştırmasına göre; yani ne kadar çok çalıştırırsa o kadar çok soyut algısı 
gelişir. Bu durum Allah’ın bir özelliği olan sonsuz algıya kadar gider. 27. 
ayette geçen Allah insanı kendi suretinde yarattı deyimi, biyolojik ya-
radılışın ifadesidir. Onu Allah suretinde yarattı, cümlesi ise, bu soyut 
algısının sonsuza dek gelişebileceğinin ifadesidir. Çünkü daha sonra da 
göreceğimiz gibi Allah kelimesi, sonsuz soyut varlığın ismidir. 

3) “Onları erkek ve dişi olarak yarattı..” 

Evrim sürecine göre yaradılışı anlatan bu 1. babın, diğer türlerin ya-
radılışı bahsinde değil de insan yaratılış bahsinde eşeyliği vurgula-
ması, çok önemli biyolojik bir bilginin ifadesidir. Der ki: İlk türlerde 
eşeylik çok net değildir. Hayat yukarıya doğru yükseldikçe bu eşeylik 
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netleşir; insana gelince tam ve mükemmel şeklini bulur. Onun için 
din, erkeğin kadınlaşmasını veya kadının erkekleşmesini hoş 
karşılamaz. Çünkü bu bir gerilemedir. 

4) “Ve Allah onlara dedi: Semereli olun ve çoğalın yeryüzünü doldu-
run ve onu tabi kılın..” 

Bu cümle de insanın yeryüzündeki mucizevî popülâsyonunu ve gittiği 
her yerde bütün ilkelliklerine rağmen en egemen tür olmasını ifade 
ediyor. Demek Tevrat, Allah’ın bilgisidir. Çünkü binlerce antropolojik 
ve genetik araştırmalardan sonra insanlığın geçmiş karanlık çağlardaki 
bu durumu ancak bugün anlaşılabilmiştir. 

5) Tarihte insanlık iki şekilde beslenmiştir. Birincisi avcı-toplayıcılık 
ile; diğeri düzenli tarım ve hayvancılık ile.. İşte 26. ve 28. ayetler, 
birinci dönemi anlatıyor. 29 ve 30. ayetler de ikinci dönemin ifadesi-
dirler. Bu gibi incelikleri bilmeyenler laf olsun, Yahudiler gururlansın, 
diye Tevrat sürekli tekrar yapıyor; sanabilir. Fakat işin gerçeği an-
laşılınca her cümlesinin ve her kelimesinin ayrı mucizevî bir ma-
nasının olduğu görülüyor. 

İnsanlığın 2. Aşaması  

İlk Medeniyet Filizleri (2. Baptan) 
5Ve henüz yerde bir kır fidanı yoktu ve bir kır otu henüz bitmemişti; 
çünkü Rab Allah yerin üzerine yağmur yağdırmamıştı ve toprağı işle-
mek için adam yoktu; 6ve yerden buğu yükseldi ve bütün toprağın yü-
zünü suladı. 7Ve Rab Allah yerin toprağından adamı yaptı ve onun 
burnuna hayat nefesini üfledi ve adam yaşayan can oldu. 8Ve Rab 
Allah şarka doğru Adende bir bahçe dikti ve yaptığı adamı oraya koy-
du. 

Birinci Bap, insanın biyolojik ve sosyolojik yaradılışını anlatırken 
İkinci Bap, insanın psikolojik yapılanmasını anlatıyor.. Hemen 



 dinî bilgilerin başına gelenler 195 

 

hatırlatalım ki; bu dönemler, kronolojik ve peş peşe değiller. Aşamalar 
şeklinde iseler de aynı zamanda iç içedirler. Bu 2. aşamanın da bazı 
kavramlarını bir miktar açarsak mesele inşallah netleşir; şöyle ki: 

Henüz yerde bir kır fidanı yoktu ve bir kır otu yoktu. Çünkü Rab Allah 
yerin üzerine yağmur yağdırmamıştı. Ve toprağı işlemek için adam 
yoktu. 

Burada henüz kır fidanı, kır otu yoktu, deyimi der ki: İlk başta insanlık 
(Homosapiens) yaratılmış; fakat henüz onda hiçbir psikolojik filiz-
lenme ve soyut değerleri algılama olmamış idi.. Bu gibi duyguların 
gerçekleşmesinin sonucunda insan türü, kafasını çalıştırıp yeryüzünü 
işletecek duruma gelecek idi..  

Bu dönemde henüz bilgi ve din yağmuru yok; fakat ihtiyaçların buğu-
su sonucu yeryüzü ıslanıyor; manen kurak olmaktan kurtuluyor. İnsan 
bu ihtiyaçlar sayesinde hayvan olmaktan çıkıp adam oluyor. Adam 
(insan) artık soyut manaları az da olsa bilen bir varlıktır. Bu 2. babın 
7’den ta 25. ayetine kadarki ifadeleri, adamın şu yedi özelliğini bize 
izah ediyor: 

1) Yerin toprağından olmak.. (toprağa bağlı yaşamak..) 

2) Burnuna hayat üflenmek.. (dışarıdan bilgi alabilme yeteneğine sa-
hip olmak..) 

3) Adam yaşayan can oldu; (sosyal kollektif bir hayata sahip oldu..) 
(Ayet, 7) 

4) Aden bahçesine yerleşti:  Hiçbir derdin olmadığı, iyilik ile kötülü-
ğün bilinmediği çocuksu bir hayat dönemi yaşadı. Fakat ergenlik 
çağına gelindiğinde iyilik ile kötülük bilinince ve insan bu gibi kav-
ramları öğrenince bir nevi cennet olan çocukluk hayatı ölür. (Ayet, 8) 

5) İnsan o kadar çocuktur ki henüz iyilik ile kötülük kavramını bilmi-
yor. Fakat yine de sıradan bir hayvan değil; artık adamdır: (fiziki 
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olarak yetişkin bir insandır.) (Ayet, 17) 

6) Adam da karısı da (insanın erkeği de kadını da) çıplak idi; utanç-
ları yoktu.  

İyilik ile kötülüğü bilmedikleri gibi çıplaklığın da ne demek olduğunu 
bilmiyorlardı, dolayısıyla utanma duyguları yoktu. (Ayet, 25)  

7) Âdem her varlığa ve canlıya ad koydu. Yani insan artık çıplaklık da 
kötülük de dâhil her kavramı biliyor. Onun için ismi artık adam değil 
de soyut değerleri bilen insan demek olan Âdem oluyor.  (Ayet, 20) 

Bu ayet, insanlığın ilk çocukluk döneminde dilleri yeni yeni öğrenme-
sinin ifadesidir. Bu ifade 19. ve 20. ayette iki sefer tekrar ediliyor. 
Birincisi imtihan, gelişme ve ilk baştaki öğrenmenin hakikatini an-
latıyor. İkincisi ise dillerin son oturmuş halini anlatır.  

Bu düzen der ki; medeniyetin ve Âdemiyetin ilk temeli ve mucizesi 
olan diller ilk başta oluşmuş; fakat o medeniyet ve Âdemiyetin ger-
çekleşmesi için henüz bir altyapı (Havva) yoktu. Bu da olursa artık 
insanlık Âdemiyete (soyut bilgilere dayalı olan medeniyete) doğru 
terakki edecektir. 

Hulasa; 2. Bap, insanlığın hayvanlıktan ayrıldığı fakat henüz yeryü-
zünü işletecek seviyeye gelmediği, yani henüz Aden cennetinden (ço-
cukluk döneminden) çıkamadığını anlatıyor. Ve o kadar mucizevî 
olarak anlatıyor ki; Antropoloji ilmi bu izahın yanında zayıf kalıyor: 
Allah, içinden çıktığı toprağı işlemek için Adamı Aden bahçesinden 
(cennet gibi olan çocukluk aşamasından ve doğal ortamdan) kovdu. 
(2/23)  

Aden kelimesi, oturmaya ve yaşamaya çok elverişli yer demektir. Bu 
gibi bahislerde hiçbir özel isim olmadığı gibi bu kelime de özel bir 
isim değildir. Zaten metine bu doğal hayat bölgesinin dünyevî dört 
nehir ile sulanması bu mananın yani bu cennetin uhrevi cennet ol-
madığının en açık bir delilidir. Evet, maden kelimesi bu kökten gelir; 
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maden birinci mana olarak cevherlerin rahatça yerleştiği yer demektir. 
İkinci mana olarak cevherlerin kendisi demektir. 

Önemli Bir Hatırlatma: Dinde, hukukta ve edebiyatta adam kavramı, 
erkeğe şamil olduğu gibi; çocuklara, kadınlara hatta ana karnındaki 
ceninlere de şamildir. Bu kavramı erkeğe tahsis etmek ve onun yerine 
insan kelimesini koymak, bilim insanları demek, kültürel bir yozlaş-
madır; çocukluktur; dinin ve kültürün alfabesini bile bilmemektir. 

Bu babın 18-22. ayetlerinde anlatılan ve son derece yanlış anlaşılan 
kadının adamın kaburgasından yaratılmasının geniş izahını bu yazıdan 
hemen sonra gelen Âdem ve Havva Kavramı yazısında okuyabilirsi-
niz. Özeti şudur:  

Adam, insanlığın psikolojik ve sosyolojik yapısı demektir. Fakat bu 
soyut ve manevi yapının gelişmesi için henüz maddi bir alt yapı yoktu. 
İşte o alt yapının ismi Havvadır. Ayrıca bu meselenin ruh ve mana 
(Âdem;) beden ve madde (Havva) olarak da geniş bir izahı vardır. 

3. Safha: Ademiyet Safhası (3. Baptan) 
21Ve Rab Allah Âdem için ve karısı için deriden kaftan yaptı ve onlara 
giydirdi. 22ve Rab Allah dedi: İşte, adam iyiyi ve kötüyü bilmekte biz-
den biri gibi oldu ve şimdi elini uzatmasın ve hayat ağacından al-
masın ve yemesin ve ebediyen yaşamasın diye.. 23 Böylece Rab Allah 
onu Aden bahçesinden kendisinin içinden alındığı toprağı işlemek için 
çıkardı. 24Ve adamı kovdu ve hayat ağacının yolunu korumak için, 
Aden bahçesinin şarkına Kerubileri,  her tarafa dönen kılıcın alevini 
koydu. 

Birinci Bapta gördüğümüz gibi; ilk dönemlerdeki insanlığın iki temel 
özelliği ve safhası vardı. Ve İkinci Bapta gördüğümüz gibi; adam ol-
ma döneminin de altı temel niteliği vardı. Bu Üçüncü Bapta anlatılan 
Âdem olma döneminin ise, şu beş temel özelliği var; şöyle ki: 

1) Allah’tan (soyut algı sayesinde) giysi ve kaftan (değerli elbise) 
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yapmayı öğrenmişler. Bu giysi sanatı o kadar mucizevî bir şeydir ki; 
adeta Allah bizzat kendisi giydirmiştir. (Ayet, 21) 

2) Artık insanlık iyi ile kötüyü ayırt edebilir hale yani sorumluluk 
taşıyacak yaşa gelmiştir. (Ayet, 5) 

3) Geçim derdi, doğum derdi ve benzeri bin bir sorumluluğun getirdi-
ği stres ile bireysel ölümü hak ediyor. Ve ölüm kavramını öğreniyor. 
(Ayet, 17-19) 

4) Artık sıradan bir canlı olan adam, Aden bahçesinden (hiçbir derdin 
olmadığı ortamdan) kovulmuştur. 

5) Ki bundan böyle toprağı (yeryüzünü) işletsin. (Ayet, 23) 

[Bu kavramların biyolojik, sosyolojik ve ontolojik izahı için sizleri 
yine Âdem ve Havva Kavramı isimli yazıya yönlendirmek zorun-
dayım.] 

İnsan Âdem de olsa; dilleri bilen, giyinen, Allah’tan bilgi alan seviye-
ye gelmiş de olsa, eğer henüz yeryüzünü işletemiyorsa, yeryüzünü 
işletmenin bin bir sıkıntısını çekmemiş ise, o daha tam Âdem olmuş 
sayılmaz. O henüz çocuktur yani adamdır. İşte Tevrat, 3. Bap, Âdemi-
yeti anlatırken birden son ayette, Allah adamı, içinden çıktığı toprağı 
işletsin diye onu Aden cennetinden kovdu, (ayet, 23) demesi, bu önem-
li farkı vurgulamak içindir. Ve o gün için bir mucizedir. Bu ayetten 
sonra gelen 24. ayet, insanlığın çektiği sıkıntıları anlatır. Bu sıkıntılar 
her ne kadar onu ölümlü bir varlık yapıyorsa da onun Âdem olması 
için vazgeçilmezdir. Yoksa ebedî olarak çocuk kalacaktır. 

İnsanlığın 4. Safhası: Bap 4 
Âdem (bütün bu soyut yapılar) karısı (yardımcısı) Havvayı (bütün 
maddi imkânları) bildi: (kullandı.) Ve diyalektik süreç içeren medeni-
yet doğdu: Habil ve Kabil ve onların devamı. Bu safhanın izahı için 
daha önce yazdığım kısa bir yazıyı buraya alıyorum. 
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Geleneğin Oluşması ve Kırılması  
Varlık, somutlaşmak ve soyut manalar üretmek için birkaç milyar yıl 
çırpındı, silkelendi, sonunda canlılığı ve soyut duyguları üretmek üze-
re biyolojik hayatı doğurdu. Bu biyolojik hayat süreci dahi birkaç yüz 
milyon sene gelgitler yaşayarak insanoğlunu meyve verdi.  

Son yüz bin senedir, fizyolojik olarak insanoğlu çok değişmedi. Fakat 
15 ila 30 bin seneden beri insanlık Âdemiyet sürecine girmiştir. Özel-
likle son buzul çağından sonra.. Yani son 12 bin seneden sonra.. Ha-
diste var ki: Âdem buz dağından indi.  (Taberi Tarihi)  Bu 12 bin yıllık 
âdemiyet, büyük semavi dinlere mazhar olmadan önce dört büyük 
oğula sahip oldu: 

Hâbil (kırsal göçebe nesiller)  

Kabil (şehirli yerleşik nesiller) 

Şit (maneviyat ve velayet sahibi nesiller. Şit, etimolojik olarak olağa-
nüstülükler gösteren nesil demektir.) 

İdris (bilim ve fen ehli. İdris çok ders veren bilge demektir. Batı dille-
rinde buna Hermes derler.) Bu İdris gerçeğinin Kitab-ı Mukaddesteki 
ismi Uhnuh’tur. Bu kelime İbranicede Nuhun kardeşi demektir. Evet, 
bilim, peygamberliğin kardeşidir.  

Tevrat, Tekvin 5. babın başında bu dört hakikati izah eden 4. babı 
özetleyerek Âdemin zürriyetinin kitabı budur demekle evrensel bir 
mucizeyi göstermiş oluyor. Hanuk ismiyle şehirliliği, Tubal-Kâin ile 
Tunç ve Demir çağlarını, Yabal ismiyle göçebeliği, Şit ile inancı ve 
maneviyatı, Uh-Nuh (ikinci Hanuk) ile bilim çağını anlatıyor. Siz de 
dikkatlice okursanız bunları görürsünüz. Evet, insanlığın bu dört kar-
deş kavramı; değişik isimler, değişik put ve figürler olarak bugüne 
kadar gelmişlerdir. Bunlardan sonra insanlığın sonsuzluğu ve soyut 
değerleri anlayabileceği bir dönemde semavî dinler geldi. İnsanlık tam 
âdem oldu. Fakat bu dört karakter yine de dünyada egemenliklerine 
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devam ediyorlar. 

Mesela, Musevilik daha çok İdris (Uhnuh-Hanuk) ve Kabil karakterlidir. 
Onun için Maide suresi, ayet 31-32, Kabil kıssası ile Benî İsrail’in katil 
cezasını peş peşe anlatıyor. Evet, Tevratın üç bap içinde beş kere Âdemi, 
üç kere Kabili, iki kere göçebeliği, iki kere Şit ve Uhnuhu, iki sefer Ha-
nuku, Yaradı, Lameki tekrarla anlatması ve sonra Benî İsrail neslini Şite 
dayandırması bunların arketip kavramlar olduğunu gösteriyor.  

Evet, Benî İsrail (dindar-medeni millet) ancak Şit (maneviyat) ile Benî 
İsrail olabilirler. Fakat karakterleri İdris ve Kabil’dir. Osmanlı ve Ab-
basilerde de bu yasa ve bu karakter böyle tecelli etmiştir. Hıristiyanlık 
ise tamamıyla Şit (ruhanilik) ve Habil karakterini simgeliyor. Kuzu ile 
temsil ediliyorlar. Ki Hıristiyanlık önceleri mazlumların dini idi. (Ya-
hudileşmeden önce…) 

Diğer Asya medeniyetleri de insanlığın bu dört karakterinden birini 
esas almışlardır.  Mesela: Hint Şiti; Çin ve Yunan İdrisi; Mısır Kabili; 
Arabistan Habili… 

Bu önbilgiden sonra sadede geçiyoruz. İşte Yunan’ın kadim dönemin-
de bilgiyi, maddeyi ve dişiliği temsil eden bir putları vardı. Evet, Do-
ğu ile Batı’yı evlendiren ve iki güç sahibi (Zülkarneyn) manasına ge-
len Büyük İskender dönemi hariç, Yunan’da bilgelik, maddi gelişme 
ve dişilik (edilgenlik–doğurganlık) karakterleri hep devam etmiştir. 
Sonra Roma dönemi, sadece maddeyi esas aldı, bilgelik ve doğur-
ganlık kayboldu.  

Yine maalesef tamamıyla ruhanî olan Hıristiyanlık Romayı ve Bizansı 
elde edince skolâstik eğitim sebebiyle bilgelik tamamıyla kayboldu. 
Avrupa tamamıyla karanlığa girdi. Ve bu karanlığın geirdiği açlıktan 
kurtulmak için haçlı seferleri yapıldı. Kaderin ilginç bir tecellisidir ki; 
bu seferlerin son döneminde bilge, güçlü bir grup (Tapınak Şövalyele-
ri) gelip Kudüs’e yerleştiler. Daha önce Filistin’de yaşayan Yahudi 
birikimini ve Müslümanların dinî ve medenî yükselişlerini öğrendiler. 
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Bunlar, Hıristiyan oldukları halde Kilisenin yaptıklarının tam tersini 
yaptılar: 

Kilise bilimi kabul etmiyor, cinselliği yadırgıyor, zenginliği beğenmi-
yordu. Çile çekmeyi esas alıyordu. Bunlar ise, tam tersini yaptılar ve 
sapıklık derecesinde aşırı gittiler; lezzet ve zenginlik uğruna o günkü 
Avrupa kültüründen koptular. Bunların şifresi Bacomet idi. Bu da 
Yahudi alfabesine göre Sofya (bilim) ile eşdeğerdir. Bunlar Kilisenin 
aksine İsaya değil de, Meryeme tapıyorlardı; bazen de şeytana… 

Bu bilgiyi öğrendikten sonra Carl Jung’un Hıristiyanlığın bir ayağı 
eksiktir. Allah, (mükemmel varlık) İsa (din) ve Ruhulkudüs (ruhanilik) 
üçlemesi yerine dörtleme olmalı, maddeyi, dişiliği, başka bir ifade ile 
kötülüğü ve şeytanı temsil eden Meryem (insan) de olmalı, sözünü 
anladım. Matta İncil’inin 16. babının işaret ettiği gibi İsanın maddi 
Avrupa ile olan evrensel ilişkisini başka bir tabir ile Mecdelli Meryem 
ile bağını anladım. (Jung’un Din Psikolojisi ve Şeytan Arketipi 
çalışmalarına bakabilirsiniz.)  

Evet, ancak bu evrensel açıklama ile apokrif İncillerin İsa Mecdelli 
Meryem ile evlendi rivayetinin anlamı anlaşılabilir; bilimsel bir ger-
çeklik ifade eder. Evet, Avrupa Meryemdir, maddedir, şeytandır ve 
Mecdellidir; (serbest piyasa ve rekabet alanıdır. Mecdel, mücadele ve 
rekabet alanı demektir.) Gerçekten İsa 2000 senedir, Avrupa ile evli-
dir. Ondaki materyalizm şeytanını dışarı çıkarmaya çalışıyor. 

Yine bu evrensel İlahî yasalar sayesinde Maide suresinin İnsanların 
bir kısmı İsayı (dinin şeklini) put ediniyorlar, bir kısmı da Meryemi 
(maddeyi, bilimi ve kötülük kavramını) put ediniyorlar mealindeki 
ayetin evrenselliği çağlar üstü bir mucize olarak ortaya çıkıyor: (Mai-
de, 116,117) Yoksa çok açık bir çelişki olur. Çünkü Hıristiyanlar ta-
rihte Meryem’e tapmamışlardır.  

Bakın geldik 20. Asra..  Kilise ve Asya dindarları, dinin şekline tapıyor. 
Buna mukabil başta Masonluk olmak üzere seküler dünya da, maddeye 
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ve bilime tapıyor. Ve insanlık, hiçbir asırda görülmedik bir buhran 
yaşıyor. Aile anarşizme; hayat ve çevre, toksinizme teslim oluyor. De-
mek çıkış yine kadim kavramlara geri dönmektedir. Şöyle ki: 

Âdem (insanlık) ve Şit (din, inanç ve menaviyat) bütün değerleri ile 
dirilmelidirler.  

[Âdem 130 yaşında Şiti doğurdu. Evet, vahyi temsil eden Qul kelime-
sinin sayısal değeri 130’dur. Demek insanlık ancak vahiy ile mükem-
mel âdem olabilir. Fakat bu vahyin de bozulmaması için İdris ile ifade 
edilen bilimler, merceklerini insanlıktan ayırmamalı. Ve bu iki temel 
değerin düzgünce yaşanabilmesi için kırsal (köy) ve şehir ekonomileri 
de olmalı, rekabet ve ilerleme gözetilmeli.] 

Maalesef Kilise, İncillerin en çok kınadığı Ferisilik mezhebinden daha 
çok ferisi olmuştur. Ayrıca peygamberlikle, soyut değerlerle asla ala-
kası olmayan materyalizm deccalı, İsanın yerini almıştır. İşte insanlık 
tarihinde en büyük kırılma budur. Meleğin şeytan olması, karanlığa 
aydınlık denmesi.. Demek İngiltere’deki Zardin Kilisesinin sembolle-
rine dayanarak diyebiliriz ki; Masonlar, çağdaş Mabed Şövalyeleridir.  

Bunlar ve başka seküler çevreler, ABD’yi ve teknoloji devletini kur-
makla bunu düzeltebileceklerini sandılar; Süleymanın yolunda olduk-
larını söylediler. Fakat işin tedavisi pansumandan öteye geçemedi. İsa 
(ruhanilik) ve İdris (bilim) bir araya getirilemedi; melekût (sonsuzluk, 
ebedilik ve ahiret) elde edilemedi.  

Başını Seyyid Hüseyin Nasr’ın çektiği 20. asrın gelenekçileri ise, bi-
limlerden kaçtıkları için gelenekçi olmadıkları gibi, Ortaçağın skolâs-
tik felsefesi içinde battılar. Yoksa eğer gerçekten çift kanatlı gelenekçi 
olsalardı, insanlık bu kadar materyalizm sıtmasını çekmeyecekti. Evet, 
maalesef materyalizmin deliliği ile Avrupa Kabili kalktı Asya Habilini 
öldürdü. Maneviyatın eksikliği ile ruh, aile ve maneviyat yıkıldığı gibi 
bilimin ruhanilikten ayrılmasıyla da çevrenin canlılığı öldü. Tevrata 
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göre tunç ve demiri ve bütün keskin silahları yapan bu ikinci Kabildir. 
İlk Kabil bire yedi intikam alırken bu sonraki ikinci Kabil bire yetmiş 
yedi kere intikam alıyor. (Tekvin, 3)  

Rab, Kabile dedi: Kardeşin Habil nerede?! O dedi: Bilmiyorum, onun 
bekçisi miyim?! Rab dedi: Sen ne yaptın! Kardeşinin kanı topraktan 
sesleniyor: ‘Sen ey Kabil toprağın bereketinden mahrum kalacaksın.’ 
Toprak seni yutmak için ağzını açmış; sen toprağı işlediğin zaman artık 
o sana kuvvet (rızık) vermeyecektir.  (Tekvin, 4/3-12)  

Onlar şeytanların Süleyman’ın iktidarına benzetmeye çalıştıkları bir 
iktidara uydular. Süleyman bu saltanatla kâfir olmamıştır. Fakat bu 
şeytanlar kâfir oldular. Harut (karakedi) büyüsüyle aileyi ve Marut 
(karayılan) büyüsüyle de çevreyi bozuyorlar. (İnsanlara zarar veriyor-
lar.) Fakat ancak Allah (sistemin sonsuzluğu) izin verirse, onlar zarar 
verebilirler. Satın aldıkları bu büyülü saltanat (medeniyet) ne kötü 
şeydir! İlim ehli olsaydılar, bunu bileceklerdi.  (Bakara, 102) 

Demek bize 5’li bir sistem gerektir. Bunlar elin beş parmağı gibi birbi-
rinden ayrılmamalı! İşte: İsa+dört kardeşi: (Kilise tevatürüne göre 
tarihî İsanın kardeşleri yoktur. Demek İncilin İsanın kardeşleri diye bu 
isimleri sayması evrensel manalarıyladır. Zaten İncilin geneli, evren-
sel İsayı anlatıyor.)  Demek şu gelen beşli hakikatın kaybı ile gelenek 
ağır bir darbe almıştır: Yani: İsa (vahiy, kelam, din, melekût) Petrus 
(Avrupa medeniyeti) Yahuda (Yahudi medeniyeti) Yusuf (İslam mede-
niyeti) Yakub (çilekeş genel medeniyet..)  kayb olmuşlardır.   

İnsanlığın 5. Safhası: Manevi ve Mistik Hayata Sahip Oldu-
ğu Dönemdir. 
Bu manevi dönemi 5. babın şu sekiz ayetinin şerhi içinde gözlemleye-
biliriz; şöyle ki: Âdem zürriyetinin kitabı (kategorik anlatımı) budur. 
(Yani 4. Bapta geçen izahtır.) 

Yani insanlık soyut değerleri öğrenmiş; şehirli ve kırsal iki sınıfa 
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ayrılmış; şehirliler (Kain) kırsal sınıfı (Habili) ortadan yok edince 
Allah Âdeme (insanlığa) bu sefer Şiti (maneviyatı ve mistik yönü olan 
bir nesil) vermiş. Onun zürriyetinden de İdris (âlim bir nesil) doğmuş-
tur. İnsanlık maneviyat ve bilimi elde edince Allah’a iman başlamıştır. 
Tevrat bu üçlü aşamayı, Âdem (insanlık,) Şit (maneviyat) ve Uhnuh 
(İdris) kelimeleri ile ifade ediyor. Demek âdemiyet (insanlık) soyut ve 
manevi değerler (Şitlik) ve ilimler (İdrislik) bilindikten sonra; Allah 
varlığı ve Allah’ın yaptığı yaratma işi ancak anlaşılır. Ve ancak o za-
man sağlıklı bir iman ortaya çıkar. 4. Bapta anlatılan kategorik nesil, 
henüz tamamen dindar ve medeni (Âdem) olmadıkları ve bir derece 
ilkel yani çocukluk döneminde oldukları için Tevrat, Âdem bahsi için-
de, adam kavramını bir daha izah ediyor.. Bu değişiklik der ki; bu 
dönem, psikolojik ve sosyal olarak her ne kadar çocuksu bir dönem de 
olsa, insan türü biyolojik ve beyin olarak soyut değerleri öğrenebile-
cek ve neslini devam ettirebilecek yetenektedir.. Onları erkek ve dişi 
olarak yarattı, ifadesi çoğul kipi ile bize der ki; ilk insanlar bir sürü 
idi; sadece bir erkek ve kadından ibaret değillerdi. 

[Uhnuh kelime olarak Nuhun kardeşi demektir. Nuh dini temsil eder, 
Uhnuh ise bilimi temsil eder. Nuhun ömrü 950 senedir; Uhnuhun öm-
rü ise 365’tir. Bu Uhnuh yeni çevirilerde Hanuk olarak çevrilmiştir. Ki 
iknci Hanuk oluyor. Medeniyet ve şehirleşme demektir.] 

Allah adamı yarattığı günde onu Allah benzeyişinde (soyut değerleri 
öğrenebilecek pozisyonda) yaptı. Onları erkek ve dişi yarattı. (Nesille-
rini devam ettirebilecek yapıda yarattı.) Ve onları mübarek (sosyal-
leşmeye elverişli) kıldı. Ve onları yarattığı günde onların (kadını ile 
erkeği ile çocuğu ile) adını Adam (insan türü) koydu. Ve Âdem (soyut 
değerleri öğrenen insan) 130 yaşında (dilleri öğrendiğinde)43 kendi 
benzeyişinde (onun gibi soyut değerleri bilen) bir oğul babası oldu. 

                                                
43 Arapçada söyle manasına gelen ve dillendirmekten kinaye olarak kullanılan 
qul kelimesinin ebcedî değeri 130’dur. 



 dinî bilgilerin başına gelenler 205 

 

Adını Şit (olağanüstü maneviyat sahibi kişi) koydu. Şitin babası olduk-
tan sonra Âdemin günleri 800 yıl oldu. 

8, 18 ve 28 sayıları metafizik, manevi ve gaybî âlemlerin yani cenne-
tin sembolüdür. Bu manevi mistik dönem en son Nuh yani Allah’tan 
vahiy alan peygamber tipi ile bitiriliyor. Yani vahiy ile başlayan yeni 
bir dönem: İşte asıl konumuza; 6. Bap, ayet 1-8’in tefsirine geldik.  

Bu sekiz ayet insanlığın altıncı dönemini anlatır. Bu 6. dönem, en kri-
tik dönemdir. Maalesef diğer beş dönem anlaşılmadığı için bu sekiz 
ayetten de hiçbir doğru mana çıkarılmamış. Tam aksine; konu çetrefil-
li sosyolojik bir dönemin izahı olduğundan birkaç cümlesi yanlış çev-
rilmiştir. Elimde yedi farklı tercüme var. Bunlar içinde bir derece doğ-
ru çevrilmiş olan, Kitab-ı Mukaddesin 1940’lı yıllarda basılmış şekli-
dir.44 Önce bu sekiz ayetin 1940’ta yapılan çevirisini aynen alacağız. 
Sonra diğer baplarda yaptığımız gibi açıklamasını ve bu açıklamanın 
gerekçelerini sunacağız.  

[Bu sekiz ayetin asıl ve tam izahı, bu kitabın birinci bölümü olan Tu-
fanın Gerçeği yazısında geçtiğinden tekrar olmasın diye sözü burada 
kesip sadece ayetlerin mealini veriyoruz.] 
1Ve vaki oldu ki, toprağın yüzü üzerinde adamlar çoğalmaya başladı 
ve onların kızları doğduğu zaman, 2Allah oğulları, adam kızlarının 
güzel olduklarını gördüler ve bütün seçtiklerinden kendilerine karılar 
aldılar. 3Ve Rab dedi: Ruhum adam ile ebediyen çekişmeyecektir, çün-
kü o da ettir; bunun için onun günleri yüz yirmi yıl olacaktır. 4Allah 
oğulları insan kızlarına vardıkları ve bu kızlar onlara çocuk doğur-
dukları zaman, o günlerde, hem de ondan sonra, yeryüzünde Nefilim 
vardı; bunlar eski zamandan zorbalar, şöhretli adamlardı. 5Ve Rab 

                                                
44 Bunda da eksiklik ve cümle kaybı vardır. Çünkü metnin orijinalinde fazlalık 
adamlar manasına gelen nefilim ile zorba adamlar manasına gelen amalike veya 
cebbarlar iki farklı cümle ve iki farklı özne oldukları halde; iki cümle bir cümla 
olarak tercüme edilmiş; dolayısıyla mana kaybolmuştur. 
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gördü ki, yeryüzünde adamın kötülüğü çoktu ve her gün yüreğinin 
düşünceleri ve kuruntuları ancak kötü idi. 6Ve Rab yeryüzünde adamı 
yaptığına nadim oldu ve yüreğinde acı duydu. 7Ve Rab dedi: Ya-
rattığım adamı ve hayvanları, sürünenleri ve göklerin kuşlarını top-
rağın yüzü üzerinden sileceğim; çünkü onları yaptığıma nadim oldum. 
(Tevrat, Tekvin, 6/1-8) 



 
 

 
 

b )  Âdem ve  Havva  Hak ika t i  
Bundan 14 yıl önce bir kısım sosyal mühendisler, Doğu Perinçek üze-
rinden M. İlmiye Çığ’ın kalemiyle topluma yönelerek; Din diye bir 
gerçeklik yokmuş; çünkü İslamiyet, Yahudiliğin kopyasıdır; Yahudilik 
de Sümer efsanelerinin kopyasıdır, şeklinde propagandaya başladılar. 

Ben o zaman kırk gün içinde Tevratın mucizevî bir metin olduğunu, 
başka kaynakların kopyası olmadığını ispat eden bir kitap yazdım ve 
yayınladım. Kur’anın da mucizevî bir metin olduğunu, saf vahiy ola-
rak elimizde bulunduğunu gerek bu tarihten önce ve gerek sonraki 
yıllar içinde altı cilt kitabımla göstermiş oldum. Fakat bu bakış açısını 
görmek için, elimizdeki bu numune makalede de gösterildiği gibi, 
Kutsal kitaplardaki bütün anlatımların asla tarihî bireysel bilgiler ol-
madığını, tam aksine evrensel, sosyolojik ve ontolojik bilgiler olduğu-
nu bilmek gerekir. 

Bu nazarla bu metinler incelendiğinde değil kopya olmak; her kelime-
sinde bile birçok yasalar ve olağanüstü bilgiler olduğu görülecektir. 
Aralarındaki bazı küçük detayların farklılığı ise, bu zamanlar üstü 
kıssaların baktığı dönemlerin ve toplumların az farklılıklar arz etme-
sinden kaynaklanıyor. Ayrıca M. İlmiye Çığ’ın Sümer metinlerini ne 
kadar sağlıklı olarak okuyup bize aktardığını test edemiyoruz.  Çünkü 
kitap ve programlarında birbiriyle çelişkili bilgiler verebiliyor.45  

                                                
45 Mesela bir TV programında Sümer efsanelerinde yeraltı tanrısı, Martta ortaya 
çıkıyor. Yer üstündeki eşiyle birleşiyor, mealindeki metni Müslümanlara göre 
Hızır-İlyasın Mayısın yedisindeki buluşma bilgisine kaynak gösterdi. Hâlbuki 
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Ayrıca mitoloji dilinden, sembol ilminden ve benzeri edebiyat dallarından 
da mahrumdur. Nitekim bütün dünya, bu mitolojik bilgilerin tarih ol-
madığını, bu metinlerin birçok sosyolojik ve psikolojik manalarının oldu-
ğunu biliyor. Büyük bir ihtimalle Sami dillerindeki misal kelimesi Akat-
çadan Yunancaya geçerken mito olarak okunmuştur. Fakat bütün bu ger-
çeklere rağmen Muazzez Hanım, bir kelime ile dahi olsa bu metinlerin 
hiç bir yorumunu yapmış değildir. Sadece mahalle diliyle insanlığın bu 8 
bin yıllık birikimini hurafe ve saçma diye lanse ediyor. Bu mitolojik me-
tinler, Kutsal Kitaplar kadar zengin olmasa da (çünkü insanlar o zaman 
henüz tam anlama seviyesinde değillerdi; dolayısıyla bu metinler biraz 
ilkel bir dil taşıyorlar.) mana ve evrensellik açısından bu asrın materya-
listlerini utandıracak kadar zengin mana katmanlarına sahiptirler. Eğer 
Ancak yüksek derecede dil, edebiyat, sembolizm ve başta Sosyoloji ve 
Antropoloji olmak üzere birçok fen dallarına hâkim olunduktan sonra 
anlaşılan bu gibi konuları neden ısrarla anlatıyorsun; inançtaki mevcut 
anlayışın statükosunu bozuyorsun, derseniz; cevaben derim ki: 

Bugün için dinî hayatın sağlıklı olması, bilimsel verilerin dindarlar içinde 
oturması, insanları insan eden evrensel kutsal değerlerin anlaşılması, 
bilimle dinin savaşında harcanan sonsuz enerji israfının önlenmesi, in-
sanlığın mukadder gelişmesi ve dünya barışının sağlanması ve benzeri 
birçok durum, bu meselelerin doğru anlaşılmasına bağlıdır. Bugün için 
diyebiliriz ki; insanlığın geçirdiği inanç ve felsefe krizleri ve bunların 
tahribatı binlerce ekonomik ve siyasi krizlerden daha fazladır. Mesela 
bugün Amerikalıların % 80’i Afganistan ve Irak savaşları ile veya eko-
nomik krizlerle ilgilenmiyor. Onların en büyük derdi, Çocuklarımızı bili-
me göre mi? Yoksa Kitab-ı Mukaddese göre mi eğiteceğiz, şeklindeki 
tereddüt ve kaygıdır.  

                                                                                                          
Hızır da İlyas da iki eril şahsiyettirler. Biri koca diğeri karı değildir. Ayrıca biri 
yeraltını, diğeri yer üstünü temsil etmiyorlar. Hızır karadan sorumlu; İlyas 
denizden sorumlu manevi birer şahsiyettirler. Ayrıca bunlar Martta değil de 
Mayısta buluşuyorlar. Ki Mayıs, yaz ve kışın madde ve mananın buluştuğu bir 
aydır. Birlik ve bereket sembolüdür. 
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Maalesef bu konuda insanlık çok büyük bir bölünme yaşıyor. Çünkü din-
darlar kutsal metinlerinin gerçek manasını bilmedikleri için bilimi 
dışlıyorlar. Mecbur kaldıklarından bir takım safsataları delil, diye sunu-
yorlar.  Bilim ehlini dinden soğuttukları gibi gerçeği araştıran insanları da 
güldürüyorlar.  

Evet, bu asrın dindarı da dinsizi de cehalet ve karanlık içindedir. Gerçek-
lerle ve bilimle yüzleşemiyorlar. Çünkü insanlık bu asırda materyalistle-
şince soyut olan dilin ve sembolizmin manalarını kaybetti. Adeta ruhsuz, 
dilsiz bir cenaze durumuna gelmiştir. Hâlbuki bu metinlerin doğru an-
laşılmasının ve insanlığa yeniden bir ruh olmasının maliyeti, çok ucuzdur. 
İşte size bir numune bu makale! Göreceksiniz ki; nice gönülleri, nice aile 
ve okulları, hatta bir kısım bilim dallarını aydınlatacaktır. Mesela: 

Âdem, insanlığın ruhî, kültürel, dinî, İlâhî boyutu demektir ki; kadın da 
bu manada âdemiyete (insanlığa) ortaktır. İman ve hukukta eşittir. Fakat 
kadın başka bir tabir ile beden, tabiatı ve maddeyi temsil ediyor. Onun 
için diyebiliriz ki; insanlığın umumî varlığı içinde madde ve tabiat, eğri 
ve yağlı bir kemik mesabesindedir. Demek maddesiz olmaz; fakat in-
sanlık, sadece mide ve madde değildir. Böyle maddi düşünenler madde 
gibi edilgen, kırılgan ve pasif olurlar. Kaburga kemiği gibi kırılmaya, 
yenilmeye mahkûm olurlar. Evet, her kadın ruhu, kişiliği, inancı ve ma-
neviyatıyla Âdem olduğu gibi; her erkek de maddesiyle, bedeniyle, do-
ğurganlığıyla Havvadır, kırılgan bir kaburgadır. Ey bütün kadın ve erkek-
ler!  Katı, sert, semiz bir madde olarak kalmak istemiyorsanız, âdem (in-
san) olun. Yüce değerlerden ibaret olan Allah’ın isimlerinin hakikatlerini 
yaşayın. İnsanlığın toplam bilgi ve becerileriyle yeryüzünde Allah’ın 
meşru ve şerefli bir memuru seviyesine çıkın! Anlaşılan, manevi ve soyut 
bir gerçeklik olan insanlığın tek başına ruhî gelişmesi yeterli değildir. 
Ona eş olacak, yalnızlığını paylaşacak bir yardımcıya ihtiyacı vardır. O 
da maddedir. Bu hakikat Allah, aldığı kaburganın (eksik bıraktığı boyu-
tun) yerini et (madde) ile doldurdu, (3/21) ayetiyle ifade edilmiştir.  

Demek bu kaburga, sembolik bir ifadedir. Madde mana mukayesesini 
yapan ontolojik bir derstir. Bunun asla biyolojik bir manası yoktur. Çün-
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kü Tevrat, Tekvin kitabının 1. babında, insanlığın (kadını ile erkeği ile) 
biyolojik yaratılışı tamamlandıktan sonra; bu sefer manevi ve sosyolojik 
yaratılışı anlatmak için 2. bapta bu kaburgadan yaratılma meselesi zikre-
dilmiştir.  

Ve insanın bu zengin manevi yönü yanında Havva ile ifade edilen maddi, 
biyolojik yönü, İlahî sanat ve hikmet sayesinde o kadar harika bir yapı 
almış ki; adeta mücessem bir ademiyet, bir ruh ve eril bir kişilik olmuş-
tur, diye Tevrat şöyle diyor:   

Havva, Âdemin etinden (maddesinden) bir et ve kemiğinden (manevi 
yönünden) bir kemik olduğundan ona Nisa (insanî özellikler taşıyan 
varlık) denilecektir..  

Burada dikkatimizi çeken nokta şudur: İnsanın maddi ve bedenî yö-
nünü temsil eden Havva, mana ve ruhu temsil eden iskeletin omur-
gasından olmasa da, yine kemikten yaratılmış olmasıdır. Sembol il-
minde kemik, mana ve ruhu, et ise maddi yapıyı temsil eder. Demek 
İnsan manen ve ruhen sıradan bir hayvan olmadığı gibi; maddeten ve 
sosyal olarak da sıradan hayvanlar gibi yaşayamayacaktır. Demek 
binlerce devlet, sosyal kurumlar ve medeniyetin inşası, sanayileşme ve 
estetik bir hayat seviyesinin gerçekleşmesi, Allah’ın insandan bekle-
diği bir hakikattir. 

Bütün İnsanlığın İfadesi Olan: Âdem-Havva Gerçeğinin 10 Temel 
Özelliği: 

1) Onun için insan anasını babasını bırakıp eşine sarılacaktır. Ve bir 
beden olacaklardır. (Tekvin, 2/25) Yani insanı yetiştiren çevresi ve 
başta iman olmak üzere soyut bilgileri çok önemlidir. Ki biri ana kav-
ramı ile ifade edilmiştir. Diğeri de baba kavramı ile. Fakat bunlardan 
daha da önemlisi, insanın madde-mana diyalektiğini yaşayıp onları 
birlikte ve bir beden gibi tevhid ve birlik ilkesi içinde yaşamasıdır. 

2) Âdem ile karısı ikisi çıplaktılar; utançları yoktu. (Tekvin 2/26) Ya-
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ni henüz kötülük ile karşılaşmamışlardı. Dolayısıyla kendi eksiklikle-
rinin farkına varamıyorlardı. Nitekim ilkel insanlarda ve çocuklarda 
bu gelişmemişlik gerçeğini gözlemleyebiliyoruz. Evet, madde de ma-
na da, din de devlet de, kötülük ve musibet ile denenmeden, test edil-
meden çıplaktırlar, eksiktirler. 

3) Ve yılan (kötülük-şeytan) önce Havvaya (maddeye) musallat oldu. 
Bahçenin ortasında olan ağaçtan yeyin, gözleriniz açılır; o zaman iyi 
ile kötüyü birbirinden ayırarak Allah gibi olursunuz. (3/1-5)  Bakın bu 
özet pasajda beş temel bilgi var: 

a) Yılan ile ifade edilen kötülük problemi. b) Cinsellik, hayat cenneti-
nin ortasındaki ağaçtır. c) Bu sayede insanın gözü açılır; iyi ile kötüyü 
başka bir tabir ile soyut düşünceyi öğrenir. d) Allah gibi olmak soyut 
değerleri anlamak, iyi ile kötüyü bilerek seçebilmek, bunun sonucunda 
özgür irade ile başta aile ve devlet olmak üzere yeni bir dünya kurmak 
demektir. e) Kötülük (yılan) önce Havvaya  (maddi yapıya) musallat 
olur; o da kanar, onu Âdeme (manevi yapıya) yedirir. 

Kadim kültürlerde yılan; modern çağda mikrop bütün kötülüklerin 
sembol ismidir. Mesela; 20. Sözde, Şeytan Âdeme secde etmedi, ayeti-
nin tefsirinde: Bu mana, mikroptan yılana kadar bütün şerli varlıkların 
insan türüne hizmet etmemesi ve ona zarar vermesi demektir. Demek 
bu ayetin manası, evrensel ve gözle görülen bir yasadır. Sadece meta-
fizik, gaybi, münferit bir olay değildir, deniliyor. 

Bakınız; Tevrat yine nasıl mucizeli bir üslupla bu kötülük problemini 
ve insanın o kötülüğe karşı kurulan savunma mekanizmasını dile ge-
tirmiştir: Ey yılan, seninle kadın (beden) arasına ve senin zürriyetinle 
onun zürriyeti arasına düşmanlık koyacağım; o senin başına(mesela 
mikropların DNA’sına) saldıracak ve sen onun topuğuna (temel or-
ganlarına) saldıracaksın. 

4) Kadın gördü ki; bu ağaç, yemek için iyi bir şeydir; gözlere hoş ge-
liyor; insanı anlayışlı kılıyor. (3/7) 
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 a) Evet bilgi ve bilinç ile tanışmak, ergenlikle cinselliği tatmak her ne 
kadar insanı çocuksu cennetinden çıkarıyor, onu bin bir zorluklarla 
yüzleştiriyorsa da, bunun yukarıda anlatılan birçok güzelliği vardır. 

 b) O kadar çok güzellikleri var ki; Âdeme de (manevi yapıya da) ye-
diriliyor.   

 c) İşte tam da bu safhada başta çıplaklık olmak üzere insanın birçok 
eksiği ortaya çıkıyor. 

 d) Bu safhada insanın ilk işi, incirden (bitkilerden) kendilerine bir 
elbise yapmasıdır; yeterli olmasa da açıklarını bir derece kapatmasıdır. 

 e) İkinci aşamada İlahî (sesleri) bilgileri alacak kadar algıları gelişir. 
Fakat metinde Bundan korktular, ağaçlar arasına gizlendiler, denili-
yor. Metnin açılımı şöyledir:  

Günün serinliğinde (dingin ortamda) bahçede (bir cennet olan hayat 
alanında) gezinmekte olan Rab (geliştirici) Allah’ın sesini işittiler. 
Fakat bilinç ormanının arasına gizlendikleri için o mesajı tam kavra-
yamadılar; çünkü çıplaktılar. Evet, ilkeller birçok yönden eksik olduk-
larından İlahî mesaj ve bilgileri tam kavrayamıyorlar. 

5) Ey âdem (manevi insanlık) karının (maddenin) sözünü dinleyip ve 
asla ondan yemeyeceksin (onun seviyesine inmeyeceksin) diye sana 
emrettiğim halde bu ağaçtan yediğin için toprak (yeryüzü) senin yü-
zünden lanetli oldu. (3/17) 

İşte insanlık tarihinin bugüne dek gelişimini anlatan mucizevî bir ayet! 
Bu süreç, binlerce savaş, kıtlık ve katliamlarla bu lanetli olma hükmü-
nü tasdik etmiştir. Özellikle Ademiyetin son dönemi olan sanayileş-
menin yeryüzüne ve çevreye saldığı zehrin tahribatını, bu lanetlenme-
nin en can alıcı bir numunesi olarak görüyoruz. Âdemiyetin çağlar 
boyu olan gelişmesinin ana karakterini ise şu gelen ayet, bize gösteri-
yor: 
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Ey Âdem, karının sözünü (maddi eğilimleri) dinlediğin ve yasak ağaç-
tan yediğin için (yani bilgi ve özgürlük ile yeryüzüne hâkim olduğun 
için) bütün ömründe zahmet çekeceksin; yer sana diken ve çalı bitire-
cek; ancak alnının teriyle ekmek yiyeceksin (3/17) Bu cümle, in-
sanlığın yerleşik düzene geçtikten sonraki hayatının üç temel özelliği-
ni bize gösteriyor.. Şöyle ki:  

a) Maddeye ve zenginliğe tutkun bir durum, yeryüzünü bu hale getir-
di. Ayrıca nice savaşlara ve zahmetlere sebep oldu ve oluyor.  

b) Önceleri yeryüzü geçilmez ormanlarla ve bitkilerle dolu iken; insan 
Âdem olunca (yerleşik sosyal hayata geçince) artık yeryüzü yeşilliğini 
yitirdi; genellikle diken ve çalıları ürün veriyor. Ve en sonunda tama-
men öyle olacaktır.  

Çünkü dünya hayatı imtihan için kurulmuştur. İmkânlar çok bol olursa 
imtihanın esprisi olan sıkıntı ve meşakkate aykırı olur. Biz yeryüzünün 
üstündekileri bir süs yaptık. Sonra onu kupkuru bir toprağa çevirece-
ğiz. (Kehf, 7) 

c) Yerleşik düzen, para kazanma, ticaret yapma döneminde kişi ne 
kadar zengin olursa olsun alın teri dökmeden ekmek yeme şansı yok-
tur. Demek Alnının teriyle ekmek yiyeceksin, ifadesi bize ekonominin 
ruhunu gösteriyor. Ayrıca eğer bu kanuna rağmen bazıları zulüm ile 
geçinip alın teri dökmüyorlarsa; onlar Âdem (insan) değiller. Kur’an, 
onları şeytanlarla beraber sayıyor. (19/68) 

6) Rabb Allah, Âdem için ve karısı için deriden kaftan yaptı. Ve onlara 
giydirdi. 

Demek bütün lanetli ve kötü gelişmelere rağmen insan maddi ve ma-
nevi (Ademiyet ve Havvalık gerçekleriyle) yeryüzüne varis ve halife 
olacak kadar gelişti. Allah (sonsuz soyut ve manevi yapı) bu sefer ona 
kaftan (ödül) verdi ve bizzat giydirdi. Ne muhteşem bir model ki, Al-
lah bizzat elbise yapıyor. Ve bizzat kendisi giydiriyor. Arapçada elbi-
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se manasına gelen siyab kelimesi, etimolojik olarak ödül demektir. 

7) Allah kadına dedi: Madem bu gelişmişlik ağacından yedin, zahme-
tini ve gebeliğini fazlasıyla çoğaltacağım. Ağrı ile evlat doğuracaksın. 
Arzun kocana olacak; o sana hâkim olacaktır. (3/16) 

Bu ayet gelişmiş, şehir hayatını ve medeniyeti tatmış insanların üç 
temel özelliğini anlatıyor. Bu özelliklerden hiçbiri çıplak ilkel kabile-
lerde olmadığından Avrupalı sosyologlar, Tevrat yanlış söylüyor. Biz 
gittik gördük, anlatılan bu şeylerin hiçbirisi ilkel insanlarda gözükmü-
yor, diye dinsiz oldular. 

Bu üç özellik şudur: 
a) Medeniyet ve şehir hayatında yaşayanların doğumu, çok sancılı 
geçiyor. Buna mukabil köylü kadınlar, daha az sancı çekiyor; ilkel 
kabile kadınları doğumda hiç sancı çekmiyor. Demek medeniyet geliş-
tikçe acı ve sancı artıyor. 

b) Medeni ve dindar toplumlarda kadının şehveti ilkellerden daha 
çoktur. Bunlar ilkellerden daha çok doğuruyorlar. Ormanda yaşayan-
ların nüfusunun azlığının bir sebebi de budur. İlkeller, soyut ve somu-
tu algılamadığından, başka bir tabir ile tam bilinçlenmediklerinden 
onlarda cinsellik ve bunun sonuçları, cennette yenilmesi yasak edilen 
ağaçtan yemek manasına gelmiyor; haliyle onlar cennetten kovul-
madıkları için acı ve sıkıntı çekmiyorlar. 

c) Medeni ve dindar toplumlarda babaerkillik esastır. Buna mukabil 
ilkel kabile ve klanlarda anaerkillik esastır. Yani hayat öyle dönüyor. 

8) Bütün bu gelişmelere rağmen yani insan adeta Allah kadar soyut, ma-
nevi ve ebedî değerleri öğrenmişken neden ebedî olarak yaşamıyor, gibi 
bir soruya mukabil Tekvin, 3/22-24. ayetler mealen şöyle cevap veriyor: 

Ve Rab(her şeyi geliştirme hikmetine bağlayan) Allah dedi: İşte, adam 
(her yönüyle insan) iyiyi ve kötüyü bilmekte bizden (soyut algıya sahip 
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varlıklardan) biri gibi oldu ve şimdi elini uzatmasın ve hayat 
ağacından almasın ve yemesin ve ebediyen yaşamasın diye böylece 
Rab Allah onu Aden (ebediyet) bahçesinden, kendisinin içinden 
alındığı toprağı işlemek için çıkardı.. Ve adamı (tekdüzelik ve soyut 
ortamdan) kovdu (diyalektik ortamın yıpratıcı ortamına attı.)  

Ve hayat ağacının (ebediyet) yolunu korumak için, Aden bahçesinin 
şarkına (doğuş ve imkânlar yönüne) Kerubileri (sıkıntı meleklerini) ve 
her tarafa dönen kılıcın alevini (her tarafta var olan acıları) koydu. 
(3/22-24) 

Evet, Tevrat’ın bu mucizevî metinlerinden de anlaşıldığı gibi; hayatın 
ebediliği ve benzeri soyut değerler, gözlemlenecek kadar gerçektirler. 
Buna rağmen bakıyoruz; başta insan olmak üzere bütün canlılar ölüme 
ve yokluğa gidiyorlar. Demek bu dünya hayatındaki asıl amaç, burada 
ebedî kalmak değildir. Çünkü burası rububiyet demek olan gelişme ve 
imtihan yurdudur. Bu ise bir miktar kapalılığı, ölüm ve musibetlerin 
varlığını gerektirir. 

