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Prof. Dr.

soze
istiyoruz. gore, 15-25

Psikoloji genqlik,
20-25

kabul

Buna gore, 10-13 bir eden bir

...Bu
oldugu, ve hangi psikolojik 
kendisine yon verdigi gibi hususlarda bulunmak tabii ki

Ancak bir derece
biz ana niyetindeyiz.

tutarsak,
bu fizyolojik ve

kimdan pek qok beraberinde goruruz.
sal bir do-

nemdir genqlik Yine, ve
ilk sevgilerin

. hakseverdirler,
haksizliklara ve Kendi

ve Bir

s.3.

Fak. Yay. istanbul Refia
1980.



isterler.

eder ve her

ek

en gorenler gore,

belki de

yacak kadar

ve ele

bilgileri,

ayetler

ve degerleri

istiyoruz.

yaratan ve ruh ve en iyi

bilen Allah kitaplarda gerek peygamherierin ve

kendisine eden

ibretli hadiseleri sonraki

nekler Gerqekten de ayetlere bu Hz.
dem'in genq ibretli

yelerinde, Habil ve trajik Hz.
tevhid Hz.

iffetini ve

Kehf in ve Hz.
det son derece net bir

.

en yaltn ve en tabii

bakir alan olarak

ve konusunda, yeni

bir konusunda

bu bir vesilesi

, Ankara

Fuat 1998, s.41
Psychology, New 1968,

1982,

age,. 13-34;



Kerim'de 6 yerde

.

bu
olarak

ve
Kur'bn-I Kerim'de veya

veya kelimeleri ve bunlardan 9
yerde bu ve

daha pek ayet

biz do-

gerekse ve
bahseden ayetleri 

Hz. Habil

Konuya Hz. iki Once bu

nuda kulak

olarak de

sen

el el
Rabbi

ayetlerde gibi
ilk cinayetin Hz. o@-

biri Konuyla ilgili
olarak sadece Mes'ud rivayet

bir ki bunda da 

konusu hadiste, 

12/22:

ilgili

vc Din".
Yap. 2007,

5/27-30



'in

denilerek bu

gerekse bu konuya
ayirarak Habil ve Kabil 

Tevrat metinlerinde de bu konuda bilgi rnevcuttur".
bir biitun olarak Habil Kabil

duygusuna toprak veya
gibi sebeplerden 

Kaynaklarda, agabeyi Kabil'den
daha kulluk bitincine sahip 

boyle bir ifade edilmektedir. Ne

var ki, bu ragmen, Kabil,
bir yinni oldugu bir sirada

Iki arasinda eden bu trajik olayda dikkat 

1. Kabil'in hasedine neden tefsirlerde
"toprak veya kizla evlenememe" gibi sebepler olarak

da, beri, kurban takdiminde hangi
ve sahip bize vermektedir.

o, ve kulluk bilinciyle bir
rek Halbuki, Kerimde,

ne ne de
bu duygu ve

ibadetlerde gereken
ve oldugu bu ayette olarak

2. Sebebi ne hased
iizerinde ne denli belirleyici rol ve bu duygu

I 383,430,433;
33, Diyat, 2;

b. 27

1996, 14
377.

376;
S. - 1995, bkz.

TDV Ankara
age., age.,



cinayet bile 

iki arasinda ise, duygusunun

bir sebebiyet de
maktadir. Hz. Peygamber'in "Hasedden o, odunu

gibi, yer bitirir."

hased duygusunun ne denli bir dikkat
bir duran ve

bu duygu,

kuvvetle bir
te bu duygunun iki arasinda cereyan

vurgu yaparak meselenin ortaya

3. bir Habil,

runa bir olarak varmaktansa biri
o, bana

da, ben sana el de bir
bir gencin en zirve

4. Habil, meseleyi her ne kadar
ederek bu ise de ayetten bir
husus da ki, ciddi anlamda
mueyyideler veya koruyucu yoksa,

de ben en
ya da en zor bile ve bir gibi gostererek ve onu
aldatabilinektedir. ona ve onu

... ifadelerinden de bu 
maktadir.

duygulari nereye

belli bulunan ceza-

ya hayatiyla ya da boyunca ceza ve

olarak nice
Habil'ler ve nice doludur.