9) Ve adam karısının adını Havva koydu. Çünkü bütün canlıların 
anası oldu. (3/20) 

Bu cümle biyolojik bir yapının ifadesidir. Çünkü soyut ve manevi 
değerler demek olan âdemin (insanlığın) eşi aslında maddeden oluşan 
kimyevî yapılardır. Fakat bu yapılarda o kadar harika ve güzel bir 
işleyiş var ki; adeta bu camit cansız madde, bir ruh olmuş;  ruhanî ve 
bilinçli bir yapı kazanmıştır. Havva canlılığın zürriyetini (DNA’sını) 
içinde ihtiva eden varlık demektir. Kelimenin kökü HYY değil de 
HWY’dir. Fakat bu özellik bütün canlıların anası olan DNA’yı 
taşıdığından Havva kelimesi aynı zamanda yaşayan manasına da gelir. 
Burada bu kelimeden maksat, sadece insanın kadın kısmı değil de 
bütün canlı türlerin dişil biyolojik yapısı olduğundan metinde Bütün 
insanların anası denmemiş de Bütün canlıların anası, denilmiştir. 

Mütercim bu evrensel manayı bilmediği için bütün canlıların anası 
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deyimini bütün yaşayanların anası, diye çevirmiştir. Çünkü bütün 
canlıların anası, dese kafasındaki hayali manayı yakalamayacaktır. 
Fakat Arap dili böyle bir tasarrufa müsait olmadığından Arapça ter-
cümede Bütün canlıların anası şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Çok 
ilginçtir ki; insanın DNA’sının bedene bakan yönü 22 kromozomdur. 
Yani 46 kromozomun 23’ü anadan, 23’ de babadan geliyor; bunlar 
bedenin fizyolojik yapısını karşılıyor. Diğer iki kromozom ise, soyut 
algıya bakıyor. Demek Havva kısmına bakan 22 kromozomdur ki; 
Havva, kelimesinin ebced değeri de 22’dir. 

10) Âdem ile Havvanın nikâhı, Allah, Cebrail ve meleklerin huzurun-
da kıyıldı, şeklinde bir rivayet, Arap ve Yahudi kaynaklarında bu ifade 
ile tekrarla anlatılır.46 Evet, mana ve maddeyi birleştirip varlığı daha 
mükemmel bir seviyeye çıkarmak, ancak sonsuz soyut bir bilinç ve 
irade ile (Allah ile) sonsuz ve hata yapmaz güvenilir bir iletişim ile 
(Cebrail ile) ve melekler ile ifade edilen birçok farklı fonksiyon ve 
özelliklerle gerçekleşebilir.  

Bu sonsuz ve etkin birleşim gerçekleşmediği zaman Âdem ve Havva 
çölde şaşkın şaşkın dolaşırlarmış; sonra Arafatta (bilgi ve irfan tepe-
sinde) bir araya gelmişlerdir. Havva Ciddede defnedilmiş; Âdem 
Mekkede. Cidde kelime olarak da şehir olarak da gelişme ve kalkınma 
sembolüdür. Mekke ise maneviyat ve sosyal bilinç şehridir.47 

Bir Ara Not: İbranice ve Arapça, kardeş lehçe olduklarından diyebili-
riz ki; Havva kelimesi, ince ve kıvrak özellikler taşıyan ve insanın 
ruhanî boyutunu, zürriyetini içine ihtiva eden, dişil madde demektir. 
Âdem ise, toprak renginde olan canlı tür manasına gelir. Havva’nın 
ebced değeri 22’dir, Âdem’in ise 46’dır.48 Evet,  kadın da, erkek de 46 

                                                
46 M.E.B İslam Ansiklopedisi  
47 Demek senedi çok zayıf rivayetlerin dahi çok mucizevî manaları vardır. 
48 İnsanın maddî-manevî, bedenî-ruhî yönüne dikkat çektiren Kur’anın 22. 
suresinin 46. ayeti başlı başına bir mucizedir. Evet, insan maddî yönden fanidir; 
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kromozomdan bir araya geliyor.49 Ve 4+6=10 eder, bir mükemmel 
sona bakar. 22 ve 2+2=4 ise düzene, maddeye ve maddenin dört köşe-
liliğine bakıyor. Arapça ve İbranicede ebced harflerinin sayısal değer-
leri, hem tarihî bir gerçektir, hem de sayısal değerleri iki dilde de eşit-
tir.      

KUR’ANIN BU KONUDAKİ HÜKMÜ 
Kâinat, maddî yönüyle dişildir, edilgendir. Ruhî ve manevî yönüyle 
yani bilinç yönüyle ilâhîdir, erildir. Ve kâinattaki her maddî oluşun 
manevî ve ruhî bir yönü vardır. Onun için meleklerden söz eden ayet-
lerde, eğer asıl anlatılmak istenen, işin maddi yönü ise, dişil kip ve 
dişil çoğullar kullanılır. Eğer o meleklerin ibadet, tesbih ve manevî 
yönleri söz konusu ise, eril kipler ve çoğullar kullanılır. Meselâ, me-
leklerin maddî ve tabiî olayları idare etmeleri dişil kip ile ifade edil-
miştir. Allah’a yaptıkları hamd ve ibadet de eril kip ile ifade edilmiş-
tir. Bazı müfessirler bu farkı göremedikleri için, melâike ile ilgili ayet-
leri mecrasından çıkarmışlardır.  

Meselâ: Saffât 1-5. ayetleri, kâinatı düzene sokan, ona canlılık veren 
meleklerden; kâinatı dağıtan, onu entropiye tabi tutan meleklerden ve 
bu iki grubun üstünde, Allah’tan gelen zikre (üst eyleme, birleştirici 
bir fonksiyona sahip, iki ayrı yönü bir hakikat yapan mesaja) tabi olan 
meleklerden söz eder. Bu üç kategorinin belirgin birer hakikat olduk-
larına işareten onlarla yemin edilir. Yeminin cevabında, bizi yaratan 
                                                                                                          
fakat âdemî (insanî, dinî) yönden ebedîdir. Ayet mealen şöyle diyor: Onlar bu 
çürüme ve yok olma riskini yenecek idrak, akıl ve kalb sahibi olabilmek için 
neden dünyada göç ve seyahat etmediler? Çünkü maddî gözlerin körlüğü, gerçek 
körlük değildir. Gerçek körlük gönüllerdeki idrak merkezlerinin körlüğüdür. 
49 Âdem (insan) 46 kromozomludur, yani maddenin pozitif-negatif iki yönünü, 
yani iki adet 22’yi içinde taşımakla beraber ilaveten iki kromozoma daha sahiptir 
ki; bu iki kromozom remzen insandaki soyut algılama duygusunu karşılıyor. 
Evet, canlı türler içinde soyut değerleri bilen, geçmiş ve geleceği yaşayabilen, 
farklı maddî âlemleri birleştirip, soyut ve başka bir boyuta çıkabilen tek tür, 
insan türüdür. Erkeği ve kadını ile… 
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ve besleyen Allah’ın bir olduğu vurgulanır.  

Zikir birleştirici, toparlayıcı eylem ve mesaj demektir. Bu surenin 13. 
ayetinde ifade edildiği gibi, maddeciler bu ruhtan mahrum 
kalıyorlar.50 Demek kâinattaki şeklî ikililiğe bakıp şirke girmemek 
gerektir. Çünkü kâinatta asıl olan mana ve tevhiddir. Canlılığı sağla-
yan, birlik manasına gelen tevhid bir ruhtur, birleştirici bir eylemdir, 
üstün bir kuvvettir, birbirine zıt şeyleri başka, güzel ve güçlü bir haki-
kat yapar. Bakın Niyazi Mısrî ne güzel söylemiş: 

Lutf u kahrı şey-i vahid bilmedi çekti azap 
Ol azaptan kurtulan, olur sultan anlar bizi51 

Kâinatın bu temel birliği ile beraber, ondaki ikililiğin de belli ölçüler-
de bir değeri vardır. Meselâ gayb âleminde meleklerle şeytanlar sa-
vaşırlar; maddî boyutta da yıldız kaymaları sembolik olarak o işte 
kullanılıyor. Meselâ, insan maddî yönüyle bir çamurdur. Fakat ruhî ve 
manevî yönüyle çok yüce, binlerce beceri ve sanat sahibi, sorumlu bir 
memurdur. Ve meselâ; insan mucizeyi görüyor, fakat onu tam tersi bir 
şekilde anlıyor, onu sihir sanıyor. Allah’ı birleyeceğine O’na eş koşu-
yor. Meselâ insanlar somut olan dünyayı seviyorlar, öteki âlemleri 
unutuyorlar. Bunun gibi binlerce örnek gösterilebilir. (Bakınız Saffât, 
1-24).  

Burada bu ikili fakat birbirinden farklı değerler, birer birer dizilmiştir. 
Bu surenin en sonunda da Subhane Rabbike Rabbi’l-izzeti, ayeti var. 
Mealen şöyledir:  

Seni ve bu surede adı geçen benzer peygamberleri İslâm ve denge 
                                                
50Onun için zikir, hem Kur’anın, hem namazın, hem kelime-i tevhidin, hem 
vahyin ismi olmuştur. Ve erillik manasında erkeğe müzekker denilmiştir. 13 
rakamının aynası olan Yahudiler, çoğu zaman maddeci oldukları için çoğunlukla 
bu güzellikten mahrum kalıyorlar diye ayet, numarasıyla onlara bir gönderme 
yapıyor. 
51Demek kadın-erkek birdir… Ayrım yoktur.  
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üzere terbiye eden, onları tevhid ve hakikat zirvesine çıkaran Rabbin, 
o kâfirlerin sandığı ve tanıttığı eksik tanımlamalardan yücedir. Bütün 
peygamberlere selam ve dolayısıyla muvaffakiyet var. Sonuçta maddî, 
sosyal bütün yönleriyle kâinat, Allah’ın mükemmel sıfatlarını yansıtır;  
O’na hamd eder: ‘wel-hamdü lillahi rabbi’l-âlemin’ der.  

Bu birliğin başka bir ifadesi ise şu sözcüklerdir: Namazın ana umde-
leri olan tesbih, hamd ve tekbirin her biri bu hakikatlerden birine 
bakıyor. Tesbih, Allah’ı eksik, kusurlu ve negatif şeylerden kutsal 
bilmektir. Hamd, Allah’ın bütün mükemmel değerlere ve nimetlere 
sahip olduğunu bilmek demektir. Tekbir ise, Allah’ın bu iki yönü 
dışında ve birleşiminde sonsuzluğunu, yüceliğini, aşkınlığını, eşi ve 
benzeri olmadığını ifade eder. Onun için namazın her hareketinin so-
nunda tekrar edilir. Namaz değişik ve farklı değerleri birleştirip 
barıştırdığı ve insanı tevhid zirvesine çıkardığı dolayısıyla barış, rah-
met ve bereket olduğundan sonunda Esselâmu aleykum ve rahmetul-
lahi ve berekâtuhu, denilir.  

Demek ibadette, hukukta, kişilik ve manevi değerlerde kadın-erkek 
arasında hiçbir ayırım ve fark yoktur. Ayrıca tevhid ve birlik inancı 
açısından bakıldığında birbirinden farklılıklarından dolayı zıtlar diye 
bilinen bütün varlıklar, bir görünür. Onların birliği, hakikatin birliği-
nin gereğidir. Ehl-i irfan olan Niyazi-i Mısri’nin yukarıda ifade ettiği 
gibi.. 

* Medeniyetin tarlası ve beşiği olan kadınlarla ilgili Nisa suresinin 
1. ayetinin tefsiri: 

Kur’anın en çok yanlış anlaşılan ayetlerinden biri de, Nisa suresinin 
bu 1. ayetidir. Surenin ve dolayısıyla ayetin birinci derecedeki anlamı, 
sosyal ve sınıfsal eşitliği özellikle kadın erkek eşitliğini dile getirmek 
iken; sadece kuru ve hayalî bir biyolojik izah gibi değerlendirilmiştir. 
Hâlbuki ayet meal ve mana olarak bize diyor ki: 

Ey bütün insanlar (fakiriyle, zenginiyle, kadınıyla, erkeğiyle) sizi nefs-
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i vahide (tür birliği) içinde yaratan ve o türün eşlerini aynı cinsten 
(yani erkeği kadından, kadını erkekten) yaratan, yani o iki eşten nice 
erkekler ve kadınlar yeryüzüne dağıttıran Rabbiniz olan Allah’ın ge-
liştirici prensiplerine ayak uydurmamaktan sakının. Ve ismiyle birbi-
rinizden dilekte bulunduğunuz O Allah’ın yasalarını ve hısım akraba 
bağlarını çiğnemekten sakının. Çünkü Allah ezelî ebedî olarak üstü-
nüzde murakıptır. (Nisa suresi, 1) 

Ayetin sure içindeki dizaynı, kesinleşmiş bir kısım biyolojik bilgiler, 
bize bu ayeti bu şekilde tefsir ettiriyor. Ayrıca Belagat ilmi ile 
bakılırsa; meal-i zahiriden maksut manaya geçilebilirse bu şekilde 
tefsir etmekten başka bir alternatif mananın olmadığı görülecektir. 
Ayette iki sefer geçen Allah’tan sakınmak ve Allah ile beraber, başta 
akrabalık olmak üzere sosyal bağlardan sakınmak, ifadeleri, Allah’ın 
yasalarını, sosyal bağların prensip ve gereklerini çiğnemekten sakının, 
manasındadır. Kadim gramer ifadesi ile bu cümlelerde muzaf mukad-
derdir, denilir. Bu ayetin yanlış anlaşılmasının en birinci sebebi din 
adamlarının Tevratın ayetini de ve bu konuda rivayet edilen hadisi de 
biyolojik bir veri olarak anlamalarıdır. Hâlbuki bu yazıda tekraren 
gördüğünüz gibi, buradaki mana asla biyolojik ve bireysel bir olay 
değildir. Evrensel antropolojik, sosyolojik bir yasadır. Bazıları bu 
meseleyi biyolojik tarihî bir olay olarak algıladıklarından;52  haliyle bu 
mana saçma olarak göründüğünden hadisi dışlıyorlar. Tevratın metni 
için de pis Yahudilerin uydurmasıdır, diyorlar. 

                                                
52 Buhari, Nikâh 79; Müslim, Reda 65; Tirmizi, Talak 12; Darimi, Nikâh 45; 
Ahmed İbn Hanbel, II, 428, 449, 530; V, 164 



 

 



 
 
 
 
 

4)  Kur ’an  ve  Ebed iye t  
(İslam Dininin Mucizeliği ve Uhreviliği) 

 

Bu 4. Bölümde ebediyet için sadece kısa bir metin seçtik; üç sebep-
ten dolayı: 

a) Hadid ismindeki bu sure, kısalığı ile beraber insanın ilmen ve 
manen yetişmesi ve bu sayede ebediyeti, sonsuzluğu ve tükenmez 
manevi değerleri bilip yaşaması için; gerçekten yeterli bir parçadır. 
Nitekim kısa olsun uzun olsun, her bir sure küçük bir Kur’an 
sayılır, denilmiştir. Bu ebediyet ve ahiret konusunu, Kur’anın kısa 
bir suresiyle çözmemizin sebebi ise, bu konuda dünyada Kur’an 
kadar yoğun ve ikna edici başka bir kitabın olmayışıdır. 

b) Bu kitabın diğer dört bölümü, zahiren ve şeklen ebediyeti işlemi-
yor gibi görünse de; dikkat ile düşünüldüğünde aslında her dört 
bölümün de birinci amacı, insanın hayvaniyetten çıkıp soyut değer-
leri öğrenmekle ebedi, kollektif ve manevi bir hayatı kazanmasıdır. 
En büyük tufan olan zaman denizinde boğulmaktan kurtulmasıdır. 

c) Bu kitapla beraber 27 kitabım daha var. Hepsinde ahiret ve ebedi-
yet için çok önemli bölümler ayırmışım. Dolayısıyla tekrar olmasın, 
diye bu meseleyi bu kitapta kısa tuttuk. 

 

 





 
 
 
 
Hadid  Sures i :   (57. Sure 29 Ayettir) 
(İslam Dininin Mucizeliği ve Uhreviliği) 
Bu sureye bu ismin verilmesinin zahiri sebebi, 25. ayetinde demirin 
Allah tarafından özel bir kasıt ile indirilmesinden yani ikram edilme-
sinden söz ediliyor olmasıdır.  

Bu ayette Allah’ın peygamberlerle insanlığa ikramı olan hukuk ve 
bilgi indirmesinden de bahis var. Fakat bu ikinci nokta sureye isim 
olmamıştır. Çünkü eğer demir yani medeniyet, toplum ve aile hayatı 
olmasa, bilgi ve hukuk tek başına iş görmüyor. 

Surenin yirmi dokuz ayetinin birbiriyle olan bağlarını iyi anlamak için 
surenin ana maksadını kopmaz bir şerit olarak görmek gerekir. O şerit 
de şudur: * İnsan varlığın ve hayatın anlamsız ve abes olmadığını bil-
mesi gerekir. Yani ilmen ve fiilen hakikatin şahidi olması gerekir. 
*Bunun için de iki esaret kaydından kurtulması gerekir. 

a) Maddi varlıkların ve hayatın insana dayattığı bilinmezlik ka-
ranlıklarının esaretinden.. 

b) Nefis bencilliğinin ve dünyeviliğin insanı aşağıya çekerek; ona 
esaretlerin en kötüsünü yaşatmasından..  İşte.. 

1. Ayet: “Göklerde (metafizik âlemlerde) ve yerde ( fizik olarak görü-
nen âlemde) var olan her şey, Allah’ı tesbih eder.” 

(Yani onun varlığının aşkınlığını, işlerinin ve sisteminin çirkin ve kirli 
olmadığını bildiriyor. Peki, eğer bu musibetler ve hastalıklar ve zahiren 
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görünen çirkinlikler nedir? diye sorulursa cevap bu ayetin son kısmıdır:) 

“O Allah sonsuzdur ve sonsuz kudret, yetkinlik ve aşkınlık sahibidir. 
Bu boyutu ile hiçbir şey çirkin ve kirli değildir. Fakat dünyayı imtihan 
için yaratmıştır. Bu imtihan hikmeti gereği zahirde bir miktar musibet-
ler ve eksiklikleri yaratıyor. Yani onun hikmeti bu dünyada onun izze-
tine bir sınır çiziyor. Ki sonsuzluk itibarı ile sonunda bu musibetler ve 
eksiklikler istihaleye uğratılıyor. Çünkü Allah Aziz ve Hakîmdir.” 

[Birçok surenin tefsirinde gösterdiğimiz gibi: Semavat metafizik 
âlemler demektir. Çoğul bir kelimedir. Uzay demek değildir. Arz da 
kainatta gözle görülebilen bütün somut küre ve varlıklardır.. Allah 
gayb (metafizik) âlemi itibarı ile Azizdir; imtihan için kurulan dünya 
itibarı ile Hakîmdir; hikmet çerçevesinde iş yapar. İnsanoğlu bu temel 
bilgiyi öğrendiğinde varlığın en büyük ve karanlık boyutu aydınlanmış 
olur; insan dörtte bir özgürlüğüne ve hakikate olan şahitliğine kavuşur. 
Bu iki nimeti elde etmek için kâinatı; kâinatın temel iki damarı olan 
zıtların varlığını ve başta madde olmak üzere Allah dışındaki diğer 
varlıkların mahiyetini de bilmesi gerekir. İşte 2. ve 3. ayetler bu ikinci 
şıkkı aydınlatıyor: şöyle ki:] 

2 - 3. Ayetler: “Gökler ve yer Allah’ın vacip varlığına göre göreceli 
birer varlıktırlar; onlar Allah’ın ortağı değil; onun mülküdürler. Yani 
onlar Allah’ın tasarrufu ve tecellisidir. Allah başta hayat ve ölüm 
olmak üzere bunlardaki zıtları kullanır, dengeler; onlar sınırlı 
varlıklar olarak ortaya çıkarlar.” 

[Yani Allah’ın dışındaki diğer varlıklar, Allah’ın sonsuzluğunu 
sınırlandırmıyorlar. Çünkü diğer varlıklar, Allah’ın kendi iki eli gibi 
olan zıtları dengelemesinden ortaya çıkıyorlar.] 

“Çünkü Allah’ın kudreti birdir ve sınırsızdır.” 

[O bu kudretini negatif-pozitif gibi iki farklı tecelli ile dengeler; eşya 
dediğimiz varlıklar görünür hale gelir. Ayetin son cümlesi olan Allah 
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her şeyi yaratmaya kadirdir, cümlesi bu yaratılış formülünü bildirir. 
Peki, eğer kudret tek başına yetmez, derseniz 3. ayet şöyle cevap veri-
yor:] 

“Allah hem başta var, hem sonda var; hem görünürde var, hem iç 
âlemde var. O her şeyi bilen sonsuz ilim sahibidir.” 

[Bu 2. ve 3. ayeti bu asrın dili ile izah edersek şöyle özet bir mana 
çıkar: 

- Allah’ın sonsuz bir kudreti var. 

- Onun sonsuz bir ilmi var. 

- O ilmi ile bu kudretine bilinç ve bilgi aktarır; eşya ortaya çıkar. De-
mek hiçbir şey Allah’ın ortağı değildir. Çünkü bu kudret ve ilim 
dışında başka bir varlığın olması muhaldir. Çünkü bir şeyin kendi 
başına var olması, sonsuz bir yetkinlik gerektirir. 

Bugünkü bilim, bu kudret ve ilme, enerji ve bilinçli yazılım diyor. Din 
bu iki hakikate kudret ve ilim demiştir. Yani kâinat Allah’ın kudreti-
dir: Allah, ona ilim ile şekiller verir. Çünkü kudreti sonsuz olduğu 
gibi; ilmi de sonsuzdur: Yani her şeyin başı, sonu, içi, dışı odur. O 
sonsuz ilim sahibidir. Bilgisayar ve içindeki her şey onun olduktan 
sonra herhangi bir dosyanın onun ortağı olması muhaldir. Bu bilgisa-
yarın işletim sistemi de şudur: 

4 – 5. Ayetler: “Sadece ve sadece gökleri ve yeri altı günde yaratan; 
sonra onları yöneten o, yere giren ve yerden çıkan her şeyi bildiği 
gibi; gökten inen ve göğe çıkan her şeyi de biliyor. Siz nerede olur-
sanız olun o sizinle beraberdir. Allah sizin yaptıklarınızı görendir. 
Göklerin ve yerin mülkiyet ve tasarrufu sadece onundur. Varlık siste-
minde insan iradesi gibi ikinci derecede sebepler varsa da nihai ola-
rak her şey Allah’ın elindedir.” 

2. ve 3.  ayetler kudret ve ilmi gösterirken 4. ve 5. ayetler kudret, ilim 
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ve irade üçlüsünün irade kısmını izah ediyor. İrade hakikatinin de 
modern ismi evrim ve tekâmüldür. Bu iki ayetin izahı o kadar çok 
geniştir ki; burada bu kompozisyona sığmıyor. Onun için kelime-
kelime madde-madde vermeye çalışacağız. Ki bu ayetlerin her keli-
mesinin manevi mucizeliği açıkça görünsün:53 Şöyle ki: 

1) Huwellezi,  sadece ve sadece odur ki; demektir. Evrim Allah’ın bir 
takdir ve planlamasıdır, der. Tesadüf safsatasını reddeder. 

2) “Gökleri ve yeri altı günde yaratan” mealindeki cümle evrim me-
kanizmasının bilimselliğini bildiriyor. Şöyle ki: 

a) Birincisi dualite ve diyalektik yapı ki gökler ve yer ifadesi buna 
bakar. Evet, evrimin motor gücü dualiteli varlık yapısı ile diyalektik 
süreçtir. 

b) “Altı günde yarattı.” ifadesi süreç gerçeğini bildiriyor. Dindarların 
bir anda veya çok kısa bir zamanda yaratma iddialarını reddediyor. 
Çünkü burada altı gün deyim olarak altı uzun dönem demektir. 

c) “Sonra tahta geçti” (yönetime geçti) deyiminin üç manası var: 

c-a) Başka surelerde anlatılan göğü iki günde, yeri iki günde, ara-
larındakileri iki günde yarattı mealindeki ayetlerin aralarındaki 
kaydının izahıdır. Çünkü aralarındaki hakikat, yönetim demektir ki; 
çoğunlukla biyolojik âlem tarzında tecelli ediyor. Biyoloji ise yarısı 
fizik, yarısı metafizik bir hakikattir. Şehadet ve gaybın, mana ve mad-
denin arasıdır. 

c-b) Halk etmek varlıklara form ve biçim vermek demektir. Nitekim 
evrim gerçeğinin biricik amacı, kudret ve ilim varlığını, maslahata ve 
estetiğe göre sonsuz biçimlere dökmek demektir. Ki biyolojik âlemde 
                                                
53 4. Ayet 38 (19×2) kelimedir. Sure numarası 57’dir (19×3) Biyolojik ve sosyal 
evrim sürecinde demirin önemine işaret ediyor. Ayrıca demir elementi demek 
olan el-hadid kelimesinin sayısal değeri 57’dir. Demirin izotop ağırlığına işaret 
eder.    
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biz bunun milyonlarca mucizevî numunelerini gözlerimizle ve bilgi-
mizle görüyoruz. 

c-c) Bu cümle işaret eder ki; evrim, sadece diyalektiklik sürecin 
varlığı ile var olmaz. O sistemi güzel ve faydalı bir şekilde kurmak 
için sonsuz bir yönetim gerekir. Ki bu yönetim sümmestewa alel-arşi 
cümlesinden sonra gelen, ilim ve irade hakikatini anlatan cümle ile 
ifade edilmiştir. 

c-d) İlm-i İlahinin sonsuzluğunu anlatan cümleden sonra gelen Nerede 
olursanız olun; o sizinle beraberdir, mealindeki cümle ise Allah son-
suz ve soyuttur, der. Dolayısıyla bir önceki cümlenin ifade ettiği İlahî 
ilmin sonsuzluğu hakikattir, diye işaret eder. Ki evrim tarzında dahi  
olsa eğer sonsuz işler görülüyor ve yapılıyorsa, bu sonsuz bilgi yetkin-
liği iledir.. 

3) “Allah bütün yaptıklarınızı görendir.” 

Bu cümlenin de üç manası var; şöyle ki: 

a) Allah sonsuz ve soyut olduktan sonra, o her yaptığınızı görüyor, 
demenin bir manası olur mu, gibi bir soruya karşı cevaptır. Bu cümle 
ve ondan önceki iki cümle üçü bir arada der ki: 

Allah’ın özgün varlığı soyut ve sonsuz olan bilgi ve bilinç olduğundan 
o her şeyi bilir, denilir. Fakat görmek fiili somut dataları algılamak 
olduğundan Kur’anda sadece Allah yaptıklarınızı görüyor denilmiştir. 
6. Ayet ise yarı soyut yarı somut varlıklara bakar ki; yine görme ile 
değil de ilim ile ifade edilmiştir; şöyle ki: 

6. Ayet: “Allah geceyi gündüze gündüzü de geceye geçirendir. O kalb-
lerde yazılı olanı çok iyi bilendir.” 

Şu ayeti iyi anlamak için şöyle beş önemli bir bilgi zincirini takip et-
memiz gerekir. Şöyle ki: 

a) Allah yazılım tarzında dahi olsa, her şeyi görür ve bilir. 
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b) Kur’an Basir (her şeyi gören) ismini daha çok Allah’ın somut 
varlıkları görmesinde kullanır. Soyutlarda ise daha çok alîm (her şeyi 
bilen) ismini kullanır. Mesela insan tarafından yapılan işler, somut 
oldukları için, Kur’an daima Allah yaptıklarınızı görüyor, diyor. 

c) Gecenin gündüze geçmesi, gündüzün geceye geçmesi ve kalblerde 
yazılım haline gelen niyetler, bir çeşit somut data olmakla beraber 
bunlar sonsuz bir bilgi işlem gerektirdiklerinden ve sonsuz bilgi işlem 
soyutlama seviyesine geçtiğinden Kur’an bu 6. ayette: Allah bütün 
bunları biliyor, diyor. Allah bunları görüyor, demiyor. 

d) Ancak eğer bilinen nesne henüz niyet bazında dahi data olmamışsa 
yani yazılım tarzında dahi olsa henüz var olmamışsa ve eğer o iş Al-
lah’ın takdir ve planında değil de insanın iradesine bağlı bir mesele ise 
veya İlahî plan ve sistem çerçevesinde muhal ise Kur’an, Allah böyle 
meseleleri bilmiyor, diyor. Çünkü yokluk şey değil ki bilinsin. Ehl-i 
Sünnet özellikle Maturidiler bu kanaattedir. Demek Allah, benim ya-
pacağım her şeyi biliyor. Ben neden cehennemlik oluyorum, gibi 
yanlış gerekçelerin yeri varlık sistematiği içinde yoktur. (Hucurat 16; 
Yunus, 18 ve Al-i İmran 167’e bakabilirsiniz.) 

e) Allah gaybı bilir, hükmü, mahiyet olarak var olmayan yani yokluk 
olan ve olması için insan iradesi gereken işleri içermez. Demek Allah 
gaybı bilir, hükmü, kâinatta yazılım, genetik ve yasalar tarzında var 
olan ve takdir tarzında dahi olsa data olan bilgiler içindir. Bütün yön-
leri ile insanın iradesini içermez. Çünkü kâinatta mutlak bir kader var 
ve insanda önemli derecede irade var.  

İslam dini bu iki iradeyi ibadet ile orta yolda birleştirir. Fakat biz bu 
kader ve iradenin sınırlarını bilmiyoruz. Dolayısıyla Allah benim ki-
minle evleneceğimi bilmez, demek hem yanlıştır, hem haddi aşmaktır. 
Çünkü belki bu evlilik irademizi aşan bir şekilde gerçekleşebilir.  

Demek bu altı ayetteki altmış temel bilgiyi bildiğimizde ontolojik 
olarak hürriyetimizi elde ederiz. Yani diğer varlıklara karşı haddimizi 
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ve hürriyetimizi biliriz; varlık sistemini, sonsuz bir bilinç ile yönetilen 
bir cennet imiş gibi yaşarız. Şimdi geçiyoruz: sosyal ve psikolojik 
özgürlüğümüzü elde etme bahsine.. Yani eğer sosyal ve psikolojik 
takıntıları aşarsak az önce anlattığımız varlık cennetinden istifade ede-
riz. 

7. Ayet: “Ey insanlar, Allah’a ve onun elçisine iman edin:” [Biri son-
suz yapı; biri sınırlı yapıdır. İman bu iki açıyı beraber götürmektir. Bu 
tevhid ve bütünlüğü sağlayamadığınızda varlık ve din algısı alanında 
mutlu olamazsınız. Çünkü bu sınırlı şeyler, Allah değiller; Allah’ın 
halifesidirler. Halifeyi asıl yaparsanız dengesizlik olur. Daha sonra bu 
dengesizliğin getirdiği kaos cehenneminde yanarsınız. Bu asıl ve te-
mel meselede işi böyle çözeceğiniz gibi; psikolojik ve sosyal hürriye-
tiniz için de:] 

“Allah’ın sizi vekil yaptığı mallardan infak edin. (Hem kalbî, hem 
sosyal takıntılardan kurtulursunuz.) İşte iyi bilin ki; sizlerden bu şe-
kilde iman eden ve infak edenlere çok büyük bir ücret vardır.” 

(Yani infakla takıntılardan kurtulduğunuz gibi, korkmayın bu mallar 
size geri dönecektir.) 

8. Ayet:54 “Neden Allah’a inanmıyorsunuz? Hâlbuki Peygamber, Al-
lah’ın sizi yetiştirmek için size din gönderdiğini bildiriyor; sizi buna 
çağırıyor; (iman etmeniz için delil ve rehber oluyor.) Ayrıca Allah sizi 
iman edecek bir fıtrat üzere yaratmış; o bu fıtrat diliyle sizden söz 
aldı. Demek eğer iman edenlerden iseniz (manevi değerleri kabul 
edenlerden iseniz,) mutlaka burada anlatılan Allah’ın isimlerinin yet-
kinliğine ve bunları size bildiren elçisine inanmanız gerekir.” 

                                                
54 Ayet 7’den ta 11’e kadar Kur’an bu infak meselesi üzerinde duruyor. Çünkü 
infak kişiyi şahsi bencilliklerden ve sosyal çukurlara düşmekten kurtardığı gibi, 
insanın sonsuzluğu anlaması için ona önemli derecede yardımcı oluyor. Onun 
için ayetler, iman ve infakı peş peşe ve iç içe anlatıyor. 



 hadid suresi: 57. sure 29 ayettir 231 

 

9. Ayet: “Evet bu Kur’anı apaçık bilgi ve belgeler olarak kulu Mu-
hammed’e peyderpey indiren sadece o Allah’tır. Allah ve Peygambe-
rinin tek isteği sizi (ontolojik ve sosyal) karanlıklardan çıkarmaktır. 
Kesin olarak bilin ki Allah size karşı çok şefkatli ve olağanüstü bir 
şekilde rahmet ediyor.” (Sizi başarıya yönlendiriyor.) 

10. Ayet: “Neden Allah yolunda infak etmiyorsunuz?! Hâlbuki bütün 
gök ve yerin mirası (tasarruf hakkı) Allah’ındır.” (Bu mülkten elinize 
geçenler emanettir.) 

Mekke fethedilmeden önce (zor zamanlarda) infak eden ve çalışanlar 
ile bu dönemde Müslüman olmayıp, işler rahatladıktan sonra dine 
girenler bir olamazlar. Fakat Allah hepsine de güzel bir cenneti vaad 
ediyor. Allah yaptıklarınızdan haberdardır! Yani cenneti vaad ediyor; 
fakat infak ve cihadı riya için değil de Allah ve onun değerleri uğruna 
yapmanız şartı ile..” 

[Ayetler bilgi verip insanı aydınlattıkları gibi fiilen de onu irşat eder-
ler; onun nefsinin bencillik gibi tutkularından kurtarırlar. Mesela bu 
ayetin son cümlesinin manası bu ihlâs meselesinin gerçekleştirilmesi-
dir. Bununla beraber her ilmî ayette bir irşat boyutu olduğu gibi; irşat 
ayetlerinde de ilmî nükteler vardır. Mesela Allah yaptıklarınızdan 
haberdardır, demekle diyor ki; insanoğlu eğer bu mertebede bir imana 
mazhar değilse o mutlaka riya ve gösteriş için infak eder. Demek önce 
iman-ı kâmil sonra ihlâs-ı hakiki gerekir.] 

11. Ayet: “Allah’a güzel borç (karz-ı hasen) veren Allah’ın da o borcu 
iki kat artırdığı kişi ne iyi bir adamdır. Bu alacağının iki katına 
çıkarılması dışında ayrıca onun için çok değerli bir ücret (ekstra 
karşılık) de vardır.” 

12. Ayet: “Allah’ı burada anlatıldığı anlamda anlayan, Ona iman 
eden, mallarını ve canlarını bu yolda kullanan mümin erkek ve 
kadınlar, bir gün onların Nuru (aydınlığı) önlerinde ve sağlarında 
koşar. Onlara, bugün size müjde, altlarında nehirler akan ve ebedî 
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kalınan cennetlerdir; en büyük kazanç en büyük yatırım işte budur, 
denilir.” 

[Bu 12. ayet numarası ile der ki; Araplar Miladi 12. asırda sosyal bir 
ölüm yaşayacaklar. Fakat yine de zararda değiller. Çünkü asıl büyük 
kazanç ahiret kazancıdır. Sonra Osmanlılar geldi; onlar da 12. Hicri 
asırda manevi bir ölüm yaşadılar; zaaflara girdiler. Fakat yine kazançlı 
olan onlardır.] 

13. Ayet:55 “İşte o gün münafık kadın ve erkekler, bize iyi bakın; sizin 
aydınlığınızdan biz de bir parça alalım, diyecekler. Müslümanlar on-
lara arkanıza (geçmişinize) bakın orada nur var, derler. Birden ara-
larına bir sur girer. İçi rahmet dolu; dışı duvarın hemen dibinden 
itibaren azaptır.” 

14. Ayet: “O günü hatırla ki; münafıklar müminlere: Biz sizinle bera-
ber değil mi idik, derler. Müminler: Evet, fakat siz enerjinizi kötüye 
kullandınız. Müslümanlar batacak diye beklediniz. Kuruntulara 
kandınız. Nihayet Allah’ın emri (olağanüstü bir icraat olan ölüm) 
geldi: Şeytan, Allah, sizi diriltmeyecektir, diye sizi kandırdı.” 

[Bütün müfessirlerce bu ayetin; (we-garraküm billahil-Garur)  ve ben-
zeri cümlelerin tam manası Şeytan size ahreti inkâr ettirdi. Allah ölü-
leri diriltmeyecektir, diye sizi kandırdı, şeklindedir. Fakat Yaşar Nuri, 
bu ayeti Allah’a ve ahirete inanan masum Müslümanlara karşı kul-
landı. Müslümanlar Allah’ı kullanıp insanları aldatıyorlar, dedi. Bun-
dan bir kitap yazdı; ondan çok para kazandı; şeytana avukatlık yapmış 
oldu.] 

15. Ayet: Bugün (imtihan salonu kapandıktan sonra) artık siz mü-
nafıklardan ve açıkça dine karşı gelen kâfirlerden fidye 

                                                
55 On üç sayısının tevafukları Yahudi tarihinde çoktur. Medine’de İslama darbe 
vuranlar Yahudiler olduğu gibi; 13. Hicri asırda yine onların dinsizleri aktif 
olmuştur. 
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alınmayacaktır. Hepinizin sığınabileceğiniz tek yer acıların yurdu 
demek olan ateştir. Ateş size sığınak olacak. İşte en kötü sonuç ve 
varış yeri burasıdır. 

16. Ayet: Zamanı gelmedi mi: Ki Müslümanların kalbi Allah’ın mesajı 
ile ve Allah’ın gerçekleştirdiği haklı başarılar ile yumuşasın. Ehl-i 
Kitap gibi olmasınlar. Çünkü onların başından çok uzun bir zaman 
geçti; kalbleri katılaştı. (Mesaj almıyorlar.) Çokları da fasıktırlar: 
(Allah’ın kanunlarını çiğniyorlar.) 

17. Ayet: “Siz Müslümanlar ve Ehl-i Kitap iyi bilin ki; Allah, ölümün-
den sonra yeryüzünü diriltiyor. Bu konuda (Allah ve ahiret hakkında) 
daha önce birçok ayeti (belge ve bilgiyi) açıkladık. Artık aklınızı kul-
lanın (riski yenin) ahireti kaybetmeyin.” 

[16. Ayetten sonra gelen bu ayet der ki: Eğer Allah’a ve ahirete iman 
ve sağlıklı bir ibadet hayatı yoksa kalpler katılaşır, kanunlar çiğnenilir; 
insan manen dirilmez. Ayet tarizen de der ki: Eski ümmetler, kendi 
çağlarında canlı idiler. Sonra kasavetle ve fısk ile öldüler. İslam on-
ların dirilişidir; bunlar neden kendi dirilişlerine sahip çıkmıyorlar. 
Ayrıca gelen 18. ayet de der ki: Onların da diğer ehl-i dünyanın da asıl 
sorunu mal ve mülke tutkun olmalarıdır. Dolayısıyla sonsuzluğu ve 
maneviyatı anlamıyorlar veya anlamak istemiyorlar.] 

18. Ayet: “(İmanın tasdik edicisi zekât ve sadaka vermektir.) Zekât ve 
sadaka veren ve Allah’ın davasına borç veren erkek ve kadınların 
zekâtları da, sadakaları da, verdikleri borç da ikiye katlanacaktır. 
Ayrıca onlara çok güzel bir ücret de vardır.” 

19. Ayet: (Allah’ın mal ve mülke ihtiyacı yok. O sadece müminlere: 
Vücut ve hayat hakikattir dedirtmek istiyor.) 

“Evet, Allah’a ve onun peygamberlerine gerçekten inananlar, asıl 
sıddıklar onlardır.” 

[Sıddık, tam isabet eden, vücut ve hayat anlamsız değildir; her şeyin 
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bir manası ve karşılığı vardır, diyen ve tam doğru olan demektir. 
Zekât, sadaka ve borç verenler de fiiliyatı ile böyle dedikleri için onla-
ra musaddık (doğrulayıcı) denilir. 

Yani mal ve mülk dağıtmak her zaman, insanı sıddık yapmaz. İnsan 
belki riya için verebilir. Fakat bir insan gönlünü mal ve bencillikten 
koparabiliyorsa, bununla onun da vücut ve hayat absürt değildir, dedi-
ği anlaşılır. Bunun daha da ötesi bir insanın kendini gerçeklik ve haki-
kat uğruna feda etmesidir.  

Böylelere şehit denilir. Şehit kelimesi kök ve kalıp olarak kendini 
hakikat uğruna feda edip hakikati bizzat yaşayan demektir. Onun için 
sıddık kelimesinden sonra ayet: 

“Şehitler metafizik âlemde yaşıyorlar.” diyor. Sonra: 

“Sıddıklara da ve şehitlere de ücret ve aydınlık vardır. Nimet ve de-
ğerleri inkâr edenler, Allah’ın verdiği belge ve bilgileri yalanlayanlar 
(varlık ve hayat absürttür diyenler) ise gebermişlik yurdu demek olan 
cahîm partisindendirler.” 

20. Ayet: (İşte ey Müslümanlar, Ehl-i Kitap olanlar, kâfirler, mü-
nafıklar ve dinsizler, sizi sonsuzluğa bağlanmaktan, hakikati ve ahireti 
idrak etmekten alıkoyan şey dünya hayatının zevkleridir.) 

“İyi bilin ki; bu dünya hayatı, ahireti bilmek ve kazanmak için bir 
oyun (prova) ve bir eğlencedir. Aranızda bir yarış ve bir övünüştür. 
Mal ve evlat konusunda bir yarıştır. (Bunların hikmeti sizin imtihan 
edilip ahirete hazır hale gelmenizdir. Yoksa bu dünya hayatının (dün-
yevî yönü) bir yağmur gibidir ki; dünyayı bin bir bitki ve gül ile şen-
lendirir. Bu şenlik kâfirlerin çok hoşuna gider. Fakat çok kısa bir za-
man sonra o şen ve yeşil dünyanın sarardığını ve solduğunu görüyor-
sunuz. Sonra bu solmuş ve sararmış enkaz çerçöp oluyor. Dünyanın 
bu hali çok acı bir azap olduğu gibi; dünyaya kanıp da ahireti unutan-
lar için bundan daha da şiddetli bir azap vardır. 
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Dünyaya bir miktar kanmakla beraber Allah ve ahirete imandan kop-
mayanlar için ise, önce affedilme, sonra (imtihanın kurulmasına sebep 
oldukları için) Allah’ın rızası vardır. İşte o zaman tam anlaşılır ki; 
dünya kandırıcı bir yaşamdan başka bir şey değil imiş.” 

[Bu 20. ayeti anlamak için özellikle 20. asra bakın] 

21. Ayet: “Ey insanlar! Sakın buna kanmayın! Elbette yapınız ve imti-
han gereği bazı eksikleriniz olmuştur. Fakat sizi geliştirmek isteyen 
Rabbinizin bağışlamasına koşun. Ve öyle bir cennete koşun ki; sırf 
eni, gök ve yer kadardır. Allah’a ve peygamberlere inananlar için 
hazırlanmıştır. Bu Allah’ın üstün bir ikramıdır. Bu cenneti istedikleri-
ne verir. (Yani hak edenlere.. Çünkü onun isteği sadece hakkaniyete 
göre tecelli eder.) Allah, büyük ikram (fazıl) sahibidir.” 

Bu son cümle için şöyle üç görüş var: 

1) Maddi-manevi yani hem soyut hem somut olarak gerçekleşen her 
şey fazıldır, denmiş.. Ki kelime olarak fazıl soyut boyuta; azim (bü-
yük) de somut boyuta bakar. 2) Fazlül-Azim ebediyettir. 

3) Fazlül-Azim Kur’andır, vahiydir. Çünkü Kur’anda 19 mucizesi var. 
Kur’anda 2698 adet Allah ismi geçtiği gibi, bu cümlenin ebcedi değeri 
de 2698’dir. Bu takdirde fazlül-azim vahiy hakikati olur ki; insanı 
gerçekten ebedileştirir. Bu surenin son ayeti zaten bu üçüncü mananın 
açılımıdır. Az sonra gelecek. 

22. Ayet: (Hakikati, iman ve ahireti görmemenin bir sebebi de dünyada 
belli hikmetler için yaratılan musibetlerin hikmetini bilmemektir. Bu 22. 
ayet bu musibetlerin yüzlerce hikmetinden en birincisini anlatıyor. Ve bu 
hikmeti görmemenin tek sebebi, insanın dünyevî, bencil ve materyalist 
olmasıdır, diye işaret ediyor. 22 materyalizmin sembolüdür.) 

“Ey insanlar, dünyanıza veya bedeninize isabet eden her musibet ger-
çekleşmeden önce mutlaka bir kitapta yazılı olur. Kâinatı yazılım 
tarzında yaratmak ve olaylar olmadan önce onları bilmek Allah için 
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çok kolaydır.” 

[Evet, bugün ilmen sabittir ki; Kur’anın yaratma ve takdir etme dediği 
hakikat yazılımdır. Bu da Allah için çok kolaydır. Çünkü onun sonsuz 
gücü, sonsuz ilmi var, yetkin bir iradesi var. Sonsuz ilmiyle kudretine 
bir yazılım geçiriyor; sonra yetkin iradesiyle onu geliştiriyor; yani 
enerji, yazılım ve evrim eşittir: Evren.] 

[Musibet ve sıkıntılı durumların yüzlerce hikmetinden en önemlisi ve 
en birincisi şu gelen 23. ayetin mealinin ifade ettiği eğitim hakikatidir; 
şöyle ki:] 

23. Ayet: “Allah musibetleri takdir eder ve onları yaratır ki; sizler 
elinizden kaçan şeylere üzülmeyesiniz ve size gelen nimetlerle 
şımarmayasınız. Allah hayallere binip gururlananların hiç birini sev-
mez.” 

[Evet, gerçek nimet; sonsuzluğu, manayı, hikmeti ve hürriyeti anla-
mak ve yaşamaktır. Bunun için mali ve bedeni takıntılardan kurtulmak 
gerekir.. Bunun için de musibetler ve diyalektik süreç gerekir.] 

24. Ayet: “Mal ve evlat (yani kişisel ve nesilsel dünyevî ebedilik) ile 
tatmin olanlar ve bu konuda yarışanlar, öz varlıkları kadar malı sev-
dikleri için cimrilik yaparlar ve insanları da cimriliğe sevk ederler. 
İşte kim hakikat ve maneviyata sırt çevirip geri dönerse iyi bilsin ki; 
Allah Gani ve Hamiddir.” (Hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı gibi; sonsuz 
nimet ve imkânlar sahibidir.) 

25. Ayet: “Hakikatin kesinliğini, varlık ve hayatın anlamsız ol-
madığını bildirmek için peygamberlerimizi açık mucizeler ile gönder-
dik. Onlarla kitap ve mizanı (hukuk ve bilgiyi) indirdik. Ki; insanlar, 
toplumsal ve bireysel adaleti yerine getirsinler. Demiri de indirdik 
(ikram ettik.) Onun sayesinde çok şiddetli savaşlar oluyor. Savaş 
dışında yüzlerce başka faydaları var. 

Bütün bu amaçların dışında; peygamber göndermenin, hukuk ve bilgi 
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indirmenin ve demiri insanlığa sunmanın bir faydası, Allah’ın kendi-
sini görmedikleri halde kimin Allah’a ve peygamberlerine yardım 
ettiğini bilmek istemesidir. Hiç şüphesiz Allah’ın gücü sonsuzdur (ka-
vidir.) Çünkü onun izzet ve yetkinliği sonsuzdur.” 

[Bu 25. ayet bu sureyi özetliyor. 22. ayetten zahiren anlaşılan cebrî 
kader anlayışını reddediyor. Yaradılış mekanizmasının, Allah kâinat 
ilişkisinin ve Allah insan diyalogunun mahiyetini anlatıyor. Diyor ki; 
kâinat bir yazılım ve kader tarzındadır. Fakat insanın iradesi ve özgür-
lüğü de ayrı bir dosya ve yazılımdır. Allah bu dosyayı tayin etmeye 
karışmıyor; sadece insanın kendi irade dosyasını Allah’ın ebedî, aşkın 
varlık sistemine entegre etmesini istiyor. Bu entegrasyonun ismi iba-
dettir, İslamdır: (İki iradeyi barıştırmaktır.) 

Fakat iki dosyanın sınırları, kişiden kişiye, zeminden zemine, işten işe 
değiştiğinden kimsenin varlık ve iyiliğe tamamen sahip çıkmasının 
hakkı yoktur. Ayrıca insan iyiliği ister; fakat o iyiliğin fiilen ya-
ratılması yine Allah’ın bütün sistemi o işe entegre etmesi iledir. Evet 
yaratma Allah’ın adeta sonsuz olan varlık sistemini her hangi bir şeye 
ve herhangi bir olayın olmasına entegre etmesidir. 

Negatif işlerde ve günahlarda ise, gerçek manada güç ve entegrasyon 
gerekmediği için yani onlar yokluk ve yıkım oldukları için kötülükleri 
gerçekten isteyen ve onlara sebep olan insandır, denilir.] 

26. Ayet: 25. ayette anlatılan sistemin pratize edilmiş şekillerinden bir 
tanesini anlatıyor; şöyle ki: 

“Evet, biz iman ilkeleri için Nuh’u gönderdik, pratikler için de İbra-
him’i gönderdik. Onların nesillerinde peygamberlik ve hukuk yerleş-
tirdik. (Yani imtihan dünyasının kurulmasını sağladık.) Bu imtihan 
sonucu bir kısmı, doğru yolu buldu; ebediyet hedefine vardı.” 

(Hidayetin tam manası hedefe varmak demektir. Kâbe hedefine giden 
kurbana ‘hediy’ denilir. Belirli kişilere bedava olarak verilmesi plan-
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lanan eşyaya da hediye denilir.) 

“Dünya imtihan için olduğundan ve imtihanın özünde kalite esas ol-
duğundan; insanların çok azı imtihanı kazanıyor. Çoğu ise yasaları ve 
değerleri çiğneyen fasıklar oluyor.” 

[Fısk yasadışı yaşamak demektir.] 

27. Ayet: “Nuh ve İbrahim gibi eski peygamberlerin izinde birçok elçi 
daha gönderdik. Onların ardından da İsa İbn Meryemi gönderdik. 
Ona İncili verdik. Ona tabi olanların kalbinde şefkat ve merhamet 
koyduk. Onların icad ettiği ruhbanlığa da izin verdik. Biz bunu onlara 
farz kılmadık. Onlar başta bunu Allah’ın rızası için yaptılar; fakat 
gereğini yapmadılar. Onlardan iman edip gereği gibi yapanların ec-
rini verdik. Fakat çokları yasaları çiğniyor.” 

[Ayet 25 ve 26’da iman, hukuk, teknoloji, ibadet, imtihan gibi değer-
ler anlatıldı; Fakat dinin bu değerleri dışında İncil, (anlayış, bilim) İsa 
(canlı vahiy) İbn Meryem (insanoğlu olmak: insaniyet) şefkat, merha-
met, ruhbanlık, ihlâs, ruhanilik gibi değerleri de vardır. 27 bölümlük 
İncil işte bu değerleri anlatıyor.56  

İlginçtir ki; 25. ayet, insanlığın genelini anlatıyor. 26. ayet Yahudiliği 
anlatıyor. 27. ayet Hıristiyanlığı anlatıyor. 28. ayet ise Müslümanlığı 
anlatıyor.] 

(Bu 27. ayet 38 (19×2) kelimedir.) 

28. Ayet: “Ey iman eden Ehl-i Kitap! Allah’ın yasalarını çiğnemekten 
sakının. Onun elçisi olan Muhammed’e inanın; Allah kendi rahmetin-
den size iki kat ecir verir. (Bir kat Ehl-i Kitap olduğunuz için.. Bir kat 
da İslam’a inandığınız için.. Ayrıca Allah size bir Nur (aydınlık) verir; 
onunla bütün sorunlarınızı çözersiniz. Allah da daha önce karanlıkta 

                                                
56 Sırf bu ayetin anlaşılması için Mehdi ve Mesih isminde 350 sayfalık bir kitap 
yazdık. Merak edenler alabilirler. 
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kalmanızdan dolayı yaptığınız yanlışlarınızı size bağışlar. Hiç şüphe-
siz Allah Gafur ve Rahimdir.” 

[Bu ayet hemze ile beraber 95 (19×5) harftir. Bu 19 Meselesi,  Hz. 
Muhammed’in bir mucizesidir.] 

29. Ayet: “Allah işleri böyle takdir ediyor ki; Ehl-i Kitap (Allah iste-
meden) vahiyden hiçbir şeye sahip çıkamayacaklarını bilsinler. Bütün 
vahiy yetkisi (fazl-ı ilahî olan vahiy) Allah’ın elinde olduğunu; Allah 
onu hak edene verdiğini bilsinler. Hiç şüphesiz Allah, büyük ikram 
(fazıl) sahibidir.” 

[Bu ayeti ve ilgili konuları daha iyi anlamak için 21. ayetin tefsirine 
bir daha bakınız.] 

Bu sure hakkında yazdıklarımızın tasviri için Üstad Bediüzzaman’ın 
Kur’an için Ayetül-Kübra risalesinde söylediği bir paragrafı şerhli 
olarak buraya alıyoruz; işte: 

“Kur’anın altı yönü aydınlıktır. Bu aydınlık onun doğruluğunu ve 
gerçekliğini gösterir.” 

a) “Evet, Kur’anın altında hakkaniyeti göze gösteren ve akla kabul 
ettiren hüccet ve bürhan57 direkleri vardır.” 

[Evet, bütün fennî ve sosyal ilimler Kur’anı tasdik ediyorlar. Çünkü 
Kur’an 1400 yıl önce gelmesine rağmen bu ilimlerin hiçbir şeyi ile 
çelişmiyor. Demek Kur’an sarayının temeli sağlamdır.] 

b) “Kur’anın üstünde gözle, kulakla ve zevkle bilinen mucizelik mü-
hürleri var.” 

[Evet, başta belagat olmak üzere gramer, musiki, tevafuk, zevk (este-
tik) ilimleri bunun açık delilidir.] 
                                                
57 Hüccet bir şeyi göstererek isbat eden delildir. Bürhan da meseleleri zorunlu 
olarak akla kabul ettiren demektir. Hüccet daha çok somuttur. Burhan ise mantık 
ilminde kullanılır. 



240 mitoloji ve gerçek  
 
c) “Önünde ve hedefinde iki dünyanın mutluluğu vardır..” 

[Bütün siyasi cereyanlar, (komünistler bile58) Sosyoloji ve Tarih buna 
delildir.] 

d) “Arkasında dayandığı nokta semavi vahiy hakikatidir..” 

[Evet bugün itibarı ile yazılım kültürü, genetik ilmi, ekoloji, özellikle 
bilinç ve bilinçdışıyı inceleyen psikoloji ilmi bu sözün delilidir.] 

e) “Sağında, doğru ve gerçekçi sayısız akıllar, onu doğruluyor.” 

f) “Solunda sağlıklı, sayısız vicdan ve gönüllerin ona kapılması..” 
Kur’anın yıkılmaz evrensel bir yapı olduğunu gösteriyor. 

[e ve f maddelerini doğrulayan binlerce haber ve olay var. Fakat onları 
buraya sığdırmak için yerimiz yok; yine mucizevî bir boyut olarak bu 
10 sayfalık, surenin tefsirini siz değerli okuyucularıma sunuyorum. 
Sanırım sizin istikametli aklınız ve sağlıklı kalbiniz de Kur’ana teslim 
olacaktır.] 

                                                
58 Onlar Kur’anın ruhanî ve uhrevî yönüne itiraz ediyorlar. Dünya saadetine 
bakan yönüne itiraz etmiyorlar. Kadınların örtünmesinin faydası daha çok ahlakî 
ve uhrevidir. 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

5 )  Tevra t  Me t in ler in in  
Günümüze  Gel iş l er i  

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
a )  Tevra t  Me t in ler in in  
Günümüze  Gel iş l er i  
Tevrat denilince birçok insan Tevrat’ı bir tek peygamberin 20-30 yıl 
içinde Allah’tan aldığı vahiylerden oluşan kutsal bir kitap olarak 
sanıyor. Hâlbuki işin gerçeği böyle değildir. Halk arasında Tevrat 
denilen; ilmî literatürde Eski Ahit diye anılan 39 bölümlük kutsal ki-
tap, kendi içinde üç kısma ayrılır: 

a) Tevrat (Tora: Musanın beş kitabı.)  

b) Neviim (peygamberlerin (nebilerin) aldıkları vahiyler.)  

3) Ketuvim (kâtiplerin eski peygamberlerden derledikleri bölümler.) 
Bu üç bölümün ortak ismi Tanahdır.. Bu isim, üç kısmın baş harfleri-
nin toplamıdır.. 

Tefsir uzmanı Mustafa Öztürk ve Dinler Tarihi uzmanı Ömer Faruk 
Harman’ın tesbiti ile olayın kısa tarihi şöyledir: 

Tanah’ı oluşturan metinler tarihin belli bir döneminde ve aynı anda 
yazıya aktarılmamıştır; tarihî seyir içinde çeşitli zamanlarda ortaya 
çıkan bu metinler uzun süre şifahi olarak nakledilmiş, söz konusu edi-
len olaylardan asırlar sonra ve bugün nisbet edildikleri şahısların 
dışındaki kişilerce kaleme alınmışlardır. Şifahi geleneklerin yazıya 
aktarılması İ.Ö. 10. yüzyılda başlamış. İ.S. 1. yüzyılda sona ermiştir. 
Ayrıca “Tanah” kapsamında yer alan ve Torah (Tevrat), Neviîm ve 
Ketuvîm olmak üzere üç bölümden oluşan kutsal kitaplar listesinin 
hazırlanarak resmen onaylanması (kanonizasyon) da epeyce geç bir 
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dönemde, İ.S. 90-100 yıllarında toplanan Jamnia Sinodu’nda gerçek-
leşmiştir. Tanah’ın ilk bölümünü teşkil eden Torah’ın yazılı bir metin 
olarak otorite kazanması ise Kral Yoşiya’nın (İ.Ö. 640-608) salta-
natıyla başlamıştır.59 (Mustafa Öztürk, Kıssaların Dili, sf. 176) 

İnsanlık ve dini önemli derecede ilgilendiren Tevrat tarihini özet ola-
rak verirsek; Tevrat tam 2000 yıllık vahiy dokümanlarının toplamıdır. 
Ve yazıya geçirilmesi ve Beni İsrail âlimlerince kanunlaşması, tam bin 
yıl sürmüştür. 

Bilim adamlarını en çok yoran ve hala net olarak bilinemeyen bu tarih 
ve epistemoloji sorununun arkaplanı ve net mahiyetini anlamak için 
şöyle beş basamak hükmünde beş girişi beraber gözlemlememiz ge-
rektir. Şöyle ki: 

Birinci Giriş: Tarihin sekiz bin yıllık sürecinin ilk beş bin yılında 
insan nevinin birçok önemli keşifleri söz konusudur. Bunlardan birisi, 
5 bin yıl öncesine dayanan yazının icadı. 

İkincisi dört bin yıl öncesine dayanan başta Matematik ve Astronomi 
olmak üzere doğa bilimlerinin ana hatları ile tesbiti.  

Üçüncüsü, varlığın metafizik bir boyut taşıdığının bilinmesi.  

Dördüncüsü, bu metafizik boyutun belli kişilerce gözlenmesi.. Beşin-
cisi görünen maddi âlemin ruhu ve yazılımı hükmünde çok yüksek 
derecede bilinç içermesi.. 

Carl Jung bu bilincin kategorilerine arketipler dedi. Yunanlılar logos 
diye onu isimlendirdiler. Dinler o kategorilere melekler diyor. Mitolo-
ji, onlara (ölümsüz manasında) tanrılar demiş. Modern bilim de ona 
yazılım ve bilinçli dosyalar diyor. 

                                                
59 Ömer Faruk Harman, Metin, Muhteva ve Kaynak Açısından Yahudi Kutsal 
Kitapları, İstanbul 1988, s. 25-39; a. Mlf., “Ahd-i Atîk”, DİA, İstanbul 1988, I. 
495-496. 
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İkinci Giriş: Bu gibi bilgilerin, 12 bin yıl önce Göbeklitepe’de dün-
yanın ilk mabedini yapan insanların torunları olan Sümerlerde otur-
muş biçimlerini kil tabletlerden okuyoruz. Yaklaşık 2000 sene sonra 
bu oturmuş bilgiler, Akkatlarca 1’e 5 geliştirildi. Ve tabletlere yazıldı. 
Bu kitaptaki Gılgamış Destanı bu biçimlerinin bilgi birimlerinden 
sadece bir parçasıdır. 

Hemen hatırlatalım ki; Akkatlar, Arapların, İbranilerin, Aramilerin, 
Asurîlerin ve yerleşik Babillilerin atalarıdır. Bu beş millet bilgi biri-
kimini ya yazıya (tabletlere) geçirdiler veya ezbere gelenek tarzında 
gelecek nesillere aktardılar. Bu beş koldan biri olan İbraniler, başta 
göçebe oldukları için ve sonra Filistin’de krallıklar kurdukları için; bu 
kültürü, Asurlular ve Aramiler gibi tabletlere değil de, üzerinde yazı 
yazabilecek değişik malzemelere yazdılar; kitaplar ve bunları ezbere 
nakleden hafızlar ile gelecek nesillere aktardılar. 

Talmud denilen bu kültür ansiklopedisinin 600 cilt olduğu söylenilir. 

Üçüncü Giriş: Eğer başta Arkeoloji olmak üzere bilimsel disiplinle-
ri esas alırsak Yahudi milletinin Milattan 700 yıl öncesini bilmiyoruz 
diyebiliriz. Yani Akkatlar, Milattan 2000 yıl önce Mezopotomyada 
imparatorluk kurdular; sonra beşe bölündüler. Bu 2000 yılın 1300 yılı 
Yahudiler için göçebelik olarak geçmiş. Milattan 700 yıl öncesinden 
Filistin’de Güney ve Kuzey iki krallık kurduklarını tarihen biliyoruz. 
Bundan öncesi için Yahudilere yönelik Orta Doğuda özellikle Filis-
tin’de hiçbir tarih ve arkeolojik veri bulunmamıştır. Tevrattaki Tufan 
Kıssasını, Akkad versiyonu olan Gılgamış Destanı ile 
karşılaştırdığımızda, Yahudilerin çok dindar, göçebe ve Akkat kültü-
rünün geç dönem bir devamı olduğunu anlıyoruz. 

 

Dördüncü Giriş: Çok net bir ışık gibi gözlemlenen bu tarihî skalayı 
tam taradığımızda anlıyoruz ki; Yahudilerin kendi tarihleri bildikleri 
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Âdem, Nuh, İbrahim, Yakup, Yusuf, Musa, Davud ve Süleyman tarihî 
şahsiyetler değildir. 

Kitapta gördüğünüz gibi Gılgamış gibi birer kolektif şahsiyetlerdir. 
Eski tabir ile şahs-ı manevidirler. Bu manevi şahsiyetler ve onlar ile 
ilgili detaylar, sürgün öncesi Talmudlarda vardır. 

Hulasa: Arketipler konusunda çok verimli bir kültüre sahip Akkad 
İmpatatorluğunun önemli bir kolu olan Yahudilerden çok peygamber-
ler gelmiştir. Her birisi metafizik açılımlarını yani aldıkları vahyi bir 
havuz gibi olan Talmuda geçiriyorlardı. Sonra dini yetkililer, onları 
millete mal ediyorlardı.. 

Fakat göçebelik bitince ve krallıklar kurulunca, insanlar o metafizik ve 
sosyal kollektif kavramları tarih sandılar. Çünkü diğer milletlere karşı 
üstünlüklerini isbat etmek zorunda idiler. 

Beşinci Giriş: M.Ö 6. asırda Yahudiler Babil’e sürgüne gönderilince 
Filistin’deki krallıkları ile beraber başta Tevrat olmak üzere dini ku-
rumları da zarar gördü; illegal bir duruma düştüler. Yaklaşık yüzyıl 
sonra İran Kisrası Cryus Babili mağlup edince Yahudileri Filistin’e 
geri gönderdi. Onlar içinde Ezra (Üzeyir) isminde genç, zeki, hafız ve 
peygamber biri vardı. Cyrus, Tevratın yeniden yazılması ve korunması 
için onu görevlendirdi. İşte Tevratın yazılımı ve bugüne gelişi mesele-
sinde işin sırrı, bu Ezra’da (Üzeyr a.s.) yatıyor. Evet, nihai olarak Tev-
ratın tesbiti ve İlahî boyutun bize gelişi tarihi bir şahsiyet olan Ezra’ya 
dayanır. Bu meseleyi Tevrat da Kur’an da ve tarih de destekliyor. Ga-
liba biz Ezra’yı tam tanır isek mesele büyük oranda aydınlanmış olur. 
Bunun için iki noktayı göz önünde bulundurmak gerekir. Şöyle ki: 
 

1) Ezra Kelimesinin Etimolojisi: Bunun için onlarca farklı müta-
laalar söz konusu olmuş. Her şeye rağmen kelimenin kök manası na-
dirlik, nadir bulunan kişi manasına gelir. Arapçada ism-i tasgir ile 



248 mitoloji ve gerçek  
 
gelmesi ise küçültme manasında değildir. Nadir bulunduğundan se-
vimliliğini vurgulayan bir deyimdir. Ezra’nın ikinci kök manası koru-
yan, korunan manasına gelir. Azrail kelimesinde gördüğümüz gibi: 
Çünkü Azrail ruhları yok olmaktan koruyor. Ezra da hem tarihte ola-
ğanüstü bir şekilde korunmuş ve daha sonra kendisi Tevratı korumuş-
tur. Buna göre bu isim, özel isim midir, sıfat isim midir; net değil. 
Fakat kanaatimize göre Tevrattaki diğer isimler gibi bu da bir sıfat 
isimdir. 

2) Ezra’nın statüsü: Bu konuda değerli akademisyen M. Öztürk 
Hocamız şu değerli bilgileri tesbit etmiştir: 

Üzeyr’in Yahudi tarihinde ön plana çıkışı Babil sürgünü sonrası (pos-
texilic) döneme rastlar. Onun bu dönemde gerçekleştirdiği en önemli 
dinî faaliyet Tevrat’ı yeniden yazmasıdır. Ezra ve Nehemya kitap-
larında, Musa’nın şeriatı konusunda “zeyrek bir yazıcı” olarak nite-
lenmesinin yanında “din bilgini” anlamında “kâhin” (priest) diye de 
anılmıştır.60 Haggadacı gelenekte ise Üzeyr’e çok büyük bir saygınlık 
atfedilmiş ve onun sıradan bir rahip-kâhin değil çok büyük bir dinî 
lider olduğu kabul edilmiştir.61 

Üzeyr bir peygamber olmamakla birlikte Yahudilerce peygamber-üstü 
konuma sahip mümtaz bir şahsiyet olarak telakki edilmiştir. Üzeyr’i 
Hz. Musa ile mukayese eden Rabbiler onun da Musa gibi Tevrat’ı 
almaya layık olduğunu iddia etmişler ve bu iddialarını “Eğer Musa 
dünyaya daha önce gelmemiş olsaydı Tevrat Üzeyr’e vahyedilirdi”62 
sözüyle klişeleştirmişlerdir. Yahudilerin Üzeyr’e bu denli önem atfet-
melerinin nedeni, Kudüs’ün ve Mabed’in tahribinden sonra kaybolan 

                                                
60 Bkz. Ezra: 7/6, 11; 10/10; Nehemya, 8/9; 12/36. 
61 Seters, “Ezra”, ER, V. 242. 
62 Francine Kaufmann-Josy Eisenberg, “Yahudi Kaynaklarına Göre Yahudilik”, 
Din Fenomeni, derleyen ve çev. Mehmet Aydın, Konya 1995, s. 99; Baki Adam, 
Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat, İstanbul 2001, s. 114-115. 
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Tevrat’ın yeniden onun tarafından ortaya konması, böylece Yahudili-
ğin asıl mimarı unvanına hak kazanmasıdır. Rabbinik literatürde Ya-
hudiliğin milli tarihinde bahar dönemini sembolize eden Üzeyr, Ta-
nah’ın ahlâkî ve tasavvufî yorumunu içeren Midraş Haggadah’taki, 
“Yeryüzünde çiçekler açar” ifadesinde geçen “çiçekler” kelimesiyle 
sembolleştirilmiştir.63 Üzeyr Yahudi efsanesinde çok daha farklı bir 
kimliğe büründürülmüştür. Bu efsaneye göre Üzeyr gökte yaşayan 
insanlardan biridir. O, beşerî tabiatından sıyrılıp Tanrı oğullarının 
(Benî Elohim) önderi olan Metatron’a (Başmelek) dönüşmüştür.64 
(Mustafa Öztürk, Kıssaların Dili, sf. 228-229) 

Demek Yahudi külliyatı içinde Âdemi, İbrahimi, Yakubu, Yusufu, 
Musayı, Harunu ve Ketubim bölümüne kadar Tevratı yeniden yazan 
ve Allah’ın vahyi ile dizayn eden bu büyük zat Ezra’dır. 

Ezra insanüstü, Hz. İsa gibi melekvari bir peygamber olduğundan; 
onun tesbit ettiği Tevrat, Allah’ın vahyidir; her şeyi ile mucizedir, 
diyebiliriz. Bu kardeşiniz; bu iddiayı isbat edecek 20 küsur çalışma 
yaptı. Bunların üçü elinizdeki bu kitabın orta bölümlerini oluşturdu; 
ikisini de Tevratı biraz daha iyi tanımak için yine bu yazıya ilave edi-
yorum. Bu meselenin mahiyetini bize gösteren bu 20 metin analizi 
yanında başta tarih ve arkeoloji olmak üzere müsbet ilimler de bu me-
seleyi böyle gösteriyor. 

Kur’an, 9/30’da “Yahudiler de Hıristiyanların İsa için söylediği gibi 
Üzeyir (Ezra) Allah’ın oğludur, demekle kâfir oldular: Yani Allah’ın 
sonsuzluğunu ve mutlaklığını anlamadılar.” diyor. Evet, bu mesele 
tarihî bir gerçektir; şimdiki Yahudiler bizde böyle bir inanç yok dese 
de tarihte var olduğu anlaşılıyor. Fakat Yahudi dini aşırı derecede 
putlara düşman olduğundan; başka bir tabir ile tevhid üzerinde çok 

                                                
63 Hirsch, “Ezra The Scribe” JE, V. 322. 
64 G.D. Newby, The Making of the Last Prophet: A Reconstruction of the 
Earliest Biography of Muhammad, Columbia 1989, s. 189. 
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durduğundan buna benzer inançlar onlarda devam etmemiştir. 

Sonuç: Demek Tevrat vahiydir; mana ve metin olarak mucizedir; 
tahrif yoktur. Fakat Ezra’ya (a.s) gelen bir vahiydir. Malzeme ise baş-
ta Talmud olmak üzere Yahudi külliyatıdır. Yani onların kollektif 
olarak kayıt ettikleri eski metafizik ve fizikî bilgilerdir. 

Evet, vahiy, (logos) bir ruh ve yazılımdır; indiği peygamber, elindeki 
malzemeyi kullanır; o malzeme ve malumat vahiy ile dizaynı ile mu-
cize olur. Tıpkı Kur’an gibi. Kur’an da Arap malumatını ve dilini kul-
landı; ortaya ilmî ve edebî bir mucize çıktı. 

Bu vahyin yapısını ve sırrını bilmeyenler, ya teistçe Allah ötelerden 
İbranice ve Arapça konuştu gibi hurafevari bir mana anlıyorlar.. Veya 
bunlar hikâyedir; her gelen kral ve kâhin kendi keyfine göre bunlara 
biçim vermiştir der. Bu ikinci grubun başında Welhausen gelir; onun 
çağdaş versiyonu ise, Elliott Fredmandır. Bunlara göre Tevrat şöyle 
oluşmuştur: 

Tevratı redakte eden Ezra veya başka birinin elinde dört belge vardı. 

a) İçinde Allah ismi Elohim olarak geçen belge 

b) İçinde Allah ismi Yahve olarak geçen belge 

c) Az farklar olsa da tekrar ile anlatılan metinler. (Tesniye gibi) 

d) Ruhban sınıfının düzenlediği kopya 

Bu iki oryantaliste göre bu dört belgenin her birinde bariz beşerî mü-
dahaleler ve çelişkiler gözüküyor. Editör Ezra bunları birbirine uyar-
lanıp zaafları gidermeye çalışmışsa da hala bunlar açıkça görünüyor… 
Batıda ateist çevrelerce kabul gören bu tezin, sahiplerinin kendilerince 
100’den fazla delilleri var. Bu kardeşin bunların önemlilerini daha 
önce Tevrat ile ilgili çalışmalarında cevapladı. 

Bunların Birinci İddiası: Diyorlar ki; eskiden tek tanrılık yoktu. 
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Tevrat metinlerinde Yahve değil de tanrılar manasına geçebilen Elo-
him kullanılırdı.  

Ayrıca Diyorlar ki: Tevrat Allah’ın ismi olarak bazen Elohim bazen 
Yahwe kullanıyor. Demek Tevrat birçok farklı nüshanın derlemesidir. 
Demek güvenilir bir kitap değildir. 

İşte İddianın Cevabı: 
İlk insanlar çocukluk seviyesinde yaşadıkları ve soyut değerleri idrak 
etmedikleri için; putperestlik yani her bir kabilenin somut bir putu var 
olmuştur. Bu ise o dönem için yanlış değil idi. Çünkü bu ilkel inanç-
lar, insanları göreceli olarak birliğe, aidiyete ve yine göreceli olarak 
rekabete sevk ettiği gibi; o inanç duygusu sayesinde bilimler gibi bir-
çok soyut kavram da öğreniliyordu.. 

Tevratta (Tekvin, 6/8) ve Kur’anda (4/163) görüldüğü gibi; ilk semavi 
din, Nuh dönemi ile başlıyor. Din gelince artık bölünmeye sebep olan 
kabile ve klanlara mahsus putlar yerine herkesin taptığı manasına ge-
len Elohim kelimesi kullanılmaya başlandı. Elo tapılan demektir; him 
de herkes demektir. İkisi beraber Herkesin Tanrısı manasına gelir. 
Yani kelime çoğul edatı almış değildir; herkesin taptığı manasına ge-
len isim tamlamasıdır. Kitab-ı Mukaddes çevirmenleri bu kelimeyi 
Allah diye çevirseler de, Allah kelimesi Elohim kelimesinden daha 
geniş bir mana ifade eder. Her ne kadar Elo kelimesi ile aynı kökten 
geliyorsa da, Allah kelimesi, kök ve terim olarak sonsuzluk ifade eder. 
El takısı aldığında normalde elo manasına gelen ilah kelimesinden 
daha geniş bir mananın ifadesidir.  

Tevratta bu Elohim kelimesinden sonra genellikle Yahwe (Yahuwe) 
kelimesi geçiyor. Bu kelime Ey O diye çevrilir. Daha doğrusu bunun 
tam tercümesi, ey ismi olmayan tarzında olmalı. Çünkü isim, sınırlı 
olan şeylere konulan belirti demektir. Allah ise sonsuz olduğundan 
onun ismi olmaz. Dolayısıyla bu kelimenin manası ey sonsuz olan 
Allah demek olur.  
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Bu kelimeyi ilk olarak İbrahim kullanmış ise de (Tekvin, 22/14) asıl 
kullanılışı, Çıkış kitabında başlıyor. Çıkış kitabı ise, Yahudi milletinin 
Benî İsrail (dindar-medeni millet) olmasını ve bunun altyapısını anla-
tan kitaptır..  

Evet, insanlık dindar ve medeni olmadan sonsuzluğu anlayamaz. Hâl-
buki bütün dinlerin amacı, insan türünü, sonsuzluk zirvesine en 
azından sonsuzluk algısını becerebilecek bir seviyeye çıkarmaktır. 
Burada Tevrattan ve Kur’andan Allah ile ilgili iki kısa pasajı okursak 
bu sonsuzluk kavramının önemini ve Allah’ın o sonsuzluğu ile bera-
ber, somut olarak görünebilen bir ben ve kişiliğe sahip olduğunu da 
öğrenmiş oluruz. 
13Ve Musa Allaha dedi: İşte, ben İsrail oğullarına geldiğim zaman, 
onlara: Atalarınızın Allahı beni size gönderdi, dersem ve onlar bana: 
Onun ismi nedir, derlerse, onlara ne diyeyim? 14Ve Allah Musaya 
dedi: Ben, BEN Olanım.. Ve dedi: İsrail oğullarına böyle diyeceksin: 
Beni size BEN’İM gönderdi 15Ve yine Allah Musaya dedi: İsrail oğul-
larına böyle diyeceksin: Atalarınızın Allahı, İbrahimin Allahı, İshakın 
Allahı, Yakubun Allahı Yehove, beni size gönderdi; ebediyen ismim 
bu; ve devirden devre anılmam budur. (Çıkış, 3) 

[Yani Allah öz varlığı ile sonsuz ve soyut da olsa yine İbrahimin, İs-
hakın ve Yakubun ilahı olarak görünür. İbrahim diyalektik yapıyı, 
İshak rahmet ve bolluğu, Yakup ise, insanlığın trajik durumlarını tem-
sil ediyor. Evet, Allah’ın varlığı bu üç safhada çok net olarak görünür, 
en azından hissedilir.]  

Ey Musa, muhakkak ben benim: (Somut olarak tecelli imkânına sahi-
bim) ve ben Allah’ım (sonsuzum.) Ben azizim (ben sonsuzum, hiçbir 
görüntüye ve araca ihtiyacım yoktur)..  

Bununla beraber ben hakîmim: (Belli hikmetler için, kitaplar ve pey-
gamber üzerinden ihtiyaç oranına göre benliğimi tecelli ettiririm.) 
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Ben ağaçta görünürüm. Fakat bütün âlemleri yaratıp geliştiren Allah 
olarak ben, görünmekten münezzehim.  (Neml suresi, 9 ve 10) 

Yahudiler altın buzağıyı put edinince Musa onlara şöyle dedi: Sizin 
tapacağınız, sadece Allah’tır, ondan başka tapılmaya layık hiçbir şey 
yoktur. (Çünkü sonsuz olan sadece O’dur.) O her şeyi ilmi ile ku-
şatmıştır. (Yani sonsuzluğu ile beraber, aynı zamanda soyuttur. Çünkü 
Onun öz varlığı ilimdir. (Taha suresi, 98) 

Elohim Kelimesinin Etimolojisi: 

Bir he’nin düşmesi ile Elohim veya iki he’nin düşmesi ile Eloim keli-
mesi, aslında ve kadim Sami dil kullanılışına göre; tapılan manasına 
gelen eloh kelimesinin, onlar veya herkes manasına gelen him kelime-
sine isim tamlamasıdır. Fakat sürgünler ile dejenere olan İbraniceye 
göre okuyan Avrupalı bazı yazarlar, bu kelime çoğul eki almış ve do-
layısıyla tanrılar manasına gelir; demek Tevratta tek tanrılı bir din-
den söz edilemez, diyor. Bu 6. Bapta görüldüğü üzere metni sağlıklı 
yorumlayamayan Yahudi mollalar ise, bu kelimeye hâkimler ve yöne-
ticiler manasını vermişler. Hâlbuki Tevratta geçen Elohim kelimesinin 
yüklemleri daima tekil gelmiştir. Ve ilah veya eloh etimolojik olarak 
tapılan manasına geliyor.  

Bu Müsteşriklerin 2. İddiası: 
1Ve Musa Moab ovalarından,  Eriha karşısında olan Nebo dağına, 
Pisga tepesine çıktı. Ve Rab ona diyarı, Dana kadar bütün Gileadı, 
2ve bütün Neftaliyi ve Efraim ve Manasse diyarını ve garp denizine 
kadar bütün Yahuda diyarını, 3ve Cenubu ve Tsoara kadar hurmalık 
şehri olan Eriha deresinin havzasını gösterdi. 4Ve Rab ona dedi: İb-
rahime, İshaka ve Yakuba: Senin zürriyetine vereceğim, diye and etti-
ğim diyar budur; ben onu gözlerinde sana gösterdim, fakat oraya 
geçmeyeceksin. 5Ve Rabbin sözüne göre, Rabbin kulu Musa orada, 
Moab diyarında öldü. 6Ve Moab diyarında Beyt-peor karşısındaki 
derede onu gömdü; fakat bugüne kadar kimse onun kabrini bilmez. 
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7Ve Musa öldüğü zaman yüz yirmi yaşında idi; gözü zayıflamadı ve 
kuvveti eksilmedi. 8Ve İsrail oğulları, Moab ovasında, otuz gün Musa-
ya ağladılar ve Musa için yas ağlama günleri tamam oldu. 
9Ve Nun oğlu Yeşu hikmet ruhu ile dolu idi; çünkü Musa ellerini onun 
üzerine koymuştu ve İsrail oğulları onu dinliyorlardı ve Rabbin Musa-
ya emretmiş olduğu gibi yapıyorlardı. 10Ve Rabbin Mısır diyarında, 
Firavun’a ve bütün kullarına ve bütün memleketine yapmak için Mu-
sayı gönderdiği alâmetler ve harikalarda, 11ve bütün İsrailin gözü 
önünde Musanın gösterdiği bütün kuvvetli elde, 12ve bütün dehşette, 
Musa gibi Rabbin yüz yüze bildiği bir peygamber daha İsrailde 
çıkmadı. (Tesniye, 34. Bap) 

7 Ocak 1998’de, Tekvin kitabı ile ilgili değerlendirme notlarını ve 
girişi bitirdikten sonra, Tevrat’ta Allah ve Ahiret İnancı diye yeni bir 
bölüm yazmaya niyet etmiştim. Eski insanlarda iman (Allah kavramı) 
nasıl idi ve sonra nasıl bir duruma geldi, diye Ulûhiyet ile ilgili önemli 
bir araştırma kitabını okuyordum. Kitabın yazarı samimi bir Müslü-
man idi, fakat Kitab-ı Mukaddese karşı önyargıları vardı. Baktım, 
Avrupalı müsteşriklerden cesaret alıp Kitab-ı Mukaddesin vahiy ol-
madığını söylüyor. Ona göre, Cristadt, Musa nasıl olur da öldüğünü 
haber verebilir? (Tesniye, 34)65 diye soruyormuş. 

R. Simon, Tevrat’ta anlamsız tekrarlar, kronolojik müşkülatlar, 
kıssalarda tutarsızlıklar varmış66 diye yazmış.  

J. Astruc, Tevrat, bir derleme kitaptır, diye, güya ispat etmiştir. İspat 
delili de, Tevratta yer yer Elohim, yer yer Yahove, Allah’ın ismi ola-

                                                
65 Bu, tarihi olarak da muhal bir şey değildir. Çünkü Tesniye kitabının asıl ismi 
(Divarim) Sözler’dir. Ve bu asırda Âsâ-yı Musaya sahip bir zat, Sözler kitabının 
34. Bölümünde 42 sene önce ölümünü haber vermiş ve aynen tahakkuk etmiştir. 
Ve onun da kabri bilinmiyor. (K. Önder Yıldırım) 
66 Tekvin kitabına yazdığımız yorum, bunun böyle olmadığını göstermiştir. 
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rak geçmesi imiş.67 Merak ettim; bir mikdar bunun üzerinde düşün-
düm. Bu 34. babın, değil sonradan uydurulduğunu, bilakis Tevratın 
büyük bir mucizesi olduğunu gördüm; şöyle ki: 

1) Bu kitabın ismi Tesniyedir. Tesniye, ikileme ve bir gerçeğin ikinci 
tekrarı demektir. Demek burada ölen Musa, o bildiğimiz Musa değil-
dir. Onun gibi ve ona benzeyen ikinci bir Musadır. 

2) Bu babın numarası 34’tür. Bu da 17’nin iki katıdır. 17 sayısı ise, 
İbranî geleneği ile fazlaca alâkalı bir sayıdır. Ve bunun ikinci tekrarı 
ise, o geleneğin yeni bir yaratılışına ve yeni bir yapılanmasına işaret-
tir. 

3) Muab kelimesi ayıplanmış veya lüks olan demektir ki, Medine aha-
lisinin yaşama tarzını andırıyor. Evet, Medine (Yesrib) şehri, ne tam 
bedevî, ne tam şehirli idi. İslâmdan evvel ve hatta İslâmın Medine’ye 
geldiği ilk yıllarda orada zina vakaları fazlaca varmış. Ki Tekvinde 
gördüğümüz gibi Muab evlad-ı zina ile tanınan kabilelerdir. Bunun 
ince bir delili ova gerçek manasıyla Yesrib’de var olmasıdır. Filis-
tin’deki Muab ovası ise, ovadan ziyade kırsal bir bölgedir. 

4) Tekvin kitabında gördüğümüz gibi; Dan, Çin diyarı; Gilead, Ana-
dolu (ki kehanetlerde Allah, Gileadı Benyamine [Türklere] vermiştir 
deniliyor); Efraim (Suriye), Manesse (Irak), Yusufun (din alimlerinin 
ve mürşitlerinin) yaşadığı iki diyar.. Eriha (Kudüs); Neftali (Hind yö-
resi) demektir. 

5) Musa burada Muhammed oluyor. O, vahiy gözüyle bu diyarların 
fethedileceğini gördü.68 Fakat kendisi oralara giremedi (34/5). Ve Me-
dine’de mescidin (aydınlık evi: beyt-feer) karşısında gömüldü. Fakat 

                                                
67Birkaç sayfa sonra izahını göreceğimiz gibi; Elohim, herkesin Allah’ı demektir. 
Yahove, Ey sonsuz olan demektir. Bu iki sıfatın kullanılması, gayet normaldir. 
Ve Tevratın derleme olduğuna asla delil olamaz. 
68 Müslim, 4/2215. 
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gerçek manevî şahsiyetini (kabrini)69 kimse bugün dahi bilmiyor. O da 
Musa gibi celâlli idi, hem de onun gibi tam anlaşılmadı. Peygamberler 
için en büyük musibet de bu anlaşılmama meselesidir. 

6) Ve bu ikinci Musanın ilk şahsiyetinden ibaret olan Sahabe Cemaati, 
120 sene yaşadı... Onlar güçlü ve basiretli idiler. 

7) Muhammed’den sonra, Benî İsrail (dindar-medeni insanlar), ona 
otuz gün (otuz sene) yas tuttular. (Hilâfet, 30 sene olarak gerçekleşti.) 
Yas, gayb âleminde, sembolik dilde başarı ve sevinç demektir. (Rüya 
kitaplarına bakılabilir.) 

8) Nun, gizli bilgiler demektir. Yuşa başta Hz. Ali ve ona bağlanan 
tarikat kültürü demektir. Ki kuvvetlerini gizli keşiflerden alıyorlar. 

Ve ümmet, zahirî şeriatçılardan ziyade onları dinliyor. Fakat sonuçta 
yine Musayı dinlemiş oluyorlar. Ve bu tarikat şeyhleri, mana âleminde 
Hz. Peygamberden el aldıktan sonra başarılı olabiliyorlar. Yuşanın 
Musadan el aldığı gibi.. 

9) Ve on iki asır boyunca, ilim (yed-i beyza, kuvvetli el) ve güçlü deh-
şetle (kılıçla) ve binlerce mucize ve kerametle Mısıra (Batıya, mater-
yalizme) karşı güçlü bir mukavemet verilmiş ve yeni bir peygamberin 
gelmesine ihtiyaç kalmamıştır. Evet, Hz. Muhammed’den sonra sadık 
bir peygamberin çıkmaması, Tevratın bu ihbar-ı gaybisini zaman say-
fasında imzalıyor, tasdik ediyor. (Tesniye, 34/12) 

Üçüncü İddiaları: Diyorlar ki: Bazı metinlerde Musa yüceltiliyor; 
Harun yeriliyor; bazen tersine oluyor.  Demek bu metin iki ayrı gru-
bun çekişmesini içeriyor. İşte bunun da cevabı şudur: 

                                                
69Kabir kişiliğin sembolik ifadesidir. Kabrin bilinmemesi, sahibinin değerinin 
bilinmemesi demektir. Evet, Müslümanların Tevrat hakkındaki yanlış yazıları ve 
Yahudilerin Kur’anı dışlamaları ve karalamaları, Hz. Muhammed’in ve Kur’anın 
anlaşılmadığının açık bir delilidir. 
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Musa ve Harun Kavramları 
Musa kelime olarak nehir demektir. Deyim olarak hukuk, bilim ve 
dinî düzen manasına gelir. Evet, sosyal hayat nehrini temiz ve düzenli 
olarak akıttıran din, hukuk ve bilimdir. Demek şeriat deyimi, üçü bir 
olan bu hakikatin ifadesidir. Şeriat kelime olarak akan temiz nehir 
demektir. Batı Şeria Ürdün nehrinin batısında kalan Filistin manasında 
kullanılır. 

Hukuk, bilim ve dinin bir ismi de hüküm, hakem ve hikmettir. Başka 
bir ismi de fasletmedir: (ayırma). Çünkü hikmet ve hüküm hayatın 
kaotik olmasını önler. 

Harun ise, başta tasavvuf olmak üzere bütün mistik hareketlerin ismi-
dir. Harun etimolojik olarak yumuşak yapı demektir. Demek bu arke-
tipal manaları öğrendiğimizde şu beş meseleyi bilmiş oluruz: 

1) Yahudi dininin mistik ve manevi işlerini yürütenler kendilerini Ha-
runun zürriyeti olarak görmüşler. Hukuk ve fıkıh işlerini yürütenler 
kendilerini Musanın zürriyeti olarak görmüşler. 

2) Musanın beş kitabının tarih malzemeleri olmadığını bildiğimiz hal-
de; bunların neden ve nasıl vahiy olduğunu bilmiş oluruz. Özellikle 
Çıkış ve Sayılar kitapları. Evet, tarih vahiy olamaz. Demek başta Mu-
sa olmak üzere bu kavramsal literatür kendisi vahiydir. Yoksa eğer 
tarihî bir Musa varsa ve kendisi, hayatını vahiy diye yazmışsa bu an-
lamsız olur. Ki tarihî bir veri olarak böyle bir bilgi ilmî disiplinlerde 
özellikle Arkeolojide kabul edilmiyor. Orta Doğunun özellikle Mısır 
ve Filistinin her tarafı kazıldığı halde..  Ve buralar ile ilgili bütün ar-
şivler deşifre edildiği halde.. 

3) Yine bu evrensel bilgi ile Kur’anda Yahudileri buzağıya taptıranın 
Samiri ve Tevratta Harun olmasının hikmetini öğrenmiş oluruz. Evet, 
Yahudilikte Harun ile ifade edilen Kabalcı mistik hareketler, zaman 
zaman şirke bulaşmışlardır. Fakat İslam tasavvufu çok arı ve nezihtir. 
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Müslümanlarda ise, fen ve felsefe adamlarının ifadesi olan Samiriler 
bazen şirke bulaşmışlar.. 

4) Tevratta Musaya, Haruna ve onların nesillerine olan övgü ve yergi 
ifadelerinin manasını yine bilmiş oluruz. Çünkü bu kavramları tarih 
olarak görmediğimiz zaman bu gibi farklılıkların birer mucizevî bilgi 
olarak ortaya çıktığını görüyoruz. 

5) Evet semavi kitapları ve kadim kültürün Gılgamış gibi metinlerini 
tarih olarak okumamak gerekir. Yoksa insanlığın en önemli, bilimsel 
ve edebî birikimini anlamsız hurafeler olarak görmüş ve göstermiş 
oluruz. 

Dördüncü İddiaları: Tanah (Tevratın bölümlerinin) dili farklıdır. 
Demek insan uyarlaması ve beşer sözüdür. 

Evet, 2000 yılda oluşmuş bu kitabın dili elbette farklı parçalar içere-
cektir. Ve içindeki kahramanların hiç biri tarihî şahsiyetler ol-
madığından yani Tevratın %  90’ı arketipal ifadeler olduğundan elbet-
te konular farklılık arz edecektir. 

Mesela; Musa bir arketiptir. Adını bilmediğimiz bir peygamber veya 
Üzeyir (a.s.) Musanın beş kitabının metinlerini hukuk ve sosyal hayat 
ilkeleri olarak yani Allah’tan aldığı vahiy ile kaleme almıştır. 

Mesela; 3,5 metre boyunda ve kafası demirden olan Caludu öldüren 
Davud bir arketiptir. Elbette günahı da sevabı da olacaktır. 

İnşaallah bu yüz küsur iddianın cevabını ayrı bir çalışma olarak ele 
alacağım. Şimdilik 5-10 iddiaya cevap olabilecek üç çalışmayı buraya 
alıp hakemliği siz değerli okuyucularıma bırakıyorum. 



 

 

 

 
 
b)  İbrah imin  Hakika t i - 1  
Tevrat; Tekvin, Bab 20 

Çok değerli ve bilge bir kardeşim, kritik etmem için inisiyasyonla 
ilgili iki önemli çalışmayı göndermiştir. Hiçbir inisiyasyon akımına 
girmeyen benim gibi bir aceminin bu konuda söz söylemesi yanlış 
olur. Fakat dil ve İslamî ilimlerle ilgili bir teknisyen70 olarak yaptığım 
çalışmalarıma dayanarak iki noktada bazı notlar yazacağım. 

Birincisi: Kardeşimin ele aldığı o iki konunun ana iskeleti olan Tev-
rat, Tekvin 20. Babın sosyolojik yönden tefsirini yazmak. Belki o iki 
yazı için bir kaynak ve bir mihenk olur.  

İkincisi: Bazı kelimelerin etimolojisi ve yazılarda geçen Tevrat ayet-
lerinin tercümesi ile ilgili bazı tashihlerim olacak. 

İşte Tevratın Metni: 

“Ve İbrahim Cenup diyarına göç etti ve Kadeş ile Şur arasında 
oturdu ve Gerarda misafir oldu. Ve İbrahim, karısı Sara hakkında: 
Bu kız kardeşimdir, dedi ve Gerar kıralı Abimelek gönderip Saray’ı 

                                                
70 Bütün yazdıklarımda ben sadece bir teknisyenim. İddia makamında değilim. 
Yazılarımda da tek bir amacım var: Materyalizm ve dinsizlik, din ve geleneğin 
alternatifi olamıyor, cümlesinin doğruluğunu ispat etmek. 
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aldı. Fakat Allah Abimelek’e gece rüyasında gelip ona dedi: 
Aldığın kadın sebebiyle, işte, sen bir ölüsün; çünkü o bir adamın 
karısıdır. Abimelek ise ona yaklaşmamıştı ve dedi: Ya Rab, salih bir 
milleti de öldürecek misin? Kendisi bana: Bu kız kardeşimdir, de-
medi mi? Ve kadın, kendisi de: O kardeşimdir, dedi; yüreğimin ke-
malinde ve ellerimin suçsuzluğu ile bunu yaptım. Ve Allah rüyada 
dedi: Ben de yüreğinin kemalinde bunu yaptığını biliyorum, ben de 
seni bana karşı günah işlemekten alıkoydum, bunun için seni ona 
dokunmağa bırakmadım. Ve şimdi adamın karısını geri ver; çünkü 
o peygamberdir ve senin için dua eder ve yaşarsın; fakat eğer geri 
vermezsen, bil ki, sen ve sana ait olanların hepsi mutlaka öleceksi-
niz. 

Ve Abimelek sabahlayın erken kalktı ve kullarının hepsini çağırıp 
bütün bu sözleri onların önünde söyledi ve adamlar çok korktular. 
Ve Abimelek İbrahim’i çağırıp ona dedi: Bize ne yaptın? Sana karşı 
ne işle günah ettim de, üzerime ve ülkem üzerine büyük günah ge-
tirdin? Bana yapılmaz işler yaptın. Ve Abimelek İbrahim’e dedi: Ne 
gördün de, bu işi yaptın? Ve İbrahim dedi: Çünkü: Gerçekten bu 
yerde Allah korkusu yoktur ve karım yüzünden beni öldürecekler, 
dedim. Ve gerçekten de kız kardeşimdir, kendisi babamın kızıdır, 
fakat annemin kızı değildir ve benim karım oldu ve vaki oldu ki, 
Allah beni babamın evinden gurbete çıkardığı zaman, kendisine 
dedim: 

Gideceğimiz her yerde benim için: Bu benim kardeşimdir, de; bana 
edeceğin lütuf budur. Ve Abimelek koyunlar ve sığırlar ve köleler ve 
cariyeler alıp İbrahim’e verdi ve karısı Sarayı ona geri verdi. Ve 
Abimelek dedi: İşte, memleketim senin önündedir; gözünde iyi olan 
yerde otur. Ve Saraya dedi: İşte, kardeşine bin parça gümüş ver-
dim; işte, bu senin için yanında olanların hepsinin gözünde örtüdür 
ve bütün adamların önünde sen suçsuz olursun. Ve İbrahim Allaha 
dua etti ve Allah Abimelek’e ve karısına ve cariyelerine şifa verdi ve 
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çocuk doğurdular. Çünkü İbrahim’in karısı Sara yüzünden RAB 
Abimelek’in evindeki bütün rahimleri tamamı ile kapamıştı.” 

Bu 20. Babın Anahtar Kavramları 
“İbrahim” bütünlük, tevhid, kalite, canlılık, verimlilik ve şefkat sem-
bolü.. Daha önce ismi Abramdır. Bu kelime, kesinlik manasına geldi-
ğinden kalite, bütünlük, doğruluk (sıdk) ve yücelik sembolüdür. 
Sayısal değeri 244’tür. Bu sayı diyalektik yapıların ve bunları bütün-
lemenin sembolüdür. Bu kök ve yapısal manalarla Abram, lider olun-
ca Herkesin babası veya şefkatli baba demek olan İbrahim ismini 
almıştır. Bunun ise sayısal değeri 258’dir. Şefkatli manasına gelen 
Rahim kelimesi ile eşdeğerdir. 

İbrahim, manevi erkin ve erilliğin sembolüdür. Görünen âlemin diya-
lektiğinin üstünde aşkın bir makamdadır; metafizik varlıklarla içli 
dışlıdır. Baba ile ifade edilen yüce ilkenin evindedir. Fakat Allah’ın 
emri ile cenuba (aşağıya, maddi âleme) iniyor. Başta Abimelek (devlet 
ve medeniyet âlemi) olmak üzere bu görünen âleme kalite ve mana 
kattığı gibi; dünyamızdaki maddi kavramları da ruhsuz, şefkatsiz ve 
ürünsüz olmaktan çıkarıyor. 

İbrahim bu görünen sosyal âleme inince elbette onun da maddeye (di-
şil bir yardımcıya) ihtiyacı olur. Fakat madde, onun asıl hedefi değil-
dir; onun (etkin ve eril maneviyatın) kız kardeşidir; (edilgen ve femi-
nen bir) görüntüsüdür. 

Cenub güney demektir. Yani aşağı bölge.. Etimolojik olarak uzak böl-
ge demektir. Evet, bu maddi âlem gerçek tevhid ve erillik âlemi olan 
Nirvana âleminden çok uzaktadır: Bununla beraber yani uzak olması 
ve bir kısım eksiklikler ve kötülükler içermesine rağmen bu bölge 
Kadeş ile Şur arasındadır. 

Kadeş’in bizim dildeki karşılığı kuds ve kutsallık kelimeleridir. Şur 
kelimesi ise güç ve kuvvet demektir. Bıyık dolayısıyla güç manasına 
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gelen mişvar ve güç elde etmeyi istemek demek olan istişare kelimele-
ri de bu kökten gelir. İzzet kardeşime göre mişvar kelimesi öküz ma-
nasına gelir; fakat öküzün Arapçadaki talaffuzu peltek se ile sevrdir. 
Öküzün İbranicesini ben bilmiyorum. 

Evet, bu âlem imtihan dünyası olduğundan bir tarafında maneviyat ve 
kutsallık; öteki tarafında ise güç ve kuvvet vardır. İbrahim bu iki zıt 
kutbu birleştirdiği için üstündür. Abimelek (Ebumülk) (o günün kralı) 
bunları henüz birleştiremiyor. Bu durumda onun ve ülkesinin ismi 
Cerar’dır. 

Cerar etraftan mal ve mülk çeken demektir. Evet devletlerde ve 
krallıklarda maneviyat ve erillik gibi ilkeler (İbrahim) olmayınca o 
devlet ve krallığın bir tek niteliği kalır; sağdan soldan vergi ve mal 
toplamak.. İbrahim ise toplayıcı değil; doğurgan ve üretkendir. İşte 
bundan dolayı O Cerar ülkesine yerleşmemiş, orada misafir kalmıştır. 
Arapça tercümede o orada garip kaldı deniliyor. Abimelek (Ebu Mülk 
olarak da okunur; iktidar ve mülkün babası demektir.) sırf bu eksiğini 
kapatmak için doğurgan hale gelmiş olan Sarayı yanına kapatıyor. 
Fakat Abimelekte maneviyat ve bereket henüz olmadığından yani bir 
peygamberin (bir dinin) duasını henüz almadığından Allah Sarayı ona 
nasip ettirmiyor. Özel bir müdahale ile Abimelek’in rüyasına girerek 
Allah bu işe engel oluyor. 

“Sara” doğurgan, bereketli, dua almış ve dolayısıyla sevinçli olan dişi 
demektir. Sembol olarak başta doğuran kadın manası olmak üzere 
verimli olan bütün mal ve mülk manasına gelir. Sara (sarre) sûrur ve 
sevinç kelimesinden türetilmiştir. Eski ismi Saray’dır. Bu ise prenses, 
bakire, süslü fakat doğurgan olmayan manasına gelir. Çok geç bir 
dönemde 99 yaşında doğurganlığı kazanmıştır. 

Abumelek, salih yani yararlı ve düzenli bir millettir; bir krallıktır; 
fakat bir bedel ödemeden, maneviyat ve ibadet (dua) hayatı olmadan 
başkasının ilkesini gasp ettiği için, yok olmak ve ölmek tehlikesini 
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geçiriyor. Evet, sistem o kadar sağlam ve sadıktır ki; yapay ve yalan 
şeyleri asla affetmiyor; en kısa zamanda onu diskalifiye ediyor.. 

Nitekim insan beni de Allah’tan ayrı olarak çok gerçekçi bir varlık 
olmadığı için Allah ölümü takdir edip, o geçici ve göreceli bene son 
veriyor; onu sonsuz sisteme katıyor. İşte bu sırdan dolayıdır ki; ölme-
den önce benliğini silenler ölümsüzlüğü hak ediyor. 

Abimelek (Ebumülk) 
Mülk veya melek güç demektir. Abi veya Abu kelimesi ise baba de-
mektir. Mülk devletin toprağı ve krallık manasına gelir. Türkçedeki 
memleket kelimesi de bu kökten gelir. Melek kelimesi her ne kadar 
mülk kelimesiyle aynı manaya gelse de, mülk somut güç; melek ise 
ona göre soyut güç manasına gelir. Ki mülk toprak ve arazi manasında 
iken, melek nisbeten soyut olan devlet ve idare manasına gelir. Evet, 
ruhanî olan meleklerin öz varlığı güçlü bilinçli yazılımlardır; devlet 
gibi daha çok soyut ve kollektif kişiliklerdir. 

İbrahimden önce yani dinin, manevi ve kutsal bir değerin egemen 
olmadığı dönemlerde o günün devlet ve krallıkları daha çok vahşete 
yakın idiler. Bunlar yamyamlık dönemine oranla insanlık için yararlı 
da olsa bunlarda kanun, hukuk ve namus gibi ilke ve değerler egemen 
olmadığından kim ne kaptı ise onun yanına kar kalırdı. İbrahimin tabi-
ri ile:  

Çünkü bu yerde yani Cerar’da (mal ve kadının birinci ve asıl hedef ve 
maksat olduğu yerde) herkes başkasının karısını almak için kocasını 
öldürür; malını almak için sahibini öldürür. Ve bunun sonucu olarak 
kim malı ve kadını (şehveti) birinci gaye yaparsa o da ölür. İşte çifte 
ölüm olmasın, diye, ben Sara kız kardeşimdir, dedim, eşimdir, deme-
dim. 

İbrahim, Sara benim kız kardeşimdir; babamız bir; anamız farklıdır, 
dedi. 
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Evet, sonsuz ve soyut değerler demek olan dinî düzende madde de 
mana gibi, İlahî ilkenin evladıdır; dolayısıyla manevi erkin temsilcisi 
olan İbrahimin de kız kardeşidir ve İbrahimî yapıda madde ve somut 
çoğalmalar araçtır (kardeş ve destektir) amaç değildir; onunla tama-
men bütünleşmesi gereken bir ilke değildir. Fakat İbrahim zengin 
olunca (manevi erkten gelip bu dünyada söz sahibi olunca) artık Sara 
(madde) ile karı koca olabilir; Sara ile bütünleşebilir. Çünkü maddenin 
çevresi ve yapısı farklıdır; dolayısıyla yaradılış açısından kardeş olan 
bir değer, hayat ve çevre açısından yabancı olan biri ile evlenebilir; 
cenuba da hayat ve bereket getirir. 

Evet, İbrahim ilkesi, yücelerden bu dünyaya inmiştir. Seçkin bir inisi-
yasyonun kurulmasına baba olmuştur. Bu akım, tarihte binlerce devlet 
ve krallığa ruh ve bereket olmuşlardır. Ki İbrahimden önce bu devlet-
ler ve krallıklar sadece birer yağmacı idi; kısır idiler; sağlıklı ve dü-
zenli yani melek gibi devam etmezlerdi.  Her gelen güç, öbürünü yer-
yüzünden siliyordu. Fakat İbrahim manası bu kısır durumu tersine 
çevirdi. Nitekim Yahudiler ve Yahudi gücü beş bin senedir, yeryü-
zünden silinmiş değiller. Fakat bu Yahudi gücü tam Abimelek ola-
madı; sadece Abimeleklere destek ve duacı oldu. Çok ilginçtir ki 
Abimelek kavramı bütün Tevratta sadece Tekvin Bap 20’de ve 
Hâkimler Bab 9’da geçiyor. Hâkimlerde geçen bu Bap, tamamı ile 
çağdaş bir İbrahim olan Hz. Muhammede bakıyor. Çünkü İslamiyet 
kadar yeryüzünde devlet ve adaleti sağlıklı ve yaygın olarak uygula-
yan bir din yoktur.71 

İbn Arabî, Meryem suresinde geçen Zekeriya Peygamber, Malik ismi-
ne mazhardır, diyor. Fakat bakıyoruz; Tarihteki Zekeriyada ne mülk 
ne de devlet var. Ve Meryem suresini dikkatle okuduğumuzda, orada-

                                                
71 Bu yazının devamında bu 9. Bap bütün detayları ile tefsir edilmiştir. Tevrat 
muharreftir, hurafedir, diyenlere cevap olarak bundan 14 sene önce yazdığım 
Geçmiş ve Gelecek Arasında Tevrat adlı kitabımda bunu yayınlamış idim. 
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ki Zekeriyadan maksat, Hz. Muhammed ve onun kollektif kişiliği olan 
İslam Tarihi olduğunu anlıyoruz. 

Tevratta başta Davud ve Süleyman hakkında anlatılan şaşaalı saltanat 
dönemleri ve onların bazen işledikleri günahlar, onların kollektif kişi-
likleri ile ilgilidir; bu gibi konularda tarihî peygamber şahsiyetler söz 
konusu değildir.72 Çünkü binlerce arkeolojik ve antropolojik 
araştırmaya rağmen Orta Doğu bölgesinde böyle tarihi şahsiyetlerin 
varlığına rastlanılmamıştır. 

Ayrıca kollektif ve adeta peygamberler gibi icraat yapan bu manevi 
şahsiyetlerin anlatılan harika icraatlarını sadece İslam Tarihinde ve 
İslam imparatorluklarında görüyoruz. Merak edenler benim Tevrat ile 
ilgili kitabıma bakabilirler. 

Her ne ise sadede dönüyoruz: 

(Tevrat Tekvin 17. Bap) 

Abram (yüce baba, birleştirici yüce ilke) 99 yaşında (çok uzun bir 
zaman geçtikten sonra) Allah ona göründü (miracını yaşadı.) İnsan-ı 
kâmil oldu. Allah’ın ahdini73 (vahyi) aldı. İbrahim (herkesin ve toplu-
mun babası) oldu. Bundan böyle maddeyi mana, manayı madde gibi 
kullanıp birleştirecek. Bedenen insan ve ruh olacak; ruhu da birlik ve 
canlı bir toplum olacak. İşte bu özelliğinden dolayı birçok milletin 
babası (temel ilkesi) olacak. Bütün insanlar yeryüzünden silinse de 
onun zürriyeti kum taneleri kadar çoğalacaktır. 