Bu (takva) ve
ve

ve bu kirlilige
en ortaya



Hanif Hz. (as)

ayette

ilgili ayetlerden birinde Hz. fbrahim'den de

diye iyi

de derecesinde bir

hususunda, Allah ve yerin

ve Hz.

ve rableri

dair ki o,
ve ve yonelmiqtir. Burada,

Hz. sahip da rol

geqenler,

lik siizgecinden

de gundeme getirmektedir. Zira bu

ve

Neticede ya

ya da var da
mektedir. Bu nedenle, tenkide

ve siizgecinden bir

de arz

(as), ve edinen

diktikleri putlara

tevhide davet ettigi bir goreineyince, putlara bir 

ve bir ve bir

fbn Abbas'tan bir rivayete gore,

Babil bir ve

.

goyle ediyor:

I

Hz. bkz.

K. - 1980.9



bir etti.

on

o

cia

yerde

ve Ne

var ki,

and h a -
' z size ve zarar

size

da ...

Bu ayetlerde Hz.
boyle bir

ve bir oyunuyla, bile korumaktan kalan tag ve

topluma da
dugu

yandan Hz,
inaksadiyla gencin babasi veya bir

dikkat Hz. bir
dinleyelim:

yti:

bit-



sana

bir

ise verdi: "Sen,
yiiz

ki seni Uzun bir git!" de-

l i ~ . ise
bana

ta ben de

ki da

rum

Bu ayetlerde, tevhid-qirk gibi bir konuda bile, Hz.
uyarirken nazik tavir ve yumugak

Hz. her seferinde " qeklindeki
sevgi ve ifadesine babasi ona bir

diyerek vermekte ve suretiyle

cezalandirmakla tehdit etinektedir. 

Ayetten biri de
sabit fikirli bir meseleyi

bir ve nazik tavir

Konuyla ilgili ayetlerde Hz.
sormakta ve cevaplara

bir niteligindeki soylemektedir.

"Siz ve

...
lemlerin Rabbi (olan Allah) (benim Beni yaratan

O'dur. yediren de ancak

O'dur. verecek olan vefat

rip olan da O'dur.

yine ... Bana

ve Oeni Sonraki

et. Beni olan-

o dalalete
ve kalb-i ne

giinde beni
19



kendisinden Hz.

bu kadarla gerek

ve soz gerek insanlar
ve mucizevi bir ve nihayet bir

olan ile gereken

hususlardrr. Ancak bir bilgilere Hz.
him dikkati qeken srralamak istiyoruz.

ve ya da

bir doneini Bu
bir mantik ge~irilmektedir.Genqlerin ancak tutarli ve

ile ikna edilebilecekleri Hz. orneginde bir
gekilde ortaya 

2. Genq maddi menfaatlere daha

kendisini etmekle tehdit eden babasina
Hz. ibrahim'in cevap onun ikinci planda 

ortaya Bir genqlik olarak

bu durum bize bu konuda da bir fikir verebilir ve ki,
idealler, maddi daha onemlidir. 

3. Hz. sualler ve

cevaplar olarak soyledikleri, bir
ve bir sadece
dir. Bu bir ve kulun

4. Hz. gerek babasi ve gerekse toplumuyla 
kanina izahlarla ikna 

fakar Ancak onun bu faaliyetinde,

olan uslup dikkat 

bir kigi konumundaki babasina Hz, fbrahim'in ve duygu yiiklu
sozleri onemli bir etmektedir.

ve Hz. Yusuf (as)

Kur'dn'da en olarak nitelendirilen Yusuf
bir zor bir

bir gencin iffet ve bahseden

Bu Allah Tedld, biri



Yusuf

Yakub'a Hz. Yusuf,

Hz. Yusuf
de Ne var ki, Hz. Yusuf da,

ve araya karar
ve bir hikayesi

bir bir

diye bir sonra, evin
gayri bir ve

bu Hz. bu
nada sozler, peygamberin kadar,

iyilik edilen bir
da dilckat qekicidir.

ve gel!" dedi.'

Zim ve

Bu sozleriyle iffet ve sahibi son
rece bir eden Yusuf ne var ki,

Her Yusuf bu olayda
ise Hz. Yusuf bir kez daha gayri 

ile her peygamberin
liklerinden biri tarn bir teslimiyetle o da dua ve

o

ve

Mukaddes vc

Gore Bursa 1998.