                                                
72 Süleyman ve Davud misyon boyutlarından ziyade Saltanat yönleri daha ağır 
bastığından dolayı; Yahudi geleneğinde kral olarak biliniyorlar. İbrahim ise 
misyon olmasına rağmen Yahudi tarihinde bu birleştirici misyon tam 
gerçekleşmediğinden, onlar İbrahimi de peygamber olarak görmüyorlar. 
73 Ahid sözleşme demektir. İnsan vahiy alınca artık Allah’ın yolunda gideceğine, 
hayvanlığı bırakıp insan-ı kâmil olacağına söz veriyor. Tevrat vahyine eski Ahit 
denilir. İncil vahyine Yeni Ahit denilir. Ahid kelimesi aynı zamanda çağ ve 
dönem manasına gelir. Çünkü her dönemde bir çeşit vahiy egemen olmuştur. 
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Fakat Bir Şartla: 

“Allah, İbrahime ve onun zürriyetine mabud olmak için, ahdi (vahiy 
göndermeyi) ebedi kılacak.” (17/7) Bununla; “Allah, gurbet diyarını 
(göç edilen memleketi) ve Kenan (nüfus yoğunluğu olan) diyarını o 
ahdin icrası için mülk yapacak..” (17/8) 

Bunun Alameti: “Aranızda her erkek sünnet olunacaktır. Penis 
gulfesinden (fazlalık etten) sünnet olacaksınız. Sizinle benim aramdaki 
ahit ve sözleşmenin alameti bu sünnet olacaktır.” (17/11) 
[Sünnet çığır, yol ve yöntem demektir. Erkeklerin penisten sünnet 
olması Artık biz hayvan değiliz, Allah’tan ahit ve söz almış, Allah’ın 
sevgilisi ve ilgili kullarıyız, manasına gelir. Kadınların sünneti doğum 
ve düzenli aileyi yürütmek olduğundan ve erkeklere oranla hayvaniyet 
boyutları az olduğundan kadınların sünnet yükümlülüğü yoktur.74 
Evet, insanoğlu din ile hayvanlıktan çıkar; belli bir düzen ve yol tutar; 
sonsuz ve soyut olan Allah hakikatini anlar. Allah’a bağlanır; madde-
ten ve manen ebedileşir. 

Bütün geleneklerde dinin manası var. Fakat bazı milletlerin özel ola-
rak Ruhul-Kuds (maneviyat ve ruhaniyat) ile ilişkisi var. Mesela 
Hıristiyanlar aşırı ruhanî olduklarından yani kalben sünnet olduk-
larından ve Allah ile bu boyutta sözleşme yaptıklarından onlar sünnet 
olmazlar. Fakat İbrahimî gelenek, ruh ile beraber bedeni; ibadet ile 
beraber toplumu, Ruhul-Kuds ile beraber Ruhul-Emini (bilimi) de 
esas tuttuğundan İbrahimî gelenekte; maddi sünnet özellikle insanın 
hayvaniyet yönünü en çok temsil eden peniste sünnet, Allah’a insan 
olmak için verilen sözün önemli bir alameti olmuştur. Çünkü cinsellik 
meselesinde; din ve ailenin, ruh, beden ve toplumun sağlığı söz konu-
sudur. Evet, İbrahimden önce medeniyetler ve devletler varmış; fakat 
onlar yarı hayvan gibi idiler. Kim sünnet olmamış ise o bu kutsal top-

                                                
74 “Kadın doğurunca bütün günahları silinmiş olur” diye bir rivayet vardır. 
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lumun içinden çıkartılacaktır. (17/14) (Çünkü bazen bir damla, bütün 
havuzu zehirleyebilir.) 

Kısa Bir Ek: 

Yeşu Kitabı 5. Bab da sünnetin öneminden söz ediyor. Bu bapta çok 
önemli bilgiler olmakla beraber, üç meselesi bizi çok ilgilendirir. 

a) Allah’ın ahdini almış fakat sonra esarete düşmüş bir millet, zaman-
la sünneti bırakır, yani hayvanlaşabilir. 

b) Allah böylelere bal ve süt diyarını asla nasip etmez. Fakat bunların 
çocukları doğru yolu bulabilir. 

c) Bilindiği gibi İsrail Oğullarının (dindar-medeni milletin) düzenli bir 
devlet olması, Musaya nasip olmadı. Yeşuya (güçlü lidere) nasip oldu. 
Yeşu da İsrail Oğullarını bıçak ve demir (güç) ile değil de taş (mane-
viyat ve iman) ile sünnet etti. Dolayısıyla ancak bununla Fıshı (kurtu-
luş bayramını) kutlamayı hak ettiler. 

Yine Tekvin 20. Baba Dönüyoruz 
Bu babın 13-18. ayetlerindeki manaları ancak şöyle birbiriyle ilişki-
lendirerek anlayabiliriz: 

a) Abimelek Cerarda (somut mal ve mülkün kralı) iken din, peygam-
berlik ve kutsal hukuk yok iken; Sara (aile, devlet, zenginlik ve se-
vinç) ona haram olmuştur. (Yani bu gibi bütün kaynaklar, Abimelek 
için kısır ve verimsiz kalmıştır.) 

b) Ne zaman ki; İbrahimin bir peygamber olduğunu öğrenmişse; aile, 
zenginlik mal ve mülkün kutsal haklar olduğunu kabul etmişse İbra-
him, Abimelekin evindeki bütün rahimleri (elinde potansiyel olarak 
var olan imkânlar) verimli ve doğurgan yaptırmıştır.  

c) Burada İbrahim kral olmuyor. Sadece bir kralı dindar yapıyor. Kral 
Abimelek de bunun bedeli olarak İbrahime mal ve mülk veriyor. 
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Ayrıca ona bin parça gümüş veriyor. Bu bin parça gümüş Saranın iffe-
tine ve İbrahimin destekçisi olduğuna bir delil oluyor; şöyle ki: 

[Sembol ilminde altın maddi güç demektir. Gümüş ise manevi güç 
sembolüdür. Demek din adamlarının ruhanî ve manevi güce ve benze-
ri imkânlara sahip iken evlenmeleri ve kralları vaftiz etmeleri helal 
olur. Yoksa gurbette iken, mal ve mülk yok iken; sosyal hayatta bir 
devletin himayesi altında değil iken; ruhanî ve manevi güçleri tam 
etkin değil iken Sara ile evlenmeleri caiz değildir. İşte böyle durum-
larda maddi ve siyasi yapılar ile bütünleşmemek din için ve dindarlar 
için en büyük bir lütuftur. Evet, Hz. İsa’nın böyle ortamlarda (ki Ro-
ma ortamı böyle idi) evliliği hoş karşılamaması bundandır.] 

Bu son altı ayeti böyle tefsir etmemizi garipsemeyin. Çünkü bu olay-
lar tarihi değiller; zamanlar üstü değerlerin birbiri ile olan ilişkisini 
anlatıyor. Zaten az bir dikkat ile baksanız; metindeki zamanların birbi-
rini tutmadığını göreceksiniz. Nitekim son ayette “Rab, kendilerine 
yeni gelen Sara yüzünden Abimelekin evindeki bütün rahimleri ta-
mamı ile kapamış idi.” deniliyor. Hâlbuki bu kısırlık eskiden beri var 
idi. 

Son Bir Not: Abimelek, İbrahime: Bize ne yaptın? Sana ne yaptım 
da üzerime ve ülkemin üzerine büyük günah getirdin, diye soruyor. 
İbrahim ise, ‘Çünkü gerçekten bu yerde Allah korkusu yoktur. Ve 
karım yüzünden beni öldürecekler, dedim’ diye cevap veriyor. Bu 
soru ve cevaptan şöyle beş sosyolojik, ontolojik ve antropolojik bilgi 
çıkar: 

a) Din gelmeyen devlet ve medeniyetler, gelişmeye müsait değiller. 
Dinler insanın şahsını soyut değerler ve inanç ile geliştirdikleri gibi; 
toplumlarda da diyalektik yapıyı özellikle ailevî ve mülkiyet haklarını 
yerleştirmekle toplumsal gelişmeye sebep olurlar. 

b) Abimelekin kendine göre hiçbir günahı yok. Ona göre başkasının 
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malını ve namusunu ele geçirmek, sıradan normal bir davranıştır. 
Adam öldürmek sıradan bir iştir. Çünkü ilkel dönemlerde böyle şeyler 
avcılığın bir parçası idi. 

c) Fakat İbrahim (ilke, tevhid ve peygamber) gelince ilk önce onda ve 
onun toplumunda bazı harikalıklar baş gösterir; ilginç rüyalar görmek; 
bereketsizlik yaşamak gibi. 

d) Ve bu ilkeler, İbrahim gibi hak ve hukuku tanıyınca; maddeyi ve 
cinselliği asıl hedef değil de yardımcı bir faktör olarak görünce; bütün 
tıkanıklıklar ve sıkıntılar açılır. 

e) İbrahim bir kral olmamıştır. Fakat bütün tarihe yön verecek iki evlat 
babası olmuştur: İsmail ve İshak: İslam ve Yahudi dini.. Abimelek ile 
İbrahim arasında artık sadece su kuyusu (maneviyat ve kaynak) 
tartışması kalmıştır. İbrahim haklı olduğuna delil olsun diye Abimele-
kin verdiği bütün malları ve yedi fazlasını ona geri veriyor. (21. Baba 
bir daha bakın..) 

*** 

 

Hâkimler Kitabındaki Abimelek 
1Ve Yerubbaalın oğlu Abimelek Şekem’e, anasının kardeşleri yanına gitti ve 
onlara ve anasının babası evinin bütün aşiretine söyleyip dedi: 2Rica ederim, 
bütün Şekem erlerine işittirip söyleyin: Sizin için hangisi iyidir, yetmiş kişi ola-
rak Yerubbaal’ın bütün oğulları mı, yoksa bir kişi mi size saltanat etsin? Ve 
hatırlayın ki, ben sizin kemiğiniz ve etinizim. 3Ve anasının kardeşleri onun 
hakkında, bütün bu sözleri Şekem erlerinin hepsine işittirerek söylediler ve on-
ların yüreği Abimelekin ardınca gitmeye meyletti; çünkü: O bizim kardeşimizdir, 
dediler. 4Ve Baal-beritin evinden ona yetmiş parça gümüş verdiler ve Abimelek 
bunlarla oynak ve çapkın adamlar tuttu ve onun ardınca gittiler. 5Ve Ofra’ya, 
babasının evine geldi ve kardeşlerini, Yerubbaal’ın yetmiş oğlunu bir taş üzerin-
de öldürdü; ancak Yerubbaalın küçük oğlu Yotam sağ kaldı; çünkü gizlendi. 6Ve 
bütün Şekem erleri ve bütün Beyt-millo toplandılar ve gidip Şekem’deki dikili 
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taş meşesi yanında Abimelek’i kral ettiler. 

7Ve Yotama bildirdiler ve gidip Gerizim dağının tepesinde durdu ve yüksek sesle 
bağırıp onlara dedi: Beni dinleyin, ey Şekem erleri, Allah da sizi dinleyecektir. 
8Vaktiyle ağaçlar kendilerine kral meshetmek için gittiler ve zeytin ağacına dedi-
ler: Bize kral ol. 9Ve zeytin ağacı onlara dedi: Allah’ın ve insanın bende sena 
ettikleri yağımı bırakayım da ağaçlar üzerinde sallanmaya mı gideyim? 10Ve 
ağaçlar incir ağacına dediler: Sen gel, bize kral ol. 11Ve incir ağacı onlara dedi: 
Tatlılığımı ve iyi meyvamı bırakayım da ağaçlar üzerinde sallanmaya mı gide-
yim. 12Ve ağaçlar asmaya dediler: Sen gel, bize kral ol. 13Ve asma onlara dedi: 
Allah’ı ve insanları sevindiren yeni şarabımı bırakayım da ağaçlar üzerinde sal-
lanmaya mı gideyim? 14Ve bütün ağaçlar karaçalıya dediler: Sen gel, bize krallık 
et. 15Ve karaçalı ağaçlara dedi: Eğer gerçekten siz beni kendinize kral olarak 
meshederseniz, gelin gölgeme sığının; yoksa karaçalıdan ateş çıksın ve Lib-
na’nın erz ağaçlarını yiyip bitirsin. 16Ve şimdi, eğer siz Abimeleki kral etmekle 
hakkaniyet ve doğrulukla davrandınızsa ve eğer Yerubbal’a karşı ve onun evine 
karşı iyilikle davrandınızsa ve ellerinin mükâfatını ona verdinizse 17(çünkü ba-
bam sizin için cenketti, canını ileri attı ve sizi Midyan’ın elinden azat etti; 18ve 
siz bugün babamın evine karşı ayaklandınız ve oğullarını, yetmiş kişiyi bir taş 
üzerinde öldürdünüz ve cariyesinin oğlu Abimelek’i Şekem erlerine kral ettiniz, 
çünkü o kardeşinizdir); 19eğer bugün Yerubbaal’a karşı ve onun evine karşı hak-
kaniyet ve doğrulukla davrandınızsa, Abimelek’le sevinin, o da sizinle sevinsin; 
20ve yoksa Abimelek’ten ateş çıksın ve Şekem erlerini ve Beyt-millo’yu yiyip 
bitirsin ve Şekem erleriyle Beyt-millo’dan ateş çıksın ve Abimelek’i yiyip bitir-
sin.. 21Ve Yotam koşup kaçtı ve Beer’e gitti ve kardeşi Abimelek’ten korktuğu 
için orada oturdu. 
22Ve Abimelek üç yıl İsraile reis oldu. 23Ve Allah Abimelekle Şekem erleri 
arasına kötü bir ruh gönderdi ve Şekem erleri Abimelek’e karşı hile ile dav-
randılar; 24tâ ki, Yerubbaal’ın yetmiş oğluna yapılan zorbalık onun üzerine gelsin 
ve onların kanı, onları öldüren kardeşleri Abimelek’in üzerine ve kardeşlerini 
öldürmek için onun ellerini kuvvetlendiren Şekem erlerinin üzerine konulsun. 
25Ve Şekem erleri dağ başlarında ona karşı pusu kurdular ve yolda yanlarından 
geçenlerin hepsini soyuyorlardı; bu da Abimelek’e bildirildi. 
26Ve Ebedin oğlu Gaal ve kardeşleri geldiler ve Şekeme geçtiler ve Şekem erleri 
ona güvendiler. 27Ve kıra çıkıp onların üzümünü devşirip bastılar ve şenlikler 
ettiler ve ilahlarının evlerine girdiler ve yiyip içtiler ve Abimelek’e lânet ettiler. 
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28Ve Ebedin oğlu Gaal dedi: Abimelek kimdir ve Şekem kimdir ki, ona kulluk 
edelim? Yerubbaalın oğlu değil mi? Ve onun memuru Zebul değil midir? Şeke-
min babası Hamorun adamlarına kulluk edin; fakat biz niçin ona kulluk edelim? 
29Ve keşke bu kavm benim elimde olsa idi! O zaman Abimeleki atardım. Ve 
Abimelek’e dedi: Ordunu çoğalt ve çık. 
30Ve Ebedin oğlu Gaalın sözlerini şehrin reisi Zebul işitince öfkesi alevlendi. 
31Ve Abimeleke gizlice ulaklar gönderip dedi: İşte, Ebed’in oğlu Gaal ve kardeş-
leri Şekeme geldiler ve işte, şehri sana karşı durmaya zorluyorlar. 32Ve şimdi sen 
ve seninle beraber olan kavm geceleyin kalkın ve kırda pusuya yatın; 33ve vâki 
olacak ki, sabahleyin güneş doğar doğmaz erken kalkıp şehre baskın edersin ve 
işte, o ve kendisiyle beraber olan kavm sana karşı çıktıkları zaman elinden geleni 
ona yaparsın. 
34Ve Abimelek ve kendisiyle beraber bütün kavm geceleyin kalktılar ve dört 
bölük olarak Şekem’e karşı pusuya yattılar. 35Ve Ebedin oğlu Gaal çıkıp şehrin 
kapısına girilecek yerde durdu ve Abimelek ve kendisiyle beraber olan kavm 
pusudan kalktılar. 36Ve Gaal kavmı görüp Zebula dedi: İşte, dağ tepelerinden bir 
kavm iniyor. Ve Zebul ona dedi: Adamlar diye gördüğün, dağların gölgesidir. 
37Ve Gaal yine söyleyip dedi: İşte, memleketin ortasından bir kavm iniyor, Meo-
nenim meşesi yolundan da bir bölük geliyor. 38O zaman Zebul ona dedi: Abime-
lek kimdir ki, ona kulluk edelim, diyen ağzın şimdi nerede? Hor gördüğün kavm 
bu değil mi? Haydi, şimdi çık da onlarla cenket. 39Ve Gaal Şekem erleri önünde 
çıktı ve Abimelek’le cenketti. 40Ve Abimelek onu kovaladı ve Gaal onun önün-
den kaçtı ve kapıya girilecek yere kadar birçok vurulmuş adamlar düştüler. 
41Ve Abimelek Arumada oturdu ve Zebul, Gaalla kardeşlerini Şekemde oturt-
mayıp kovdu. 42Ve vâki oldu ki, ertesi günü kavm kıra çıktı ve Abimelek’e bil-
dirdiler. 43Ve kavmı alıp onları üç bölüğe ayırdı ve kırda pusuya yattı ve baktı ve 
işte, kavm şehirden çıkıyordu ve onlara karşı kalkıp onları vurdu. 44Ve Abime-
lek’le yanında olan bölükler ileri saldırdılar ve şehir kapısına girilecek yerde 
durdular ve iki bölük bütün kırda olanların üzerine saldırıp onları vurdular. 45Ve 
Abimelek bütün o gün şehre karşı cenketti ve şehri alıp onda olan kavmi öldürdü 
ve şehri yıkıp ona tuz ekti. 
46Ve bütün Şekem kulesi erleri bunu işitince El-berit evi hisarına girdiler. 47Ve 
bütün Şekem kulesi erlerinin toplanmış oldukları Abimeleke bildirildi. 48Ve Abi-
melek ve kendisiyle beraber olan bütün kavm Tsalmon dağına çıktılar ve Abimelek 
eline bir balta aldı ve ağaçlardan bir dal kesti ve onu kaldırıp omuzu üzerine koydu 
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ve yanında olan kavma dedi: Benim ne yaptığımı gördünüz, çabuk olun, siz de 
benim gibi yapın. 49Ve bütün kavm da, her biri birer dal kestiler ve Abimelek’in 
ardınca gittiler ve hisara dayadılar ve onların üzerine hisara ateş verdiler ve bütün 
Şekem kulesi adamları da, bin kişi kadar erkek ve kadın, öldüler. 
50Ve Abimelek Tebetse gitti ve Tebetse karşı ordugâh kurup onu aldı. 51Ve şehrin 
ortasında kuvvetli bir kule vardı ve bütün erkeklerle kadınlar ve şehrin bütün 
erleri oraya kaçtılar ve ardlarından kapayıp kulenin damına çıktılar. 52Ve Abime-
lek kuleye kadar geldi ve ona karşı cenketti ve ona ateş vermek için kulenin 
kapısına kadar yaklaştı. 53Ve bir kadın değirmenin üst taşını Abimelek’in başına 
attı ve onun kafasını kırdı. 54Ve silahlarını taşıyan uşağı acele çağırıp ona dedi: 
Kılıcını çek ve beni öldür, tâ ki, benim için: Onu bir kadın öldürdü, demesinler. 
Ve uşağı kılıcını ona sapladı ve öldü. 55Ve Abimelekin öldüğünü İsrailîler görün-
ce, herkes yerine gitti. 56Abimelekin yetmiş kardeşini öldürmekle babasına ettiği 
kötülüğü Allah böylece kendisine döndürdü; 57ve Şekem adamlarının bütün kötü-
lüğünü Allah kendi başlarına döndürdü ve Yerubbaal’ın oğlu Yotam’ın lâneti 
onların üzerine geldi. 

 

*** 

Hâkimler Kitabı 9. Babın Yorumu  
Araplar, İslâm’dan evvel, Yerubbaal idiler: Yani puta taparlardı. On-
ların içinden, tarihî Abimelekin bir arketipi olan; yani hem manevi-
yatçı, hem bedevî Arapların kralı olan Hz. Muhammed çıktı. Ve o, saf 
bir Arap oğlu idi. İşte Hz. Muhammed çıkıp Şekeme, yani Yahudilere ve 
Yahudi kültür ve karakterini alan Araplara ve dayıları olan Medinelilere 
gitti. [Medineliler Hz. Muhammed’in dayılarıdırlar)75 Hem yetmiş Arap 
kabilesine ve Yahudi kabilelerine (Şekeme) söyleyip dedi:  

“Bir kişinin saltanatı altında bir devlet olmanız mı iyi; yoksa yetmiş par-
çaya bölünmek mi iyi? Biliniz ki ben sizden bir parçayım. Et ve kemiğini-

                                                
75 Siyer kitapları bildiriyorlar: Hz. Muhammed’in babasının anası Medinelidir. 
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zim.” Ve dayıları olan Medineli Araplar, onun bu sözlerini bütün Yahudi 
kabilelerine söylediler ve işittirdiler. Onlar da, onun etrafında birleşmeye 
meylettiler [Medine antlaşmasını imzaladılar.] 

Ve Baal-berit76 [halkın Rabbinin] evinde, ona yetmiş maddelik [yetmiş 
parça gümüş] sözleşme verdiler. O Abimelek, bu sözleşme ile oynak 
[çalışkan] ve çapkın [iştahlı] adamlar [sahabeler] tuttu. Onlar, onun 
izinde gittiler.  

Sonra Abimelek babasının evine Mekke’ye, Ofra’ya döndü. Yetmiş 
Arap kabilesinin hâkimiyetlerine son verdi. Ofra, kelime olarak çukur 
demektir. Gerçekten Mekke çukur bir yerdir. Ve çağrışım metoduyla 
Arafat dağını hatırlatır. 

Bütün Arap ve Yahudi güçleri, o Abimelekin hâkimiyetini kabul etti-
ler. Yotam [gelişmemiş bir kısım kenar kabileler] hariç... Dikilitaş 
[Kâbe] meşesinde [Meş’arü’l-Haram’da], onun maddî ve manevî 
hâkimiyeti kabul edildi. Beyt-millo77 [bütün dinî ve medenî merkez-
ler], onun bu hâkimiyetini kabul ettiler. Ve bu durum bütün kenar 
kabilelere de bildirildi. Sonra bu kenar kabilelerden [kıssadaki çalı 
örneği gibi] öyle büyük âlimler ve evliyalar çıktı ki, zeytini [zeytin 
memleketi olan Roma’yı], inciri [Hind’i], asmayı [İran’ı] geçtiler. 

Ve Abimelek üç yıl [yani 30 yıl; Tevratta sayılar bir sıfır ilave ile ev-
rensel anlamlar kazanır] İsraile (insanlığa) reis oldu. [Gerçek hilafet 
30 sene devam etti]. 

Sonra bu Abimelek ile Şekem [Yahudiler] arasında kötü olaylar ve 
esintiler başladı [ayet 22-24]; tâ 1926’ya kadar Abimelek üstün oldu. 

AYET 26:  

                                                
76 Berit, İbranicede halk demektir. Arapçadaki beriyet gibi. Baal de efendi ve rab 
demektir. 
77 Millo, kök olarak din ve medeniyet demektir. 
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Ve Ebedin oğlu78 Gaal [azgın veya yapmacık] ve kardeşleri [mason-
lar] geldiler, Şekem’e geçtiler, onların gücünü elde ettiler. Onlar, ona 
güvendiler.  

Dünyanın dört tarafından Abimeleke karşı gizli-açık savaşa giriştiler. 

Bâb 26-50 arasındaki kıssanın teferruatını, çok açık olduğu için metne 
havale ediyoruz. İpucu olarak birkaç işaret ve bu bâbın son dört aye-
tiyle ilgili bir miktar izahat vermeye çalışacağız. Şöyle ki: 

Bu kavganın (26-38. ayetler arasında) şiddetini görüyoruz. Sonra dört 
tarikat ve mezhep tarafından birinci etap olarak onların gücü kırılır. 
Sonra üç fırka; tarikatlar, İsevîlik ve nuranî bir hareket o azgın dü-
şünceyi imha ediyor. Bu son ikisinin ise daha da aktif oldukları 
kıssada görülüyor. 

Ayet 39-56’da İslâmın görünmeyen bazı manevî hizmetlerine işaretler 
olduğu gibi, İslâmın ilk yıllarındaki maddî hizmetlerine de işaretler 
var. (Sur ve kalelerin fethi gibi..) Zaten Tevratın her yerinde bir açıdan 
maddî manalar verilirken, arketipsel ve evrensel anlamlar göz önünde 
bulunduruluyor. Meselâ; kıssada geçen değirmen taşının iki manası 
var: 

1) Asr-ı Saadette bir Yahudi kadın, o asrın Abimeleki olan Hz. Mu-
hammed’e böyle bir suikastta bulunmak istemiş, fakat muvaffak ola-
mamıştır. 

2) Kadın dünyayı; değirmen taşı zamanı temsil ediyor. Dünya ve za-
man manevî saltanata karşı suikastta bulunuyor. Fakat o dirençli güç, 
etkinliğini yitirmemek için maddî bedeninin ölmesini tercih ediyor. 
Bir an evvel maddiyattan çekilmek istediği için.. 

Kıssada geçen Zebul ise, etimolojik olarak ıslahatçı, yüksek feragat ve 

                                                
78 Bir okunuşa göre Abid’in (ibadet eden veya bayındır bir memleketin) oğlu… 
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tahammül sahibi zât demektir.79 

Ayet 38’de ve 49-50’da, Gaalin mağlubiyetini görüyoruz. Ayet 57’de, 
memalikten olan, yani köle ve geri kalmış kabilelerden olan büyük 
İslâm âlimlerinin Deccaliyete olan bedduasının kabulünü görüyoruz. 

Bütün bu hakkaniyete rağmen o Abimelekten bir intikamın alındığını 
görüyoruz. Evet, ahirzaman dini olan İslâm’a olan bütün bu hücum-
ların sebebi İslâm’ın tarihte maddî cihada başvurmasıdır. Bir kısım 
insanların canlarının acımasıdır. 

Ayet 56’da anlatıldığı gibi, Yahudilerin dinlerini ve kültürlerini koru-
mak için yaptıkları bütün hile teşebbüsleri, kendi başlarına geri dön-
müştür. Bununla beraber; Yahudilerin bu mucizevî kutsal Tevrat met-
nine beş bin seneden beri sahip çıkıp, böyle bir hazineyi bugüne ge-
tirmeleri onların bütün eksikliklerini ve sosyal günahlarını kapatıyor. 

                                                
79 Tevratın Türkçe tercümesinde bu kelimeye başka değişik bir mana verilmiştir. 
Fakat İbrani ve Arapça köküne inildiğinde, bizim bu mananın daha doğru olduğu 
görülür.. (bkz. Müncid) 



 

 

 

 
 

 
c )  İbrah imin  Hakika t i-2  
Yerinde kullanılmayan veya gerçek değeri bilinmeyen mal, insanı 
yanlış noktalara vardırdığı gibi;  dil ve literatür farklılığından dolayı 
yanlış anlaşılan ve dolayısıyla yanlış kullanılan dinî kıssalar da in-
sanlık için sonsuz bir hazine gibi iken maalesef bazı insanların dinsiz-
leşmesine ve dolayısıyla bütün kutsal değerlerden mahrumiyetlerine 
sebep olduğu gibi; dindar kesimin de hurafelere batmasına ve çocuk-
luk seviyesinde kalmasına sebep oluyor. 

Bu kıssaların en önemlilerinden ve konunun belkemiğini oluşturan bir 
tanesi, İbrahim kavramıdır. Bu kardeşiniz, 20 yıla yakın bir zamandır, 
tarihî kişiler olarak algılanan bu kavramların bireysel şahsiyetler ol-
madığını; birer evrensel yasayı ve uzun bir dönemin antropolojik özel-
liklerini anlatan somut simgeler olduğunu yazıyor. Bu konuda müte-
ferrik de olsa 5-6 kitap ve elliye yakın makale ortaya çıktı. Özellikle 
Âdem, Nuh, Yunus, Habil, Kabil kavramları gayet net olarak izah 
edilmiştir. İsteyen kitaplarıma ve makalelerime ulaşabilir. 

Gerçi benden önce Muhammed İkbal, Ali Şeriati ve Francis S. Collins 
de bu isimlerin bir kısmının tarih olmadığını fark etmişlerdir. Fakat 
hiçbiri benim çalışmalarım kadar detaya inememişler. 
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İbrahim kavramı ile ilgili kitaplarımda beş on yerde yeteri kadar 
açıklamalar var. Fakat Muhammed, İbrahim’in ateşe atılmasını, Yahu-
di ve Hıristiyan edebiyatının 3. sınıf yanlış tercümelerinden almıştır, 
gibi  bir iddia münasebetiyle, hem İbrahim kavramı ile ilgili bütün 
gerçekleri bir arada sunmak; hem bu gibi yüzeysel ve tahmine dayalı 
iddialara cevap vermek; hem dindarların bu gibi konuları ne kadar 
yanlış anladıklarını göstermek için bu evrensel hakikati 12 bendde 
izah etmeye çalışacağım.. Şöyle ki: 

1) Biyolojik evrimin teoriden çıkıp bilimsel veri tabanları elde etme-
siyle; Âdemin 1030 yıl gibi uzun bir ömür yaşaması gibi ifadelerle; 
insanlığın ilkellik ve çocukluk dönemlerinin bir anlatımı olan cennet-
teki maceralarla yaklaşık yüzyıl önceden Âdem isminin kollektif bir 
kavram, insaniyetin ilk dönemlerinin ifadesi olduğu anlaşıldı. Birçok 
sosyolog ve antropolog bunun farkına vardı. Fakat Nuh ve İbrahim 
gibi isimler kapalılığını koruyordu. 

Modern Müslümanlar, bunlar Tevratın israiliyatıdır, demesinler. Çün-
kü Nuhun 950 sene yaşamasından söz eden ayet, Kur’anda da geçiyor. 
Ayrıca israiliyat demek Tevrat demek değildir. Talmud ve Mişna gibi 
son derece titizlikle yazılan ve korunan Yahudi kaynakları da değildir. 
İsrailiyat, sadece bu gibi kaynaklardan alınıp değiştirilerek halk 
arasında anlatılan hikâyelerdir. Çünkü Kur’an, Tevratı ve İncili aynen 
kabul ediyor. (Maide, 44-48)  

Demek bir Müslümanın Tevratı ve İncili reddetmesi, farkına varma-
dan Kur’anın bu hükmünü reddediyor, manasına gelir. 

2) Bu kardeşiniz ta 1993’te kırk küsur karineye dayanarak Nuh’un 950 
senelik ömrünü anlatan ayetin asıl manası, Nuhun din ve diyanetinin 
egemen olduğu dönemin süresi olduğunu yazdı. 96’da Kur’anın Ev-
renselliği adlı kitabımın 2. Eki olarak yayınlandı.  

Bu kıssanın Kur’anda geçmesinin ana amacı yani kıssadan hisse, 
Kur’an ve İslam dininin de bu kadar sene egemen olacağını bildirmek-
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tir; asrın Nuhu, Hz. Muhammed’dir, mesajını vermektir. Hemen 
hatırlatalım ki; 1400 yıllık İslam tarihinin sadece 950 senesinde tam 
egemenlik olmuştur. Arada fetret dönemleri vardır. Detay isteyen bu 
kitabıma müracaat edebilir. 

Kur’an bu dönemler içinden özellikle İslama bakan Nuhun 950 yıllık 
süresini zikretmesi ve buna muhatap olan toplumu kınaması, işareten 
der ki: İslamiyet denge ve bütüncüllüğüyle ilim, akıl ve medeniyet 
dini iken Müslümanların bin küsur sene Orta Çağın karanlığında kal-
ması, onların Nuh kavmi gibi ilkel kalmalarından kaynaklanıyor. Ni-
tekim İbrahimi dönemlerin en gelişmişi olan ve İsrail (dindar-medeni 
millet) ile ifade edilen Yahudi âlimleri Müslümanlara Nuhî diyorlar. 

3) Her kelimesi dahi sosyolojik, mucizevî bir mana ifade eden Tev-
ratın Tekvin kitabından gayet net olarak okuyoruz ki; 930, 950 gibi 
uzun süreler, gittikçe yarılanıyor. Mesela 930 ve 950’den 600’e, ora-
dan da 400’lere, sonra 200’lere inilyor. Mesela İbrahimin 5. nesil de-
desi olan Eber 430 yıl yaşıyor; ondan sonra bu süre 200 küsurlu yıllara 
düşüyor. İbrahime gelince 170’li yıllara düşüyor. Hâlbuki bugün beş 
on ilim dalı bize gösteriyor ki; insanların en uzun yaşadığı dönem bu 
çağdır. 

Bu oranlar bize diyor ki; eskiden değişim yavaş olurdu. Bin ile ifade 
edilen sayılar kadar uzun sürerdi. Tarih ilerledikçe bu değişimler 
hızlandı. Dolayısıyla bu dönemlerin süresi de azaldı. Demek bu isim-
lerin hiçbiri tarih değildir. Ve bu uzun ömürlerin hiçbiri biyolojik 
ömürler değildir. Bu sayılar, sosyolojik ve antropolojik dönemlerin 
süresi olduğuna göre bireysel kişiler sanılan isimler de o dönemlerin 
karakterini anlatan kavramlardır. 

4) Bu süreçleri ve onların karakterlerini anlatan zincirde 50 küsur kav-
ram geçiyor. Hepsini burada açıklamak yazımızın hacmini aşar. Onun 
için sadece konumuz olan İbrahim ve onun beş dedesinin isimlerinin 
manasını inceleyeceğiz. Hemen hatırlatayım ki; bu kelimelerin etimo-
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lojik manalarını açıklarken Sami dil grubunun bütün türevlerini ince-
leyerek yapıyorum. Burada asla tahmin veya yakıştırma yapılmıyor. 
Ve yine hatırlatayım ki; bu dönemde İbrahim kavramının ismi henüz 
yalnızca Abramdır. 

Bu sosyolojik dönemlerin ilki, Âdem ile ifade edilen dil ve soyut kav-
ramların oluştuğu dönemdir. İkincisi Nuh ile ifade edilen inanç ve 
dindarlığın olduğu dönemdir. Nuh’tan ta denge, bütünlük ve pratikler 
dönemi olan İbrahime kadar ilerleme, çok yavaş gerçekleşmiştir. 

İbrahimin 5. dedesinin ismi Pelegdir. İbranice telaffuzu Falic şeklin-
dedir. Bu da ilk belirti, kara toprağı ekmek ve küçük kazanç demektir. 
Onun oğlunun ismi Reudur. Bu da ya belirgin bir görüş veya çobanlık 
demektir. Onun oğlunun ismi ise Seructur. Bu ise parlak aydınlık ma-
nasına gelir. Onun oğlu olan Nahur ise başlangıç ve girişimci ma-
nasına gelir. Onun da oğlu ve Abramın babası olan Terah ise verimsiz 
demektir. 

Bu verimsiz dönemden sonra, bilimsellik ile beraber ispatlı, takviyeli 
ve sağlam iş yapma manasına gelen Abram (İbrahim) gelir. Bu Abram 
ismi, daha sonra Abrahim oluyor. Bu ise bütün toplumu, bilimselliğe, 
takviyeli ve sağlam iş yapmaya yönlendiren lider manasına gelir. 

Abrahim kelimesini, İbranicenin kardeşi olan kadim Arapçaya göre 
manalandırırsak Ebrahim, şefkatli baba demek olur.  Arapça ve İbra-
nicede kelimenin sayısal değeri manasıyla birebir ilgili olması, bu 
manayı güçlendirir.. Nitekim rahim kelimesinin sayısal değeri 258’dir. 
İbrahim de 258’dir.  

5) İşte bilimsellik, kalite ve denge dolayısıyla şefkat80 demek olan bu 
kavram Orta Doğuda birçok medeniyet ve sağlıklı gelişmelere sebep 
olmuştur.  

Bilimsellik, kalite ve dengenin dinî ismi İslamdır. İslam akıl ve kalbi, 
                                                
80 Dengeleri korumak için hassas ve şefkatli olmak gerekiyor. 
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madde ve manayı, ruh ve bedeni, dünya ve ahireti dengelemek ve bir-
leştirmek demektir. Yani uç olmamak demektir. Bu kavramın başka 
bir ismi de hanifliktir. Demek Orta Doğu gibi dengeli bir coğrafyada 
İbrahim ismi altında birçok peygamber ve lider gelmiştir. Zülkarneyn 
ismi altında birçok dindar kurtarıcı geldiği gibi. 

Bu İbrahimî yapıdan önce, Müslümanların İdris ile Tevratın Uhnuh 
(Nuhun kardeşi) ile ifade ettiği ve bilimin esas alındığı bir dönem var. 
Fakat bu dönem daha sonra saf soyut kavramlara inmiştir, ruhanileşip 
bilimselliğini yitirmişlerdir. Büyük bir ihtimalle Orta Doğu’daki Sabii 
denilen grup bunların devamıdırlar. Müslümanların Hanif İbrahim ile 
ifade ettiği ve büyük ihtimalle şahsi ismi başka olan bir peygamberin, 
bu Sabiilerin soyut ruhaniliğine karşı dengeli hanifliği savunduğunu 
El-Milel- Wen-Nihal kitabında okuyoruz. Ayrıca İslam ve denge İbra-
him kavramı ile eşit olduğu için Kur’an İlk Müslüman İbrahimdir, 
diyor. (22/78) 

Aslında Yahudilik de böyle bir liderin zürriyetidir ve Beni İsrail (din-
dar-medeni millet) kavramı ile ifade ediliyorlar. Yahudilik dininde, 
dengenin iki garanti ayağı olarak devlet ve hukuk demek olan Musa 
ile beraber velayet ve maneviyat demek olan Harun vardır. Fakat bu 
denge zamanla kaybolmuştur; ağırlıklı olarak Musa kavramı esas 
alınmıştır. Harun gerçeği ise Eseni tarikatı gibi bir azınlığa düşmüştür. 

6) Nitekim ferisilik ile ifade edilen bu dengesizliği gidermek için Al-
lah velayet ve maneviyat demek olan İsa’yı gönderdi. Fakat 
Hıristiyanlık, Yahudiliğin eksikliğini tamamlayacağına Romanın ma-
teryalizminin ve Yahudi şekilciliğinin etki-tepkisiyle aşırı ruhanî bir 
yol oldu. Kilise dünyada, diyalektiğin ve bilimselliğin kaybolmasına 
sebep oldu. Orta Çağ karanlığı uzun bir dönem insanlığı gölgede 
bıraktı. Evet, İsa, en yüksek değerdir.   
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O, manevi yapısının ismi olan İsa boyutu ile ve maddi yapısının ismi 
olan Mesih boyutu ile çok büyük bir değerdir. Kur’anın tabiriyle O, 
Allah’ın kelimesidir, logosudur; ismi Mesih İsa İbn Meryemdir. O, 
dünya ve ahirette çok yücedir. İlahî sisteme en yakınlardandır. (3/45)  

Demek eğer Yahudilik, Musa ve Harun dengesini, Hıristiyanlık Mesih 
ve İsa dengesini korumuş olsalardı, Mısır ve Roma materyalizmi ve 
Orta Çağın karanlık dönemi, insanlığın başına musallat olmazdı. 
Bakın Kur’an bu dengeyi ne kadar güzel ifade etmiştir: 

“İbrahim Yahudi ve Hıristiyan değildi. O dengeli demek olan Hanif 
idi. O putperest müşriklerden de değildi. İbrahim’e en yakın olanlar 
ona tabi olanlarla beraber bu İslam Peygamberi ve ona inanan-
lardır.” (3/67-68) 

7) Kur’an, Meryem, 41 ve 56’da iki peygamber için sadık (veya çok-
ça doğru ve isabet eden manasına gelen sıddık) denildiğini görüyoruz. 
Biri İdris diğeri İbrahim.. 

İdris kavramının, ilim ve ders manasına geldiğini biliyoruz.  Ve ilmin 
gerçekliği gösteren, doğru giden bir yol olduğunu anlıyoruz. İbrahimin 
de farklı zıtları birleştirip gerçekliğin görünmesine sebep olduğunu 
anlıyoruz.  Bu şekilde gerçekliği ve doğruyu anlamada bilim ve den-
genin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. 

Fakat Tekvin 14. babında anlatıldığı üzere; İbrahime bu gerçeklik ve 
doğruluk mihengini veren,  doğruluk kralı manasına gelen Melkisadık 
denilen ruhanî bir zat olması ve ruhaniliği temsil eden İsa’nın Ben kral 
olmak için değil de, hakikatin varlığına şahitlik edeyim, diye doğdum; 
dünyaya geldim. Özünde hakikati taşıyan herkes, benim sesimi (me-
sajımı) işitir, anlar, demesi, bize bildiğimiz bilim ve dengeden başka 
bir gerçeği gösteriyor.81 

                                                
81Yuhanna, 18/38 
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 Tevratın iyi bir müfessiri olan Pavlos’un İbranilere Mektubunda “İb-
rahime gerçeklik dersini veren Malkisadık, aslında zamanlar üstü 
olan İsadır. Levililer kimseye zekât vermezken, onların dedesi olan 
İbrahim, Malkisadık’a zekât verdiği gibi, bunlar da İsaya ve Kiliseye 
zekât vermelidirler” demesi de bu farklı noktayı gösteriyor. 

Evet, İdris (ders ve bilim) ve İbrahim (denge ve kalite) gerçekliği gös-
teren iki barometredirler. Fakat asıl gerçeklik, sonsuzluk ve ebedilik-
tir; başka bir tabir ile ruhanilik ve uhreviliktir. Ki Tekvin 14. babın 
son 8 ayeti çok dramatik bir üslup ile bunu anlatıyor. Şöyle ki: 

“17Ve Abram, Kedorlaomer ve beraberinde olan kralları vurup dön-
dükten sonra kralın vadisi demek olan Şave’de Sodom kralı onu 
karşılamağa çıktı. 18Ve Salem kralı Melkisedek82 ekmek ve şarap 
çıkardı ve Yüce Allahın kâhini idi. 19Ve onu mübarek kılıp dedi: Gök-
lerin ve yerin sahibi yüce Allah tarafından Abram mübarek olsun; 20ve 
senin düşmanlarını eline teslim eden Yüce Allah mübarek olsun. Ve 
(Abram) her şeyden kendisine ondalık verdi. 21Ve Sodom kralı Abrama 
dedi: Canları bana ver ve malı kendine al. 22Ve Abram Sodom kralına 
dedi: Göklerin ve yerin sahibi Yüce Allah’a, Rabbe 23ne bir iplik, ne 
bir çarık bağı, ne de sana ait olan bir şeyi almamağa elimi kaldırdım, 
ta ki: Abramı zengin ettim, demeyesin. 24Ancak gençlerin yediklerin-
den ve benimle giden adamların Aner, Eşkol ve Mamrenin payından 
başkası bana olmasın; bunlar paylarını alsınlar.” 

Bu parçanın açıklaması şöyledir: 
Abram, her şeyi dengeli ve kaliteli yapınca ömürleri ve iktidar süreleri 
kederli ve bulanık (kedorlaomer) olan bütün kralları yendi. Sodom 
(hedonizm ve dünya) kralı hariç. Evet, Abramın iki sağlam ayağı var: 
Bilimsellik ve denge.. Fakat ebedî selamet ve kurtuluşun garantisi 
olan ruhaniliği kâhin (metafizikçi) bir adamdan (melkisadaktan) 

                                                
82 Arapça ve Osmanlıca tercümelerde Melkisadık olarak yazılmış. 
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alıyor. Bu şekilde İbrahimî sistem tamamlanmış oluyor. 

Sodom (hedonizm ve dünya) kralı onu mal ile kandırmak istiyorsa da 
o imtihanını veriyor: Mala kanmıyor; mal ile ebediliğin olmayacağını 
biliyor. Sadece üç ekol için ve hizmetçiler manasına gelen gençler 
(gulamlar) için bir miktar mal istiyor. Bu üç ekol ise, iman işlerine 
bakan kelamcılar, şekil ve formaliteye bakan fıkıhçılar ve sofilerdir. 
Eşkol kelimesi şekilciler manasına gelir. Mamre ise seyr ü sülük veya 
hafıza ve kalp ehli manasını çağrıştırır. Aner kelimesinin kökünü ise 
bilemedim. 

Evet, bu dram, İslam dini de dâhil bütün İbrahimî gelenekler için ge-
çerlidir. Çağdaş bir İbrahim olan İslam için bu parçayı yeniden yazar-
sak bütün cümleleri, adeta ihbar-ı bil-gayb olarak yerine oturuyor:  

“Evet, İslam dini döneminin bütün krallarını yendi. Fakat askeri mas-
raflardan ve yalnızca fakirlere verilen zekâttan başka kimseden bir 
şey almadı. İman, fıkıh ve kalp ehli olan; kelamcılar,  şeriatçılar ve 
sofiler için az bir miktar hariç..” 

Demek dünya ve nefis amaç olduğu zaman gerçeklik ve gerçekliğin üç 
sacayağı olan ilim, denge ve ruhanilik kaybolur, gider. Şeva ve şave 
etimolojik olarak kavuran demektir. Evet, dünya krallığı insanın ma-
neviyatını yakan bir ateştir. 

8) Diyalektiğe dayalı olan denge ateşinden sağ-selamet 
çıkabilmek. 
İmtihan ve gelişme için kurulan dünya hayatındaki zıtları dengeleme-
nin zorluğundan ve bu zıtların birbiriyle olan çatışmasından dolayı, 
ateş ile ifade edilen çok sıcak bir ortam oluşuyor. Kutsal kitaplarda 
fırına veya ateşe atılma ifadesinin manası bu evrensel sıcaklıktır. Bu 
diyalektik fırının sıcaklığını ancak İbrahim gibi denge üzere gidenler 
yenebilir. Nitekim Daniel peygamber de böyle bir fırına atılır. Ve o da 
İbrahim gibi kurtulur. Çünkü Daniel bilge insan demektir. Yani insan, 
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İslam ve denge ile o imtihan ve zıtların dünyasından kurtulduğu gibi, 
bilgelik ve bilgi ile de kurtulabilir. Bu ateş ve fırın kavramının 2. bir 
manası da materyalizmin getirdiği humma ve ateştir.  

Ki İbrahim tevhid ve denge ile Nemrudun bu ateşinden de kurtulmuş-
tur. Nitekim insanların gelişmesi için zıtların bir arada çarpıştırıldığını 
anlatan ve İslamî bir kelime olan imtihan kavramı da maddenin ateşe 
atılıp ham ile hassının birbirinden ayırt edilmesi demektir.  

Kur’an bu imtihan dünyasını evrensel cehennem kavramı ile şöyle 
anlatır: (19/68-72) 

“Bütün zıtları, varlığı ve hayatı geliştirmek için çalıştıran Rabbine 
(rububiyetine) and olsun! (Yokluğu ve inanmamayı tercih eden) o 
kâfirleri ve (yokluğun adı olan) şeytanları toplayacağız. Sonra diz 
çökmüşler olarak onları cehennemin etrafında bulunduracağız.” 

“Sonra her gruptan, Rahmana (Allah’ın denge ve düzenine) karşı 
hangilerinin daha azgın olduğunu ortaya çıkaracağız.”  

“Biz hangilerinin cehenneme dayatmaya daha layık olduğunu biliriz.” 

“Evet, sizden hiç kimse yoktur ki; mutlaka o cehennemden geçiyor, 
olmasın.. Hepinizin bu evrensel cehennemden geçmesi, Rabbinin 
terbiye edici isminin kesin olarak gerektirdiği ve asla firesi olmayan 
kat’i bir hüküm ve kanundur.” 

“Sonra biz, kendini zulüm ve dengesizlikten koruyanları kurtarırız. 
Zalimleri ise orada diz çökmüşler olarak bırakırız.”  

9) İşte bu gibi evrensel manaları bilmeyen müsteşrikler ve onların 
yerli ayakçıları, Talmudu yazan mütercim Tevratın Ur kelimesini 
yanlış tercüme etmiştir. Mütercim, İbrahimin Ur şehrinden kurtuluşu-
nu İbrahimin ateşten kurtuluşu diye çevirmiş. Muhammed de bu 
yanlışı Kur’ana aynen geçirmiştir, gibi ciddiyetsiz iftiralarda buluna-
biliyor.  
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Bütün bu evrensel manalar dışında bu gibi iddialarının ne kadar yanlış 
olduğu şu dört noktadan gayet açık olarak anlaşılır: 

a) Evvela Tevratın metni Ur şehrinden kurtuluş şeklindedir. Demek 
bunun ateşten kurtuluş diye çevrilme ihtimali yoktur. Çünkü cümlede 
açıkça şehirden kurtuluş kelimesi geçiyor. Ve eğer Kur’an bu yanlış 
tercümeyi almış olsaydı, hikâyenin tamamını da aynen alırdı. Hâlbuki 
Kur’anın metni ile söz konusu edilen parça arasında yüzde 80 fark var. 

b) Talmud ve diğer Yahudi kültür kitapları Tevrattan tercüme değiller; 
İslamdaki hadis ve fıkıh kitapları gibi ayrı birer kaynaktırlar. 

c) Ve bütün geleneklerde olduğu gibi Yahudiler bu gibi konularda kılı 
kırk yaran son derece hassasiyet gösteren bir geleneğe sahiptirler. On-
ların binlerce senedir böyle bir yanlışı fark edememeleri adeta muhal-
dir. Nitekim İslam’ın hadisleri de (Emevilerin birkaç yönlendirmesi 
istisna edilirse) aynen bu titizlikle bize gelmiştir. 

Zaten bu şekilde metinler zahiri olarak birebir esas alındığından ve 
lafız-mana dengesi bozulduğundan, Yahudilik de İslamiyet de ve çağ-
daş bir ekol olan Sosyalizm de insanlığı daima ilerleteceğine, bu gibi 
durumlarda gerilemeye sebep oluyorlar. Hâlbuki insanlığın gelişme-
sinde en büyük üç hamle bu üçüdür.  

Hulasa: Hiçbir dinde hiçbir yanlış metin yoktur. Sadece yanlış anla-
malar, yanlış kullanılmalar ve yanlış yönlendirmeler vardır. 

d) Ayrıca ocak ve yakılmış ateş manasına gelen, Ur kelimesi değildir. 
Aret kelimesidir. Ur kelimesi ise, sadece duman ve sıcak bölge veya 
Urişalim kelimesinde görüldüğü gibi şehir manasına geliyor. Çünkü 
şehirde duman ve sıcaklık olur. Arapça ve İbranice sözlüklere 
bakılabilir. Urişalimin Arapçası darus-selamdır. Barış yurdu manasına 
gelir. Arapçada dar yurt, ev ve memleket manasında kullanılır. 
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10) Bir Kısım İbrahimî Kavramların Kısa Bir Açıklaması: 
İbrahim (bütün zıtları tevhid potasında barıştıran ilk insan, yani ilk 
Müslüman) önce Sümerlerin taptığı yıldıza (gizli bilgilere) tapmak 
istedi. Sonra baktı yıldız sınırlıdır; onu bıraktı.  

Gitti, Akkadların taptığı aya (tasavvufî maneviyata) yöneldi. Baktı, o 
da sınırlıdır; onu da bıraktı. Sonra gitti, Firavunun taptığı güneşe (dev-
let ve saltanata) tapmak istedi. Baktı o da batıyor, sınırlıdır. Onu da 
bıraktı. Bunun üzerine Allah, göklerin (metafizik âlemlerin) ve yerin 
(fizik âleminin) melekûtunu (iç yüzünü, mahiyetini, sonsuz oluşunu) 
ona gösterdi. O da putların egemen olmadığı bir diyara: Filistin ve 
Mekke’ye (vaad edilmiş topraklara) yerleşti.  

Fakat Mısırda (o günkü Batı materyalizminin egemen olduğu toprak-
larda) Firavun (materyalist ve kendi benliğinden başka bir değer 
tanımayan kişi) ona dedi ki:  Bu yanındaki Saray (devlet, madde, zen-
ginlik) da kim? (Yani sen de benim gibi maddeye bağımlısın; (nereden 
çıktı, bu İslam ve tevhidi dayatman!?.) İbrahim de cevaben:  (Saray 
yani madde benim hedefim ve kâbem değildir. Onu sadece sonsuzlu-
ğa, manaya çıkmak için altyapı olarak görüyorum.) Saray benim eşim 
değildir, kız kardeşimdir, dedi. 

Bunun üzerine Firavun onları serbest bıraktı. Sonra Saray, mucizevî 
olarak İshak’ı (mutluluğu, medeniyeti, sevinci) doğurdu. Ondan da 
Yakup (dindar- medeni millet, Allah’ın koyduğu yasaları yenen beyaz 
insan) doğdu. Dünya mirası, Edomun (Afrikalı siyah ve kıdemli in-
sanın hakkı iken) Yakup, o yasaları yendiği için, hile (güç ve teknolo-
ji) ile o hilafeti Edomdan aldı. Ve yeryüzüne halife oldu. Ondan 12 
sıpt (millet, medeniyet, gelenek) çoğaldı. Bunlardan üçü şunlardır:  

Yahuda; en büyük, eski ve köklü Yahudi medeniyeti, demektir.  
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Yusuf; kelime olarak Arab yani çok güzel demektir. Arabları ve on-
ların İslam anlayışını ifade eder; mumyalanmıştır. Evet, gelenekler 
içinde sadece Araplar dini dondurmuşlardır.   

Bünyamin; (Yusufun öz kardeşi) kelime olarak mistisizmin oğlu ma-
nasına gelir. İbn, oğul demek; yamin de sağ ve doğu demektir. Tekvin 
Kitabına göre; o, ganimetle geçinir; alameti kurttur. (Bu da Türklerden 
başkası değildir.) Tevratın Hâkimler kitabına göre; 11 sıpt birleşti, onu 
yok etmek istediler. (Birinci Dünya Savaşı oldu.) Fakat bundan sonra 
bilinmez bir sebeple Bünyamin sıptına (milletine) 400 çadır (kasaba) 
verdiler. O gün bugün onlar, dans (taklit) ile geçinirler.  

Yine Tekvin Kitabının belirttiğine göre; bu iki kardeş beraberken Ya-
kup (insanlık) sonsuz bir saadet içinde yaşamıştır. Ayrıldıklarında 
daima kıtlık, körlük ve gözyaşı yaşanmıştır.  Geniş bilgi için Tevratın 
mucizeliklerine dair olan kitabımıza bakabilirsiniz.  

11) İbrahimin Yıldızdan Aya, Oradan Güneşe, Oradan Sonsuz 
Manaya Varması:  

(Enam suresi, 74-79) 

İbrahim ta küçüklüğünde (gençliğinde) insan gibi sınırsız duyulara 
sahip bir mahlûkun, cansız, fâni, sınırlı sanem ve putlara tapmasının 
çirkin ve münasebetsiz bir eylem olduğunu görmüştü. Bunun üzerine 
çok ilgilendiği, sevdiği babasına veya amcasına “Sen nasıl bu sınırlı, 
fani, cansız putlara sonsuz ilahlık vasfını veriyorsun; ben seni ve kav-
mini apaçık bir sapma ve kayıp içinde görüyorum.” dedi. 