12133
12/34



ve yana eser u,

ve

Hz. Yusuf kendinden

olarak ve bile

kadanyla, Allah

en olarak

edebi pedagojik
dikkat

bir Ote

psikolojisi da dikkate pek hakikati
eden

1. her ancak Allah ve
O'ndan Hz Yusuf un, her

ve her

yolu Ayetler,
her durumda, her 

kadir dilemeyi bir olarak
te

2. ve bu
diinyada da ahirette de olarak Her

dar, belli bir de Hz. un,
itibariyle ve

raviz bu da

3. Hz. Yusuf,

nelerde ve
Bu o, din

hizmet bu din
deri kabul

4. Hz. Yusuf gerek teklif anda,
rek ve

'' ts., 99.



bilhassa Hz.

Yakub'la sohbet bir
ona bir muainelede

istediginde, Hz. Yusuf,
kuyuya ve

ri, itibaren

5. Hz. Yusuf ve aile an, bir
hiikumdar bir aile gibi ve
dan inerek yerde da bir olarak kabul 
edilebilir. Onun bile yetki

goziinde "kendilerinden biri"
zaman Hz. Yusuf un ve

bunun yerine getirerek bu konuda da bir
tefsirlerde boyle davranmasi konusunda 

Hz. Yusuf'un vahiy Cebrail tarafindan ifade
ehemmiyetine

Hz. Peygamber de buna
tedir. da gerek gerekse sonraki

bulunmak suretiyle ve

daima veren bir

. Hz. Musa (as)

Firavun'un Hz Musa (as)
genlik erip Allah ona ve hikrnet

iken, kabilesinden
birinin ancak

bu olarak
Allah'tan af ve anlayarak tevbe

Onun bu ve tevbesi, onu affetmesiyle 

Bu ayetlerde, genqlerin sebebiyle
her soze, kanrvereceklerine bir soz

Konva



konusudur. Yine bu ayetlerden,

ve sebebiyle hatalar sonucunda, yine

rek af ve dilemesi boyle

insana eden bu

giinah kigiye, birinci daha olan
bir telkinde bulunur: Onu ve

sokarak, ve bu

bunun boyle Allah

konuyla ayette

Bu nedenle, rehberlik yapanlar, giinahlar

sebebiyle yerine, yine O'na yonelmeyi ve O'na

ehemmiyetle telkin 

Medyen'e bir iyilik
Hz. ailesiyle ve on siireyle burada Hz.

Musa, donerken, Tur Allah onunla

Ancak bu diyalog bir

hadiseyi

"Allah sag Ya Mu-
sa?"... Musa: ona

onunla Daha
28.

Allah Hz. Musa'ya elindeki asayi ve onun da 

onu bir ve

bir gecede, elinde bire koca bir 
bir Boylece

Allah Hz. ve sahip bu mucizeye

Ardmdan, ona elindeki asayi 
dince, Musa bir ejderha kargiya ve
once anlata anlata bitiremedigi kendi bu

ni son derece ve Acaba
Allah Musa'ya elindeki de nedir, Ya diye
sonnadan ve elinde nesnenin onun 
nu Hz. Musa'ya bire bir

28116



Hz. olurdu'? bu hadiseden

buna ve en uygun hale
reklidir.

Hz. Musa'ya,
ve onun bu konudaki Hz.

bu isteklerde
Bunlardan biri de kendisine ve

destek
hit olan bizler Hz. bu dikkat Zira o, Al-
lah dilekte bu de

verilinesine vesile
en iyiligi bilginleri
dir: (as) 'a gibi bir

Hz. ken-

ve ona istedi.
de yaptr

29

Hz. Musa'nin bir hadise de
ve b.

vayetine gore, Hz. (as)

en

diye {as) diye cevap

Allah ederek

yevde bir

(as) "Ey
o

Hz. bu

"kendini bile bir peygainber 
Allah uygun

her u tevazu, ve
hibi olan Allah bilmek

4
27; 170, Ayet bkz. 28/16



Her

dedi.

dedi.

ayetlerde Hz. ona

ki, bu,

" gelmektedir. Bu ayetlerden, yolculuklarda
veya veya

uygun yoniinde bir 

bir nokta, b.

bu hadiseyi unutarak haber 

epeyce zorunda

Hz. Musa (as)

bir
dedi:

bu ifadclerden
Bu, bir ve bir

kendisinden ilim
bu

(as), Hz. Musa'ya, "Sen
sin" ragmen, Hz.