Biz bu şekilde göklerin ve yerin içyüzünü, mahiyetini, İbrahim’e gös-
teriyorduk. O hem bunları görüyordu; Hem de araştırıp inananlardan 
olmak üzere hayatına devam ediyordu. 

Ve gece, ona karşı her şeyi örtüverince parlak bir yıldız gördü. ‘Rab-
bim budur’ dedi.. Fakat yıldız batınca; ‘Ben batanları sevip onlara 
tapamam’ dedi. 
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Ayın parlak bir şekilde doğmakta olduğunu görünce, ‘Bu Rabbim’dir’ 
dedi. Sonra o da batınca, ‘Eğer Rabbim bana doğru yolu göstermezse, 
o sapık toplumdan olurum’ dedi. 

Sonra güneşin doğmakta olduğunu görünce; ‘İşte Rabbim budur, bu 
daha büyüktür’ dedi. Sonra o da batınca: ‘Ey kavmim! Ben sizin eş 
koştuklarınızdan beriyim, dedi.  

Başta güneş sistemi olmak üzere ışık saçan bütün yuvarlak cisimler, 
hakikatin güçlü güzel birer ifadesidirler. Gerçek bir varlığı bildirirler. 
Bunlar içinde uzak büyük yıldızlar en esrarengiz olanlarıdır. Ve astro-
nomide çok ileri giden Sümerler, bu büyük yıldızlara tapıyorlardı. Bu 
tapmaları, belki de başta sembolik idi, sonra gerçek şekle dönüştü.  

Sümerler içinde yaşayan İbrahim ilk olarak bu kültürden alâkasını 
kesip, sonra güneyde yaşayan ve aya tapan, Arapların eski ataları olan 
Akadlara inmiştir.  Belki o zaman diliminde Akad medeniyeti, Sümer-
lerden daha parlak görünmüş olabilir. Nitekim güneşe tapan ve mede-
niyet inceliklerinde zirveye ulaşan Mısır medeniyeti, çok daha parlak 
idi. Fakat hepsi de fani idiler.  

İbrahim en son olarak Güneşe tapan Firavunların yurdu olan Mısır’a 
gider. Fakat onların da batışını görür. Medeniyetlerinin din ve vahiy 
(melekûtü’s-semâvâti vel-ard) yerini doldurmadığını anlar. Akadların 
çölde Mısırlıların putperestlik olan insana tapmak ve nefisperestlik 
içinde kıvrandığını görür. Ya Rabbi, ben bunlardan uzağım, der. 

Ayrıca sembol ilminde yıldız varlığı, ay maneviyat ve kültürü, güneş 
saltanatı temsil eder. Demek hiçbir maddî varlık, hiçbir beşerî buluş 
ve kültür, hiçbir ideoloji ve devlet, melekûtü’s-sevamatı ve’l-ard olan 
İlâhî din ve vahyin yerini tutamaz. Çünkü din ve vahiy olmazsa, insan 
şirk ve fanilikten, kaybolmak manasına gelen dalâletten kendisini kur-
taramaz. 
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12) Bu Mananın Çağdaş Bir İbrahim Olan Hz. Muhammed’de 
Gerçekleşmesi  

Doğulu ve Batılı birçok mütefekkirin kabul ettiği gibi; Kur’anda ge-
çen bütün kıssalarda özellikle Hz. Muhammed’e benzeyen İbrahim 
kıssasında birinci derecede Hz. Muhammed’e hisse var: 

Bu evrensel kıssa: Hz. Muhammed de başta amcalarını kuru bir taşa 
tapmak olan heykel-perestlikten men etti. Sonra insan kültürü yönün-
den üç grupla teması oldu. Önce yıldızlara tapan Arabistan Sâbiîleri 
ile ilişkisi oldu. Yıldızın fani sınırlı bir mahlûk olduğunu gördü. Sonra, 
aya tapan ve Akadların torunları olan Arap örf ve âdetini inceledi. 
Onların da dalâlet içinde olduğunu anladı. Sonra Mısır medeniyetini 
Arabistan’a getiren Yahudilerle Medine’de teması oldu, diye bildiri-
yor. Kur’an göklerin ve yerin gerçek okunuşudur. Ne Sabiî kültürü, ne 
Arap örf ve geleneği ne de Yahudi bilgileri denilen israiliyattır, diye 
insanlığı uyarıyor. 

İslam, Hz. Muhammed’e hitaben şöyle özetlenmiştir: 

“De ki: Ben gerçekten yüzümü (bedenimi ve ruhumu) gökleri ve yeri 
(gayb ve şehadeti) maddî ve manevî olarak yaratmakla bilinen O Al-
lah’a muvahhit olarak yönelttim ve ben asla müşriklerden (gerçeği 
bölenlerden) değilim.”  



 

 

 
 
 

 
d )  Peygamber ler  Tar ih  Değ i l l er  
Evrense l  B irer  Misyondurlar:  Musa, Harun, Meryem ve İsa 
Hayatını kutsal değerlere adamış bir dostum, beni telefonla aradı; çok 
fedakâr ve âlim başka bir dostumuza: Yunus Emre’nin, Cennet dedik-
leri üç beş köşk, üç beş huri. İsteyene sen ver onu. Bana seni gerek 
seni, şeklinde bir sözü var. Dinen bunun değeri nedir, diye sorduğunu 
söyledi. Âlim, fedakâr ve ikimizin de dostu olan o zatın şöyle bir ce-
vap verdiğini aktardı: 

Veli olan Yunus Emre’nin bu duasına mukabil, Peygamber olan Hz. 
Musa ‘Ey Rabbim, benim bütün ihtiyaçlarımı ver, şeklinde dua ediyor. 
Peygamberlik, velayetten üstün olduğuna göre, Hz. Musa’nın duası, 
Yunus Emre’nin duasından daha önemlidir ve daha doğrudur. 

O dostum bu sual ve cevabı bana aktardıktan sonra senin görüşün ne-
dir, diye sordu. Ben bu cevap zahiren doğruluğu ile beraber dört nok-
tadan eksik ve yanlıştır, diye söyledim. İşte bu dört noktanın özeti 
şudur: 

Birinci Nokta: Evvela Hz. Musanın böyle bir duası yoktur. Bu me-
aldeki bir dua yanlış çevrilen, Kasas suresi, 24. ayetin mealinden kay-
naklanıyor.  

Başta Süleyman Ataş ve Elmalılı (sadeleştirmeleri) olmak üzere eski 
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tefsirler ve mealciler, bu ayet ile ilgili 2-3 uydurma rivayet bulundu-
ğundan bu ayeti Ya Rabbi, senin bana indireceğin her iyiliğe ben muh-
tacım, diye çevirmişler.  

O dostumuz ise, Arapça bilmediğinden bu mealleri esas aldığı için 
böyle bir yanlışa düşmüştür. Hâlbuki ayetin doğru meali, Ya Rabbi 
senin ayağıma getirdiğin bu kadına ihtiyacım var, şeklinde olmalı.. 

Hz. Musa, Hz. Şuaybın kızlarının hayvanlarını suladığı zaman bu 
duayı yapıyor. Fakat bizim mealciler bir peygamberin kadına olan 
ihtiyacını dile getirmesini ona yakıştırmadıklarından, iki gramatik 
yanlışı ayetin mealine sokarak ayeti manasız ve mühmel 
bırakmışlardır; geçmiş zaman kipini gelecek zaman kipine dönüştür-
müşler, cümleyi ayetin bağlamından koparıp yuvarlak bir laf şeklin-
deki bir duaya çevirmişler. Hâlbuki bir delil olmadan geçmiş zaman 
kipini gelecek zaman kipine çevirmek, ayeti anlam bağlamından ko-
parmak yanlış olduğu gibi yuvarlak laflar şeklinde belirsiz bir biçimde 
dua etmek de yanlıştır. 

Bu kısa tashih ile beraber ilaveten şunlar da denilebilir: 

a) Kur’an bir erkeğin kadına olan ihtiyacını dile getirmesini güzel ve 
hoş karşılıyor. Nitekim Bakara suresi, 2/235. ayet, eşlerin karşı cinsi 
hatırlamasını normal ve fıtrî bir şey olarak gösteriyor. Yine bu sure, 
nikâh kıyılmadan önce bile insanların birbirinden hoşlanmasının caiz 
olduğunu bildiriyor. (2/231) 

b) Hz. Musa’nın bu fıtrî durumu ile beraber, onun o zaman henüz 
peygamber olmadığını da hatırlatmakta fayda var. Ayrıca Peygamber 
de olsa, insanın karşı cinsi beğenmesi ve ona olan ihtiyacını dile ge-
tirmesi caizdir. Nitekim Kur’an Muhammed’e hitaben: Bu mevcud 
eşlerinden ayrı olarak, güzellikleri, hoşuna gitse dahi senin başka eş 
alman, sana caiz değildir, diyor. (33/52) 

c) Her bir peygamber evrensel sosyolojik bir kavramı temsil eder, 
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ilkesine göre Musa şeriat kavramını temsil ediyor. Harunun velayet ve 
mistik boyutu temsil etmesi gibi.. Ve mesela kadının sembol kavram 
olarak maddeyi ve altyapıyı temsil etmesi gibi.. 

Evet, şeriat ve hukuk; maddi altyapı ve güç olmadan varlıkları devam 
edemez. Toplumsal bir olgu şekline giremez. Bediüzzaman, 1920’de 
yazdığı Tuluat risalesinde bu hakikati şöyle ifade ediyor: 

“Cayı dikkattir ki; Merkez-i Hilafet (İstanbul) uleması ve Darül-
Hikmet (İstanbul’daki İslamî İlimler Enstitüsü) ve Zabıta-ı Ahlakiye –
gönüllü ahlak polisleri-) (bütün aktif çalışmalarına rağmen) fuhuş, 
sarhoşluk, kumar gibi büyük günahları değil gidermek ileri gitmeleri-
ni bile durduramadılar. (Çünkü o yıllarda İstanbul’daki Hükümet 
feshedilmiş idi.) Fakat Anadolu Hükümetinin bir emriyle (meclisten 
yasa çıkarıp, ordu tarafından uygulamaya koyulması ile) sarhoşluk ve 
kumar gibi bütün büyük günahlar, menedildi (yasak edilip engellendi.) 

Demek desatir-i hikmet (ilim ve iman prensipleri) nevamis-i hükümet 
(hükümetin güce dayanan yasaları) ile kavanin-i hakk, revabıt-ı kuv-
vet (hakkın kanunları, gücün bağları) ile imtizaç etmezse (birleşmez-
se) cumhur-i avamda (halkın çoğunluğunda) müsmir olamaz,” (meyve 
veremez.) 

İkinci Nokta: Yunus’un duasının doğru manası şudur: Bir şey, bir 
nimet eğer daimi ve ebedî değilse o nimet çok güzel de olsa, ebediyet-
ten başka hiçbir şey ile tatmin olmayan insanoğlu, onu istememeli. 
Bilindiği gibi cennet dünya hayatına nisbeten daimi de olsa, sonsuz 
soyut İlahî varlığa ve Onun cemaline göre yine sınırlı ve mahduttur. 
Demek Yunus, bana seni gerek seni, demekle ben ancak sonsuz ve 
mücerred olan ve bir saati, bin sene cennet hayatından daha güzel olan 
rüyet-i İlahiyeyi ve İlahî vuslatı istiyorum, diye sonsuzluğa olan aşkını 
dile getiriyor.. 
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Yunus Emre bu çok önemli, insanî noktayı dile getirmek ile beraber 
sonsuzluğu anlamayan, hayatı maddi nimetlerden ibaret bilen ve cen-
neti bahçe, saray ve seks aracı olan hurilerden ibaret sanan genel halk 
kitlesinin cennet ve ahiret algısını eleştiriyor. 

Maalesef; bugün için Müslümanların çoğu, İslamiyeti, dini ve dinin 
neticesi olan cenneti, siyasal bir iktidardan, zorla adam yönetmekten, 
yönetemediği zaman öldürmekten, cinsellik ve zenginlikten ibaret 
sanıyorlar. Bu dünyevî başarı, Peygamber yoludur. Yunus Emre gibi 
sofilerin dediği ise, sapıklıktır. Allah’ın bize vaad ettiği cenneti hafife 
almaktır. Dolayısıyla küfürdür, diye yazılar bile yazıyorlar.  

Buradan cennette cinsellik hiç yoktur, manası çıkartılmamalı. Çünkü 
cennette insanın bütün duygularının karşılığı olduğu gibi, elbette cin-
sellik de vardır. Fakat dünyevî ölçülerde değildir. Nitekim cennette 
tuvalet ihtiyacının ve doğurmanın olmadığı, kati rivayetler ile sabittir. 
Maalesef bugünün dünyevî dindarları, diğer ehl-i dünya gibi hayatı 
cinselliğe indirdiklerinden insanın diğer 999 duygusunu ihmal edip 
cenneti ve cennetin güzelliklerini hurilerden ve hurilerin çokluğundan 
ibaret sanıyorlar. 

Üçüncü Nokta: O âlim dostumuzun nübüvvet, velayetten üstündür, 
sözü gerçekten doğrudur. Ve çok önemlidir. Fakat bu sözün manasını, 
Yunus Emre’nin o güzel sözüne ve bugünkü dünyevî bir kısım radikal 
Müslümanların sözüne ve yaptıklarına uygulamak çok büyük bir 
yanılgıdır. 

Peygamberlik, velayetten üstündür, prensibinin manasını, doğru ve en 
geniş şekilde Hz. Muhammed’in hayatında görüyoruz. Şöyle ki: Hz. 
Muhammed Yunus Emre gibi, dünyayı terk etmedi; başta cennet ol-
mak üzere insanın bütün fıtrî ihtiyaçlarının yerine getirilmesi için 
çalıştı. Mesela: O (a.s.m) Bedir ve Uhud’da savaşa çıktı. Fakat bu iki 
olayı, insanlık âleminin en verimli iki okulu ve iki yetişme kampı ha-
line getirdi. Bir kuruş için başkasını öldüren o insanları, sonsuzluğu, 
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soyutu kendine hedef yapan, yalnız Allah rızasını isteyen bireyler ha-
line getirdi. Karşı düşman taraftan da onlarca siyasi, dahi diplomatın 
yetişmesine sebep oldu. Ki bunlar kısa bir zaman sonra bu birikimleri 
ile beraber Müslüman oldular. Al-i İmran, Ahzab ve Enfal surelerini 
dikkatle okuduğumuzda Hz. Muhammedin bu ve benzeri onlarca ba-
şarısını gözlemleyebiliyoruz. 

Hulasa: Hz. Muhammed dünyayı ve savaşı terk etmediği halde, in-
sanları iman ve ahlakta zirveye çıkarttığı gibi; İslam âlemi gibi in-
sanlık için olmazsa olmaz bir yapıyı da kurmuştur. Bu yapı, onlarca 
öldürücü darbeye rağmen hala devam ediyor. Sahabeler dediğimiz 
nesil, bu sıcak ortamın yıpratıcılığına rağmen, onlar da peygamberleri 
de, sonuçta hatta bizzat savaş günlerinde bile Yunus gibi; Bize seni 
gerek seni,  diyorlardı. 

İşte nübüvvetin velayetten üstünlüğünün manası budur. Bunun testi ve 
ölçüsü de dünya senin elinden gittiğinde hiç üzülmemendir. Ve her 
halükarda, Bana seni gerek seni, diyebilmendir. 

Dördüncü Nokta: Ya Rabbi, benim bütün ihtiyaçlarımı ver. Veya 
Ya Rabbi, bana indireceğin her hayra ben muhtacım tarzında dua et-
mek dinen, psikolojik olarak ve pratik olarak güzel bir dua olmadığı 
gibi; caiz bir dua şekli de değildir. Bu önemli noktanın izahını yine 
Üstad Bediüzzaman’dan takip edelim; (meal ve şerh olarak:) 

Dua ile olması istenilen şey, muhal olmamalı (Hâlbuki bir insanın 
bütün ihtiyaçlarının verilmesi, muhaldir. Çünkü böyle bir şey kâinatın 
nizam ve hikmetine uymaz.) 

Muhali veya muhal gibi şeyleri veya kâinatın nizam ve hikmetine uy-
mayan işleri istemek, olmaz. Hem de duanın edebine ve duanın ruhu 
olan ubudiyet haletine uymaz.” 

Sınırsız sayıda bir şeyler istemek haddi aşmaktır. Meğer bu gibi keli-
meler ile kesret, (çokluğu) niyet etse; o müstesna.. Fakat her zaman 
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böyle bir niyet bulunamadığından, öyle bir dua niyaz değil de olsa 
olsa, naz olur. (Osmanlıca Asar-ı Bediiyye, Lemeat) 

Son Bir Not: Cehennem, günahkârlar ve eksiklikleri çok olan insan-
lar için bir telafi ve tedavi merkezi olduğu gibi; cennet de güzelliğin, 
sanatın, sohbetin, ailevî bağların yaşandığı bir ortamdır. Kelime olarak 
yeşilliklerin bol olduğu yer demektir. O kadar bol ki; her şeyi örtüve-
riyor. Cennet kelime olarak örtü demektir. Cenin de bu kökten gelir. 
Çünkü ana karnında üç ambalaj içinde örtülüdür. Cinnet de aklın ka-
panması demektir. Yine örtünme ve kapanma manası açısından bu 
kelime o manada kullanılmıştır.. 
Huri; ceylangözlü, güzel, feminen, dişil varlık demektir. Güzelliğin, 
sanatın, latafetin ve sohbetin sembolü olarak anlatılmıştır. Kur’anda 
bu kavramın sekste kullanıldığına dair, her hangi bir kayıt yoktur.  

Bu nokta ile ilgili olan Rahman Suresi, 56. ayetin müfessirlerce tercih 
edilen manası şöyledir: 

“Allah’ın huzurunda hesap vermekten korkanlar için iki cennet vardır.. 
O iki cennette nice fenler ve sanatlar vardır. Orada sürekli akan iki 
kaynak vardır. Orada her çeşit meyveden iki çeşit vardır. Oranın mo-
bilyalarına rahatça yaslanılır. O mobilyaların kumaşı ipektendir. Mey-
ve ağaçlarının dalları evlerin içine girecek kadar yakındırlar. Orada 
gözleri dışarıda olmayan eşler vardır. O eşler ki; cennettekilerden önce 
hiçbir insan ve cin onlara dokunmuş, değildir.” (55. Sure; 48-56) 

Birinci mana olarak dokunmak ve kapamak demek olan tams kelime-
si, dolaylı yani mecazen zifaf manasına gelir. Fakat bu mana cennetin 
yapısına uygun değildir. Çünkü cennette kan akıtmak ve acı vermek 
gibi dünyevî sorunlar ve sıkıntılar yoktur. 

Nitekim bazıları bu ayetten cennetteki huriler, dünyadaki kadınlar 
cinsinden değildir, diye anlamışlar ki 48-55. ayetler, bu manayı açıkça 
destekliyor. Bediüzzaman, bu nokta için 28. Sözde şöyle diyor: 
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İnsan cennette bire bir milyon tarzda çoğalacak, yani bir kişi olduğu 
halde bir anda bir milyon yerde bulunabilecek. Ve her yerde ona ken-
disine sohbet arkadaşı olarak bir huri verilecektir. Hurilerin çokluğu 
ile ilgili rivayetlerin manası budur, diyerek insanların bu konudaki 
yanlış anlayışlarını düzeltiyor. (28. Söz’ün son paragrafı) 

Peygamberler ve Kadın 
Peygamberlerin kadın hakikati ile alakaları hem çok geniştir, hem çok 
renklidir. Başlı başına bir kitap ister. Biz burada sadece beş-altı 
hatırlatma yapacağız, geniş izahı, siyer kitaplarına, fıkıh kitaplarına ve 
kutsal kitaplara yönlendireceğiz.  

Hemen hatırlatalım ki; Çin’in gerçek dini olan Taoizm’de kadın, ka-
ranlığı, 1 rakamına karşı sıfır gerçeğini, dişiliği, sonsuzluğu, edilgen-
liği temsil eder. Taoizm’de Allah, hem Yang hem Yin’dir. Ayrım yok-
tur. İslam’da da buna benzer bir anlayış var. Allah, soyut ve ilim ola-
rak Yang’tır; Rahman ve somut olarak Yin’dir. Her erkek beden ve 
somut olarak Havva’dır, kaburgadır.. Her kadın da ruh, kişilik ve 
inanç olarak âdem’dir. Onun için İslam dünyasında feminizm hareketi 
nerede ise Batı’dan daha fazla olmuştur. Biz Orta Doğulu insanlar, 
dünyanın diğer yörelerini tam bilmediğimiz için yalnızca Orta Do-
ğu’nun üç semavi peygamberinin kadınlarla ilişkilerini kısaca anlata-
cağız: 

a) Hazret-i Musa: Musa kelime olarak yasa ve şeriat demektir. 
Yasada kadın erkek eşittir. Yahudilik din olarak ataerkil ise de mede-
niyet ve millet olarak anaerkildirler, nesillerini anadan kabul ederler. 
Nitekim İslamda da Ehl-i Beyt nesli daha çok böyle gelmiştir. Musa 
Tevrata göre iki hanım aldı. Biri beyaz, diğeri siyah.. (Sayılar, 12/1-3)  

Musa, yasa olarak beyaza düzen verdi. Fakat zenciye veremedi. Yani 
yedi bin yıllık medeniyet tarihinde din, beyazlara düzen verirken si-
yahlara verememiştir. Demek dinî meseleler evrensel ve çağlar üstü-
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dür. Bireysel tarihî olaylar değildir. Musa (şeriat) Yetru’ (Şuayb) pey-
gamberin kızını (tarikat kültürünü) aldı, onunla evlendi; onu bir din ve 
gelenek haline getirdi. 

Bu izahtan siyah insan genetik olarak eksiktir gibi yanlış bir bilgi 
çıkartılmamalı. Çünkü ilk nesiller siyah idi. Evet, homosapiens deni-
len nesil, Afrika’da ortaya çıkmıştı. Evet, siyah insanın, DNA olarak 
ve yetenek olarak beyaz insandan hiçbir eksiğinin ve hiçbir 
farklılığının olmadığı bugün biyolojik olarak bilinen bir gerçekliktir. 
Evet, siyah insanın DNA’sı beyaz insanın DNA’sı ile aynıdır. Binde 
birlik bireysel farklar dışında herhangi bir fark yoktur. Bu bireysel 
farklılıklar beyaz insanlar arasında da vardır. 

Öyle ise beyaz insan ile siyah insan arasındaki bu bariz ve geçmişte 
gözlemlenen fark neye dayanıyor, diye sorulabilir. İşte bunun ilmî 
cevabı, yani bu farkın nedenselliğini açıklayan bilgi şudur: 

Afrikalı ilk insanların çoğu değişik sebeplerden dolayı soğuk memle-
ketlere göç etmek zorunda kaldılar. Zamanla derileri, güneşten daha 
çok D vitamini almak için inceldi; deriye renk veren hücreler mutas-
yon geçirdi. Dolayısıyla derilerinin rengi beyaza döndü. Bu durum, 
kuzeye doğru gittikçe artıyor. Çünkü kuzeye gittikçe güneş ışınları 
zayıflıyor. Bu göçlerin getirdiği renk değişikliği yanında, göç eden 
insanlarda sosyolojik ve psikolojik iki değişiklik daha gerçekleşmiştir. 
Şöyle ki: 

Soğuk memleketlerdeki insanlar, mecburen bir medeniyet kurmuş-
lardır. Medeniyet ise sosyolojik etkileşimleri netice vermiştir. Bu ise 
başta alfabeler olmak üzere birçok kavramın ve soyut algının ortaya 
çıkmasına sebep olmuştur. İnsanlık vahye ve dine muhatap olabilecek 
bir seviyeye çıkmıştır. Din ve peygamberler, özellikle maddî 
kalkınmada ve ruhanî gelişmede insanlığı zirveye çıkarmışlardır.  
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Siyah insanlarda ise, ilk devirlerde medeniyet, dil ve soyut algı tam 
olmadığından din (Musa) onlarda verimli olamamıştır. Çok ilginçtir 
ki: Musa siyahî bir kadın ile evlendiğinde kendisi bu durumdan 
şikâyetçi değildir. Musa’nın kardeşleri olan ve arketip olarak manevi-
yatı temsil eden Harun ve medeniyeti temsil eden Meryem, Musa’nın 
bu evliliğine itiraz ediyorlar. Rab (insanlığı geliştiren Allah) sadece 
Musa ile konuşmadı. Bizim ile de konuştu, diyorlar. 

Tevratın bu kısa ve mucizevî izahlarından anlaşılıyor ki; şeriat ve hu-
kuk (Musa) bir peygamberlik ve misyon olduğu gibi medeniyet de, 
ruhanilik (tarikat) de, tıp da, siyaset ve iktidar da birer misyon ve pey-
gamberliktirler. Tevratta kısaca değinilen bu hakikat, Kur’andan ve 
İncilden de açıkça anlaşılıyor. Bu konuda bir kitabım ve beş-altı ma-
kalem var. Demek insanlık, eğer peygamberleri bireysel, tarihî bir 
olgu olarak değil de bir misyon olarak kabul ederse; dindarlar, mede-
niyet, tıp ve fen bilimleri gibi diğer misyonları bir peygamberlik ola-
rak görürse; laik kesim, bu misyonların en büyüğü olan (Musayı, dini 
ve kutsal hukuku) kabul edip dindarlaşırsa işte o zaman, yeryüzünde 
yüzde yüz rububiyet yani her yönden gelişmişlik gerçekleşmiş olur. 

b) Hazret-i İsa ise, ruhu ve saf maneviyatı ve vahyi temsil ettiğin-
den onun kadınlarla ilişkisi olmadı. Fakat onun has havarisi Petros, 
evli idi. İsa ona Kilisemi senin kayan üstünde bina edeceğim, dedi. 
Petros kelime olarak kaya demektir. Onun asıl ismi, Simondur; bu da 
aydınlık demektir.83 Petros yıllar geçti, Avrupa’ya gitti. Avrupa, 
maddî (dişil) olarak bir kilise oldu; orada ilimler ve aydınlanma doğ-
du.  İsanın sözü gerçekleşti. Fakat Petrosun kayınvalidesi sıtmalı idi.  
                                                
83 İncil dipnotunda Simon kelimesinin, işitti manasına gelen semea kökünden 
geliyor diye yazılıdır. Fakat bu doğru değildir. Kelimenin eski İbranice ve 
Arapçadaki telaffuzu Şem’undur. Bu da aydınlık ve mum demektir. Batı 
dillerinde Ş harfi olmadığı için, kelime Simon olarak okunmuştur. Şamua kâğıt 
ve şampiyon kelimeleri bu kökten gelir. Şampiyon kişi meşaleyi taşıdığı için bu 
ismi almıştır. 
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Evet, Avrupanın arkagücü olan maddi zenginlik ve materyalizm, 
sıtmalı ve yakıcı bir sistemdir. Ayrıca İsanın, daha önce fahişe olan, 
sonra havari olacak derecede maneviyatta yükselen Mecdelli Meryem 
ile de gönül bağı vardı. Sakın bu deyimleri tarihî, kişisel şeyler san-
mayın. Çünkü bu ilişkinin evrensel manası şudur: 

Din, özellikle İsevilik, fahişe (düzensiz) Avrupa’yı havari yaptı. Avru-
pa, Mecdelli (mücadele ve rekabet alanı) Meryem oldu; iki bin yıldır, 
İsa ile evlidir. Havariler ona, ya Üstad, kadın (madde, dişilik) me-
lekûta geçemez, deyince, İsa öyle ise, ‘Biz, onu Âdem (ruh, kültür, 
maneviyat) yaparız’ dedi. Demek eğer İsa’nın manası dirilse, rekabet 
pazarı olan Avrupa’yı Âdem yapabilse, Meryem (insanlık) melekûta 
geçer, dünyada dahi cennet hayatını yaşar. (Matta İncili, 16. Baba 
yazdığım şerhe bakabilirsiniz.) 

İsa kelime olarak meni suyu, ruh ve mantık (logos) demektir ki; o 
bütün varlığı canlandırdığı; ona güç ve dayanak olduğu için; artık za-
hirî bir kadınla evlenmesinin bir anlamı ve realitesi kalmamıştır. De-
mek onun hakkındaki bütün dedikodular, onun evrensel kişiliğinin ve 
özünün bilinmeyişindendir. Kiliseler de onun bu evrensel yönünü bil-
medikleri için, ortalığı sis-duman alıyor. Arada prim yapan ise, mad-
deden başka bir değer bilmeyen materyalistler oluyor. Neticede Bedi-
üzzaman’ın küfr-ü mutlak dediği materyalizm kazanıyor. 

c) Hz. Muhammed.. O, Musa’nın şeriatını ve İsa’nın ruhaniyetini 
birleştirdiği için, son peygamber oldu, dünyaya dengeyi getirdi. Fakat 
onun bu misyonunun yerine gelmesi için Ali, Ebu Zer, Ebu Derda ve 
Selman gibi güçlü erkek talebeler ile beraber;  farklı kabilelerden aldığı 
ve kendine eş yaptığı dokuz kadına ihtiyaç vardı.  

Yani onun hanımları, onun öğrencileri ve misyon arkadaşları idi. Fakat 
işlerin doğal yürümesi için nikah gibi doğal bağlar gerekliydi. Onun 
beşer ve insan olarak yani vejetatif ve şehvet olarak sadece 1,5 eşi 
vardı:  
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Hicretten önce ölen ve feminen Hatice ile Mısır’dan gelen asil, ama 
köle Mariye…  

Özetlersek: O Ahmed olarak İsa gibi Benim kadınlara ihtiyacım yok-
tur dedi ve Muhammed olarak Musa gibi bütün insanlığın yükünü 
çekti, tam bir rehber ve örnek oldu. Yeryüzüne yeni bir medeniyet ve 
yeni bir Mısır getirdi. Medeniyet ve Medine yumuşak, düzenli ve hu-
kukun egemen olduğu şehir ve hayat alanı demektir. Eskiden dünyada 
sadece Mısır ülkesi böyle olduğundan o bölgeye Mısır denilmiştir. 
Mısır bitkisine de bu ismin verilmesi, onun besleyici ve düzenli ol-
masındandır. İşte eğer Muhammedin Musa ve İsa kişiliğiyle neyi ge-
tirdiğini görmek isterseniz, Nur suresinin tefsirini okuyun; göreceksi-
niz ki, gerçek nur ve aydınlık, gerçek manada kadın hakları, düzen ve 
saygı sistemi ancak Muhammed ile gelmiştir.. (a.s.m.)  

 



 

 
 
e )  Eymen Kardeşimin Tevrat ın  Yaz ı lar ı   
İsmindeki Yazımıza İtirazları 
Birinci İtirazı: Tarih vahiy olamaz demek, vahyin ruhuna aykırıdır. 
Çünkü vahiy, hayatı merkez alır. Hayat, yaşanan hakikatlerden ibarettir. 
Vahiy hayattan ve yaşananlardan ve yaşanacaklardan bahsetmeyecekse 
neden bahsedecek? İnsanın en büyük ihtiyacı hayatın, yaşadığı dünyanın 
ve hadiselerin manasını bilmek değil mi? 

Bu İtirazın Cevabı: Tarih vahiy olamaz, derken ‘Bir peygamberin 
biyografisi, bir de eğer kendi eliyle kendi biyografisini yazmışsa bu 
vahiy tarzı bir bilgi olamaz’ demek istemişim. Yoksa bütün varlık 
âlemi, bütün tarihî olaylar, Allah’ın kelimeleridir; Allah o kelimeler 
ile insanlarla konuşur. 

Fakat konuşur iken, hakikatleri tarihî olaylar tarzında hikâye etmez. O 
olayları soyut ve somut boyutları ile özellikle onların arketipal ve 
gaybî hakikat yönleri ile anlatır. 

İşte eğer Tevratın ilk beş kitabını, bu gaybî boyutların ifadesi ve so-
mut olarak nev-i beşerin sosyolojik realitelerinin sunumu olarak ele 
alırsak Tevrat ile ilgili çalışmalarımızda gördüğün gibi; Tevrat öyle 
önemli bir vahiy malzemesi olur ki; her bir cümlesi mucizevî bir bilgi 
olur. Haliyle burada Âdem medeniyet, İbrahim Tevhid, Yakub in-
sanlık ve Musa kutsal hukuk ifadesi olarak ele alınsa.. Yoksa Musa 
hakikati, bizzat Musanın beşeri hayatını anlatan bir metin olarak ele 
alınsa birçok güldürücü boyut içeren bir hikâye olur. Milletin tarihten 
anladığı da maalesef bu tarz hikâyelerdir. 

Mesela Gılgamış destanında gördüğün gibi; destanı tarih olarak oku-
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duğun zaman tamamen ve bütün detayları ile saçma ve sürrealist bir 
metin olur. Ama nev-i beşerin geçmiş ve geleceğiyle tümünün ifadesi 
olarak okuduğunda her bir cümlesi ve kelimesi dahi sosyolojik ve 
sosyo-ontolojik bir hakikatin ifadesi olur. 

İkinci İtiraz: Tarih, Hz. Musa’yı görüyor. Sen iyice araştırmadığın 
için bilemiyorsun. İyice araştırdım. Bütün arkeolojik malzemeler, Hz. 
Musa’nın II. Ramses zamanında yaşadığını bildiriyor. Hiyerogliflerde 
resmini de gördüm ki, Haman ismi, II. Ramses’in Taş İşçilerinin başı 
olarak geçiyor. Hem Kızıldeniz’de Firavun’a ait altın araba bulunduğu 
da kesin ve resimleri var. Hatta Firavun’un bir akrabasının Mısırlı köle-
leri kaçırdığı da hiyerogliflerde geçen bir mesele.. Kur’anın bildirdiği 
üzere Hz. Musa, Firavunun üvey oğludur ve Mısır’lı bir prenstir. Seyyid 
Süleyman en-Nedvi Kur’an Coğrafyası (Kavimler ve Yaşadığı Yerler) 
adlı kitabında Hz. Hud’un isminden aynen bahseden ve ona iman edenle-
rin sonraki hayatlarını anlatan bir kitabenin Muaviye zamanında Müslü-
manlar tarafından bulunup okunduğunu; 1834’te de Batılı arkeologlar 
tarafından bu kitabenin bulunup okunduğunu ve kitaplara geçtiğini bildi-
riyor. Ve bu İngilizce ve Arapça kitaplardan o kitabe metninden bir sayfa 
aktarıyor. Demek peygamberler, aynen peygamberimizin hayatı gibi ger-
çeklermiş. Yaşamışlar. 

Bunun Cevabı: Maalesef Müslümanların peygamberler ve Arkeolo-
ji ile ilgili bütün yazıları tahmin ve yakıştırmadan öteye geçemiyor. 
Yani bu yazdıklarını herhangi bir belge ile isbat edemiyorlar. 

Mesela Kızıldeniz’de bir arabanın bulunması; nasıl anlarız ki o araba 
denizde boğulan Firavunun arabasıdır?! Ayrıca hangi Firavunun ara-
bası olduğu belli olamaz. Ayrıca Firavunlar, sadece Musayı takiben 
Kızıldeniz’e gelmediler; o bölgede onlarca savaş verdiler. 

Sen Epistemoloji ilmini biraz daha çalış; bir rivayet ile bir tahmin ile 
ilim olamaz. Geçende bir kitapta okudum; eski Müslümanlar ilim ve 
zan konusunu çok önemsiyorlar imiş: Kitap diyor ki; Kur’anda geçen 
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ala-ilmin ifadesi, tasdik ve tahkik meselesi, âlim Müslümanlar için 
çok önemli idi.84 

Ve mesela sözünü ettiğin kitap Hud’u Mısırda gösteriyor. Hâlbuki 
Müslümanların çoğu Ad ve Hud kavmını Arabistan çöllerinde tahmin 
ediyor. Daha önce bugünkü Müslümanların Haman meselesini nasıl 
saptırdığını gösteren bir makale yazdığımı ve seninle paylaştığımı 
hatırla… 

Üçüncü İtiraz: Yoksa eğer tarihî bir Musa varsa ve kendi hayatını 
vahiy diye yazmışsa bu anlamsız olur” cümlesi İncil kitabının kendisine 
ve bizim Ona dair beraber yazdığımıza ve Kur’ana aykırı bir fikir olur. 
Biliyorsun, Hz. İsa kendi hayatını Matta’ya yazdırıyor. Kendi dediklerini 
kendin inkâr ediyorsun. Hem zaten bu fikrin Kur’ana aykırı. Çünkü 
Kur’andaki birçok ayet o güne göre güncel, tarihî fakat tarihi evrensel ve 
sermedi hakikatlerin birer ucu olarak gösteren vakalardan bahsediyor. 

Bunun da Cevabı: Hz. İsa hayatını dikte etmemiştir. Onun ve-
fatından sonra Havariler, insan İsa değil de kelam ve logos İsa olarak 
İncilleri yazdılar. Biliyorsun; Havariler peygamberler gibidirler. Şeha-
det âleminden ziyade gaybî hakikatleri yazmışlar. Vahiy alıyordu. 
Zaten İncil ile ilgili kitabımızda gösterdiğim gibi; İnciller özellikle 
Matta İncili, tamamen insan İsayı değil de kelam ve logos İsayı an-
latıyor. 

Dördüncü İtiraz: Ayrıca tarih şahit, ulema asla şirke bulaşmadılar; 
fakat ehl-i tasavvuftan mürşidlerini putlaştıranlar oldu. Ben kendi gözüm-
le gördüm; Gönenli Mehmed Efendi’nin kabrine bir kadın secde etti. Bu 
secdesi Kur’an hafızı ve âlim olduğu için değil bir Allah dostu olduğu 
içindi. Hem secde sevgiden olur. Ulema sevgiyi değil ilmi ve fikri anlatır; 
fikrinin doğruluğunu isbat için kafa da kırar kalp de kırar. 

Bunun Cevabı:  İslamda âlimler şirke girdi, cümlesinden kastım ehl-

                                                
84 Bilginin Zaferi, Franz Rosenthal, Ufuk Yayınları, 2004 
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i fendir; yoksa ulema-i İslam değildir; zaten Samiri de fenni (kimyevi) 
bir yöntem ile Benî İsraili putperest yaptı. 

Evet, sırf fenni bilgileri esas alanlar, sınırlı düşünmek zorunda 
kaldıklarından ve İslam tarihi ahir zaman döneminde olduğundan ehl-i 
fen, her zaman tevhid gibi mutlak ve sonsuz algı isteyen hakikatleri 
tam kavramıyorlar. 

Beşinci İtiraz: Son sayfada diyorsun ki: “Vahiy metinlerine tarih diye 
bakmak onları manasız birer hurafe haline getirir. “Allah Allah… Ya-
şadığımız hayat manasız mı? Her hadise bir hakikate ve Esma-yı Hüsna 
cilvesine dayanmıyor mu ki böyle bir zanna ve yanlış fikre kapılıyorsun. 
Hem diyorsun yaşanan hayat külli hakikatlerin sembolü olan peygamber-
lerle gaybda sembolleşir; sonra da diyorsun ki bu yaşanan hayatı ve tari-
hi vahiy yapmak onu hurafeleştirmektir, manasızlaştırmaktır. Kendi ken-
dinle çelişiyorsun. Dünkü Bahaeddin bugünkü ile bugünkü de yarınki ile 
çelişiyor. Hangisine itibar edeceğiz ve inanacağız. 

Cevap: Tarihî hakikatler ile tarihi anlatan hikâye metinlerini birbirine 
karıştırma! Evet, hikâye kitapları vahiy olamazlar. Ama bütün kâinat 
ve bütün olaylar, fıtrî ve arketipal birer vahiy hakikatleridirler. 

Sen vahiy metinlerini tarih ve hikâye kitabı olarak gösterirsen; bütün 
romancılar ve tarihçiler peygamber kesilir. Zaten bu asrın iki başlı bir 
belası da budur. Dindarlar vahiy metinlerini hikâye kitabı sandılar. 
Din mucizeliğini kaybetti; edebiyat onun yerini tuttu. Hayat bütün 
yönleriyle romana ve sinemaya teslim edildi. Roman ve sinema daha 
çok dünyaya ve nefse bakar. Vahiy genellikle gaybî hakikatler oldu-
ğundan daha çok ahrete ve ruha bakar. Tarih ise daha çok milliyete 
bakar. 

Altıncı İtiraz: Bu konuda Bediüzzamanı ve dolayısıyla Resulullahı ve 
Kur’anı kendine Üstad kabul etmediğin için bu hataya düşüyorsun. Üstad 
şunu diyor: gerek peygamber kıssaları gerekse diğer şahısların yaşadığı 
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her hadise çapına göre külli hakikatlerin birer ucudur. Kur’an hayatın 
külliliğini ve külli hakikatlerin birer ucu olduğunu peygamber kıssaları 
başta olmak üzere yaşanmış hadiselerle anlatıyor, diyor. Bu sağlam an-
layış, ehl-i hakkın bu mevzudaki sabit ve değişmez fikridir. Maalesef 
yanılıyorsun ve daha acısı yanıltıyorsun. Bunu bir tavsiye ve bir dost 
uyarısı olarak gör. 

Madem bana şeyh diyorsun; şeyhler müridlerine hatalarını gösterir ve 
söylerler. Mürid de eğer hakikaten müridse hatasını görmeye çalışır. 
Allah’ın seni sevdiğini biliyorum, buna binaen ben de seni Allah için 
seviyorum. Fakat bu sevme beni hatalara karşı körleştirmiyor. Dostça bir 
tavsiyede bulunuyorum; dikkate alacağını düşünüyorum. Almazsan ne 
diyeyim rahmet-i İlahiye var. 

Cevabımız: Bütün bu cevaplardan ve 30 küsur kitabımdan ve 300 
makalemden açıkça anlaşılır ki; ben diğer Müslümanlardan çok daha 
fazla Kur’anı, Hz. Peygamberi ve onların anahtar bir tefsiri olan Risa-
leleri esas alıyorum. İlim konusunda böyle kişisel yargılamalar, ilmî 
olamaz; anlatmak istediğin hakikatleri karartır. 

Son olarak: Ben arkadaşlarımı -ilmî seviyesi ne olursa olsun- ken-
dime bir rehber ve yardımcı görüyorum. Onun için sana şeyhim diyo-
rum. Ayrıca kalbî hayatın benden daha iyidir. 

Bir İlave: Bu itirazlardan ve benim cevaplarımdan sonra Eymen 
kardeşim, bana 90 sayfalık metin ve belgeler gönderdi. Bu metin ve 
belgeler, bilgi ve belge olmaktan daha çok Hıristiyan ve Müslüman-
ların birbirine karşı savunmaları idi. Her bir taraf, kendi kitaplarının 
tarih olduğunu ve en doğru tarihî bilgiyi içerdiğini savunuyor;  semavi 
kitap olmasına rağmen karşı tarafın kitabının yanlış olduğunu söylü-
yor. Batılılar bu gibi temelsiz savunmalara Apoloji diyorlar. 
Evet, Müslümanlar ve Hıristiyanlar bu konuda yanılıyorlar. Çünkü bu 
gibi konularda Kur’an da Kitab-ı Mukaddes de tarihî bilgiler vermi-
yor; gaybî olan arketip bilgiler veriyor. 
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- Evet, İbrahim, Davud, Saul gibi isimlerin Milattan 2500 yıl öncesine 
ait Ebla tabletlerinde geçmesi; 

- Yakub, Yusuf ve Musa ile ilgili Mısır belgelerinde hiçbir kaydın 
olmaması; 

- Ve büyük bir ihtimal ile Yahudilerin ataları olan Eblaların da Akkad-
lar ve Sümerler gibi arketipal destan yazması; - Ve bu destanlarda 
geçen Âdem, Havva ve Kitab-ı Mukaddeste geçen diğer isimlerin ar-
ketip kavramlar olması; 

- Ve Müslümanların din işlerinden sorumlu Ha-Amon ile Vezir Ha-
man’ı birbirine karıştırması;  

- Ve Maurice Bucaile’nin dediği taş ustabaşısı olan Hamen’in Milat-
tan 2000 yıl önce olması;  

- Ve tarihî olarak var olsa da Musa’nın Milattan önce 1300 yıllarında 
olmasının gerekmesi; 

- Ve dindarların Musa’nın Firavunu kabul ettikleri Ramses’in, denizde 
değil de mumyalanmış olması ve normal eceli ile ölmesi gibi gerçek-
ler; İbrahim, Yusuf, Yakub ve Musanın Âdem ve Nuh gibi arketip 
hakikatler olduğunu gösterir. 

Evet, birçok arkadaşımız, 900 küsur sene yaşayan Âdem ve Nuhun 
arketip olduğunu anlıyor. Fakat diğer isimlerin arketip olmasını anla-
mada zorlanıyor. Hâlbuki Tevratın özellikle Torah ve Ketubim 
kısımlarının, asılları vahiy olan arketipal bilgilerden oluştuğunu yani 
olağanüstü bir peygamber olan Üzeyir (a.s.) tarafından vahiy ile der-
lendiğini anlasa, bu zorluğu aşacaktır. 



 

 

 

 

f )  Taha Sures i  Te fs ir i   
(Musanın Şahs-ı Manevi Olması) 
1. Ayet: “Ta Ha” 

Ta Ha, birçok şifreli işareti içinde barındıran mukattaat (kesik) harf-
lerdendir. Sahih rivayete ve 2. ayetin işaretine göre, Hz. Peygamberin 
manevi bir ismidir. Ebced değeri 14’tür. İslamın ilk 14 yıllık çileli, 
fakat manevî dönemine baktığı gibi; işarî manasıyla 1400 yıllık İslamî 
hayata da bakar. Dinin ve dindarlığın egemenliğinin bir sembolü olan 
Davud kelimesinin de (orijinal İbrani telaffuzu ile) sayısal değeri 
14’tür.  

Evet, bu ve sure içinde göreceğimiz benzeri işaretlerden yola çıkarak 
diyebiliriz ki; bu 20. sure, özellikli bir mana katmanı olarak 20. asra 
bakıyor. 

2. Ayet: “Ey Taha! Sen şaki, eşkıya, bedbaht olasın, diye bu Kur’anı 
sana indirmiş değiliz.” 

3. Ayet: “Bu Kur’an sadece, Allah’a ve hakikate karşı saygı duyanlar 
için bir zikir, bir mesaj ve hatırlatmadır.” 

[Bu üç ayet işarî manada ve eğer surenin bütününü ve ayetlerin siyak-
sibakını esas alırsak açıkça Peygamberin şahs-ı manevisini temsil 
eden bir kısım özellikle bu 20. yüzyıldaki Müslümanların İslamiyeti 
yanlış anlamalarından ve şiddet kullanmayı cihad sanmalarından do-
layı çok sıkıntılar ve bedbahtlıklar çekeceklerini ifade ediyor.] 
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4. Ayet: “Bu Kur’an, yerin (fizik âlemlerinin) ve yüce göklerin (meta-
fizik âlemlerinin) yaratanı olan Allahtan peyderpey bir indirme ve 
ikramdır.” 

[Bu 4. ayette de Müslümanların bu asırda neden bedbaht olduklarına 
işareten dört kelime var: 

Tenzil:  Dinin tedricilik ve ikram yönünü unuttular. Tenzil tedricen 
indirmek demektir. Arz ve halk:  Fizik ve sosyolojik kurallara da uy-
madılar. Yüce: Dinin sadece dünyevî ve arzî yönünü gördüler; yüce ve 
metafizik boyutlarını ihmal ettiler.] 

5. Ayet: “Hâlbuki Allah Rahmandır. Başta soyut ve somut boyutlar 
olmak üzere her şeye eşit şekilde egemendir.”  

[Diyalektik süreci ifade eden Celal ve Cemalini tecelli ettirdiği gibi, 5. 
element gibi olan ve her şeyi kuşatan hâkimiyet ve iradeyi de elinde 
tutuyor.] 

6. Ayet: “Göklerdeki her şey, yerdeki her şey ve aralarındaki her şey 
(yani fizik, metafizik ve ikisinin aralığı olan canlılık) sadece onundur. 
Seranın (toprağın) altındakiler de onundur.” 

[Toprak altı, birçok manaya gelebilir. Bir manası, toprağın altındaki 
ölüler demektir. Zaten kelimenin sayısal değeri, 1548 eder. Ki birçok 
ayetten işarî olarak bu tarihte bir kıyametin kopacağı anlaşılıyor. Evet, 
Allah fizik ve metafiziği ve onların çatıştırılıp geliştirilmesini bildiği 
ve elinde tuttuğu gibi; fizik ve metafizik kuralların ötesi olan kıyamet 
ve dirilişi de bilir, yapabilir ve yapacaktır.] 

7. Ayet: “Eğer sen açıkça bir söz söylesen, bil ki; o Allah açık sözü 
bildiği gibi, sır ve gizlilikleri de bilir. Ve bu ikinin birleşmesinden 
daha da gizli ve soyut olan birliği (ahfayı) (ruhu) da bilir.” 

[Bu ifadelere psikolojik tabirler olarak bakılırsa, bu ayeti şu şekilde de 
anlayabiliriz: Allah açıklanan bilinci ve bilinçaltını bildiği gibi ondan 
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daha gizli olan bilinçdışını da bilir.] 

8. Ayet: “Allah sonsuz ve soyuttur. Ondan başka tapılmaya layık hiç-
bir şey yok. Fakat aynı zamanda somuttur; bütün bu güzel somut 
varlıklar onun güzel isimleridir.” 

[Onun içindir ki, İbn Arabî, bizim Esma-i Hüsna dediğimiz sözcükler, 
Allah’ın isimlerinin isimleridir, diyor.  İşte bütün o somut isimlerin 
göründüğü bir sahne:] 

9. Ayet: “Musanın hadisi (hadisesi) sana geldi mi?” 

[Bütün surede göreceğiniz gibi; Musa başta iman ve kutsallık olmak 
üzere dinî düzenin ismidir; dinî yasa ve şeriatın adıdır.  Kelime, kök 
olarak meşiy yani yürümek, akmak, nehir ve dolayısıyla hayat ve za-
man nehri manalarına gelir. İbranilerdeki Muşy ismi, Arapçadaki Mu-
sa isminin başka bir şekilde söylenişidir. Zaten bazı İslamî kıraatlerde 
Musiy olarak okunmuştur. Bu söylenişin sayısal değeri 356’dır. Ay 
takvimine göre bu, bir seneye tekabül ediyor. Ki düzenli hukukun, her 
zaman geçerliliğine ve gerekliliğine işarettir. 

Hadis hadise manasındadır. Fakat eğer o hadise önemli ise, ilmî bir 
mesaj taşıyorsa ona hadis denilir. Sana geldi mi, ifadesi ise Sen bunu 
biliyor musun? Veya Sen bunu yaşadın mı, manalarına gelir. Ve 
“Yakınlarda sen de Medine’de bunun gibi bir hadiseyi yaşayacaksın! 
Dinin somut şeklinin zorluklarını göreceksin” diye işaret ediyor.] 

10. Ayet: “Bir vakit Musa, bir ateş gördü. Kendi ehline (yakınlarına) 
durun dedi. Ben bir ateş ile tanıştım. Umarım o ateşten ihtiyaçlarınızı 
giderecek bir parça getiririm. Veya o ateş üzerinde bir hidayet bulu-
rum.” 

[Bu 10. ayetin 15 kelimesinin her birisi, birbirini destekleyen mucizeli 
birer mana ifade ediyor; şöyle ki: 

1) İz, gramer kitaplarına göre geçmiş zaman zarfı olarak bir vakit ma-
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nasına gelir. Bu ifade bazen de ezel (zamanüstü) manasında kullanılır. 
Zaman içi ifadesi dahi olsa; bu kelime, ifade ettiği o eski zamanın 
şimdiki zamandan çok daha farklı olduğu manasını bildirir. 

2) Rea gördü manasında fiildir. Demek istiyor ki, diğer birçok gele-
nek, hakikati ses ve esinti olarak algılamalarına mukabil; yasa ve dü-
zen Allah’ı ve hakikati somut olarak görür ve gösterirler, diye işaret 
eder; yani somut yapı içinde soyutu görürler, diye bildirir. 

Bu gördü fiili normal yazı ile yani kelimenin aslında olan “ye” ile 
yazılsa, 211 eder. Fakat Kur’anda 13 sefer geçen bu kelime her yerde 
201 edecek şekilde “ye” olmadan yazılmıştır. Somut şekillenmenin 
gereği olan ikilik ve diyalektik yapının aslının birlik ve soyut manevî 
bilgi olduğunu bildirir. Evet, biz iki gözümüzle görüyor, sanıyoruz. 
Fakat hakikatte beynin birliğinin idare ettiği bilgi ve bilinç ile görüyo-
ruz. İki göz sadece iki araç gibi kalıyor. Demek dünya hayatında ve 
dünya hayatını yöneten yasa ve kanunlarda ikilik var. Fakat asıl olan 
bilgi, bilinç ve birliktir. 

3) Naren (bir ateş..) Bu kelime bütün enerji çeşitlerinin genel bir ismi-
dir. Nur bu kelimenin sadece bir manasıdır. Evet, birçok insan nur ile 
yolunu bulmuş; fakat Musa (yasa ve şeriat) yani somut hayat, ateşin 
diyalektik reaksiyonuna ve bu reaksiyonun doğurduğu sıcaklığa ihti-
yaç duyar.  Ben bu kelimeden şöyle bir nükte daha anlıyorum: “Eski 
gelenekler manevî ve soyut nurlar ile gerçeği bulmuşlar; fakat bu 20. 
asır, ateş ve madde içinde hakikati görmesi ve göstermesi gerekir.” 

4) Dedi.. Yani ateşteki ve diyalektik süreçteki gerçekliği görmek ve 
anlatmak gerek. 

5) Ehline.. Demek bu safhada hakikati dinleyecek kişilerin de işin ehli 
ve layığı olmaları gerekir, diye işaret ediyor. 

6) Durun! Evet, insan bir hakikat, bir dayanak bulmadan, sürekli endi-
şe ve koşturmalar içinde olur. Fakat hakikati görürse, sükûnet bulur. 



 taha suresi tefsiri 311 

 

7) Ben gerçekte.. Evet, benlik de bir realitedir; bir enerjidir. Başta 
onunla tanışmak gerekir ki; büyük ateşi, büyük beni tanıyasın.. 

8) Anestü (tanıştım.) Bu kelime etimolojik manasıyla; tanışmak, irfan, 
toplumun uyuşum ve medeniyeti manalarını çağrıştırır. 

9) Naren (bir ateş..) Bu kelimenin nekre olarak tekrarı her iki ateşin 
birbirinden farklı olduğuna işarettir. Musa şahıs olarak, maddede ve 
tabiatta bilinç ve hakikat ateşini gördü. Fakat onun ehil ve ailesi top-
lumdaki bilinç ve hakikati ancak görebilir. Yani sosyolojideki kural ve 
bilinç tabiattaki yasa ve bilincin sadece bir kopyasıdır. 

10) Umarım (Lealli).. Yani toplumun düzene girmesi ve tabiat gibi 
sonsuz bir bilinç taşıması ve o sayede güzelleşmesi çoğu zaman bir 
umut olarak kalıyor. 

11) O ateşten size bir parça getiririm.. Evet, kutsal yasa yani Musa ile 
toplum bazen, tabiatın bilinçli bir benzeri olur, dünya bir cennet halini 
alır. 

12) Bi-kabesin (bir meşaleyle) Evet, kutsal yasa her zaman tabiatta 
sonsuz ve cennetimsi bilinci getirmese de, topluma her vakit bir ışık, 
bir aydınlık getirir ki; toplum o sayede kendini düzene sokar. 

13) Ev ecidü (veya bulurum.) Evet, vücudu ve varlığı bilen bütün ba-
şarıları elde eder. 

14) Alen-nari (ateşin üzerinde veya yanında..) Evet, varlık ve ebedilik 
kazanmak, gerçeklik cennetine girmek en büyük saadettir. Fakat ce-
hennem üzerinde kurulu olan imtihan ve diyalektik süreç sıratından 
geçmek gerekir. 

15) Hüden (bir hidayeti..) Bu kelime sözlük manası ile dahi başarı, 
hedefe varmak, doğruyu ve gerçeği bulmak manalarına gelir. 

11. Ayet: “Musa o ateşe gelince; “Ey Musa! diye ona seslenildi.” 

[Yani ateşteki gözlem ve akıldan sonra, hakikat onun kulak ve kalbine 
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de yansıdı. Aynel-yakin ve ilmel-yakinden, hakkal-yakine geçti.] 

12. Ayet: “Ben; gerçekten ben, Birim ve gerçek benliğim. Sırf seni 
terbiye etmek ve geliştirmek için bu zıtları yarattım. Senin için iki pa-
buç olan bu çift zıtları at; gerçek birliğe gel. Çünkü sen artık sonsuz 
bilinç katmanlarından oluşan (Tuva) kutsal vadidesin.” 

Yani ey 20. asırdaki insanlar, sizler sanal silikon vadisinde çırpınırken 
Musa ve din sonsuz ve ebedî bir bilinç olan kutsal hakikatte yaşıyor.  
Bu 12. ayetin iki cümlesi de bir sayıma göre 19’ar harftirler. Bilindiği 
gibi 19 tevafukları bu kutsal bilincin bir işaretidirler. Başka bir sayıma 
göre ise 18’er harftirler. Bu sayıma göre bu harfler zamanın, sürecin 
ve gaybın katmanlarında saklı olan bilincin işareti olurlar. Ki ayet 
numarası da bu imaya destek veriyor. 

Bazıları o kutsal vadinin ismi Tuva’dır, demişlerse de, kelimenin kökü 
ve hal olması bu kelimeyi bilinç katmanları olarak tefsir etmemize yol 
veriyor. Ki, ayetlerin bağlantılarına en uygun mana da budur. 

13. Ayet: “Toplumun idaresi için birçok yol varken Ben, ey Musa seni 
seçtim. Sen sadece sana gelen vahyi (bilinci) dinle, ona itaat et.” 

[Ayetteki “ihtiyar” kelimesi en iyisini, en hayırlısını seçmek demektir. 
Yaşlılara da ihtiyar denmesinin sebebi budur. Çünkü onlar, aklı 
başında ve en iyisini seçerler.] 

14. Ayet: “Muhakkak Ben benim. Ben o Allah’ım ki: Kendisinden 
başka ibadet ve nokta-i istinad olmaya müstahak hiçbir varlık yoktur. 
Öyle ise sadece bana bağlan. Ve bana bağlanabilmen için de benim 
ile sizin aranızda önemli bir bağ (zikir) olan namazı kıl.” 

[Bu ayet 14. Hicri asırda kesret ve maddenin hâkimiyetinin artacağına, 
tevhid (birlik inancı) ibadet ve namazın bırakılcağına işarî mana ola-
rak bakıyor. Demek iman-ı billâh, ibadet ve zikir, imanın en birinci 
kutbudurlar. İkinci bir kutbu ise, sonsuz bir hayata inanmaktır.]  
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15. Ayet:“Muhakkak kıyamet gelecektir. Nerede ise onu gerçekleştir-
mekle açığa çıkaracağım ki; herkes hakkaniyet çerçevesinde 
yaptıklarının karşılığını alsın.” 

[Nerede ise onu gerçekleştireceğim ki, herkes hak ettiğini alsın, cüm-
lesinin sayısal değeri tenvin ve şedde ile beraber 2076 ediyor. Kıyamet 
mutlaka gelecektir. Nerede ise onu gerçekleştireceğim, şeklinde hesap 
edilse sayısal değeri 2148 ediyor.] 

16. Ayet: “Sakın! Kıyamete inanmayan ve hakikate göre değil de he-
vesine göre yaşayan kişi, seni ondan saptırmasın! Yoksa çok çirkin ve 
geri bir duruma düşersin.” 

17. Ayet: “Ey Musa, senin sağında olan şey nedir?” 

18. Ayet: “Musa o benim asamdır; ona dayanırım; onunla sürüme 
besin indiririm. Ayrıca onunla başka birçok ihtiyacımı görürüm.” 

Bazıları bu iki ayette neden böyle önemsiz şeyler anlatılmış, diye şüp-
heye düşebilir. Fakat ayetlerin kelimelerinin maksut manası an-
laşılınca bu gibi sorulara yer kalmaz. Şöyle ki: 

  a) Ma, maddi şeyleri sormada kullanılır? Yani Allah, Musaya sen bu 
maddi yönünün mahiyetini biliyor musun? diye soruyor. 

  b) Tilke, uzak şeylere işaret edatıdır. Maddi canlılığın ve bu canlılık 
sürecinin son meyvesi olan insan bedenindeki karakterlerin geçmişi-
nin çok uzaklara dayandığına işaret ediyor. 

  c) Sağ, geçmiş zaman demektir. Sol ise gelecek demektir. Evet, 
kâinatın maddî yapısının uzun bir geçmişi olduğu gibi; sosyal ve top-
lumsal hayatın da uzun bir geçmişi vardır. 

  d) Musa dedi: Hiye… Bu tilke ve hiye dişil zamirleri maddenin edil-
genliğine ve zarafetine işarettir.  

  e) O benim asamdır. Asa etimolojik olarak güç ve kuvvet demektir.  
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  f) Ben ona yaslanırım. Evet, ruhun, maneviyatın, ilim ve bilincin 
yaslanması gereken somut bir maddi yapı her zaman var olmuştur. 

  g) Ayrıca bu soyut değerlerin, gelecek nesillere aktarılması için yap-
rak ve besinleri silkeleyecek ve onları besleyecek bedene ihtiyaç 
vardır. 

  h) Madde ve bedende ihtiyaçları görecek başka bir takım özellikler 
daha var ki; onlar soyutta ve manada bulunmaz. 

19. Ayet: “Ya Musa! Onu at, dedi.” 

[Evet, mananın ve mucizenin tam anlaşılması için maddi asayı atmak 
gerekebilir. Kur’anın manevî mucizelerinin anlaşılması ve hissedilme-
si için de somut tevafukları bazen bırakmak gerekir.] 

20. Ayet: “Musa onu bıraktı. O birden, yürüyen bir ejderha oluver-
di.” 

[Evet din, mana ve kutsal yasa, 20. asırda hayatı bıraktı. Hayat, cennet 
nimetleri olma vasfını kaybetti. Bir ejderha oldu; her zaman şüpheler 
içinde kıvranan insanların kalbini ve ruhunu yok ediyor. Böyle soyut 
bir mana için Ahmed Hilmi Beyin Amak-ı Hayal kitabına bakabilirsi-
niz.] 

21. Ayet: “Allah, Musaya onu tut ve korkma! Biz onu ilk siret ve ma-
nasına çevireceğiz, dedi.” 

[Evet, hayat gücü içine din ve kutsallık girerse yine eski cennetimsi 
haline geri döner. İnşaallah bu 21. asırda böyle bir durum gerçekleşir.] 

22. Ayet: “Ve elini cebine koy; hiçbir lekesi olmayan, bembeyaz, be-
denden ve maddiyattan apayrı bir mucize olarak ortaya çıkacaktır.” 

[Kur’anda koltuk altı ve cep kelimeleri hafıza manasında kullanılır. 
Cebrail Meryemin cebine (hafızasına) üfledi, Meryem İsa ile hamile 
kaldı. Ve yine Hz. Muhammed’in hafızasına üfledi, Hz. Muhammed 
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Kur’anın hamili oldu gibi hakikatleri hatırlayın. Bediüzzaman da ki-
taplarında hafızayı daima cüzdan ile ifade ediyor. Evet dinin, kutsal 
yasanın ve soyut imanın iki temel dayanağı var. 1) Beden ve hayat. 2) 
Hafıza ve bilgi… Bedende ve maddede bazen lekeler olabilir. Fakat 
bilgi bembeyaz, parlak ve lekesizdir. Bilgi Musanın kutsal eline gelin-
ce hayattan farklı ve ayrı bir mucize olarak ortaya çıkar. Bembeyaz 
olarak ortaya çıkar, cümlesinin sayısal değeri 2017’dir. Bembeyaz 
kelimesi ise, 814 ediyor.] 

23. Ayet: “Bu bilgi ortaya çıksın ki; büyük ayetlerimizi sana göstere-
lim.” 

[Demek en büyük mucizeler ancak bilim ile görülebilir ki; Kur’an 
Ancak âlimler Allah’a gereği gibi saygı duyarlar, diye söylüyor.] 

24. Ayet: “Bu ayetlerle materyalist Firavuna git. Çünkü o çok azmıştır.” 

Evet, din ve kutsal değerler, müsbet bilimler sayesinde hurafelerden 
arındırılsa ve bu sayede materyalizmin azgınlığı ve dengesiz yapısı 
düzeltilse, dünya yine yaşanılabilir bir hale gelir. Firavun kelimesi 
sultan gibi bir sıfat isimdir; özel isim değildir. Kelimenin etimolojisi 
ve yazılışı da detaylar ve çokluk (kesret) manasına gelir. Fakat o, bu 
maddi kesret içinde boğulduğundan başka bir tabir ile sarhoş oldu-
ğundan kendini arif (bilge) sanır. Ondan dolayı kendi benliğinden 
başka her şeye saldırır. 

25. Ayet: “Musa, ey Rabbim, gönlümü aç.” 26. Ayet: “İşlerimi, dü-
zenimi kolaylaştır.” 27. Ayet: “Dilimdeki tıkanıklığı çöz.”   

Bu üç ayette dinin üç önemli özelliğine işaret var: 

   • Dinî düzen son derece bilinçlidir. Demek dinin maddi düzeni bu 
bilince göre olmalıdır. Yanlış anlayış ve şekilsel yapı, o bilincin yerini 
işgal etmemelidir. 

   • Dinî düzen son derece doğal olduğundan uygulanması çok kolay 
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olur. Demek eğer çelişkiler ve zorluklar ortaya çıkmışsa, o sistem dinî 
düzen değildir, diyebiliriz. 

   • Din, devletin ve asanın gücü ile değil de; dil ve edebiyat tarafından 
topluma mal edilmelidir. 

28. Ayet: “Ki benim sözümü anlasınlar.” 

[Bu ayette anlama kelimesinin karşılığı “fıkıh” kelimesi kullanılmıştır. 
Bu da gösterir ki, fıkıh her toplumun, her çağın dinden aldığı an-
layıştır. Haliyle eğer fıkıh, şeriat (kutsal düzen) yerine geçerse işin 
idaresi zorlaşır.] 

29. Ayet: “Ve benim ailemden bana bir destek yap.” 

30. Ayet: “Benim kardeşim olan Harunu..”  

[Buradan anlaşılan velayet, edebiyat, fıkıh, idare gibi dinin birçok 
şubesi var. Bunlar içinde dinin en büyük destekçisi maneviyat demek 
olan velayet ve mistik yaşayıştır. Velayet (Harun) şeriatın (Musanın) 
kardeşidir. Onun Ağabeyidir. Harun yumuşaklık demektir. Evet, mis-
tik yaşam biçimleri, din ve vahiylerden önce de vardı. Velayet, nü-
büvvet ve şeriat kadar evrensel değerlere sahip değilse de, mucize ve 
keramet göstermede şeriattan daha öncedir. Fakat Hz. Muhammedde 
Musa ve Harun birleştiğinden Kur’anda Firavuna karşı mucizeleri 
Musa gösteriyor; Tevratta ise o harikalıkları Harun gösteriyor. Tevrat 
ile ilgili kitabımıza bakınız!] 

31. Ayet: “Harun ve maneviyat ile sırtımı pekiştir.”  32. Ayet: “Onu 
idareme ortak et!” 

33. Ayet: Ki seni çokça tesbih edelim. [Yani bu manevi anlayışla sen-
de ve senin düzeninde kirli ve çirkin bir şeyin olmadığını görüp göste-
relim.] 

34. Ayet: “Ve Seni çokça analım.” [Seninle her yönden bağlar ku-
ralım.] 35. Ayet: “Sen bu birleşmeden önceki halimizi görüyordun, 
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dedi.” 

36. Ayet: “Allah, ey Musa senin dileğin sana verildi, dedi.” 

37. Ayet: “Ve ey Musa sana daha önce de böyle mucizevî bir bağış ve 
katkı yapmıştık.” 

Başta Peygamber Kıssaları Hakkında Bilmediklerimiz adlı kitabım 
olmak üzere birçok kitap ve makalemde isbat ettiğimiz gibi, bu 
kıssalar ve bu kıssalarda geçen kahramanların anlatılışları tarihî bilgi-
ler değiller. Bunlar arketip, evrensel, zamanlar üstü, sosyolojik ve 
antropolojik yasalardır. Arkeoloji ve Tarih tarafından bulunmayan, 
dolayısıyla hurafe sanılan hayalî hikâyeler değiller. Birer kanun-u 
külli-i meşhutturlar. (Her zaman ve her yerde numuneleri görülebilen 
evrensel yasalardır.) 

İşte bu kurala göre, Musa şeriat ve nübüvvet demektir. Harun velayet 
ve maneviyat manasındadır. Musanın anası ise, o kutsal yasanın ku-
cağında geliştiği toplumsal çevre demek oluyor. Musanın ve Merye-
min babası olan İmran da medeniyet ve bayındırlık gerçeğinin ifade-
sidir. Evet, medeniyet ve bayındırlık din ve insaniyet yasaları ile ger-
çekleşmiş ve çağlar üstünden bu güne gelmiştir. Musa, Meryem Harun 
kavramları bir ailedir; Al-i İmran ile ifade edilirler. Bu evrensel mana-
ları bilmeyenler, hâşâ Kur’an, tarihi bilgileri yanlış veriyor, diyorlar.] 

38. Ayet: “Ey Musa! Bir vakit biz senin anana her zaman toplumlara 
gönderdiğimiz bilgiyi vahiy ettik:” 

39. Ayet: “Ki, sen bu Musayı bir mahfazaya at; o mahfazayı da deniz 
gibi bol olan nehre at: Nehir onu sahile atar. Ona da bana da düşman 
olan biri onu alır, diye bildirdik. Ve ben kendimden senin üzerine bir 
muhabbet koydum. Bunları yaptım ki; sen gözüm (gözlemim) üzere 
sanatlı ve sağlam olarak yapılasın!”  

Bu 38. ve 39. ayetlerde yasa ve şeriatın oluşması ve gelişmesi için 12 
evrensel bilgi veriliyor. Şöyle ki: 
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1) Bir vakit biz senin anana vahiy ettik.. Evet, insanlığın başından beri 
çevre edinen, toplumsal bir yapı oluşturan bütün kabile ve milletler, 
kendilerine evrensel İlahî bilinç tarafından sosyal ve kutsal bir düze-
nin ilham edilmesine mazhar olmuşlardır. 

2) Bu mazhariyet; bilginin, ruhun ve bir ruh olan vahyin yapısal kanu-
nudur. Yani her organizasyon her birlik her oluşum bir ruha, bir cana, 
soyut bir özelliğe sahip olur. 

3) Onu uzaklara at! Yani toplum kendisine gelen o ruh ve yasaya sa-
hip çıkamaz, onu uygulamaz; aşırı kutsallık gibi değişik şekillerde onu 
toplumdan ve uygulamadan uzaklaştırır. 

4) Onu tabutun içine at. Tabut, tapu, tabu kelimeleri aynı kökten geli-
yorlar. Dokunulmaz, ellenmez, birçok katmanı olan mahfaza demek-
tir. Soyut ve ruhanî olan o vahyin ambalaj biçimidir. 

5) Ardından da tabutu nehre at! Sonra, bu kutsal yasayı uygulamayan 
toplum ve çevre, onu zamanın nehrine bırakırlar. Ayette geçen yemm 
deniz gibi geniş ve fakat nehir gibi akan şey demektir. Ki bu tarif za-
manın akışı hakikatine tam uyar. 

6) Deniz (nehir) onu atar. Ana, o yasayı o bebeği tehlikeden kurtul-
mak için atıyor. Onun için buradaki atmaya kazif denilmiştir. Denizin 
ve Allah’ın atması için ise, yukardan ve faydalı bir atma manasındaki 
ilka kelimesi kullanılmıştır. 

7) Onu sahile atar. Evet, uzun zaman nehri, binlerce soyut yasa ve 
bilinci en sonunda zaman nehrinin birer sahili olan belli çağlarda sahi-
le atar. Bunun üzerine olgunlaşmış, güzelleşmiş bu sosyolojik biriki-
me putperest materyalist devlet sahip çıkar. Onu faydalı bir evlat ve 
hizmetçi yapar. 

8–9) Ona da, bana da düşman olan biri onu alır. Devlet, gerçek ma-
nada sosyal ve kutsal yasanın ve hukukun egemenliği demektir. Bi-
linçli bir organizasyon demektir. Peki, bu ayette devlet gerçeği neden 
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Musaya (kutsal yasaya) ve Allah’a düşman olarak ifade edilmiştir? 

Cevap şudur: Zulme, haksızlığa ve materyalist anlayışa dayalı olan 
devlet, sosyolojik kutsal yasaların da, çevreyle ilgili İlahî doğal 
yapının da düşmanıdır. 

Kasas suresinde, Firavunun hanımı, Tevratta Firavunun kızı, burada 
kendisi, Musayı denizden aldı, deniliyor. Bu farkın esprisi şudur: 

   • Firavunun hanımı, onun alt yapısı ve maddi organizasyonu demek-
tir. Ki devletin kendisi zalim de olsa, bu alt yapı ve organizasyon her 
zaman masumdur. 

   • Firavunun kızı, onun iktidarı demektir. Kitab-ı Mukaddeste Babil 
(zalim devlet) kızı, tabiri birkaç sefer geçiyor. 

   • İster firavunun hanımı, ister onun kızı almış olsun; neticede kutsa-
la, topluma ve çevreye düşman olan firavunun iktidarı onu alıp büyü-
tüyor. Alan gücün polis veya jandarma olması, işin mahiyetini değiş-
tirmez. 

10) Benden bir muhabbet senin üzerine ilka ettim. Evet, zulüm ve 
materyalizm çirkinlikleri ile delik deşik olmuş firavunun yönetimi için 
kutsalın, inancın ve tarih ile geleneğin bilincini üzerinde taşıyan Musa 
çok güzel görünmüş ki, herkes onu büyütmek ve ona sahip olmak için 
koşturmuştur. 

11) Ki sanatlı olarak yapılasın! Evet, Allah’ın sanatı ve yaptıkları 
sonsuz sürecin, sonsuz bilincini ve ruhunu taşıdığından çok sevimli ve 
güzel olurlar. Onların taklidi adeta muhal olur. 

12) Benim gözüm üzere sanatlı olarak yapılasın! Yani Allah, en so-
nunda bu tarihî sosyal ve kutsal bilinci adeta görmek istediği Davudî 
bir Din Devleti haline getirir. Davud 14 eder. Bu surenin ismi olan 
Taha kelimesi de 14 eder. Benim gözüm manasındaki ayni ise 140 
eder. 



320 mitoloji ve gerçek  
 
Bu 39. ayet (13×3) Yahudi Tarihinde de aynen gerçekleşmiştir. Bakın; 
Benim gözüm üzere yapılasın, hakikati şu gelen 40. ayette şöyle 
açıklanıyor: 

40. Ayet: “Bir vakit kız kardeşin yürüyordu. Bu Musaya bakacak biri-
ni size bildireyim mi? diyordu. (Onlar bu kefalet teklifini kabul etti-
ler.) Böylelikle seni annene geri çevirdik. Ki, gözü dinsin ve üzülme-
sin.  Ve sen bir can aldın. Biz seni bunalımdan kurtardık. Seni birçok 
geliştirici süreçlerden geçirdik. Sonra yıllarca Medyen ehlinde 
kalıverdin. Sonra belli bir mukadderat ile geldin, ey Musa!” 

[Bu 40. ayetin 12 kelimesi, Musanın (kutsal yasanın nasıl sonsuz İlahî 
bilinç tarafından geliştirildiğini mucizevî nükteler ile ifade ediyor;  
şöyle ki: 

1) Bir vakit kız kardeşin yürüyordu.” Yani Musa henüz zaman nehrin-
den çıkıp hayata atılmadan, toplum maddî ihtiyaçlarını karşılayacak 
kadar yasa ve düzeni görüyordu. 

2) Kız kardeşin yürüyüşü burada toplumun manevî eril gücü olan yö-
netim değil de, maddî ihtiyaçların akışı manasındadır. 

3) Ve diyordu.. Yani bu safhada yasa ve düzen henüz yazılı değildir. 
Yasa ve işler sözlü kültür olarak yürüyor. 

4) Delalet, rehberlik demektir. İhtiyaçların yol göstermesi ma-
nasındadır. Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin İhtiyaç medeniyetin 
üstadıdır” sözünü hatırlatır.  

5) Bakım ve kefalet yine kutsal yasanın müfredatındandır. Ona bak-
mak manasındaki yekfülü’nün sayısal değeri 140’tır. 

6) Seni anana geri çevirdik.. Kasas suresinde, Diğer kadınların seni 
emzirmesini engelledik, mealinde bir ifade var. Anlaşılan Musa henüz 
tam gelişmeden sarayda yaşaması manen yasak olmuştur. Çünkü kut-
sal ve sonsuz İlahî bilinç içeren bir yapı, materyalist ve zalim bir or-



 taha suresi tefsiri 321 

 

tamda gelişemez. Roma Hukuku (henüz bebek iken) zulüm, hile ve 
şüpheye işaret olan kurt tarafından emzirilmiştir. Fakat Allah’ın yasası 
olan Musa yine Allah’ın aynası olan toplum yani öz annesi tarafından 
emzirilmiştir. Bediüzzaman Lemeat adlı kitabında saf vahiy olan şe-
riat, Yunan felsefesi ve Roma dehası ile aşılanmaz, diyor. 

7) Bu başlangıç döneminde maddi ihtiyaçlar kadar dahi olsa, toplumda 
kutsal bir düzenin olması, toplumu dindirir; onu üzüntülerden kurtarır. 

8) Ve genelde bu başlangıç safhasında kutsal yasa kısas uygulaması ve 
intikam alma şeklinde yürür. 

9) Çünkü bunlar da olmazsa toplum tamamıyla gam ve bunalıma gi-
rer. 

10) Sonra bu kutsal yasa bin bir süreçten geçerek gelişir. (Fitneler 
görür; o fitneleri ıslah edecek yeni maddeler kazanır.) 

11) Fakat yine de uzun bir dönem ticaret ve eşya hukuku olarak kalır. 

Ayette geçen Lebs uzun dönem bir yerde kalmak demektir. Sinin 
yıllarca demektir. Medyen, deyn (borç) ve ticaret ortamı demektir. 
Ehl-i Medyen tüccarlar manasına gelir. 

12) Sonra belli bir plan ve program (kader) üzere Musa geri geliyor. 
Mısıra (medeniyet ve şehir hayatına) egemen oluyor: Sonra bir kader 
üzere Mısıra (şehre) geldin. 

41. Ayet: “Ve ben nefsim (somut varlığım) için seni ekstra özene be-
zene yaptım.” 

Allah’ın nefsi onun Rahmaniyeti, yasalarla iş gören somut tecellisi 
demektir. Evet din ve şeriat yasalarının taşıdığı sonsuz bilinç çerçeve-
sinde Allah gözükür. Allah’ı gören ilk kişi Musadır, mealindeki ayet, 
bu manadadır. Musa Allah’ı Tur dağında görmüştür. Dağ ise devlet 
demektir. Evet devlet erki olmadan yasalar ve şeriat tatbik edilemez; 
dolayısıyla Allahın, dinî sistem içindeki cemali ve yüceliği görünmez. 
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Bu 41. ayet 13 harfiyle Yahudi Tarihi ve İslam Tarihinin 1300 
yıllıklar olarak yaşadıkları şeriat dönemlerine işaret eder. 

42. Ayet: “İşte ey Musa Sen ve kardeşin Harun (velayet) benim belge-
lerim (ayatım) ile yürüyün. Ve asla benden, benim zikir ve bağımdan 
kopmayın!” 

[Demek laiklik sonsuz İlahî doğal yapının bilincinden kopuştur. Suç-
lusu da dindarlardır. Çünkü o sonsuz ilahî bilincin ve ayetlerin güzel-
liğini gösteremiyorlar.] 

43. Ayet: “Bu donanım ile Firavuna gidin. Çünkü o azmıştır.” 

Bu ayet 19 harftir. Med ile beraber 1938 ediyor. Fakat Firavun keli-
mesi yerine Maddiyun (materyalistler) kelimesini koyuyoruz. Bu ke-
limenin sayısal değeri ise 111’dir ki; gafil kelimesi de 1111 ediyor. 
Evet, maddeciler sadece somut rakamları görürler. Aralarındaki ma-
nevî matematiksel sırrı, bilinci ve düzeni görmüyorlar. Bilim ehli de 
olsalar gafildirler. 

44. Ayet:85 “Gidin ona güzellikle ve yumuşaklıkla söyleyin. Belki bir 
mesaj alır veya saygı duyar.” 

45. Ayet: “O iki güç (Musa ve Harun) ey Rabbimiz, biz mesajımızı 
anlatmadan önce, bize saldırmasından veya tamamıyla azmasından 
korkarız, dediler.” 

46. Ayet: “Allah, korkmayın! Ben sizinle beraberim. İşitir ve görü-
rüm.” (Yani soyut ve somut olarak sizi desteklerim. İşte bir numune 
olarak 46 kromozomlu insan belgeseli.) 

47. Ayet: “Ona gidin, deyin ki; biz senin Rabbinin elçileriyiz. Benî 
İsraili (dindar-medenî milleti) bizimle gönder. Onlara acı çektirme!” 
[Evet, bu Benî İsrail kavramının birçok numunelerinden biri olan 

                                                
85 4 ve 44 sayıları maddenin sembolüdür. 
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Batının dindar-medenî milletleri bugün materyalizmin ve sınıfsal zul-
mün acısını çekiyorlar.]  

“Biz senin Rabbinden bir ayet (belge) ile sana geldik. Selam (esenlik 
ve mutluluk) hidayete (ebediyete) göre yaşayan içindir.” 

Not 1: Aslına bakılırsa, Firavunun Mısırında ve medeniyetinde, zen-
ginlik refah ve cazibe çok vardı. Fakat Allah’a iman olmadığından 
zulüm de vardı. Bugünkü Batı medeniyetinde ise ahirete ve ebediyete 
iman olmadığından esenlik ve mutluluk asla sağlanamıyor. 

Not 2: Allah Musa ve Haruna birçok mucize ve belge verdiği halde, 
burada tek bir ayetten (mucize ve belgeden) söz ediyor. O da, varlığın 
ruhu ve güzelliği olan bilinçli yazılım, program ve bu sayede gerçek-
leşen ebediyeti ve ölümsüzlüğü gösterme delili ve belgesidir. Çünkü 
firavun ve materyalistler diğer bütün belge ve delilleri inkâr ediyor. 
Çok sıkıştırılsa büyüdür, deyip arkasını dönüyor. 

48. Ayet: “Bize bildirilmiş ki, azap ve acı bu hidayeti inkâr edip, ona 
sırt çevirmekle dünyaya tapanın üzerine olur.” 

[Evet, varlık ve fıtrat ebediyet ister. Bu fikir ve iman bırakıldığında 
insan en büyük acılara hedef olur. Çünkü varlık başlı başına sonsuz bir 
nimet olduğundan onu kaybetme endişesi en büyük acı olarak insanı 
yok eder veya insanı en bedbaht çirkin bir yaratık yapar.] 

49. Ayet: “Firavun, ikinizin rabbi kimdir!? Ey Musa, dedi.” 

50. Ayet: “Musa, Rabbimiz her şeye şekil ve formunu (yazılımını ve 
kaderini) verendir. (Yaradılış.) Sonra o şeye sonsuza dek yol göste-
rendir.” (Hidayet.) 

[Birinci cümle ile Allah’a imanı, ikinci cümle ile ahirete imanı ona 
anlatmışlar. Demek herhangi bir yol, eğer insana ebediyeti, sonsuz 
saadeti veremiyorsa o yol hidayet sayılmaz; o ancak çıkmaz bir so-
kaktır.] 
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51. Ayet: “Öyle ise ilk çağlar neden yok oldular?!” 

52. Ayet: “Musa, onlar yazılım, bilgi ve bilinç olarak Rabbimin 
katında (metafizik gayb âleminde) bir program (kitap) içinde 
yaşıyorlar. Rabbimin bilgi-işlem sistemi hiçbir şeyi kaybetmez; hiçbir 
şeyi de unutmaz, dedi.” 

53. Ayet: “Onun bilinç ve ilim sisteminin bir numunesi şudur: Yeryü-
zünü sizin yaratılmanız ve gelişmeniz için bir beşik yapmıştır. Sonra 
ulaşım ve geçim için onda nice yollar açmıştır. Size gökten bir su in-
dirmiştir. Onunla birçok farklı ve harika bitkiler çıkarmıştır.” 

54. Ayet: “İşte siz ve sizi besleyen hayvanlarınız, bunlarla beslenip 
yaşıyorsunuz. Bakın, akıl ve irade sahipleri için bunda birçok belge ve 
ayet vardır.” 

Bu son üç ayette önemli bir yaradılış sırrına, diyalektik yapının 
çalıştırılması ve sonsuz bir sonuca vardırılmasına işaret ediliyor; şöyle 
ki; 

  • Soyut ilim ve somut kitap. 

  • Metafizik âlem ve görünen diyalektik yapı! (İnde ve Rabbi ifadele-
ri!) 

  • Kaybetme ve unutma, (yokluk ve terk edilmiş haldeki varlık.) 

  • Beşik süreci ve çalışma süreci (mehd ve meslek.) 

  • Yer ve gök. • Bitkilerdeki eşey üreme yapısı. 

  • İnsanın yemesi ve hayvanın otlanması! 

55. Ayet: “Hepinizi yerden yarattık. Sonra sizi ona iade ediyor. Sonra 
sizi bir daha ondan çıkaracağız (veya çıkarıyoruz.) 

[Bu 55. ayette diyalektik yapı ve bu yapıyı işleten sonsuz birlik ve 
bilinçli bilgi-işlem gerçeği vurgulanıyor. Bu konuyu ehline 
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bırakıyorum.] 

56. Ayet: “İşte biz kati bir şekilde bütün ayet ve belgelerimizi ona 
(firavuna) gösterdik. Fakat o yalanladı ve reddetti.” 

57. Ayet: “Ey Musa, sen büyü ile bizi memleketimizden çıkarmak için 
mi geldin, dedi.” 

[Dinin sonsuz soyut bilincini göremedi. Onu bir büyü ve hile sandı. 
Çünkü tek endişesi somut toprak ve memleketi idi.] 

58. Ayet: “Biz de bu getirdiğin sihir gibi bir sihri sana göstereceğiz. 
Aramızda, ne bizim ne de senin gelmemezlik etmeyeceği bir randevu 
tayin et. Tayin edilen yer de dümdüz bir meydan olsun! dedi.” 

[Bu makamda Musa henüz dinin ve doğanın evrensel bilincinden baş-
ka bir belge ve mucize göstermediği halde firavunun buna büyü deme-
si, onun da kendine göre bir varlık ve hayat anlayışını ortaya atacağına 
işarettir.] 

59. Ayet: “Musa, randevunuz herkesin süslendiği mutlu olduğu ve 
gündüz sabahleyin toplandığı bayram günü olsun! dedi.” [Çünkü böy-
le günlerde devletin ideolojisi ve felsefesi bütün haşmetiyle ortaya 
çıkar.] 

60. Ayet: “Bunun üzerine firavun gitti. Bütün tuzaklarını topladı. 
Sonra geldi.” 

61. Ayet: “Musa, onlara; yazık size, Allah’a iftira etmeyin; size azap 
vermekle sizi utandırır. Kesin bilin ki; yalan söyleyen, başarısız olur.” 

62. Ayet: “Bunun üzerine aralarında işi nasıl yapacaklarını 
tartıştılar. Ve gizlice konuştuklarını açıkladılar.” 

63. Ayet: “Bu ikisi (Musa ve Harun) iki büyücüden başka bir şey de-
ğiller. Büyüleri ile sizi memleketinizden çıkarmak ve sizin bu üstün 
ideal yolunuzu iptal etmek istiyorlar.” 
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64. Ayet: “Siz bütün tuzak ve gücünüzü toplayın. Sonra dizili olarak 
gelin. Bugün kim üstün gelirse, o büyük zaferi kazanmıştır.” 

65. Ayet: “Ey Musa, ya sen gücünü önce göster veya biz önce gösteririz.” 

66. Ayet: “Musa, önce siz gücünüzü gösterin; dedi. Onlar güçlerini 
gösterince yaptıkları büyüden dolayı, Musanın hayalinde, onların 
halat ve sopalarının yürüdüğü görüldü.” 

[Bu son 10 ayetteki diyalog kelimelerinin nüktelerini tam bilemedim. 
Fakat boya, renk ve göz boyaması manasına gelen sihir kelimesi ve 
siyasi güç manasına gelen keyd, randevu, meydan, iftira, ideal, örnek 
düzen; tartışma, gizlilik; memleket, dizili ordu, zafer, yükselme hedefi 
(istila) kelimeleri bize birçok çağdaş manzaraları gösteriyor. Özellikle 
10. ayetteki beş kelime birçok olumsuz noktayı nazara arz ediyor. 
Şöyle ki: 

1) Halat, bilgi ve iletişim güçlerini temsil ediyor.  2) Sopalar, maddi 
güçlerini temsil ediyor. 3) Bu hileli düzenlerde her şey yürüyor görün-
se de, aslında geriliyor.  4) Onların ilerlemesi, tamamıyla bir hayal ve 
süslü görünmekten ibarettir.  5) Bunu da, büyü ve reklâm boyaları ile 
gözlere göstererek hayal ettiriyorlar. 

67. Ayet: “Musa ise (eskiyi, geleneği ve dini temsil ettiğinden sanki 
yerinde sayıyor görünmekten) nefsinde bir korku hissetti.” 

[Bunu da sırf nefis hissediyor. Yani şekli ve maddi yönden oluyor. 
Yoksa Musanın kalbi ve aklı kendisinin manen üstün olduğunu bili-
yor.] 

68. Ayet: “Biz, sakın korkma, muhakkak sen üstün geleceksin, dedik.” 

69. Ayet: “Sen sağ elindeki (geçmişten gelen maddi ve manevî biriki-
mi ortaya koy, onların bu hayalî sanat ve hilelerini yutacaktır. Çünkü 
bu yaptıkları, sanal bir hile ve sanattır. Sanal ve hayalî argümanları 
kullanan büyücü, nerede olursa olsun; başarılı olamaz.” 
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70. Ayet: “Bunun üzerine bütün sihirbazlar secdeye kapandılar. Musa 
ve Harunun (madde ve mananın) Rabbine inandık, dediler.” 

71. Ayet: “Firavun, ben size izin vermeden mi inandınız. Eğer din 
gerekiyorsa onu da biz kabul ederiz, sizler benden ayrı olarak bunu 
kabul edemezsiniz. Zaten bu Musa size büyüyü öğreten büyüğünüzdür. 
Ben ellerinizi ve ayaklarınızı muhalefetten dolayı keseceğim. Sizi 
hurma kütüklerinde asacağım. Ve siz bileceksiniz hangimizin azabı 
daha şiddetlidir ve hangimiz daha çok kalıcıdır.” 

70. ve 71. ayette altı önemli kavrama vurgu var: 

  a) Sihir ve sanat eğer hizmet ve secde ederse onları kullanmak caiz-
dir, diye anlaşılıyor. 

  b) Bu surede sihirbazlar, önce Harunu zikrediyorlar. Çünkü manevi-
yatın da ekstra bir büyüsü ve cazibedarlığı var. Araf suresinde ise önce 
Musa zikrediliyor. Çünkü Araf’ta vurgu, İslamın Musası olan Hz. 
Muhammed’in maneviyatınadır. 

  c) Ellerin kesilmesi bilgi ve sanat imkânlarının kesilmesidir. Çünkü 
edebiyatçıların gücü sanatlarındadır. Bu da ellerine bağlıdır. Ayakların 
kesilmesi ise maddiyat ve paranın kesilmesidir. 

  d) Asılmak ise hayata son vermek manasındadır. Ki zalimler, alter-
natif bir sistem getireceklerine azap ve şiddet ile dinin manevî ve 
maddi imkânlarını ve can kanallarını kesiyorlar. 

  e) Ve eğer hedeflerine kavuşamazlarsa dini çöle ve hurma iklimine 
münhasır ve müncemid olarak bırakıyorlar. 

  f) Bu zalimler, dinin kutsal boyutunu göremedikleri için, dini eski ve 
en tesirli bir büyü, diye gösteriyorlar. Din büyücülerin büyüğüdür, 
diyorlar.] 

72. Ayet: “Fakat büyücüler hep bir ağızdan: Ey zalim firavun, biz 
seni, bize gelen bu bilgi ve belgelere karşı tercih etmeyeceğiz. Bizi 



328 mitoloji ve gerçek  
 
bilgiden yaratan (Fatır) Allahımıza karşı da seni tercih etmeyeceğiz. 
Sen bize son verme konusunda yapabileceğini yap. Sen ancak bu kısa 
dünya hayatına son verebilirsin, dediler.” 

73. Ayet: “Biz Rabbimize inandık ki, hatalarımızı ve eksiklerimizi 
silsin ve zorla bize yaptırdığın bu büyü işini af etsin. Allah (sonsuz 
soyut varlık) daima daha iyidir ve daha ebedidir.” 

74. Ayet: “Fakat kim mücrim ve suçlu olarak Rabbinin huzuruna 
gelse, işte ona cehennem vardır. O orada ne ölür, ne de yaşar.” 

75. Ayet: “Ve kim de iyi işler yaparak ona iman etmiş olarak gelse, 
işte böyleler için çok yüksek dereceler vardır.” 

76. Ayet: “Altlarından nehirler akan ebedî cennetler… İşte 
arınmışların mükâfatı budur.” 

[Kur’anda tezekki ve arınma kavramı, yerine göre kusur ve günahlar-
dan arınma, yerine göre şirkten arınma, burada ise insanın kendi ben-
liğinin faniliğini ve sınırlılığını bilip Allah’ın sonsuz Benini anlamak 
ve ona inanmak manasındadır.] (30. Söz, Ene Bahsine bakınız..) 

[Firavun Musanın getirdiği delillere karşı bir şey yapamayınca, inti-
kamını, köleleştirdiği Benî İsrail’den çıkarıyordu. Allah da Musaya 
Benim kullarımı geceleyin gizlice Mısırdan çıkar, diye vahyetti. Biz 
burada bu tarihi kurtuluşa inanmakla beraber, çağımızdaki Firavun, 
materyalizmin zulmü olduğundan bu gelen ayetlerden görüyoruz ki; 
Kur’an tarihi olaydan daha çok bu çağdaş materyalizm firavununa 
karşı kurtuluşu anlatıyor. Şöyle ki:] 

77. Ayet: “Biz kati olarak Musaya şöyle vahyettik: Geceleyin (gizli-
den) benim kullarımı al; onlara denizde kuru bir yol yap. Sen ne yaka-
lanmaktan korkacaksın; ne de yok olmaktan ürkeceksin.” 

[Musanın ve Harunun Firavuna gösterdikleri dokuz fizikî mucizeye 
benzer, bu ayette manen mucize sayılabilecek dokuz nükte vardır. 
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Unutmayalım ki; manevî Musanın Firavunu burada materyalizmdir. 
İşte o nükteler şunlar: 

1) Biz Musaya vahyettik.. Musa yasa ve kural olduğu halde; burada 
olağanüstü mucizevî bir görev alıyor. O da evrensel sonsuz bilinç ve 
mana demek olan vahiy almada manevî ve tasavvufî bir yöntem geliş-
tirmesidir. 

2) Geceleyin, gizlice, sırren tenevveret olarak materyalizme karşı 
koymak. Evet, ihlâs, görünmemek, karanlıkta işler yapmak, firavun ve 
onun materyalizminden kurtulmanın birinci şartıdır. 

3) Kullarımı al götür. Demek maddenin saldırganlığından kurtulmanın 
ikinci şartı, ihlâslı yani sadece Allah için yapılan kulluktur. 

4) Onlara darb et. Yani temsillerle onlara bir yol yap. Dilimizdeki 
darb-ı mesel tabirini hatırlayın. 

5) Bir tarik, bir yol yap. Evet, temsillerde de tarikatta da esas olan 
manadır; arınmadır, ders almaktır. 

6) Fil-bahri (deniz içinde.) Deniz ve su ilim demektir. Demek mater-
yalizme karşı evvela ihlâs, sonra, ihlâslı ibadet, sonra edebiyat, sonra 
tarikat en sonunda ilim etkin silahlar olur. Deniz içinde manasına ge-
len “fil-bahri” 330 ediyor. 

Onlara deniz içinde kuru bir yol yap, cümlesinin sayısal değeri tari-
kan’deki tenvin ile beraber 1924 ediyor. Ki bu tarihte B. Said Nursi, 
çok sağlam ve güzel bir yol bulmuştur. Bu yolun hulasasını o seneler-
de Mesnevi-i Arabî olarak kaleme almıştır. 

7) Fakat bu yol, diğer tarikatlar gibi keşif ve keramet üzere mebni 
değildir. İlim içinde, herkesin yürüyebileceği, kuru ve duru bir yoldur. 
(Tarikan Yebesâ..) Kuru manasına gelen “yebesa” kelimesi 73 ediyor. 
İlim yolundaki halk (varlık) kavramına ve çokluk manasına gelen ke-
sir kelimesine imadır. Bu iki kelimenin her birisi 730 ediyor.  
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8) “Sen ey Musa yakalanmaktan korkmayacaksın” cümlesinin sayısal 
değeri de Rumi 1337 ediyor ki; İngilizler, Hutuvat-i Sitteyi 
yayınlamasından dolayı İstanbul’da bütün güçleri ile onu yakalamak 
istediler. Fakat yakalayamadılar. 

9) “Ve yok olmaktan çekinmeyeceksin.” Bu da 1341 (1922) ediyor ki, 
Ankara’daki hükümet ile çekişmelerinden dolayı ona yapılmak isteni-
len birçok su-i kasttan kurtuldu. 

78. Ayet: “Bunun ardından firavun orduları ile onları takip etti, de 
deniz onları (firavun ve ordusunu) acayip bir şekilde örtüverdi.” 

[Onları örtüverdi cümlesi de 1435 ediyor. Kur’anın Evrenselliği adlı 
kitabımıza bakınız.] 

79. Ayet: “İşte böylelikle firavun kendi kavmini saptırdı. Ve doğru 
yolu bulamadı.” 

80. Ayet: “İşte ey Benî İsrail (dindar-medenî millet) biz sizi düş-
manınızdan kurtardık. Size Tur dağının (devletin) sağ tarafını vaat 
ettik. Size tatlı-tuzlu bütün nimetleri indirdik.” 

81. Ayet: “Size verdiklerimizin iyilerinden yiyin, onda azmayın. Yoksa 
üzerinize gazabım iner. Gazabım kime inerse, o toz duman olur.” 

[“Üzerine gazabım iner” cümlesi fiilsiz olarak 1982 eder. Fiil ile be-
raber 2030 eder.] 

82. Ayet: “Fakat bilin ki; kim dönüş yapar, iyi işler işlerse, sonra 
doğru bir yola girerse ben onun eksiklerini gideririm, onu 
bağışlarım.”  

We inni le-gaffarun limen tâbe  (ben tevbe edeni affederim) cümlesi-
nin şeddelerle beraber sayısal değeri de 2031’dir. 

[79. ayette ve 83. ayette gösterildiği gibi; toplumun etnisite yönü söz 
konusu olduğunda Kur’an “kavim” kelimesini kullanır. Fakat toplu-
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mun ümmet ve millet manası söz konusu olduğunda Kur’an ona “Benî 
İsrail” (dindar-medenî millet) diyor. İşte surenin başından beri Musa 
Benî İsrail ile muhatap idi. Fakat bu 83. ayetten ta 98. ayete kadarki 
kısımda konunun öznesi Yahudi milleti olduğundan burada Musanın 
Kavmi diye anlatılıyor. Evet, ilk Benî İsrail (dindar medenî millet) 
Yahudilerdir. Ve eğer onlar yine Benî İsrail olabilseler işte o zaman 
Mehdi ve Mesih gelmiş olur.] 

83. Ayet: “Ey Musa, neden aceleden kavmini bırakıp geldin?” 

84. Ayet: “Musa, onlar benim eserim üzeredirler. Ey Rabbim, senin 
huzuruna acele edip geldim ki; Sen razı olasın.” 

[Bu iki ayette de 12 nükte var; şöyle ki: 

1) Dinler ve din liderleri, toplumun ömrüne göre sosyal hayatta çok az 
bir süre kalıp, metafizik âleme çekiliyorlar. İşte; bu kıssanın açık kah-
ramanı olan Musa, 120 yıl kadar, o zamanki Benî İsrail içinde 
kalmıştır. (Tesniye, 34. Bap) 

Ve bu kıssanın muhatabı olan Hz. Muhammed normal yaşı olarak 63 
sene ve manevî aktivitesi olan Hilafet süresi ile beraber 83 sene kavmi 
(etnisitesi) olan Kureyş ve Araplar içinde kalmıştır. Ve işarî manada 
bu kıssanın muhatabı ve bu asrımızın Musası olan B. Said Nursi de 84 
sene yaşamıştır. 

2) “Neden acele olarak kavminden ayrıldın?!” Burada kavim kelimesi 
bize diyor ki; dinler ve idealler, eğer Benî İsrail (dindar-medenî mil-
let) olmuş ümmetlerde olsalar nisbeten uzun bir dönem yaşarlar. Fakat 
eğer o din ve o ideal, sadece etnik bir kavim ve kabilede olursa çok az 
yaşar. Biz bu farka sosyolojik bir yasa nazarıyla bakabiliriz. 

3) Allah Musaya hitap ederken, uzun mesafelerde kullanılan “ya” 
çağrı edatını kullanması, ya Musanın (kutsal yasanın) toplumdan 
uzaklaştığına işaret içindir. Veya insanoğlunun Allah’tan olan göreceli 
uzaklığına işarettir. Surenin genelinde kullanılan bu ya edatında bu iki 
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nükte de söz konusudur. 

4) Musa dedi. Yani Musanın kendisi gitmiş; sadece onun sözü ve ha-
disi kalmıştır. 

5) Hüm (onlar.) Bu zamir Musanın kavmi içinde olmadığını bildiriyor. 

6) Ülai (işte buradakiler.) Bu ifade de Musanın onları gördüğüne işa-
rettir. 

7) Onlar benim eserim (yolum) üzereler. Normalde onlar benim yo-
lumdadırlar, denmesi lazım iken onlar eserim üzereler ifadesi kavmi-
nin kendilerini eserden üstün tuttuklarına imadır. 

8) Eser kelimesi Kur’an, Tevrat, Hadis, Risale manalarını çağrıştırır. 
Sözlük olarak iz demektir. 

9) Ben acele ettim ifadesi insanın sonsuzluğa, ahirete, ebediyete olan 
aşkını ve o âleme doğru aceleciliğini gösteriyor. 

10) İleyke (sana doğru.) Allah sonsuz ve dolayısıyla mekândan mü-
nezzeh olduğundan “Ona doğru” ifadesi sonsuzluğa, ebediyete ve 
ahirete doğru manasını ifade ediyor. 

11) Rabbim yani ey Allah’ım Sen biliyorsun; varlık sisteminden asıl 
maksat toplumun dünya saadeti değildir. Asıl maksat senin zıtlarla 
toplumu imtihana tabi tutup, Hakkaniyet Kanununu işletmendir. 

12) İşte bu imtihan sırrı gerçekleşsin ve Senin rızan olsun, diye acele 
ettim, huzuruna geldim. Veya bu gerekçe şöyle sosyolojik bir mana 
için anlatılmıştır: Allah, kutsal yasanın ve şeriatın toplumda yanlış 
kullanılmasından dolayı kirleneceğinden, o yasa ve kutsal yapıyı ken-
di katına yani göğe almasını tercih eder; bu onu daha çok razı eder. Ki 
İsayı göğe alırken Allah, bu gerekçeyi kendisi söyler. 

85. Ayet: “Allah dedi: Biz senden sonra senin kavmini fitneye (imti-
hana) attık. Es-Samiriyy onları saptırdı.” 



 taha suresi tefsiri 333 

 

Bu 85. ayette 12 nükte var. Kısa kısa izahları şöyledir: 

  a) Allah dedi. Bu önerme hidayet sebebi olduğu gibi, yanlış an-
laşılırsa fitne sebebi de olabilir. İmtihanın ikili ihtimaline bakar. 

  b) Fe harfi burada “ta’lil” (nedensellik) manası içindir. Nedensellikte 
ise iki yönlü sibernetik bir etki olabilir. 

  c) Biz.. Yani kavmin tevhidi unuttu, çokluk ve esbap-perestliğe girdi. 

  d) Kad (gerçekten.) Yani kaybetme durumu da varlığın başka türlü 
bir gerçeğidir. 

  e) Fetennâ (fitneye attık.) Allah imtihan ve gelişme için varlığı ve 
insanları fitneye atar. Fitne, insana yolunu şaşırabilecek imkânları 
vermek demektir. Musibete de fitne denilir. Çünkü musibet de bazen 
insanı hedefinden alıkoyar. 

  f) Kavmini. Kavimcilik ve ırkçılık başlı başına bir fitne ve bir musi-
bettir, diye işaret eder. 

  g) Ke (senin şahsının..) Demek liderlerin şahsına takılıp kalmak da 
bir fitnedir. 

  h) “Senden ayrıldıklarından sonra..” Lideri yok sayıp ondan sonra, 
o öldü, biz yeni bir yol bulmalıyız, demek de yanlıştır, acı bir fitnedir. 

  i) Bu ayet 36 harf olmasıyla da zamanın değişim ve dönüşümüne 
remzen bakıyor. 

  j) Samiriy onları saptırdı. Yani Allah fırsat eşitliği verir; dengeli bir 
şekilde insanı fitnelerle imtihan eder; bazıları imtihanı kazanır, kurtu-
lur, bazıları kaybeder. Allah da onların sapması için bir sebep yaratır. 
Ve en büyük sebep de insanın ebediyet hedefinden sapıp kaybol-
masıdır. Dalalet kelimesi kaybolma demektir. 

  k) Bunun da sebebi o kavmin liderlerini et ve kemik olarak 
algılamalarıdır: Bu nükteye de “ba’deke”deki “ke” zamiri işaret edi-
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yor. 

  l) Es-Samiriy kelimesi etimolojik olarak, gri renge mensup şey veya 
geceleyin kurulan sohbet meclisine mensup kişi veya sulandırılmış 
içki adamı veya yarı karanlık manalarına gelir. Sayısal değeri 351’dir. 
Kur’an ve arif (bilge) kelimeleriyle eşittir. Samiriy onları saptırdı, 
mealindeki cümlenin değeri 1258 ediyor. (Ki Miladi 1823 ediyor.) 
Samira İsrailin kuzey bölgesinin ismidir. Ve buranın yerlileri din ola-
rak Musevidirler. Evet, İslam dünyasına da Materyalizm kuzeyden ve 
Freud ile Marks gibi samiriylerden gelmiştir. 

Bu işaretlere bakarak diyebiliriz ki; Hz. Musa takriben, milattan 1300 
yıl önce o günün Yahudileri olan Benî İsrail içinden ayrıldı. Ve o 
1800’lerde Yahudilik sekülerizmin tesiri altında dinî kültürü bırakıp, 
Siyonizm’e (Yahudi milliyetçiliğine) girdiler. Başta Türkler olmak 
üzere Müslüman kavimler de dinden soğuyup, kavmiyetçi oldular.  

Bir de tam bu tarihlerde, pozitivizm (bilimcilik) yeni ve batıl bir din 
olarak, başta Yahudiler olmak üzere bütün dünya milletlerini 
saptırmaya başladı. Ve yine bu tarihte Kürtler de devlet ve millet ol-
mak istediler. Es-Samiriyy şeddeler sayılsa 381 eder. Med sayılmazsa 
380 eder. 190’nın iki katı. Evet, bilimlerde ve dünyevî bazı fikirlerde 
iki tarafı keskin bir yapı vardır. İyiliğe yaradıkları gibi kötülüğe de 
sebep olabilirler. Evet, 19 sistemi Kur’anın saf vahyinin bilincine 
baktığı gibi; Kur’anın baş düşmanı olan Deccale de bakar. Zaten İs-
lamda Mehdinin de Deccalin de isim sıfatları Mesihtir. Mesih kelimesi 
yenilikler getiren eskiyi silen manasına gelir. 

86. Ayet: “Bunun üzerine Musa kızgın ve müteessif olarak kavmine 
geri döndü. Ey Kavmim sizi geliştirmek isteyen Rabbiniz size güzel bir 
şey (Tur devletinin sağını) vaat etmemiş mi idi? Üzerinizde antlaşma 
süresi çok mu uzun geldi? Yoksa Rabbinizden üzerinize bir gazabın 
gelmesini mi istediniz ki; bana verdiğiniz sözde durmadınız!!” 
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[Bu ayetin kelimelerinin içinde birçok işaret var. Fakat sadece beşini 
yazıyorum. 