Hz. olay
cek bir erdi ve
(as) Hz. (sav)

bu

18/65-66..
3



Allah bize

dahu pek gore-
cekti "

siralanabilir:

I. Hz. Musa tecriibesi olmayan bir 

taraf ve bunun getirdigi psikolojik ve 

siyasi ayetler,

kolojik ancak tevbe ve tekrar Allah'a 

den etmektedir. bir

sorunu olan psikolojisinden kaynaklanan Allah'a ve dine

Allah'a do-
ve bu ayetlerde

bir degeri goriilebilir.

2. Allah Teala'nin Tur Hz. Musa

diyalog

ve daha sonra o bir ejderha halini da
radan, herhangi bir telkin iqin mutlaka bir on

bunun pedagojik bir oldugu

3. Hz. Musa, bu diyalog

bir goniil kolay-

olan pelteklik gi-

konularinda Allah'a dua ve nihayet Harun'a da

peygainberlik verilerek 

bu isteklerde hususlar bize telkin etmektedir.

bir yeterli derecede iqin huzuru ve

sahip ve kolay

yandan Hz. kendisinde

var olan ve probleminin

dua hatta Harun'un daha giizel ve

biri iqin onunla

de durum, her zaman her

ve ve takdir

de Hz.

Enbiya 27;



de kendisi gibi peygainber etrnesi de son derece

4. peygainber ragmen Hz. Musa,
ve yeni (as) ile 

Bu bilgiyi elde
kompleksinden

5. Her gibi ve

leci perde
Ozellikle iqin, sebat ve sabrr

bu konuda da Kerim'de en ornekler

insanoglunun ve
rek, arka da hesaba

lenmektedir

6. Hz. Musa hizmetinde genq b. Nun)
daki hizmetler

darn edilmeli, ancak de Zira ve
rumluluk erken takdirde, hayatta

fayda Bu Hz. Peygamber'in,

iken Hz. etmesi, b.

Zeyd'i, 18-20 ordu gibi

etmesi onernli

neklerdir. verilmeli, de

Kehf

Kehf olarak ve her yoniiyle

ibret verici ve bahseden

gore, putperest bir ve
birkaq bu dile

veya din
bir orada
derin bir 309



Hz. ifade bu hak-

i ayetlerde denilmektedir:

biz

Biz

imparatoru Dekyanos'un 

dikilerek)

Biz Yoksa

?

Soz konusu ve bu korkina-

ve neticede

uyutmak suretiyle koruyup, dikkat

ayetler, ve
hususunda, bir sahip olabileceklerine

etmektedir. Zira ve
olarak yes bir her

telkine davete cevap bir olarak

ve Hz. Meryem

ayetlerinde Hz. Meryein'e de yer

annesi

Hz. Zekeriya gibi salih ve bir peygamberin

Allah tarafindan gibi

ise inzivaya bah-

ibadete tefsirlerde "el-

Hz. bizzat

tek bir Hz.
orada

Hz.
Zira 0, diledi-



raki bizlere

bir

bir

'a

iqin

bir bir

dedi.

ve
da hem

dedi. Meryem o

"Ah! once

Hz. kalan Hz.
son derece dikkat qekicidir.

ve iffetli bir iken boyle bir durum
ne izah bir

once olseydim de

giden biri en
ifadelerdir.

burada bizlere Hz.
ve onun

dilmektedir. Hz. Meryem, iqin en
iqin, boyle bir yerine

tercih ettigini son derece bir ortaya

Hz. Meryem, "Allah
bir en

edeb takva ve

AI-i 3/37
40

9118

Bursa
3



bile biri

yerini
genqlik en

Bu son derece

duygusu, daha

gin bir bu durumu onun -
da sebep 

ruh ve en
Allah ve O'na

iman eden genqlik donemlerinde ibretli
hadiselcri sonraki

de
Hz. Hz. Yusuf ve Hz. gi-

bi Kehf gibi ve Hz.
gibi ve ozenle bir annesinin

Ayetlerdeki
ortak paydasi, ile

riz. Bu iman ve kulluk
korumaktadir. Yine bir di-

ortak ozellik ise bu Teala'ya dua ve niyazda
derece ki Allah

hususunda duayi Kanaatimizce,
genqlik telkin edilebilecek ya da daba 

cukluk en genqlik
Teala'ya tabii ve dua

ise ya itibaren
ya en
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