1) Musanın kızgınlığını ifade eden kelime Gazban 1853 ediyor. Tees-
süfünü bildiren kelime ise 142 ediyor. İkisi 1995 ediyor. (19×105) 

2) Ahit (anlaşma) size çok mu uzun geldi, cümlesinin, sayısal değeri 
401’dir. Bu da Kürtlerin Yavuz Sultan Selim ile yaptıkları anlaşmanın 
Osmanlının bitmesine kadarki (1918) zamanına denk geliyor. 

3) Vadime muhalefet ettiniz sözü 1231 eder ki, Türkler ve Yahudiler 
bu tarihte dini bırakacaklarına dair Avrupa dinsizlerine söz verdiler. 
Randevum veya sözüme muhalefet etme, manasındaki iki kelime 1360 
(1942) ediyor ki, Türkler o tarihte bir yandan Bediüzzaman’ı idam 
etmek istiyorlardı; öbür yandan İngiliz ve Rusya ile ittifak kurdular. 

4) El-Ahit 110 ediyor. Bir çağ demektir. Ki Kürtler için 400 yıllık 
Osmanlı dönemi ancak bir asır kadar tesir etti. 

5) “Üzerinize bir gazabın gelmesi” cümlesi de 2020 ediyor. İnşallah 
Türkler de Kürtler de Yahudiler de bu mukadder belayı ucuz atlatırlar. 
En harfi de sayılsa 2071 ediyor. Eğer Rabbinizden bir azap ifadesi 
hesap edilse 2154 ediyor; Allahtan herkesin başına gelen bir kıyamet 
işareti olabilir. Birinci şekillerde azap insanlardan geldiği için Rabbi-
nizden ifadesi hesaba girmemiştir. 

87. Ayet: “Musanın kavmi dediler: Biz kendi gücümüzle sana muhale-
fet etmedik. Fakat bize Mısırlıların (o günkü Batının) süslerinden (fan-
tezilerinden) bir takım ağırlıklar yüklendi. Onları yere attık. (kul-
landık..) İşte bu şekilde Samiriyy ortaya bir şeyler attı.” 

Bu ayette yine 12 nükte var. Fakat tekrar olmasın, diye sadece beşini 
yazıyorum. 

  a) Gücümüz manasında melk (melik) kelimesi geçiyor. Yani biz ken-
di irademiz ve kendi idaremiz ile yoldan çıkmadık. 
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  b) Bize bazı ağırlıklar yüklediler. 

  c) Zinet.. Yani Batılı olmayan milletler Batının gücünü alacağına 
onların fantezilerini aldılar.86 

  d) Kavmin zineti.. Bu kelime de bize diyor ki, Batı her ne kadar ev-
rensel olduğunu söylese de, aslında asabiyet ve ırk esası üzere gidiyor-
lar. 

  e) Biz onları ortaya attık (kullandık.) Bu cümlede normal atış ve iş-
leyiş manasındaki kazif kullanılmıştır. Fakat Samiriynin yaptıkları 
işler için manevi atış ve üfleme ve hatta vahyin verilişi manasına gelen 
ilka kelimesi kullanılmıştır.  

Tevratta Samiri yerine Harun suçlanıyor. Çünkü o dönemde bilim 
henüz gelişmemişti. Büyü ve cifir ile meşgul olan Yahudi mistisizmi 
böyle bir yanlışa sebep olmuştu. Nitekim İslami tefsirlerde geçtiği 
üzere Kur’anda zikredilen bu Samirinin ismi Harun İbn Cafer (Cifir) 
dir. 

  • Evet, Batı devletleri, kendi fantezileri içinde Ümmet manasına 
alışan Asya milletlerine ırkçılık aşıladılar.  

• Onlara tüketim ve israf (kazif) manasını yaşattılar. • Onlara bilimsel 
efsaneler üflediler. 

  • Samiriy böyle yaptı cümlesinin sayısal değeri 1342 ediyor ki; Cum-
huriyetin kuruluş tarihidir. Evet, Osmanlının yıkılması ve Cumhuriyet, 
İngiliz fikri ve üfürmesi idi. Fakat dindar Türkler onu ıslah ve tamir 
ettiler. Bu 87. ayeti tefsir ederken saat 24’ü geçti; Cumhuriyetin 87. 
yıl dönümüne girmiş olduk. Bize milletin zinetleri yüklenildi, cümlesi 
ise 2202 ediyor. (Hemze-i vasıl sayılmadı.) 

                                                
86 Zinet, para eden değerli eşya, dünya hayatı ve zahiri süs ve fanteziler manasına 
gelir. Kavmin zinetinden ifadesi 733 ediyor. Bu sayı ise, maddenin ve çokluğun 
sembolüdür. 
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88. Ayet: “Samiriyy o kavim için; cesedi olan, böğüren bir buzağı 
icat etti. Onlar, işte sizin de Musanın da Tanrısı budur. Fakat Musa 
unuttu, dediler.” 

Bu ayette önemli iki nükte var:  

Birincisi: Onlara bir buzağı ortaya koydu, cümlesi 1973 ediyor. Ma-
teryalistçe kurulmak istenilen yapılanmanın ellinci yıl dönümüdür. 

İkincisi: Musanın ilahı budur. Fakat o unutmuştur. Bu cümle ise bü-
tün dinsizlerin ilk iddiasıdır. Yani “İnsan, doğuştan ırk ve benzeri put-
lara tapmak üzere programlanmıştır. Fakat Musa (dindar medenî top-
lumlar) bu ilkel yapısını unutup terk etmişler. Nitekim Tek Tanrıcılık 
ilk olarak Musa ile ortaya konmuştur” diyorlar. Çok ilginçtir ki, bu 
konuda Musaya ilk saldıran kişi yine onun kavminden olan Freud’dur. 
Şu gelen 89. ayet bu yanlış iddiaya şöyle cevap veriyor: 

89. Ayet: “Görmüyorlar mı? Bu buzağı onlarla konuşamıyor. Onlar 
için, onun elinden ne zarar, ne fayda hiçbir şey gelmiyor.” 

[Ayet diyor ki: İnsanın asıl yazılımı ebediyet ve sonsuzluk aşkıdır. 
Fani, geçici, bilinçsiz şeyler onun bu ihtiyacını karşılamıyor. Ona akıl 
veremiyor.] 

Onlar için, böğüren, bedeni olan bir buzağı ortaya çıkardı, cümlesi 
1973 ediyor. Materyalist komünistlerin azdığı bir döneme bakıyor. 
Evet, bu cümle 22 harfiyle ve manasıyla mide ve maddeden başka bir 
şey görmeyen kör materyalistlere bakıyor. 

88. ayetin 2. cümlesi de 22 harftir. Tanrı maddeden başka bir şey de-
ğildir, diye onların yanlış iddiasına işaret ediyor.  Üçüncü cümle olan 
o unuttu ifadesi 4 harftir. O buzağı böğürür ifadesi ise 842 ediyor. Ve 
son iki cümlesinin değeri 1378’dir. (1959) 

90. Ayet: “Ve her ne kadar Musa ve din onların içinde değildi. Fakat 
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kati bir şekilde Harun (o milletin tasavvufî kültürü)87 bu imtihandan 
önce onlara demişti: Bu put sizin için bir fitne oldu. Asıl Rabbiniz, 
(geliştiriciniz ve sizi kalkındıran) bütün zıtları diyalektik süreç içinde 
çarpıştırıp bu somut kâinatı yaratan (Rahman olan) Allah’tır. Siz ba-
na tabi olun ve emirlerime itaat edin.” 

Bu ayetin önemli iki nüktesi şudur: 

  a) Akılların gözlere indiği ve kalkınma ile ekonominin put yapıldığı 
bu son iki asırda Harun, maneviyat ve soyut âlemin lideri olduğu hal-
de diyalektik ve somut yapıyı bildiren Rabb ve Rahman isimlerini 
kullanıyor. Ki bu maddecilere karşı ilaç olabilsin. 

  b) Sonra tasavvufun iki formülünü dile getiriyor: 1- Tâbi olmak (Ta-
rikata girmek) 2- Ve emre (ruhî terbiyeye) uymak. 

91. Ayet: “Onlar, Musa bize geri gelmeden biz bunun huzurunda du-
rup dikilmekten asla ayrılamayacağız, dediler.” 

[Yani Mehdi ve Mesih gelmeden biz bu hayatımızı değiştirmeyeceğiz. 
Veya mucizevî bir şekilde Musa (kutsal yasa) topluma hâkim olma-
dan, biz bu ırkçılık putunu bırakmayacağız. İşte bu ayet 36 harfiyle 
diyor ki böyle bir beklenti zamanın ve çağların yapısına aykırıdır. 
Yani eğer bunlar dirilmek istiyorlarsa önce putperestliği bırakmaları 
gerekir.] 

92. Ayet: “Musa, ya Harun! Onlar saparken neden engel olmadın? 
dedi.” 

93. Ayet: “Neden bana uymadın, neden emrime (ruhanî ilkelerime) 
isyan ettin?” 

[Evet, tarikatlar bazen peygamber yolunu bıraktıklarından ve peygam-
berliğin tevhid ruhuna uymadıklarından toplumu putperestlikten 
                                                
87 Bizde de bu kültürün büyük bir temsilcisi olan ve 90 sene yaşayan Abdulkadir 
Geylani var. 
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alıkoyamıyorlar.] 

94. Ayet: “Harun, ey kardeşim (yani ikimiz de aynı memeyi emdik88) 
sen sakalımı ve başımı tutup çekme, dedi.”89 [Yani kıyafetimi ve dü-
şüncemi suçlama, pasifliğimi muaheze etme!] 

“Sen ey Harun, Benî İsraili böldün; birliği sağlayan kutsal yasanın 
emrini gözetmedin, demenden koktum.” 

[Musa bu mazereti kabul etti. Ve bu sefer Samiriyye yöneldi:] 

95. Ayet: “Musa, Ey Samiriy, sen neden ve nasıl kavmimi saptırdın, 
dedi.” 

96. Ayet: “Samiriy, onların gözleriyle görmediği bir şeyi gördüm. 
Peygamberin eseri ve sermayesi olan yazılımdan bir kabza aldım, ona 
üfledim. Nefsim bana böyle yapmayı hoş gösterdi.” 

[Evet, nefsanî manada ve sarhoşluk verici olarak ırkçılık ve putperest-
lik, soyut ve sonsuz olan dinden ve dinin ebediyete bakan ilkelerinden 
daha hoş gelir, daha lezzetli görünür. Çünkü insanlığın gelişmediği 
dönemdeki toplumu koruyan ve eğiten iki temel psiko-sosyolojik 
yazılım ve yasadırlar. Demek Cebrail’in atının izinden, ifadesinin 
manası da budur. Cebrail yazılım ve yasayı, at da biyolojik nefsanî 
yapıyı temsil ediyor. Bir kabza tuttum, cümlesi 1382 (1963;) Bir kabza 
lafzı 1302 ediyor. Nefsim bana böyle hoş gösterdi, cümlesi 1506 edi-
yor ki Risale-i Nurda bu tarih, dinin tamamıyla gizlenmesine ve mağ-
lubiyet dönemine bakar.90]  

                                                
88 Evet, nübüvvet ve velayet kardeştirler. 
89 Sofiler, erkekliğin alameti olarak sakal bırakıyorlar; görüntü olarak erillik 
iddia ediyorlar. Fakat kafaları feminendir.  Bu 94. ayet, numarası tasavvufun aslı 
olan İncil’e (ki 94 ediyor) baktığı gibi; Bi-lihyetî (sakalımı) kelimesi 460 ediyor. 
Bi-ra’sî kelimesi ise 273 ediyor. 46 kromozomlu erilliğe ve 27 bölümlük İncil’e 
işaret ediyor. Demek bugünkü görünen Hristiyanlık erilliğin ve maneviyatın 
sadece onda birini temsil ediyor. 
90 Evet, gaflet kelimesi 1510 ediyor. 
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97. Ayet: “Musa Samiriye dedi: Buradan git dünya hayatı boyunca 
“Kimse bana dokunmasın” deme hakkın var. Fakat senin asla kurtu-
lamayacağın bir randevun var. Üzerine abandığın bu puta  (ilahına) 
bak. Biz onu yakacağız, sonra külünü denize atacağız.” 

Git sana hayat olacak, cümlesi 1513 ediyor. Demek o tarihten sonra 
bilimler bırakılacak, onların maddi yaşamına da son verilecek; in-
sanlık mutlak anarşizme teslim olacaktır. Evet, mikro bazda veya 
Batıdaki iyi samiriy kuruluşlar gibi, materyalist ve azgın olmayan 
Samiriden istifade edilebilir. 

İzheb (git) kelimesi sayılmazsa; Dünya hayatı boyunca kimse bana 
dokunmasın; deme hakkın var, mealindeki cümle de 1504 ediyor.  
Karşılaşabileceği rekabet randevusu ise 1417 ediyor. Ki Tağut kelime-
si 1417 ediyor. Demek Hicri bu tarihte Samiriynin azgınlığı 
kırılmıştır. 

Üzerinde durduğun, cümlesi de 1617 ediyor. Ki Avrupa Rönesansının 
başı sayılır. Şu ilahına (putuna) bak, cümlesi ise 1995 ediyor. Avrupa 
Birliğinin son şekli! (19×105) Onu yakacağız, sonra denize atacağız, 
cümlesi de 4 şedde ile beraber 2009 ediyor. 

98. Ayet: “Ey Benî İsrail (dindar medenî millet) ilahınız (mabudunuz) 
ancak o Allah’tır ki, ondan başka tapılmaya değer hiçbir şey yoktur. 
(Sonsuz ve ebedî yalnızca odur.) O her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Ve her 
şeye (o şeyi şey yapan) ilminin yazılımıyla egemendir.” 

[Bu ayet mealen ulûhiyetten bahsediyor. Bu da sonsuz ve soyut varlığı 
bildiriyor. Fakat ayet, numarasıyla Rahmaniyetiyle ve ilmiyle eşyayı 
somut şekillerde yaratmasına da bakar. Ve 38 (19×2) harfiyle de so-
mut tevafuklara da işaret ediyor. (Hemze kaligarfik harf olmadığı için 
sayılmaz.) 

99. Ayet: “İşte ey Muhammed biz geçmiş şeylerin manalarını senin ve 
senin ümmetinin üzerine böylece uyguluyoruz. Bundan ayrı olarak da 
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kendi katımızdan sana bir zikir (mesaj ve ilim) verdik.” 

 

[Bu son cümle 19 harfiyle İslamiyetteki kutsal bilgi olan Kur’ana ve o 
bilginin aynı zamanda bir zikir olduğuna işaret eder.] 

100. Ayet: “Kim o zikirden yüz çevirirse, kıyamet günü o çok büyük 
bir ağırlık ve vebal taşıyacaktır.” 

101. Ayet: “O kişi ebediyen o yük altında kalır. Kıyamet günü en kötü 
yük işte budur.” 

102. Ayet: “O gün sura üfürülür, herkes dirilir. Ve biz suçluları kör 
(gözleri mavi) olarak toplarız.” 

103. Ayet: “Aralarında gizlice konuşurlar. Çok az bir zaman bekledi-
niz, derler.” 

104. Ayet: “Biz onların ne kadar kaldığını çok daha iyi biliriz. Hani 
yol ve yöntem olarak en ideal adamları, siz ancak bir gün beklediniz 
(kaldınız) derken …” 

105. Ayet: “Ve senden dağların (devlet ve şekillerin) ne olacağını 
soruyorlar? De ki Rabbim onları toz duman edecektir.” 

106. Ayet: “Her şeyi (bütün şekilleri) dümdüz edecektir.” 

107. Ayet: “Onlarda hiçbir kıvraklık ve boşluk bırakmayacaktır.” 

[105. ayet, 33 harfiyle ve 1188 eden sayısal değeri ile devlet, dağ, 
şehir ve düzenin yapısına işaret ediyor. 106. ayet ise, 15 harfiyle ve 
1509 eden sayısal değeri ile bu tarihte devlet ve düzenin kalmaya-
cağına, anarşizmin ortalığı işgal edeceğine işarettir. Dümdüz alan ma-
nasına gelen iki kelimenin sayısal değeri 513 (19×27) etmesi, 27 bö-
lümlük İncilin ruhani egemenliğine işaret ediyor. Çünkü İsada da 
19’lu tevafuklar çok var. Çünkü o gerçek mesihtir; logos ve canlı va-
hiydir..] 
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108. Ayet: “O gün herkes çağrıcıya uyacak; hiç kaçamak yapamaya-
cak. Bütün sesler Rahmanın huzurunda kısılacak. Öyle ki sen ancak 
çok hafif bir fısıltı işitebilirsin.”  

109. Ayet: “O gün hiçbir gücün desteği (şefaati) onlara fayda verme-
yecek. Rahmaniyet (yani adalet) kanununun izin verdiği ve Allah’ın 
razı olduğu zatlar hariç.” 

[Bu iki şart bize diyor ki; Allah’a (sonsuza, manevî değerlere inanan) 
ve Rahmaniyete (somut denge ölçülerine) göre yaşayanlar, büyük 
zatların maneviyatından faydalanabileceklerdir. Yoksa hâşâ şefaat, 
haksız yere bir torpil değildir. Fakat müşrikler her şeyi saptırdıkları 
gibi, bu kavramı da saptırıyorlar. Zaten kelimenin kökü karşılıklı des-
tek demektir. Torpil demek değildir. Yani inanmış ve dinini yaşayan 
insan duasıyla ve hayatıyla sisteme destek olur, Allah’ın bu adil sis-
temi de, o kişinin bir derece eksik kalan yönünü telafi eder.] 

110. Ayet: “Çünkü Allah sonsuz ilmiyle kimin neye layık olduğunu 
bilir. Onun sisteminde etkileşim vardır. Yani “O bütün geçmiş ve ge-
leceklerini bilirken, onların ilmi ise onu kuşatamıyor!” (Evet, sınırlı 
olan sonsuzu kuşatamaz.) 

111. Ayet: “O bu dengeli ve sonsuz ilmiyle bütün kâinata canlılık 
verip onu ayakta tutuyor. Bütün ruhlar (vecihler) bu güce boyun eğer, 
onunla ve o denge ile ayakta durur. Fakat kim bir dengesizlik yüklen-
se, işte o hedefine varamaz, başarılı olamaz, ebedî saadeti hak ede-
mez.” 

112. Ayet: “Ve kim inanarak yararlı işler yapmışsa, işte o asla zu-
lümden ve sindirilmekten korkmayacaktır.” 

113. Ayet: “Evet bu suredeki gibi bu zikri (bilgi ve mesajı) Arapça bir 
Kur’an olarak indirdik. Onda birçok uyarılar kullandık. Belki 
sakınırlar veya ondan bir mesaj alırlar.” 

114. Ayet: “Gerçek olan ve kâinatı gerçek olarak yöneten Allah, 
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varlıklara ve insanlara muhtaç olduğu için değil; belki sadece rahme-
tinden yaratmıştır ve rahmetinden dolayı, onlara vahiy mesajlarını 
gönderiyor. Sen de bu Kur’anın vahiy edilişi bitmeden onu uygulamak 
ve okumak için acele etme. ‘Ya Rabbi, ilmimi artır’ de!” 

Önemli birkaç tevafuk hakkında bir not: 

Bu 114. ayet ta vahyin inişinin ilk yıllarında Kur’anın 114 sure ola-
cağını bildirdiği gibi; asıl ilmin, Kur’anı ezberlemek ve ağızdan oku-
mak olmadığını, sonradan Kur’anın tamamlanması ile gerçekleşecek 
olan ayet, cümle ve kelimeler arasındaki nazm-ı maaniyi bilmekle 
olacağını haber veriyor. 

“Vahiy edilişi kesilmeden önce” 19 harf olması ile bu sureden 19 sene 
sonraya kadar vahyin devam edeceğine işaret olduğu gibi; ebced değe-
riyle de o vahyin ve o kutsal yasanın yaşayış dönemi olan 1283’e işa-
ret ediyor.91 Ayrıca 19’lu tevafuklar mucizesine de işaret ediyor. Ve 
bu ayetin birinci cümlesi olan “Melik-i Hakk olan Allah çok yücedir” 
cümlesi de 19 harftir. 

Ey Rabbim ilmimi arttır, de! cümlesi de 550 ediyor ki, İslam âleminin 
mucizevî ilmî gelişimi Hicri o tarihten sonra durmuştur. Bu 55 sayısı 
yüksek düzeyde diyalektik yapıya işarettir ki gerçek ve sağlıklı ilim 
ancak bu şekilde elde edilir. İslam dünyası bu yapıyı kaybettikten son-
ra ilmi de kaybetmiştir. Evet, bu cümle 13 harfiyle Hicri 1300’den 
sonra ilmin tamamen kesildiğine işarettir. 

2. Bir Not: 

Burada kutsal yasa manasında Hz. Musanın ve bu kıssaya bu manada 
                                                
91 Ayrıca 1. kelime 90, Hz. Muhammed’in manevî ömrü; 2. kelime 132, 
Muhammed kelimesi ile eşit; 3. kelime 51, onun mükellefiyet yaşına eşit;  4. 
kelime 920 Araplardaki yaşanılan Kur’an süresidir ki, Kur’an hakkında acele 
etme cümlesi de 922 ediyor. 5. Kelime olan sana 61 ediyor. Onun (a.s.m) Miladî 
seneye göre ömrüne; O Kur’anın vahyedilişi kelimesi 29 etmekle, Kur’anın 29 
harften oluşan sonsuz bir ilim olduğuna bakar. 
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muhatap olan Hz. Muhammed’in bahsi bitiyor. Ayetler önce Ademi-
yete sonra İsevî meşrepliğe bakacak şekilde tanzim edilmiştir. Bunlar-
dan 13’ü âdemiyet ile 8’i de İsevî meşrep ile ilgilidir. Peki, bu iki me-
selenin surenin diğer geçen kısmı ile alakası ve bağlantısı nedir, diye 
sorulursa bunun beş cevabı vardır: 

1) Allah’ın sonsuz bilinç içeren kutsal yasasından sapmanın birkaç 
sebebi bu surede vurgulandı; şöyle ki: 

  • Surenin başında, işareten söylendiği üzere dindarların dini ve kutsal 
yasayı yanlış anlamaları, hidayet ve doğru istikamete engel olduğu 
gibi; 

  • Firavun gibi insanın benliğinin şişmesi de en büyük engellerden 
biridir. 

  • Surenin içinde somut algı ve materyalizm ve dini şekilden ibaret 
sanmak da büyük bir sapıklık olarak anlatıldı. 

  • Sonra Samiriyy (pozitivist bilim) büyük yanıltıcı bir işlev gördüğü 
vurgulandı. 

  • Sonra ırkçılık ve nefsanîlik sapıklığın sebepleri içinde sayıldı.  Bü-
tün bunlara çare olarak Kur’anın sonsuz ilmi gösterildi. İşte o ilmin 
kaybolmasının birkaç sebebi şu gelen dört maddedir: 

2) Gerek dindar ve gerek dinsizler, Musayı, Âdemi, İsayı somut kişiler 
ve et kemikten yapılmış şahıslar olarak anladılar. Bu yanlış anlayış, 
dindeki sonsuz İlahî bilinci kaybettirdi. 

3) İnsanlar, özellikle ilim adamları Âdemiyet ile ilgili dinî literatürü 
hurafe olarak okudular. Bu meselenin evrensel sosyolojik, antropolo-
jik ve metafizik yasaların literatürü olduğunu bilemediler. Kur’an ise 
bu surede Musanın kutsal yasa olduğunu vurguladığı gibi, Âdemin de 
normal insaniyet (âdemiyet) kanunu olduğunu hatırlatıyor. 

4) İnsanlar Âdemi 60 zıra’ boyunda 7 metre genişliğinde bir tarihî 
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hurafe olarak okudukları gibi; İsayı da logos olmaktan çıkarıp et ve 
kemikten yapılmış bir tanrı yaptılar. 

5) Müslümanlar da Hz. Muhammed’in Mekke dönemindeki gibi İsevî 
meşrep olarak yaşayıp varlığın, hayatın ve dinin hakkaniyetini göste-
receklerine milliyetçilik, bilimcilik, kirli siyaset gibi Samirilerin 
ardına düştüler. (Son sekiz ayeti bu nazarla bir daha okuyun.) 

Evet, sadece Âdem Kıssası maksut manası ile bilinse ve ehl-i ilme 
sunulsa, başta dinsizlik olmak üzere, insanların bu saydığımız 9 büyük 
yanlışı ortadan kalkar; insanlık, Âdemin doğal olarak, Musanın yasal 
olarak ve İsanın ruhani olarak yaşadıkları cenneti yaşar. İşte ilk adım, 
Âdem bahsi: 

Önemli Bir Hatırlatma 

Gerçi bazı şeylerin anlaşılmasının göreceli kalması ve bunun sonucunda 
sosyal hayatta imtihan ortamının gerçekleşmesi, sosyolojik evrimin ve 
imtahanın bir gereğidir. Çünkü dualiteli diyalektik süreç, varlığın ve ha-
yatın adeta motorgücüdür. Fakat bu sürecin iki temel ayağı olan zıt ku-
tupların dengede olması gerekir. Mesela; sermaye ile iş gücü, inanç ile 
inançsızlık, kırsal yapı ile şehirleşme, irfan ve nihilizm dengede olduğu 
zaman hayat renkli ve canlı olur; sosyal yapı ileri gider. 

Fakat maalesef bu yazıda konumuz olan inanç ve inançsızlık bugün den-
gede değildir. Dolayısıyla bütün maddi refaha karşı insanlık, müthiş kriz-
ler yaşıyor. Yakın dünya tarihinde bu krizin sebepleri ise şöyle gelişmiş-
tir: 

200 yıldır dünyaya egemen olan Batının, sosyal dokusunun ruhu ve özü, 
Kitab-ı Mukaddes idi. Bu iki asırda dilin ve dinî literatürün kaybı ve bu-
nun yanında fenlerin bakış açısı yüzde yüz o kitabın zahir mealiyle çeliş-
ti. İslam dünyası da bu krize tam cevap veremedi. İşte insanı maddeten ve 
teknik olarak zirvelere çıkaran bu aldatıcı durum, sosyal hayatın dinî 
yapısını ve irfanî sermayesini sıfıra indirdi. Bu krizde örnek mesele olabi-
lecek birçok konu var. Biz burada sadece dördüne değiniyoruz: 
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  a) Kutsal Kitapların anlattığı kıssaların hiçbiri tarihî değilken; yani 
sosyolojik ve antropolojik yasalar iken tarih olarak algılanmışlardır. 
Ve bu yanlış algıya karşı Antropoloji ve Arkeoloji ilimleri, bunları 
dışladı; zihinlerden kitapların kutsallıklarını sildi. Ve Kiliselerin taas-
sup şeklinde kafasını kuma sokması çare olmadı. 

  b) Biyolojik Evrim kuramı, Yaradılış kitabındaki yanlış algıları imha 
etti. Tanrı fikri sosyal hayattan çekilmiş oldu. Mesela,  Tanrı Tevratta 
neden bazen Ben diyor; bazen Elohim, diyor; bazen Yahve, diyor? gibi 
sorular bilim dünyasına yıldırım etkisini yaptı. 

  c) Bu kutsal kitaplardaki konular değişik metafizik ve zamanüstü 
olayları bildirdiği halde tarih olarak algılandığından; çelişkiler varmış 
gibi gösterildi. Mesela Musa nasıl olur da kendi ölümünü yazabildi, 
diye o kitaplara hücum edildi. Ve maalesef Müslüman yazarlar da 
buna alet oldu. (Bu bölümün 1. Kısmına bakınız.) 

  d) Materyalizm ve dünyevilik bütün insanî soyut değerleri bir tufan 
gibi silip süpürdü.  Hâlbuki bütün bunların cevabı çok kolaydır; şöyle 
ki: 

1) Biyoloji, Antropoloji ve Arkeoloji bilimleri yanında dinin yasaları 
somut örnekler alarak anlatım üslubu, üç projektör olup, bize Âdem ve 
benzeri kıssaların tarihin değil de evrensel yasaların ifadesi olduğunu 
gösteriyor. 

2) Bu Taha suresinde, Musa kıssasından hemen sonra Âdemin kıssasının 
verilmesi, Musanın da bir kanun ve evrensel bir fenomen olduğunu bil-
dirmek içindir. Bu nazarla bakılırsa, Tesniye, 34. babı, bir mucize bilgi 
olur. Âdem ve yaradılışın sosyolojik gerçekleri o kadar yüksek ilmî bilgi-
ler olur ki; bugün beşerî fenlerin eli henüz o yüce değerlere ulaşabilmiş 
değildir. 

[Sakın benim tarihî peygamberleri inkâr ettiğimi sanmayın. Çünkü 
doğal olarak bir din, bir semavî kitap ortada varsa, mutlaka onun bir 
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peygamberi vardır. Fakat zamanla özel isimler kaybolmuş, kanunî ve 
mitolojik isimler tarihî gerçekler sanılmıştır.] 

3) Bu kıssaların, Tevratta da, Kur’anda da değişik versiyonlar olarak 
anlatılması, o sosyolojik yasaların her çağda farklı tecellilerle gerçek-
leşmesinden dolayıdır. Bu da bu bilgilerin tekrar ve birbirinin kopyası 
olmadığını gösterir. 

4) Allah sonsuz soyut varlığın ismi olmakla beraber, her âlemde her 
boyutta farklı niteliklerle göründüğünden, değişik isimleri olmuştur.  
Mesela bireysel beni çok gelişen firavuna karşı Ben Benim diyor. İn-
sanlığın, henüz sonsuzluğu anlamayan sosyolojik klan ve kabilelerine 
hitaben Elohim (bütün kabilelerin Allah’ı) diyor. Fakat dindar medenî 
millet manasını yaşayan ve sonsuzluğu anlayan Benî İsrail için Yahu-
ve (Ey O) diyor. Yani mutlak manadaki Allah, sonsuz ve soyut oldu-
ğundan ismi olmaktan da yüce bir varlıktır. 

Şimdi sadede dönüyoruz: 

115. Ayet: “And olsun; Biz Musadan (dinin şeriatleşmesinden) önce 
Âdeme de belli bir ahit ve anlaşma vermiştik. (İlkel de olsa, toplumun 
sosyalleşmesini ve düzenini sağlayacak belli bilgiler vermiştik.) Fakat 
Âdem (insanlık) bu bilgileri unuttu. Biz onda azim ve kararlılık gör-
medik.” 

Bu ayetin kelimelerindeki sırlar: 

 a) Ant ve yemin, insanoğlunun kutsalı öğrenmesi, bunun sayesinde 
kendi ölçülerine göre de olsa bir gerçeği bilmesi ve ona göre yaşaması 
manasını bildirir. 

 b) Ahit.. Yani kollektif bilinç liderleri olan her peygambere bir kitap 
verildiği gibi; insaniyete (Âdemiyete) de dil verilmiştir. O, bu sayede 
kendine bir cennet bulmuştur. Ahidna kelimesinin sayısal değeri 
130’dur. Bu ise, Qul (söyle) kelimesiyle eşdeğerdir. 
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 c) Âdeme doğru sunduk. Yani bütün varlık insanoğluna bilgi olarak 
sunulmuş ve bunun sonuçları dil ve anlatma ile tescil edilmiştir. 

 d) Âdem 46 eder; 46 kromozomlu insaniyetin evrensel ismidir. 

 e) Daha önce.. Yani vahiyler inmeden ve dinî devletler gerçekleşme-
den önce.. 

 f) Fakat Âdem unuttu. Bu kelimenin sayısal değeri 200’dür. Bu da 
ikilikten kaynaklanan çelişkiler ve bunların sonucunda ortaya çıkan 
tereddütler demektir. Ki bu durum insanın girişkenliğini ve azmini 
kırar. 

 g) Onda bulmadık. Bulmak kelimesinin Arapça talaffuzu 57 eder. Bu 
da Kur’andaki Rahman isminin tekrarıyla eşittir. Rahman ise, tereddüt 
ve çelişki yaşamadan diyalektik süreci çalıştıran ve onu verimli yapan 
demektir. 

Bu ayetin 36 harf olması, uzun zaman devirlerine ve zamanın dairevî 
yapısına işaret ediyor. 

Peki, Âdem (insan) neden bu duruma düşer? Cevap şu: 

116. Ayet: “Biz zaman üstünden ontolojik bir emir olarak bütün me-
leklere ve bu meleklerin temsil ettiği varlıklara Âdem (insan) için sec-
de ve hizmet edin, dedik. Hepsi secde ettiler. İblis (kötü unsurlar ve 
onları temsil eden ruhanî müflis) hariç. O bu emri reddetti.” 

[Birçok yerde bu ayetin tefsirlerini yazdığımızdan tekrara gerek 
kalmıyor. Sadece Eba (reddetti) kelimesinin sayısal değerinin 13 etti-
ğini hatırlatmak yeter.] 

117. Ayet: “Biz ey Âdem (eril etkin varlık) bu iblis sana da, senin eşin 
olan Havva (canlı âleme) de düşmandır. Sizi bu cennetten çıkarmasın; 
yoksa bedbaht olursunuz, dedik.” 

118. Ayet: “Sen (insan maddesiyle manasıyla) bu cennette ne 
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acıkırsın! Ne çıplaklık hissedersin!” 

119. Ayet: “Onda ne su içme ihtiyacını hissedersin! Ne de güneşten 
rahatsız olursun!” 

[Bu iki ayet insanın ana karnındaki durumunu anlatır. Ki bu 9 aylık 
süre, tür olarak 9 milyon gelişme süresinin bir numunesi ve hızlı çe-
kimi gibidir.] 

120. Ayet: “Diyalektik sürecin bir tarafını temsil eden şeytan ona 
vesvese verdi; (çelişkiler yaşattı.) Ebediyet ağacını ve çürümeyen bir 
saltanat sana göstereyim mi? dedi.” 

[Burada ebediyet ağacı, evlenmek ve cinselliğin farkına varmak de-
mektir. Çünkü insan bu şekilde nesil olarak ve kollektifleşerek bir 
derece ebedileşiyor. Ve bu işin sonucu olarak da mülkiyet ve aidiyet 
kavramı gelişiyor. Demek insanoğlu, kendi ruhunda var olduğu halde 
başta bu iki kavramdan habersizdir. Fakat diyalektik süreç bu iki duy-
guyu tetiklemiştir. İblis ve şeytan arasındaki fark şudur; İblis bütün 
kötülüğün şahs-ı manevisinin ruhanî temsilcisidir. Şeytan ise somut 
kötü varlık ve bu somut varlığın çelişkisi demektir.] 

121. Ayet: “Bunun üzerine insanoğlunun kadını da erkeği de bu 
ağaçtan yediler. Avretlerinin ve çıplaklıklarının farkına vardılar. Ve 
hemen başladılar; cennetin yaprağından üzerlerini örttüler. Âdem bu 
şekilde Rabbine isyan etti de aldandı.” 

Bu ayetin 10 önemli nüktesi var: 

1) “Yediler.” Evlilik ve cinsel ilişki metafizik ve rüya âleminde yemek 
olarak görülüyor. Çünkü eşlerden her biri ötekinden yiyor. Ve çünkü 
yemek kişisel kalıcılığı sağlarken, evlilik türün kalıcılığını sağlıyor. 

2) O ağaçtan yediler. Hayat ağacı sonsuz olduğundan insanoğlu sade-
ce bir parçasını yiyor. 

3) Onlara göründü. Yani daha önce de çıplak idiler. Fakat farkında 
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değillerdi. Onlara göründü demek, çıplaklıklarının farkına vardılar. Ki 
insanoğlu bugün bunu 3–4 yaşında fark ediyor. 

4) Çirkin yerleri. Burada çirkinlik utanma manasındadır. Yoksa ya-
radılış yönüyle değildir. 

5) Hemen başladılar: Hızlı bir şekilde örtünmeye başladılar. Evet, 
utanma insanı hızlı hareket etmeye sevk eder.  

6) Hemen başladılar örtünmeye, 1021 ediyor. 

7) Kat kat örtünme manasına gelen yahsifani kelimesi diyor ki; insan 
doğal kabuklarını kırınca, birçok yapay maskelere başvurur. 

8) “Üzerlerine” (aleyhlerine) yani maliyetli bir şekilde.. 

9) “Cennet yaprağı..” Bu tabir pamuktan yapılan tekstil sanayisini 
gösterir. 

10) Âdem Rabbine isyan etti. Yani İlahî olan doğal ve ruhanî gelişme-
yi bıraktı. Dolayısıyla aldandı. Çünkü yapay ve maddî gelişme al-
datıcıdır. 

Bu son cümle, insanoğlunun yamyamlık dönemini hatırlattığı gibi; 
sayısal değeriyle, şimdiki serbestiyet döneminin bir sonucu olan 
kıyamete yakın, içine düşeceği anarşizm dönemine de bakar. Cümle 
1531 ediyor. 

122. Ayet: “Sonra onun Rabbi onu seçti. (Bütün varlıklara üstün 
kıldı.) Onun ruhanî ve doğal dönüşünü kabul etti; ona doğru yol gös-
terdi.” 

[Bu ayet 23 harfiyle İslamın hidayet ve onarım tarzını hatırlatıyor. 
Ebced değeriyle de 1300 yıllık fiilî hidayeti gösteriyor.] 

123. Ayet: “Allah dedi ki: Kadın-erkek hepiniz (iki cins olarak bütün 
insanlar) birbirinize düşman olarak inin! Size benden bir rehberlik 
gelecek. Kim ona uyarsa, o ne sapar, ne de bedbaht olur.”  [Bu son 
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cümle de 1400 ediyor.] 

124. Ayet: “Ve kim benim mesajımdan yüz çevirirse ona (dünyada) 
dar bir geçim olacak ve kıyamet günü onu kör olarak dirilteceğiz.” 

125. Ayet: “O gün der: Ey Rabbim ben dünyada görüyordum. Beni 
neden kör olarak dirilttin?” 

[Ama kelimesi 121 ediyor. Yani Allah ona iki göz vermiş; fakat o 
daima ikilik ve ikili görüyor. Basiran kelimesi ise, 303 ediyor. Yani 
ikili yapıyı görüyor ve onu birleştirebiliyor. “Bak iki göz bir görüyor” 
deyimine numune oluyor. Evet, muvahhit kişi dünyadaki ikiliği bir 
gördüğü gibi, ruhanî görüşe sahip üçüncü bir gözü de vardır.] 

126. Ayet: “Allah der: Çünkü benim ayetlerim sana geldi. Sen onları 
terk ettin. Bugün sen de böyle terk edileceksin.”   

[Bu ayet 38 (19×2) harftir. 19’lu ikili yapıyı hatırlatıyor.] 

127. Ayet: “İşte Biz israf eden, Rabbinin ayet ve belgelerine inanma-
yan kişiyi (dünyada) böyle cezalandırıyoruz. Ahiretin azabı ise daha 
şiddetli ve daha kalıcıdır.” [Birinci cümle 2075 ediyor.] 

Bir Ara Not: 124. ayette dünyada dar geçimden söz eden cümle ve bu 
cümlenin sayısal değerinin 1957 olması; 126. ayetin cevabının zahiren 
125. ayetteki soruya uymaması ve 127. ayette biri dünya cezası, diğeri 
ahiret azabı iki çeşit cezalandırmaktan söz edilmesi ve bu ayetin dünyaya 
bakan cümlesinin sayısal değerinin 2055 etmesi bize şöyle remizli ince 
bir işaret veriyor: Adnan Menderes inançlı idi; görüyordu.. Fakat Kur’ana 
sahip çıkmadı. 1957’de büyük malî bir sıkıntı yaşadı. Mustafa Kemal de 
bilinçli ve gören bir siyasi idi. Fakat manayı ve imanı göremedi. Evet, 
Rabbim, beni neden kör olarak dirilttin, cümlesi 1361 ediyor. Ki Hicri 
olarak bir sene farkla 1938’e denk geliyor. 

Çok ilginçtir ki; 126. ayet, siz kâfir oldunuz, onun için sizi kör olarak 
haşrettik demiyor. Siz ayetlerimizi terk ettiğiniz için, siz de bugün terk 
edileceksiniz, diyor. Bu cümle de Rumi olarak 1383 (1964) ediyor. 
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128. Ayet: “Kendilerinden önce helak ettiğimiz ve onların şehir ve mes-
kenlerinde yürüdüğü eski çağlar, bunlar için yol gösterici olmadı mı?! Bu 
geçmiş çağlarda akıl ve irade sahipleri için nice belge ve bilgiler vardır.” 

129. Ayet: “Eğer Rabbinin geliştirme ve imtihan için verdiği mühlet sözü 
ortada olmasaydı; helak olma cezası bunlar için de aynen gerçekleşecek 
idi. Ve vakti belirlenmiş olan kıyamet kopacak idi.” 

130. Ayet: “Madem hayatın hakikati gelişme ve imtihandır; sen (ey Mu-
hammed) onların söylediklerine karşı sabret. Güneş doğmadan ve bat-
madan önce Rabbinin kemalat ve kusursuzluğunun ifadesi olan namazı 
kıl. Gecenin ortalarında ve gündüzün de ortalarında namazı kıl. Ki (Al-
lah’ın kemalatını ve kusursuzluğunu bilmek sayesinde) hoşnut olasın.” 

Hoşnut olmanın zıt kavramı hoşnutsuzluktur. Yeni ifade ile sıkıntı ve 
depresyon.. İşte namazın getirdiği maddi-manevî temizlik ve namazın 
doğal hareketleri, sıkıntı ve depresyona şifa olduğu gibi; namazın zikirle-
rinin üç temel kavramı olan tesbih, hamd ve tekbir de insanın ruhunu 
arındırıyor; ona manevî gıda ve ilaç oluyor; şöyle ki: 

  • Tesbih, doğu ve batı, gece ve gündüzün temsil ettiği varoluş ve hayatta 
gerçek manada, kötü ve çirkinliğin olmadığının ifadesidir. 

  • Hamd, başta biyolojik dünya olmak üzere bütün kâinatın nimet sofrası 
ve kemalat sergisi olduğunu bildirir. 

  • Tekbir de sonsuzluk ifadesidir. Sonsuzluk ve ebedilik ise, yukarıda 
anlatılan gerçeklerin gerekçesi, temeli ve ontolojik esasıdır. Allahu Ekber 
başka büyüklerin varlığını bildirmez; sadece varolan bir Sonsuzu bildirir. 
Demek Namaz kıl ki, hoşnut olasın, cümlesinin asıl manası budur. İkinci 
bir manası ise “Günlük görevlerini yap ki; bedbaht olmayasın!” şeklin-
dedir. 

131. Ayet: “Dünya hayatı süsü olarak onlara verdiğim bir takım mallara 
gözünü dikme! Çünkü bu mallar onlar için bir fitnedir. Senin Rabbinin 
sana verdiği rızık, daha hayırlı ve daha kalıcıdır.” 
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132. Ayet: “Ailene de namazı emret. Ve sen namaz konusunda sabret; biz 
bu görevi sana vermekle, seni geçiminden sorumlu tutmayız. Seni biz 
besleyeceğiz.  

Bil ki, başarılı sonuç kendini (ruh ve kalbini) koruyanındır.” 

[Herkesin tanımak istediği Hz. Muhammed’in bütün kişiliği bu 132. ayette 
gösteriliyor. Nitekim Muhammed kelimesi şedde ile beraber 132 ediyor.] 

133.92 Ayet: “Neden Rabbinden bir mucize bize getirmiyor, dediler. Aca-
ba eski kitaplardaki mucize onlara gelmedi mi!?” 

[Bu son cümlenin 28 harf olması, manevî ve fizikî 28 harflik bilgiye ve 
28 bölümlük İncilin mucizelerine işaret ediyor. Ayrıca bu cümle 1417 
ediyor. Et-Tağut kelimesi de 1417 ediyor. Yani dinin en birinci mucizesi, 
zulme ve manevî karanlığa ilaç olmasıdır. Diğer mucizeler ise 2. derece-
de kalır.] 

134. Ayet: “Eğer ilmî bir mucize olan bu Kur’andan önce onları helak 
etseydik; ‘ey Rabbimiz, neden bize bir elçi göndermedin? Ki, biz zilletli 
ve aşağılık azap içine düşmeden senin ayetlerine tabi olaydık!’ diyecek-
lerdi.” 

135. Ayet: “Dünya imtihan ve hakkaniyet ortamıdır. Herkes bekliyor; siz 
de bekleyin. Siz sonra doğru yolun sahiplerinin kimler olduğunu; kimle-
rin başarıya ulaştığını (hidayete erdiğini) bileceksiniz.” 

[Bu ayetin bekleyin, cümlesi 16 harftir. Bileceksiniz, cümlesi ise 34 harftir.]  

 

 

                                                
92 (19×7) Burada 19’lu tevafuklara bir gönderme var. 



 
 
 
g )  Yunan Mi to lo j i s inden  İk i  Öneml i  Örnek 
Bir inc i s i :   
Antik Çağ varlığı, geçmiş ve geleceği, hayat ve ölümü, dünya ve ahi-
reti, ihtiyaç ve aşkı kuşatacak şekilde fıtrat kavramını o kadar güzel 
anlatmış ki; biz bu hakikati anlatan metinlerini tam anladığımızda; 
onların ilerici ve bizim gerici olduğumuzu görmüş oluruz. Maalesef, 
4-5 bin yıllık o eski dil kaybolduğundan, biz onları ilkel ve geri kabul 
ederiz; kendimizi de ilerici ve gelişmiş biliriz. 

Onların dili; misal, edebî tasvir, arketipal literatür demek olan mitoloji 
ile anlatım idi. Biz bu dili çoğunlukla bilmediğimizden o bilgilere 
hurafe gözüyle bakıyoruz. Ve başta Tevrat olmak üzere dinlerin dili 
de buna yakın olduğundan maalesef bugün için insanların çoğu, dinî 
bilgileri ya yanlış anlıyor veya hurafe olarak algılıyor. Mutlak manada 
varlıktan, hayattan, değerlerden kopuyor. Başsız ve dipsiz bir anar-
şizme düştüğünden normal hayvanlar kadar dahi hayatını, hedefine ve 
lezzetine vardıramıyor. 

İşte size varlığı, hayatı, fıtratı anlatan mitolojik bir metin:93 

“Psykhe, bir Kralın üç kızının en küçüğü ve en güzeli imiş. Gerçek-
ten o kadar güzel, o kadar alımlıymış ki, herkes Afrodit’i bırakmış, 
ona tapınmaya başlamış. 

Afrodit mabedinin sunakları artık bomboş ve herkes hediyelerini 
Psykhe’ye götürüyormuş. Binaenaleyh aşk tanrıçası Afrodit küplere 
binmiş, kıskançlığından çatlıyormuş. İntikam almak için iş başa dü-

                                                
93 Bu metnin ardından bütün detayları ile onun yorumunu göreceksiniz… Antik 
çağın, varlığı anlamada bizden daha iyi durumda olduğunu anlayacaksınız. 
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şünce oğlu Eros’a gitmiş ve Psykhe’yi dünyanın en çirkin erkeğine 
âşık ederek Psykhe’ye cezasını vermesini istemiş. 

Eros da annesinin isteğini yerine getirmek için hemen yola koyulmuş. 
Eros kim? Aşk tanrısı, Eros, Ares ve Aphrodit’in oğludur. Eros, an-
nesi Afrodit gibi dünyaya güzellik ve neşe yayan, insanların gönülle-
rini aşk ateşi ile yakan, mutluluklarını veya bu şekilde sonlarını 
hazırlayan bir karakter. Sırtındaki bembeyaz kanatlarla uçarak dün-
yayı dolaşır geçtiği yerlere çiçek kokuları saçar, elindeki oklarla 
insanları kalplerinden vurur onları birbirlerine âşık edermiş. 

Psykhe'yi bulduğunda, çok mağrur ve kimseye âşık olmamakla övünen 
bu genç kızı, dünyanın en çirkin, en kötü erkeğine âşık etmeye niyet-
liymiş ancak kalbini nişan alarak oku atmak üzereyken Psykhe'nin 
güzelliği aklını başından almış. Onu başkasına âşık etmek isterken 
kendisi âşık olmuş. Oku kullanmaya çalıştığında ise hedefini vura-
mamış. Bunun sonucunda Psykhe’i annesinin gazabından kurtarmak 
ve onunla birlikte olabilmek için bir plan hazırlamış ve tanrıların 
habercisi Hermes’den yardım istemiş. Psykhe’in annesi ise ertesi 
gece rüyasında tanrı Hermesi görmüş. Tanrı ona bir haber getirmiş, 
kızının kaderi bağlanmıştır demiş. 

O tanrılar tarafından çirkin bir yılana eş olarak uygun görüldü. 
Ertesi günün alacakaranlığında denize bakan yüksek bir kayanın 
üzerinde gece karası elbiselerle bekleyecek ve eşi onu gelip alacak. 
Ölümlüler, Tanrıların isteklerine nasıl karşı çıkabilir, neticede Psykhe 
kaderine boyun eğerek denilenleri yapmış ve kayanın tepesinde yeni 
eşini beklemeye koyulmuş. Bulutlar gelip onu sarmaladığında ve bü-
yülü bir uykuya yatmasını sağladıklarında o hâlâ yeni eşini görmeye 
çalışmaktaymış. Psykhe gözünü Eros’un muhteşem sihirli sarayında 
açmış. Bu saray uyuyan bir ormanın ortasında kurulmuş, muhteşem 
fakat ıssız bir saraymış. 
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Eşi akşam geliyor ama içerde ışık olmasını istemiyormuş. Psykhe her 
ne olursa olsun tanrıların isteklerini yerine getirmekte kararlı bir şe-
kilde mumları söndürüp yeni eşini yatakta beklemeye başlıyor, gece 
Eros geliyor ve eşine güzel sözler söylüyor ama kendini tanıtmıyor, 
aşk tanrısı olduğundan bahsetmiyormuş. Sihirli sarayda bir insanın 
isteyebileceği her şey varmış. Fakat Psykhe'nin tek istediği kendisini 
deliler gibi seven bu delikanlının yüzünü görmekmiş. Fakat Eros bunu 
kabul etmiyormuş, gece hep karanlıkta geliyor ve güneş doğmadan 
da gidiyormuş, akşamları sarayda ateş ya da mum yakılmasını ya-
saklamış. Psykhe ne kadar yalvarsa da fayda etmemiş. "Aşkımızın 
sırrını kalbinde taşıdığın sürece mutlu olacaksın" demiş Eros "Beni 
görmeyi aklından bile geçirme, kim olduğumu ya da kimin oğlu oldu-
ğumu öğrenme, bilmeden tanımadan beni körü körüne sev. Senden 
gizlenen şeyleri öğrenmeye çalışarak mutlu olma fırsatını elinden 
kaçırma." Ve Psykhe de bunu kabul etmiş. Eros'u görmeden kim oldu-
ğunu bilmeden, körü körüne sevmiş. Birlikte çok mutluymuşlar. Ancak 
böylece geçen bir süreden sonra Psykhe gündüzleri çok sıkıldığından, 
kocasına dert yanmaya başlamış. Ailemi özledim filan demiş. Eros da 
en sonunda Psykhe’ye kız kardeşlerini saraya getireceğini söylemiş. 
Yalnız bir söz istemiş, geldiklerinde onların laflarını dinleyip, gereksiz 
bir eylemde bulunmayacaksın. 

Kız kardeşler gelince onu özlemle karşılamışlar. Hepsi birbirini çok 
özlemiş, Psykhe’yi çok da merak etmişler, bir sürü sorular soruyor-
larmış ve duyduklarıyla dehşete düşüyorlarmış. Psykhe, kocasını sa-
dece geceleri yanında bulduğunu ve asla yüzünü göremediğini ama 
çok iyi kalpli bir insan olduğunu ve onu çok sevdiğini anlatınca kız 
kardeşleri gayet fesat bir fikir üretmişler. Belki de Psykhe’nin kocası 
gerçekleri saklamaya çalışan bir canavardı ya da o kadar çirkindi ki 
bundan çok utanıyordu... Fesatça fikirlerinin ardından, Psykhe’nin 
kafasını bir sürü sorularla doldurmuşlar ve ona bir gece kocası uyur-
ken bir hançer alıp mum ışığında bakmasını söylemişler. 
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Psykhe’nin aklını bu sorular kemiriyormuş ve akşam merakına yenik 
düşmüş, kocası uyumuşken eline bir mum, bir de canavarsa ve uyanıp 
saldırırsa diye hançer alıp kocasının yüzüne doğru eğilmiş. Güllerle 
kaplı bir yatakta yatan dünyanın en yakışıklı, en mükemmel erkeği-
ni, kocaman beyaz kanatlarını ve yanında duran bir okla yayları 
görmüş. 

Kocası aşk tanrısı, Eros idi. Psykhe adeta büyülenmiş ve kocasına bir 
kez daha âşık olmuş. Bakarken, elindeki mumu unutmuş ve 
dalgınlığından mumdan kızgın bir damla Eros’un kanatlarına dam-
lamış. Damlanın verdiği sıcaklıkla uyanan Eros, ondan istediği tek 
şeyi de yapmayan Psykhe’yi görünce hayal kırıklığına uğramış ve 
pencereden uçarak onu terk etmiş.  

Psyche ne yapacağını şaşırmış, teker teker tüm tanrılara gidip Eros’u 
ona geri dönmesi için ikna etmelerine yalvarmış, fakat Eros, Olym-
pos Dağı’nın tepesinden Psykhe’yi sadece seyrediyormuş. O’nu hala 
çok seviyormuş fakat yaşattığı hayal kırıklığını unutamıyormuş.” 

Psyche, son şansı olarak kendisinden nefret ettiğini bildiği Afrodit’e 
yalvarmaya gitmiş. Afrodit ise onu soğuk ve düşmanca bir gülümse-
yişle karşılamış ve onun iyi bir eş olup olamayacağını test edeceğini 
söylemiş. Psykhe’ye yapmadığını bırakmamış.  Önce bir sürü tahılın 
içinden tane buğdayları ayırtmış (neyse ki karıncalar yardımına koş-
tu), sonra da gidip altın koyunların tüylerini kırpmasını istemiş (bu 
vahşi koyunları kırpması ve yünlerini eğirmesi için çoban yardımcı 
oldu ve öğlen hepsini kavalıyla uyuttu), son olarak da Hades’in karısı 
Persephone’dan büyülü güzellik kutusunu almasını ama ne olursa 
olsun kutunun içine bakmamasını söylemiş.. Maalesef Psykhe bir 
kez daha merakının gazabına uğramış ve zor da olsa alabildiği ku-
tunun içini açıp bakmış. Kutunun içindeyse gözle görülebilir bir şey 
yokmuş; sadece ölüm uykusu... Psykhe orada uyuyakalmış ve nefes 
alışı durmuş. Eros olanlardan habersiz, bu süre zarfında aşkından 
daha fazla ayrı kalamayacağına karar vererek onu aramaya koyul-
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muş. Psykhe’i annesinin sarayında bulmuş ve O’na ulaşmaya çalışmış 
ama Aphrodit buna müsaade etmemek için kendi oğlunu bile zincire 
vurmuş. Bunu gören Zeus artık daha fazla dayanamamış ve Eros’u 
yanına çağırmış. Buna bir son vermesini, artık onu affetmesini söyle-
miş. Eros, gidip Psykhe’yi alıp Olympos Dağı’na getirmiş. Aphrodit 
her ne kadar bu birleşmeye karşı çıksa da tanrıların Kralının ga-
zabından korkarak itiraz edememiş. Zeus’un önünde Psykhe’ye önce 
Ambrosia (tanrıların/ölümsüzlerin yiyecek/içeceklerinden biri. Bir de 
şaraba benzer bir şey içiyorlar adı Nektar) içirip ölümsüzlüğe kavuş-
turmuşlar, sonra da Psykhe ile Eros evlenmiş. Tanrı ve tanrıçaların 
arasında sonsuza dek mutlu yaşamışlar. 
 
Varoluş  ve  hayat ın  özü ve  izahı  o lan 
Psykhe ’n in  H ikâyes i  
Bu hikâyede geçen kral, her şeye egemen olan Allah’tır. Burada bir-
kaç sefer “tanrılar” ifadesi geçiyor. Bu ise dinî literatürde melekler 
demektir. Çünkü tabiat âlemindeki her canlının, her varlığın ve gücün 
temsilcileri ve bilinçli boyutları var. Eski insanlar tabiata, canlılara ve 
sürekli olan bazı güçlere taptıkları için, bunları bilinçli olarak temsil 
eden meleklere tanrılar demişlerdir. Tanrı, tapılan varlık demektir. 
Evet, eskiden herkes tabiata ve hayata tapardı. Tabiat ve hayata özel-
likle çok güzel olan dişilik ve aşka (Afrodit’e) tapıyorlardı. Fakat in-
sanlık bunun geçici olduğunu anlayınca, dinler sayesinde ölümsüz 
olan ruha (Psykhe’ye) tapmaya başlamışlar. 

Hikâyede geçen kralın üç kızından biri; cansız, fizik âlemidir. Diğeri 
saf can olan ruhtur. Üçüncüsü ise, madde ve ruhun birleşmesi ile orta-
ya çıkan hayat ve aşktır. Birinin ismi, Psykhe, diğerinin ismi Afro-
dit’tir. Bir kızın ismi ise hikâyede geçmiyor. Burada kız, ürün ve güç 
demektir.  Evet, Cenab-ı Allah; kudret, ilim ve iradesiyle her şeyi ya-
ratır ve yönetir. 
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Afrodit’in oğlu olan Eros ise, somut ve maddi olan biyolojik boyut 
demektir. Afrodit bu hayatın aşk ve soyut boyutu olan aşkı temsil 
ederken Eros hayatın kendisini temsil ediyor. Eros (hayat,) Ares (sa-
vaş) ve Afrodit’in (aşkın) oğludur. Evet, Ares (savaş) ve Eros (hayatın 
somut boyutu) zahiren eril ve güçlü oldukları halde; Afrodit (aşk ve 
barış) daha çok egemendir. Çünkü hayatın özü; birlik, barış ve aşktır. 

Yani Eros (görünen somut hayat) dünyaya güzellik ve neşe yayar. Aşk 
ateşini yakar. İnsanları ya mutlu veya bedbaht eder. Hayat (Eros) dün-
yanın her tarafına yayılmış, bazılarını çiçek ve kokularla evlendirir, 
bazılarını da aşk okuyla birbirine âşık eder; daha çiçek ve kokuya ge-
rek kalmaz. Eros’un kanatları beyazdır. Bu ise hayatın üst seviyesinin 
sembolüdür. Çünkü hayatın tümü demek olan uçan atın (Pegasus) 
kanatları bazen kara, bazen beyazdır. 

Eros (hayat) Psykhe’yi bir çirkine (verimsiz ve kötü bir âleme) âşık 
etmeye çalışırken kendisi ona âşık olur. Yani somut dünyevî hayat 
aslında ruhanilik ve maneviyatı bozan bir şeydir. Fakat ruh ve mane-
viyat (Pskyhe) o hayatın içine girince o kadar güzel ve verimli olur ki; 
dünya adeta sonsuzluk âlemi olur. 

Eros ile Psykhe’nin evliliği melek ve peygamber demek olan Hermes 
sayesinde gerçekleşir. Evet, sağlıklı bir din olmadan gerçekçi bir ru-
hanilik ve maneviyat olamaz. Hayat tatlı bir aşk seviyesinde yaşana-
maz. Hermes’e yalvaran, Psykhe’nin anasının karakterinin an-
latılmaması, ruhun nesnel ve somut boyutunun mahiyetinin hiç an-
laşılmadığı ve anlaşılamayacağı demektir. Ana, maddi çevre demektir. 

Ruh tek başına kalınca adeta kaderi bağlanmış verimsiz bir durum-
dadır. İşte bu durumdan kurtulması için madde ile evlenmesi gerek-
miş; madde ile evlenince önce ilk canlılar (yılan gibi) ortaya çıkmış. 
Yılan ve balık hayatın ilkel seviyesinin sembolüdürler. Balık bu sevi-
yenin iyi tarafını, yılan ise kötü tarafını temsil eder. Ve Psykhe 50 
milyon yıl sabretmiş; bu sabrın sonucu olarak Eros’un sihirli sarayına 
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getirilmiştir. Psykhe, bulutlar (yüce güçler) ve uyku (derin ruhlar) 
sayesinde Eros’un sarayına (insanlık boyutuna) götürülür. Bu saray 
ormanın içindedir ve ıssızdır. Orman kalabalık sosyal hayat demektir. 
Issız olması da, ilkel insanların gerek sosyal ve gerek duygusal yön-
den verimli olmayışıdır. Saray insan bedeni demektir; sarayın sakinle-
ri, insanın duygu ve düşünceleridir. Bu saray başta ıssızdır; çünkü 
çocuklarda da ilkel insanlarda da duygu ve düşünceler başta yoktur. 

Eros aydınlanmayı istemiyor. Evet, bu görünen hayattaki insanlar, 
ruhları görse artık hiç maddiyattan lezzet almayacakları gibi; ruh 
(Psykhe) da hayatın biyolojik güzelliklerini görse, nefisleşir, maddile-
şir, mutsuz olur. 

Bu maddi araç gereçler ve hayatın maddi duyguları, tam bir melek 
olan hayatı bazen canavarlaştırırlar. Ruh da mutsuz olur. Bu sefer 
mutluluğu aydınlanmada arar. Yani ruh, bilimler ışığını kullanır ki, eşi 
olan hayatın bir canavar olmadığına kanaat getirsin. 

Hayat her zaman Olympos Dağında zirvede de olsa, aydınlanmaya 
sebep olan bilimler onu mutsuz etmiştir; uçmasına ve yücelere 
çıkmasına sebep olan kanadını incitmiştir. Bu durum, Eros’tan çok 
Psykhe’ye zarar vermiştir. Yani ruh verimliliğini kaybetmiştir. 

Psykhe (ruh) bu kötü durumdan çıkmak için önce şehvani aşka (Afro-
dit’e) yalvarır. Bu aşk, önce beslenmeyi (tahıl) sonra zenginliği (altın 
koyun) sonra boş bir kutu olan ölümü şart koşmuş. 

İnsan ruhu beslenmeyi ve zenginliği beceriyor. Fakat ölümü becere-
miyor. Beslenme konusunda karınca (ekosistem) insanı kurtardığı 
gibi; fakirlik konusunda da çobanlar (işçiler) insanlığı kurtarır. Fakat 
ölüm konusunda uyuyup kalıyor.  

Hades ölüler diyarı demektir. Hadesin karısı Persephone, Zeus ve 
Demeter’in (Allah ile kimyanın) kızıdır. Persephone, kelime olarak 
diriliş gücü demektir. Kışın Hades’in yanına gider; bahar ve yazda 
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tahılları diriltmek için yeryüzüne çıkar. Evet, ölüm boş bir kutudur; 
kabir ve tabuttur; derin bir uykudur. Fakat sonsuz İlahi güç (Zeus) 
kimyevi mucizelerle ölüleri diriltir. 

Şehvani aşk (Afrodit,) hayat ruhanileşmesin diye onu zincire (binbir 
bağ ile) bağlamak ister. Afrodit denizköpüğünden olma demektir. 
Evet, nefsanî aşk bir kabarma ve geçici bir hevestir. 

Fakat bu durum Zeus’un (Theos = Theo = Allah’ın) gayretine doku-
nur. Allah bu ruh ve hayatı bir araya getirir. Onları Olympos Dağına 
(zirveye) çıkartır. İşin içine Allah girince artık Afrodit (nefis) korkup 
işi bozmaz. Bu hayat ve ruh Allah’ın önünde (İlahi kutsal aşk şarabını 
içip evlenmişler. Ruhanî ve meleklerin yanında (Cennette) ebedî ve 
mutlu olarak yaşamışlar. 

Son bir cümlenin yorumu: Eros Olympos Dağının tepesinden 
Psykhe’yi sadece seyrediyormuş. Onu hala çok seviyormuş. Fakat 
hayal kırıklığını da unutamıyormuş. Evet, dünya hayatı zirveye 
(Olympos’a) çıktığı dönemlerde ruhsuzlaşır ve ruhu yine özler. Bunun 
sebebi de, küçük bilinç ve dünyevî bilimlerin parıltısına itimat edip; 
sonsuz gibi görünen varoluş gecesinin asıl aydınlık olduğunu bilme-
mesidir. 

İnsanî bilimler ve bilinç mumunun asıl kaynağı ruhtur. Bunlar göreceli 
birer ışık oldukları; ve hayatın ve ruhun o engin gecesinin mahiyetini 
bilmedikleri için sonsuz olan ruh ve hayatın uçuş yeteneği demek olan 
maneviyata zarar verirler. İnsanlık bilinci; hayat sonsuz bir mutluluk 
da bir canavar da olabilir, diye merak ettiğinden maddi bilimler ve 
felsefe mumunu yakmıştır. Geçici olarak sonuç çok iyi olmamakla 
beraber inşallah insanlık yine o sonsuz güzelliği ve mutluluğu ebedî 
olarak yaşayacaktır. 

İk inc i s i :   
Bu başlık altında antik Yunan felsefe ve bilimine bakacağız. Ve o döne-
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min inanç, düşünce ve bilim algısını, ana hatları ile görmek için; M.Ö 
600’lü yıllardan ta M.S. 200 yıllara kadar ki bir kesiti gözlemlememiz 
gerekir. Belki eski Mısır, Babil ve Sümer kültürlerine ve mitolojik biri-
kimlerine kadar değinmemiz gerekir. Çünkü Yunan felsefesinin ilk kay-
nağı bu eski medeniyetlere dayanıyor. Ayrıca Yunan felsefesinin altyapısı 
da o eski medeniyetler gibi mitolojik birikimdir. Çünkü hiçbir toplum, 
vahşet ve bedeviyet döneminden mitolojik ve belirli inanç aşamalarını 
geçirmeden felsefe ve bilimsel çalışmalar devrine geçebilmiş değildir. 

İnsanlığın, medeniyetin, felsefe ve bilimin bu derin köklerini her yönüyle 
anlatmak ciltlerce kitap ister. Ayrıca benim bilgi dağarcığımı da aşar. 
Onun için biz, ana konumuz olan din-bilim ilişkilerine ışık tutacak kadar 
tarihin bu renkli ve derin vadisinin ana hatları ile haritasını çıkaracağız. 
Konumuz ile ilgili olan sekiz alanı birer-ikişer paragraf ile açıklamaya 
çalışacağız. Şöyle ki: 

1) Bütün medeniyetlerde özellikle Sümer, Mısır, Babil ve Yunan’da fel-
sefi ve bilimsel çalışmalardan önce bilgi olarak sadece mitolojik veriler 
var. Bu mitolojik veriler için bazıları hayalî hikâyeler; bazıları hurafevari 
inançlar diyor. Bazıları da bu mitolojik metinlerin gelişmiş parçalarını 
tarihi bilgi sanıyor. Birçok yazarın Gılgamış ve Troya destanlarını tarih 
sanması gibi.. 

Benim kanaatim –ki bu kanaatimi ilmî analizler ile isbat edebilirim- bu 
mitolojik metinler, ne hayali hikâyelerdir, ne hurafevari inançtır; ne de 
yanlış ve eksik aktarılmış tarihî bilgilerdir. Bunlar, sonsuz bir bilinç ve 
manalar içeren varlık ağacının; insan kalbi (bilinçdışı duyusu) üzerinden 
görünüp kaleme alınan insanlık arşivinin ilk belgeleridir. Çünkü insan 
uyurken veya çocukluk döneminde iken üst kortex aktif olmadığı için; 
onun bilinçdışı duyusu aktif olur. Bunları net görebilir. Eski insanlarda 
üst kortex tam çalışmadığı için ve insanlık bir nevi tufuliyet çağını ya-
şadığından mitolojik veriler denilen bu arketipleri daha net görebilmiştir.  

Çünkü insan, sonsuz bilinç ve mana içeren varlık ağacının çekirdeği ve 
meyvesi olduğundan; o mana ve bilinç katmanları onun DNA’sında ve 
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beyin katmanlarında yazılıdır. Bunlar ihtiyacın tetiklenmesiyle ortaya 
çıkarlar. Bu bilimsel noktayı bilmeyenler, ilkel insan ve çocuk insan, magic 
beyne sahiptir; bu gibi şeyleri uydurmuşlardır, diyebilmişler. Gılgamış 
Destanı üzerine yazdığım yorumlar, bu metinlerin yapısının böyle ol-
madığını gösteriyor. Bu mitolojik malzeme Sümer ve Babil’de fazlaca var 
olduğu gibi; Yunan’da da zengin bir malzeme vardır. Mesela bu malzeme-
nin binlerce parçasından sadece şuna bakalım: 

[Yunan mitolojisinde yüzlerce isim ve kavram var ki; her birisi için bir 
cilt kitap yazılsa ancak anlaşılabilir diyebiliriz. Fakat konumuz olan 
varlığın ve dinî literatürün anlaşılması için beş-altı tanesine değineceğiz. 
İşte:] 

“Önce kaos vardı. (Kaos, karışıklık, şekil almamışlık, sonsuz bir boşluk 
ve karanlık demektir.) 

Kaostan Geia doğdu. Geia mekân, genişlik ve her şeyin dayanağı (içinde 
var olacağı) alan demektir. Jeoloji kelimesi buradan gelir. Bu kelime 
somut varlık ve madde manasında da kullanılır. Sonra Eros doğdu. 
(Eros, aşk yani varlık alanlarının ve parçacıklarının birbirini sevmesi 
demektir. Bu aşamada Eros çekim gücü manasındadır.) 

Kaostan bir de Erebos (karanlık) Ether (mavi ışık veya parçacıklar) ve 
Hemera (kızıl ışık) doğdu. Geia (mekân) Uranosu doğurdu. (Uranos, 
uzay demektir.) Geia ile Uranosun bir araya gelmesinden 12 titan doğdu. 
Bunlardan sadece birinin isminin manasını biliyorum: Kronos: Zaman.. 
Evet, zaman, her şeyi ezip geçen bir titandır. Kronos büyük ihtimalle 
görünürlük manasına gelen diğer bir titan olan Rhea94 ile bir araya geldi. 

Bunlardan Hestiya (varlık) Demeter (Kimya) ve Hera (Biyoloji) isminde 
üç kız doğdu. Hades (ruhani yeraltı âlemi) Poseidon (su ve deniz) ve Zeus 
(İlahi tecelli) isminde üç erkek çocuk da doğdu. (Kızlar feminendirler; 
erkekler ise erildirler.) 
                                                
94 Büyük bir ihtimal ile bu literatürün çoğu, Akkadçadan Yunancaya geçmiştir.  
Mesela karanlık manasına gelen erebo, kırmızı ışık manasına gelen Hemera, iz 
(parçacık) manasına gelen esir kelimeleri Akkadçadır.  
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Bununla beraber Kronos bütün çocuklarını yutuyordu. Evet, zaman aşımı 
her şeyi yutuyor. Fakat anası Rhea, Zeus’u (ehadiyet tarzındaki İlahi tecel-
liyi) Girit’te (yaradılış adasında) sakladı. Kronos onu yutamadı. Bunun 
üzerine Zeus Hera (biyolojik, feminen yumuşak dünya95) ile evlendi. Eril 
güç feminen güç ile birleşince dünya kurulmuş oldu. Fakat Zeus Hera’nın 
kıskançlığına rağmen başka kadınlarla da (diğer feminen güçlerle de) ev-
lendi. En meşhurları şunlardır: Europa, Danae, Leda, Antipo, İo.. 

Mitolojik metinlerden anlaşıldığı kadarı ile Europa Hıristiyanlık dinini 
temsil ediyor. Danae ise bilgiyi temsil ediyor. Nitekim Zeus (İlahî tecelli) 
hayattan ayrı olarak din ve ilim ile ilgilenir. Fakat Hera (madde ve hayat) 
bu soyut hakikatleri kıskanır.  

Zeus’un diğer mitolojik eşlerinin açıklamasını başka bir çalışmaya 
bırakıyorum. 

2) İnsanlığın ilk dersi olan mitolojik metinlerin birçok faydalı sonucu 
olmuştur. Mesela:  

a) İnsanda sağlam bir kişiliğin oluşması.. (Çünkü yüce veya ölümsüz bir 
O’yu bilen insanda sağlıklı bir ben oluşur; insan bensizlik ve kişiliksizlik 
veya psikopat olmaktan kurtulur.) 

b) Varlığı kutsal bilmek ve dolayısıyla ona değer vermek. (Samilerin her 
kelimenin önüne İlah manasına gelen el takısını ve Aryen milletlerin yine 
Teo manasına gelen the edatını koyması bunun delilidir.) 

c) Bu metinlerdeki açıklamalar sayesinde insanlık basit de olsa nedensel-
liği ve nasıllığı öğrenmiştir. 

d) Ki bunun bir sonraki adımı felsefi ve bilimsel düşünce ve çalışmalar 
olmuştur. 

                                                
95 Heranın bir ismi de Junan’dır. Bu ise ya Aryen dil grubundaki Jin (kadın/hayat) 
kelimesinden gelir. Veya Akkadçada yaşayan demek olan yahyadan gelir. Avrupalılar 
Yahya’ya John diyorlar. Hera ise, yün gibi yumuşak, feminen yapı demektir. Ki maddî 
biyolojik hayat böyle bir şeydir. 
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3) Bu bilimsel ve düşünsel çalışmaların izini Sümer, Mısır özellikle Babil 
ve Ebla medeniyetlerinde görüyoruz. Sümer birikiminin tamamen Akkad-
lara geçtiğini görüyoruz.. Fakat Mısır ve Babil İmparatorlukları, devlet ve 
siyaseti ön planda tuttukları için ve dolayısıyla baskı ve şiddet çok fazla 
olduğundan bu bilimsel filizlenmeler onlarda tam gelişemedi.. Bize ancak 
çok azı Yunanlılar üzerinden gelebilmiştir. Evet, Askeriyede ilim olmaz. 
İlim özgür bir ortam ister. 

Ebla devleti, devletten daha çok ticaret ve diyaloga önem verdiğinden 
onların arşivi diğer imparatorlukların arşivlerinden daha zengin olduğu 
görülmüştür. Akkadların bir kolu olan İbraniler, yarı göçebe olduk-
larından yani nispeten özgür olduklarından Akkadların ve Eblanın mi-
rasını bir derece koruyabilmişlerdir. Ayrıca bunlar Suriye ve Filistin’de 
yaşadıkları için bu aktarmaya çevrenin de faydası olmuştur. İbranilerin 
amca çocukları olan Araplar ise daha çok çölde yaşadıklarından; do-
layısıyla Akkad alfabesini kullanamadıklarından; Yahudiler gibi Akkad 
inanç ve birikimini muhafaza edemediler. 

4) Anadolu ve şimdiki Yunanistan yöresi ise; a) Hem iklim olarak tam 
elverişli bir alan olduğundan.. b) Hem site devletleri ile yönetildikleri için 
daha özgür olduklarından. c) Hem maddi refah ve iletişimin imkânları 
arttığından öyle köklü bir felsefe ve bilime tarla oldu ki insanlık hala o 
birikimi kullanıyor diyebiliriz. Fakat bu birikim birçok yönden Mısır, 
Fenike ve dolayısıyla Akkad birikimine borçludur. Yunanistan’daki bu 
verimli oluşumun başlarındaki ilk büyük kahraman Pisagor’dur. Bu zatın 
kitapları elimize geçmiş değildir. Fakat onun temel düşüncelerini ansik-
lopedilerde görebiliyoruz. 

Bir Hatırlatma: Mısır, Sümer ve Akkadlarda mitoloji, inanç ve bilimsel 
veriler bir arada ele alınıyordu. Bunlar Yunanistan’a gelince felsefe, mi-
toloji ve inançtan nispeten ayrıldı. Zaten felsefe kelimesinin aslı filo-
sofia’dır; bilim ve bilgelik sevgisi manasına gelir. Yani Eski Yunanda 
felsefe ve bilim bir arada idi. Daha sonra Rönesans ve Aydınlanma 
çağında bunlar birbirinden ayrıldılar. Tıpkı felsefenin mitolojiden daha 
önce ayrıldığı gibi.. 
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5) Yunan bilim ve felsefesinin başı sayılan Pisagor’un beş özelliği: 

a) Pisagor, Yunanistan’da Matematik, Astronomi, Müzik, Fizyoloji ve 
Tıp ilimlerinin temelini atan bir bilim adamıdır. 

b) Reenkarnasyona inandığı için ve matematiksel formülleri Babil’deki 
bilgilere benzediğinden; onun bunları Mezopotamya ve Mısır’dan aldığı 
tahmin ediliyor. Nitekim Harran’a gittiği söylenir. 

c) O, öğrencileri ve okulu Yunanistan’da ve göç ettiği İtalya’da iki sefer 
iktidarın ve halkın hücumuna uğramıştır. Büyük bir ihtimal ile onun bu 
bilimsel çalışmaları, halkın mitolojik inancı ile çeliştiği için bu gibi du-
rumlar onun başına gelmiştir. Tahminime göre tarihte ilk bilim-din 
çatışması budur. 

d) Pisagor’un en önemli tezi; varlıkların mahiyetinin sayılar olduğu ve 
her şeyin matematiksel sayılar gibi birbiriyle ilişkili ve uyumlu olduğu 
bilgisidir. 

Bu bilgi birçok çevrelerce özellikle şimdi İslamcı geçinen siyasal iktidar 
taliplerince müthiş bir hurafe olarak kabul edildi. Hâlbuki bilgisayar ve 
yazılım kültürü bilindikten sonra bu meselenin gerçek olduğu artık göz-
lemleniyor. Nitekim Kur’an ‘her şey hesap ve ölçü iledir’ dedi. İbn Arabî 
ve Davud-u Kayseri gibi zatlar, varlık algılarını sayılar yani 1 ve 1’in 
türevleri üzerinden anlattılar. 

e) Altyapının kıtlığına rağmen, Pisagor okulu ve ekolü 300 yıl gibi uzun 
bir zaman ayakta kalabilmiştir. 

6) Bu önemli okuldan sonra Yunan düşünce tarihinde ikinci bir köşe taşı 
Sokrat’tır. Fakat Sokrat bilimden daha çok sosyal konular ve ahlaki de-
ğerler üzerinden felsefesini yaymıştır. Ama o da o günün mitolojik inanç-
ları ve siyasi iktidar tarafından idam edilmiştir. 

Onun öğrencisi olan Platon (Eflatun) bilim ve felsefe için iki önemli te-
mel taşı yerleştirdi. Başta varlığın dualiteli yapısı olmak üzere (ideler ve 
madde diyalektiği gibi) çok önemli ontolojik bir temel attı. Ayrıca bilim-
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leri kesin ve zan diye iki kısma ayırdı. Yani bize göre çağdaş iki disiplin 
olan Ontoloji ve Epistemolojinin ilk kurucusu Platondur, denilebilir. 

7) Yunan bilim tarihinde önemli bir köşe taşı da Aristo’dur. Aristo, Yu-
nan’ın bütün birikimine sahip çıktı. O günün materyalistlerine ve sofes-
tailerine (nihilistlerine) karşı başta Mantık, Psikoloji ve tabiiyat (doğa 
ilimleri) olmak üzere bu birikimi tasnif etti. Belli bir sistem oluşturdu. 
Büyük İskender’in desteğiyle o günün dünyasına bu ilimler yayıldı. 

Aristo’nun bu geniş külliyatı içinde üç kilit kavram vardır: 

a) Heyula ve suret.. Yani saf bir enerji var. Bu enerji ilk ham malzeme 
gibidir. Hyle (heyula) Yunancada odun yani ham malzeme demektir. 
Suret yani herhangi bir mahiyet, o malzemenin içine girer; fizik olarak 
nesneler ortaya çıkar. Büyük bir ihtimalle Physic (fizik) ve Psyche (psik) 
ya aynı kelimedir veya aynı kökten gelme kardeş kelimelerdir. 

Ayrıca bu heyula (enerji) ve suret (yazılım: eşyaya form veren öz) bugün 
de yani 2350 sene sonra bile hala geçerlidir. Mantığın önemli bir bölümü 
olan tasavvuratta (eşyanın varlığını tanımada) hala kullanılır. Muhteme-
len bu suret kavramı Pisagor’un her şeyin aslı sayılara dayanır ilkesinden 
mülhemdir. 

b) Aristo, başta bu iki kavram olmak üzere varlığın anlaşılmasına yarayan 
birçok ilkeyi de ortaya koydu. İnsanlar genellikle bu ilkelere dayanarak 
(yani tümden gelerek) tarih boyunca ilim ve düşünce geliştirdiler. 

c) Aristo’nun en önemli bilimsel metodu ise istikra’ yani tümevarım 
yöntemidir. Fakat gerek onun tümdengelimin temelleri olan ilkelerinin bir 
kısmının yanlışlığı ve gerek altyapı olmadığından tümevarım (istikra) 
yönteminin başarılı bir şekilde kullanılmaması ve dolayısıyla işlevsiz 
kalması, bize ve birçok bilim tarihçisine diyor ki: 

Aristo, bilime olan katkısından çok daha fazla bilime ve zihinlere kilit vuran 
ve taklit yolunu açan bir unsur olmuştur. Evet, Avrupa’da Kiliseyi kilitleyen 
ve İslam dünyasını bugünkü sefalette tutan bu istikra maddesinde an-
lattığımız başarısızlıktır. Onun için Bediüzzaman, çoğunlukla istikra kav-
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ramını, ‘müsbet ilimlerin istikra-ı tammı ile’ şeklinde kullanır. Çünkü tam 
tümevarım ancak ilim disiplinleri ve evrensel kurallar ile elde edilebilir. 

Maalesef tümevarım (delil-i inni) yöntemi, altyapısızlıktan dolayı işletil-
mediği için Ortaçağ genellikle tümdengelimi (delil-i limmiyi) kul-
landığından Ortaçağın eğitim ve ilim tarzı hayal ve spekülasyonlarla ger-
çekleşmiştir. Skolâstik eğitim çok uzun bir dönem insanlığı karanlıkta 
tutmuştur. 

Bazı Müslümanlar, bizim için Ortaçağ yoktur, derse de; İslam bilimi ve 
İslam felsefesini gösterseler de bunlar dikkat ile incelendiğinde İslam 
bilimi ve İslam felsefesi dedikleri şeyin, başta Pisagor, Hipokrat, Eflatun, 
Aristo ve Neo-Plâtonculuktan başka bir şey olmadığı görülecektir. 

Bediüzzaman bu durum için İslam Âlemi, Kur’anî ilkeler üzere kendine 
yeni bir bilim kuracağına; maalesef Yunanın köhneleşmiş olan felsefesine 
tilmizlik yaptılar diyor; Muhakemat ismindeki metodoloji kitabında.. 

8) Bununla beraber, Aristo’nun bu birikimi Farabi, İbn Sina ve İbn Rüşd 
üzerinden Batıya varınca Batıda bir ışığın doğmasına ve Kilisenin 
baskısının azalmasına sebep oldu. Rönesans kelimesini doğuş diye çevi-
riyorlar. Aslında kelimenin kökü ışığın doğuşu demektir. Aydınlanmanın 
başlangıç dönemi manasına gelir. 

Batı bir sefer ışığın doğuşunu yakaladı. Bunu tam aydınlanmaya vardırdı. 
İslam dünyası ise, Endülüs, Bağdat, Semerkant ve Hind başta olmak üze-
re 20 sefer Rönesans’ı yaşadı. Ama hala da aydınlanmaya geçebilmiş 
değildir. 

Eğer Batı Aydınlanmayı yaşadı ve neden işler düzelmedi, diye sorarsanız. 

Cevabımız Şudur: Batıdaki aydınlanma materyalize oldu. Sanayi devrimi 
sonucu gelişen siyasi ve ticari hedefler yanında; perde arkasındaki Kilise-
nin egemenliği ve işçi hareketlerinin materyalizme ve Komünizme alet 
edilmesi, gerçeğin görünmesini engelledi. 



 
 
 
 
 
h )  Âdem ve  Evr im 
[Bu söyleşi Nokta dergisi tarafından yapıldı.  

Fakat bazı çevreler, yayınlanmasına izin vermediler.]  

Kitaplarınızda okuduğum kadarıyla siz evrime inanıyor ve dinle 
bağdaştırıyorsunuz?  

Evet. Tekâmül (Evrim) görüşü, türlerin yaratılması inancına aykırı 
değildir. Bugün evrim artık nazariye olmaktan çıkmıştır. Dinî kitapla-
ra aykırı da değildir, bilimsel bir meseledir. Ben 200’e yakın fennî ve 
dinî delil gösterebilirim. Bilakis böylece Allah sisteminin ekonomik 
işleyişini, sanatını ve gücünü gösterir. Kâinat mana üretmek için ya-
ratılmış; bu da ancak evrim fiiliyle mümkündür. Evrim hiçbir şeyin 
birden bire olmaması demektir. Hayatın en büyük karakteri yavaş ya-
vaş olmasıdır. Yaratılıştaki evrime dikkat edersek, bunun bir plan ve 
program olduğunu anlarız. Mesela, benim avucumda bir yumurta, kırk 
sene kalsa civciv olamaz. Fakat Allah’ın bir avucu olan ekolojik or-
tamda saniyede kırk milyon civciv çıkıyor. Hocalar ikisini birbirine 
karıştırmamalı.  

Ancak ispatlanmış olsaydı teori denmezdi. Hala ispatlanmamış bir 
kuram bu. Aksi halde hala tartışılmazdı. Üstelik evrim lehine getiri-
len deliller kadar aleyhine de hala pek çok delil var. Sadece teorik 
olarak, salt aklen veya mantıken mümkün görünüyor? Olgularla 
doğrulanmış değil? Bu teoriyi şimdiki haliyle kabul etmek bilimsel 
bir yaklaşım değil, olsa olsa bir inançtır.  
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Bence Evrim “iki kere ikinin dört etmesi” gibi kesindir. Bir şeyin var 
olabilmesi için evrim sürecinden geçmesi lazım. Evrim sürecinden 
geçmeyen hiçbir maddi varlık yoktur. Bir de varlık Diyalektik sürece 
muhtaçtır. Gelişme ve evrim zıtların birlikte deviniminden ortaya 
çıkar. Sistemin kuralıdır bu. Bugün yerinde sayan hiçbir hücre, hiçbir 
atom, hiçbir varlık yok. Evrime göre her şey sürekli yenilenir. Mesela, 
atomun planı, projesi ilm-i ilahiden, enerjisi kudret-i ilahiden gelir. 
Kudret zaten enerji demek.. Sürekli hareket ve gelişme içinde olması 
da, ilâhi iradeden geliyor. Dinin de temeli irade sıfatıdır ki, insan an-
cak din ile gerçek âdem olmuştur, evrimini tamamlamıştır. Demek ki, 
âdemiyet bu gelişme ve kalkınma sürecinin tümü demektir. Her şey 
sürekli yenilenme ve gelişme halindeyken ve her şey sürekli başka bir 
şeye dönüşmekteyken, canlılar için de bu geçerlidir. Her şey giderek 
mükemmele doğru gidiyor. Karşı çıkanlar dini duygularını koruma 
psikozu içindedirler. Veya hastadırlar veya siyasi amaçları elvermiyor. 
Bugün İslam Âleminde bir problem var. Bir yanda Kur’anın 
açıklanması gereken iki binin üzerinde müteşâbih ayeti var; öte yanda 
bilime dayanarak bunlara yorum getirilmiyor. Böyle olunca hurafeler 
kendilerine yer buluyorlar. İslam Âlemi evrimleşmekten geri kalıyor. 
Evet, İslam Âlemi, bilimi İslam’ın ilk yüzyıllarındaki gibi yakalarsa, 
uyanışa geçer. Demek din ve bilim temeli üzerine bir edebiyat basa-
mağı kurmak lazım ki, gerçek âdem olalım. Anarşizmden, manevi 
yamyamlıktan kurtulalım.  

Kur’an ve Hadis’te biyolojik evrime dayanak olabilecek ifadeler var 
mı?  

Bir hadis, yüz bin Âdemin yaratılmış olduğundan bahseder. Ki, Milliyet 
Gazetesinde yedi sene önce bilimsel bir araştırma sonucu olarak, bu sayı 
aynen yayınlandı. Taberi tefsirinde de “Âdem buz dağından indi” diye 
rivayet var. Yani medeniyet buzul çağından sonra kurulmuştur, demektir. 
Yoksa biyolojik bir anlatım değildir. Kur’an bireysel bir olay anlatır ama 
geneli anlatır. Muhataplarına göre anlatır Kur’an. İslam âlimleri Kur’anda 
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anlatılan bütün kıssalar için şunu derler “Birer külli kanunun ucudurlar”. 
Yani onlardan yola çıkarak evrensel kanunları öğrenin! Kur’an, işi somut 
olarak anlatır çünkü çağların çoğu ve insanların çoğu, soyut kavramları 
idrak etmekten yoksundurlar. 

Evrimi kabul eden ya da açık kapı bırakan İslam âlimleri var mı?  

Tekâmül kelime kipi olarak kendi kendine gelişme demek. Evrimle aynı 
manayı karşılıyor bugün. Osmanlı Batıdan bilimi 1850’lerden sonra al-
maya başladı. Bediüzzaman, Filibeli Ahmet Hilmi gibiler bilimi alalım, 
yanlışları ayıklayalım dediler. O zamanlar Pozitivizm hâkim olduğu için 
bu konularda çekingenlik olmuş. Bediüzzaman, Filibeli Ahmet Hilmi, 
Elmalılı da bir ihtimal evrimi kabul etmiş. Ben aynı çözümü İbn Arabî, 
Mevlana, Şeriati ve İkbal’de de görüyorum. Ahmet Hilmi demiş “Evrim 
vardır ve bu sürecin tetiklenmesi için bütün atomların haberleşmesi gere-
kir.” Ki bugün kuantum fiziği bunu isbat ediyor. Nazzam, Cahız, İbn 
Tufeyl, İbn Haldun gibi eski âlimlerde de evrim kabulü var; ama o za-
manın biyolojisi, kimyası bugünkü gibi değildi. Bugün ekoloji ve kuan-
tum fiziği bu noktayı tespit etti. Bu konuya değinen birçok ayet vardır. 
“Her şeyi tedricen, yavaş yavaş yaptık,” “Sanatla, özene bezene yaptık” 
mealinde birçok ayet var.  

Müslüman yazarlar Hicri 80. senede evrim meselesini çözdüler. Cahız 
bahsediyor evrimden. Başta Mutezile imamları Afrika’da gözlemler 
yaptılar ve evrime hükmettiler. Sonra İslam âleminde bilimsel gelişmenin 
önü kesilmiş. Âdemiyeti Mevlana biliyor ama bazılarının imanını kay-
betmesinden korktuğu için meseleyi fazla açmamış. Bediüzzaman da her 
şeyi fazla açmamış, sınırlı vermiş; ama şöyle diyor 28. Mektup’ta “Beşe-
rin başı vahşidir” ve 8. Söz’de “Hayat ağacı bir tanedir, her tür bir daldır” 
16. Sözde de “Her şey evrimleşerek yaratılmıştır” deniliyor. Mesnevi’de 
de “İnsanlık hayvanlıktan terakki ederek Âdem oldu” diyor. Filibeli Ah-
met Hilmi’de de var bu görüş. Âmâk-ı Hayal kitabına bakabilirsiniz.  

Dinin ışığında bakarsak biyolojik evrim basit ilk canlıdan insana doğru 
mu oldu? Yoksa her tür kendi içinde mi evrildi? Nasıl gerçekleşti ev-
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rim? Yani biz bir zamanlar balıktan kurbağaya oradan kertenkeleye ve 
maymundan insana mı dönüştük?  

Hayat ağacı deyimi vardır dini terminolojide. Hayat ağacı tüm hayatı ve 
canlıları temsil eder. Bediüzzaman ve Filibeli kabul etmiyor türden türe 
geçişi. Bunda alt türler var. Bir de üst türler var. Tıpkı bir ağacın kökten 
çıkıp dallara yarılması ve o dallarında küçük dallara ayrılması gibi 
canlılar kök türlerden geliyor ve ayrılıyor. Biz mesela maymundan gel-
medik. Alt tür olarak ortak bir atamız var. Onlar ayrı, biz ayrı geliştik. Bu 
materyalistlerin dediği gibi tesadüfle olmuş bir şey değil. Bu, Allah ta-
rafından programlanmış bir yazılım, her aşaması O’nun programı dâhi-
linde gerçekleşmiş bir tekâmül, bir program!  

İlahiyatçılar Âdemiyet ve Evrim meselesine neden bu kadar kapalı?  

Ankara İlahiyat Evrimi biliyor, Âdemiyeti bilmiyor. İstanbul ise Ortaçağ 
anlayışını esas alıyor. Batılı ve İslam âleminden bazı yazarlar Evrimi 
kabul etti. İlahiyatçılar samimi insanlar; ama bu gibi konularda 
çıkmazdalar. Sebebi, Ehl-i Rey ve Ehl-i Rivayet arasındaki mücadeleyi 
Ehl-i Rivayet âlimlerinin kazanmasıdır. Esas olarak aklı ve Kur’anı esas 
alan Ehl-i Rey anlayışına karşı rivayeti esas alan anlayışın hâkim ol-
masıdır. Bu ekoller hala bir mücadele içinde. Tefsirlere de rivayetler 
yansıyor bu durumda; akıl ve yeni çıkarımlar bastırılmış oluyor. Hâlbuki 
bizde Ehl-i Rey ekolünden olan Hanefilik yaygın olmasına rağmen, Ehl-i 
Rivayetçi olan Şafii anlayışı hâkim gözüküyor. Tefsirlerde de meallerde 
de… Onun için Türkiye, kültürel gizli bir anarşi yaşıyor.  

İslam dünyasında Evrimi ileri sürenler din âlimleri değil, sadece değişik 
branşlarda Müslüman âlimler? Ama öbürleri de reddetmediler, hep oku-
dular. Sadece tevilini bilemedikleri Kur’an ifadelerini bu şekilde yorum-
lamaya yanaşmayıp, bu işi zamana bıraktılar.  

Evrim Teorisi’ni kabul etseniz de etmeseniz de mantıken materyalistlerin 
kullandıkları gibi bir Allah’ın varlığı ve yaratışı inancına zarar verebile-
cek bir şey değil. Buna rağmen Müslümanlar bu teoriye neden ısrarla 
karşı çıkıyorlar? Zaten tesadüf bilimle de açıklanacak bir şey değil. Müs-
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lüman âlimler buradaki mantık oyununu göremediler mi, dince nasıl bir 
sakıncası olabilir bunun?  

Darwin tesadüfçü değildi ama tesadüf fikrine kapı açtı. Darwin aslında 
tam dinsiz değil, agnostiktir. Ancak dinsizler, materyalistler tarafından 
suistimal edilmiştir. Darwinle beraber kilise evrim teorisiyle darbe yiyor. 
Bazı Hıristiyanların yobazlığı sebebiyle materyalist evrimcilerin görüşü 
güç kazanıyor. Kilise darbe yiyince Kur’ana da etki eder diye evrime 
karşı cephe alıyor Müslümanlar. Evrim teorisi Tevrat’ta, Kur’andan daha 
fazla açıktır. 

Aslında evrimi reddetmenin İslam’a zararı oldu. Fikir olarak insanlar 
bölünmüş oldu. Din bir tavır alınca, bunu makul bulmayanlar da dine 
karşı tavır aldılar. Dindarlar yaratılışın evrimle gerçekleştiğini kabul etse-
lerdi, materyalist evrimcilerin tesadüfe dayanan zırvalarına kulak 
asılmayacaktı. Bunun faturası da ağır oldu. Yetmiş üniversitemiz var, 
çoğunun eğitim kadrosu ateist oldu. Bugün Amerikan halkı, Türkiye, 
Irak, Afganistan diye bir ülke bilmiyor. Daima bu meseleyi tartışıyorlar. 
Yani Kitab-ı Mukaddes’e mi inanacağız, evrime mi, inanacağız diye 
tartışıyorlar. Demek küresel en büyük sorun, bu âdemiyet ile evrim bilgi-
sini anlatmak, birbirine zıt olmadığını ispatlamak ve insanlığı din yüzün-
den gerçekleşen bir kaostan kurtarmaktır.  

Bence sorunun aslı, evrimin varlığından ziyade tesadüf ile mi bilinç ile 
mi yaratılmanın anlaşılması savaşıdır. Hemen hatırlatalım ki, bugün artık 
“parça” kelimesi geçerli bir kelime değil. Çünkü her şey bir yazılımdır, 
bir dosyadır ve saf bilinçtir. Kâinattaki tabiat kanunları ise, düzenin sağ-
lanması ve değerlerin oturması içindir. Yoksa en sabit bir değer olan 
atomun altı ve hareketi daima bilinç ifade ediyor. Ve bunlar birbirine zıt 
da değil. Yani evrim yasadır, âdemiyet ise bir bilinçtir, bu da kâinattaki 
evrensel diyalektiğin bir gereğidir ki, Kur’an’ın yüzde altmışı bu diyalek-
tiği anlatır.  

O zaman cansız elementlerden cenine oradan da bebek olarak doğumuna 
kadar insanın geçirdiği gelişim sürecinde aldığı çeşitli haller insanoğlunun 
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hayvanlıktan ayrıldığı biyolojik evriminden çeşitli safhaları mı gösteriyor?  

Evet. İnsanlık diğer canlılarla olan ortak kökeninden ayrıldıktan sonra 
insanlaşması başladı. Bu 9 milyon sene kadar sürdü. Eski değişimler her 
milyon sene de bir olurken, sonra hızlandı. Bilime göre bütün varlık ve 
insanlığın geçirdiği süreçler beyinde kayıtlıdır. İnsan ve diğer türler; 
embriyolarının geçirdiği bütün safhalarını, tür olarak kendi evrim süreçle-
rinde geçirmişler. Embriyonun safhaları, uzun bir dönem içinde yaratılan 
türün geçmişinin tekrarıdır aslında. Cansız maddeden bitkiye, oradan 
anne karnındaki 360 değişik forma kadar türlü değişimleri insanlık türü 
yaşamıştır. Ancak bu gelişme kendi içinde olmuş, yani başka türden ya-
tay gelişerek değil.  

Yartılıştaki evrimin hedefi, hikmeti ne olabilir?  

Bütün psikolojik ve fizyolojik tatlar, tatminler hayatın biraz daha mü-
kemmele ermesi, mükemmellikten hissesini alması içindir. Canlıların 
genetik yapılarında ve beyinlerinde mükemmelleşmek üzere programlar 
yerleştirilmiştir. Bu programların nihai hedefi soyut kemâlat olan Al-
lah’ın isimlerini idrak etmek, O’nun sistemiyle entegre olmak, o sayede 
ebedileşip gerçek kemâle ermektir.  

Evrim sorunu anlaşılınca, esas meselenin Âdem veya Âdemiyet oldu-
ğunu söylüyorsunuz. Bunun insanlığı ve yaratılışı anlamak için kilit bir 
kavram olduğunu söylüyorsunuz. Nedir bu Âdem meselesi? 

Evrimi kabul edince Âdem meselesi kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bütün 
insanlığı aydınlatacak bir kelimedir “Âdemiyet”. Bu kavram an-
laşılamadığı için sorunlar çıkıyor. Âdemiyet insanlık demek.. Aslı İbrani-
ce bir kelime.. İbranicede ‘buğday rengi, toprak renkli yaratık’ demek, 
açıkçası insan demek.. Kutsal kitaplarda geçen Âdem kavramı insanların 
bugün düşündükleri şey değildir aslında. Âdem kesinlikle bir ‘arketip’tir. 
İnsanlığın kollektif kişiliğidir. İlahi ve kültürel yapısıdır ki, Kur’anda 
“insan bunu ancak dil ve bilim ile elde etmiştir “ (Bakara, 30) şeklinde 
geçiyor.  

Bu kavramları biraz daha açabilir misiniz?  
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Âdem meselesi yani kollektif şahsiyet bu asırda anlaşılabildi ancak. 
Jung’un geliştirdiği ‘arketip’ gibi kavramların da bu idrake katkısı oldu. 
Âdem’le ilgili dini literatür insanlık aleminin manevi, kollektif, ruhi şah-
siyetiyle ilgilidir. Ehl-i Keşf ‘misal âlemi’ ya da ‘gayb âlemi’nde pey-
gamber olan, sakalsız, her tür bilgiye ve dile vakıf, 60 zira boyunda misa-
li bir Âdem’den bahseder. İşte bu aslında dini metinlerde bahsedilen 
Âdem’in hakikatidir. Yani insanlığın manevi şahsiyetinin ta kendisidir. 
Başta Buhari olmak üzere hadislerde anlatılan Âdem budur işte. Yani 
fiziki bilgi ile metafizik bilgi karışmış, ortaya hurafe olarak dayatmalar 
başlamış, bilim ehli de haklı olarak kiliseden ve diyanetten kaçmıştır.  

Yani bizim bir kişi olarak bildiğimiz Hz. Âdem aslında tek bir insanı 
ifade etmiyor mu?  

Allah insanı ‘kendi suretinde’ yarattı. Yani soyut ve yüce değerleri anla-
yacak, akıl ve fikre sahip, geçmiş ve gelecek hissine sahip olacak şekilde 
insanı geliştirdi. Ancak bu mahlûk ilk dönemlerinde bir çeşit hayvan gi-
biydi. İnsanlık uzun bir dönem böyle gitti. Ekolojik denge içinde yerini 
bulunca insanlık yavaş yavaş gelişerek yeni bir yapılanmaya girdi. Yani 
maddi ve yatay gelişmeden, manevi ve dikey gelişmeye doğru yönelmeye 
başladı.  

Tevrat birinci babda biyolojik yaratılıştan bahsederken “insan yaratıldı” 
diyor, ikinci babda insanın yaratılışı anlatılırken ‘Âdem’ kelimesini kul-
lanıyor. Kur’an da insanın maddi yaratılışını anlatırken ‘insan ve beşer’ 
kelimelerini, manevi ve kültürel yönünü anlatırken ‘âdem’ kelimesini 
kullanır. Yine Âdem ismi Tevrat’ta bazen insanlığın tümünü ifade için 
kullanılıyor. Bazen de insanın biyolojisi için kullanılıyor. Mütercimler bu 
farkı görünce, birincisinde ‘Âdem’i küçük harfle yazmışlar, ikincisinde 
büyük harfle yazmışlar. Kur’anda bahsedilen âdem ruhani, metafizik ve 
kollektif bir şahsiyettir ki, hem peygamberdir hem de putperesttir. Çünkü 
insanlığın kollektif kişiliği hem peygamberliğe sahiptir hem de zaman 
zaman putperest olmuştur. (Bkz, Kur’an, 7/189–190)  

Âdem’i böyle anlar ve değerlendirirsek mesajların da anlamı ve içeriği 
değişiyor, hatta zenginleşiyor.  
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Âdem peygamberdir denilir ama Kur’an da öyle bir ayet yok. Sadece 
“Âdem kelimeler aldı” deniyor ki, insanlığın medenileşirken öğrendiği 
ilk prensibler manasındadır. Çünkü Arapçada “kelime” prensib ve yasa 
manasına geliyor. Aynı tabir Hz. İbrahim için de kullanılmış. Kur’an 
vahyi 3–4 yerde Nuh’tan başlatıyor. “Biz Nuh’a ve ondan sonrakilere 
gönderdiğimiz gibi sana da vahiy gönderdik” diyor. Gönderme dediği 
gökten zembille inmiyor. Hazır bilgiler ve dosyalar var zaten beyinde, 
tetikleme yöntemiyle bu dosyalar açılıyor. Evet, evrensel manasıyla vahiy 
zinciri Nuh’tan başlatılıyor. (Bkz. Nisa, 163)  

Yani ilk peygamber Nuh (as) oluyor ve Âdem de aslında insanlığın vahye 
muhatap olmadan önceki halini ifade ediyor? Âdem için peygamber de-
miyor, şirke girdi diyor Kur’an. Klasik inanca göre peygamber kabul 
edersek, müşrik olmasını nasıl açıklayacağız. Âdem ‘insanlığın gene-
li’dir. Aynı zamanda ikinci bir mana ile “Âdem” insanlığın bir dönemki 
putperest halini ifade eder. İnsan hayvanlardan farklılaşarak Âdem olmuş 
yani soyut kavramları öğrenmiş: eşyayı tanımayı, anlamayı, isimlendire-
rek tanımlamayı öğrenmiş. Aile ve medeniyet kurmuş. Soyut kavramları 
anlayarak oradan bugün uzaya tırmandığı evresine kadar gelişmiş.  

Halen günümüzde bile o zamanın putperest ve gelişmemiş anlayışında 
kalan toplulukların izleri vardır, Afrika’da, Avustralya’da, Güney Ameri-
ka’da. Buna rağmen insanlığın yüzde doksan dokuzu yüz yirmi dört bin 
peygamber, yüz yirmi dört bin evliya ve yüze yakın medeniyet doğurmuş-
tur. İşte Âdem bu kollektif manada arketip peygamber olarak gözüküyor.  

Âdemiyet ilk kıvılcımını dille kazanmış. İbn-i Arabî, Bediüzzaman, Mev-
lana, Ali Şeriati değinirler; Aliya İzzetbegoviç de bu meseleyi anlamış. 
İnsanlar hayvan sürüsü gibi yaşıyordu, vahşet hâkimdi. Dil Âdemiyetin 
benzinidir. Teknoloji, din, kültür, sanat, medeniyet dille olur.  

Bugün Müslüman âlimlerin biyologlarla işbirliği yapıp meseleyi çözme-
leri lazım.. Kendilerinin de Âdemiyet kavramına katkıları gerek. Yoksa 
anarşizm ve vahşet ve sokakta keyif için öldüren katiller çoğalacak, in-
sanlık kaosa girecektir.. Maalesef bugün sokakta iki yüz bin kelimeye 
sahip Türkçe, beş yüz kelimeye indi. Bu önemli bir S.O.S sesidir.  



 âdem ve evrim 377 

 

Demek putperestlik dediğimiz şey aslında vahşilikten kurtulmaya başla-
yan insanlar için manevi ve metafizik bir gelişmeyi ifade ediyor.  

Mesela ilk insanlar putperestti, dinsizdi gibi kötü nitelemeler yapılır. İbn-i 
Arabî bu yanlış anlamayı düzeltmiş. Zaten insanlık sürekli evrim ve ge-
lişme geçiriyor. O ilk insanlar insanlığın ulaştığı seviyeyle 
karşılaştırılınca çocukluk devresi gibidirler, idrakleri çocuk idraki gibidir. 
Dolayısıyla putperestlik onların ulaştıkları soyut algılama derecesidir. 
Onlar bundan dolayı cezalandırılmayacaklardır. Ama sen ve ben yani 
bugünün insanı artık soyut değerleri, sonsuzluğu anlamış, belli bir bilinç 
seviyesine ulaşmış, teknik ve fende bir noktaya gelmişiz. O zamanın in-
sanları gibi düşünür davranırsak bu kâinattaki bilince karşı bir darbedir. 
Ve Kur’anın tabiriyle şirktir, bölücülüktür, sonsuz bilince vurulmuş bir 
darbedir.  

Özetlersek: Dinimiz bilimi ve aklı esas alır. Bizim bugün artık Ebu Hani-
fe ekolünü diriltmemiz lazım. Din adamlarından ricamız, metafizik bilgi-
leri fizik bilgilerle karıştırmasınlar, dilin bütün fonksiyonlarını ve yedi 
bin yıllık tarihini öğrensinler ki, fen ve bilim adamlarına dini hurafe ola-
rak sunmasınlar.  

Bilim adamlarından da ricamız; şunun farkına varmalarıdır: Kâinat sonsuz 
bir bilinç ve yazılımdır. Sıfır-bir diyalektiği üzere kuruludur. Kuru bir madde 
yığını ve tesadüfler yumağı değildir. Din hocaları ve ilahiyatçılar, dinin bi-
limselliğini bilmeseler de, insan olarak kendileri işe sahip çıksınlar, insanlığı 
mutlak bir vahşetten kurtarsınlar. Yoksa sosyolojik kurallara göre, hepimizin 
sonu derin bir kaos olacak. Bir manada sosyolojik bir kıyamet kopacak. Za-
ten ekolojik kıyametin sinyallerini alıyoruz. Ve son olarak, bilim adam-
larından, Ontoloji ilminde şu kelimeleri silmelerini istiyoruz: “Parça”, 
“Tıkanma” ve “Belki”. Çünkü bunlar artık bilim adamlarına yakışmayacak 
kelimelerdir. Kâinatın doğasında bu kelimelerin yeri yoktur. İlahiyatçılar 
Ortaçağ kültüründe takıldıkları için bu kelimeleri kullansa da bilim ve fen 
ehli kullanmamalıdır. 18, 19 ve 20. asrın yarısına kadar bunları kullanma 
hakları vardı. Bilgi çağından ve sibernetik sistemin anlaşılmasından sonra bu 
kelimelere yer kalmadı.  
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Mutlu ve evrensel bir medeniyetin kurulması dileğiyle… 


