






Ha run Yah ya müs te ar is mi ni kul la nan ya zar Ad nan Ok tar,

1956 yı lın da An ka ra'da doğ du. İlk, or ta ve li se öğ re ni mi ni

An ka ra'da ta mam la dı. Da ha son ra İs tan bul Mi mar Si nan Üni -

ver si te si Gü zel Sa nat lar Fa kül te si'nde ve İs tan bul Üni ver si te -

si Fel se fe Bö lü mü'nde öğ re nim gör dü. 1980'li yıl lar dan bu ya -

na, ima ni, bi lim sel ve si ya si ko nu lar da pek çok eser ha zır la dı.

Bun la rın ya nı sı ra, ya za rın ev rim ci le rin sah te kar lık la rı nı, id di -

ala rı nın ge çer siz li ği ni ve Dar wi nizm'in kan lı ide olo ji ler le olan

ka ran lık bağ lan tı la rı nı or ta ya ko yan çok önem li eser le ri bu lun -

mak ta dır.

Ha run Yah ya'nın eser le ri yak la şık 30.000 res min yer al dı ğı top -

lam 45.000 say fa lık bir kül li yat tır ve bu kül li yat 60 fark lı di le çev -

ril miş tir.

Ya za rın müs te ar is mi, in kar cı dü şün ce ye kar şı mü ca de le eden iki

pey gam be rin ha tı ra la rı na hür me ten, isim le ri ni yad et mek için Ha -

run ve Yah ya isim le rin den oluş tu rul muş tur. Ya zar ta ra fın dan ki tap -

la rın ka pa ğın da Re su lul lah'ın müh rü nün kul la nıl mış ol ma sı nın sem -

bo lik an la mı ise, ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Bu mü hür, Ku ran-ı Ke -

rim'in Al lah'ın son ki ta bı ve son sö zü, Pey gam be ri miz (sav)'in de ha -

tem-ül en bi ya ol ma sı nı rem zet mek te dir. Ya zar da, ya yın la dı ğı tüm ça -

lış ma la rın da, Ku ran'ı ve Re su lul lah'ın sün ne ti ni ken di ne reh ber

edin miş tir. Bu su ret le, in kar cı dü şün ce sis tem le ri nin tüm te mel id di -

ala rı nı tek tek çü rüt me yi ve di ne kar şı yö nel ti len iti raz la rı tam ola rak

sus tu ra cak "son söz"ü söy le me yi he def le mek te dir. Çok

bü yük bir hik met ve ke mal sa hi bi olan Re su lul -

lah'ın müh rü, bu son sö zü söy le me ni ye ti nin bir

dua sı ola rak kul la nıl mış tır. 

Ya za rın tüm ça lış ma la rın da ki or tak he def, Ku -

ran'ın teb li ği ni dün ya ya ulaş tır mak, böy le lik -

le in san la rı Al lah'ın var lı ğı, bir li ği ve ahi ret gi -

bi te mel ima ni ko nu lar üze rin de dü şün me ye

sevk et mek ve in kar cı sis tem le rin çü rük te -

mel le ri ni ve sap kın uy gu la ma la rı nı

göz ler önü ne ser mek tir.

Ni te kim Ha run Yah ya'nın

eser le ri Hin dis tan'dan

Ame ri ka'ya, İn -

YA ZAR VE ESER LE Rİ HAK KIN DA



gil te re'den En do nez ya'ya, Po lon ya'dan Bos na Her sek'e, İs pan ya'dan Bre zil ya'ya, Ma lez -

ya'dan İtal ya'ya, Fran sa'dan Bul ga ris tan'a ve Rus ya'ya ka dar dün ya nın da ha pek çok ül ke -

sin de be ğe niy le okun mak ta dır. İn gi liz ce, Fran sız ca, Al man ca, İtal yan ca, İs pan yol ca, Por te -

kiz ce, Ur du ca, Arap ça, Ar na vut ça, Rus ça, Boş nak ça, Uy gur ca, En do nez ya ca, Ma lay ca, Ben -

go li, Sırp ça, Bul gar ca, Çin ce, Kish wa hi li (Tan zan ya'da kul la nı lı yor), Hau sa (Af ri ka'da

yay gın ola rak kul la nı lı yor), Dhi vel hi (Ma uri tus'ta kul la nı lı yor), Da ni mar ka ca ve İs veç ce

gi bi pek çok di le çev ri len eser ler, yurt dı şın da ge niş bir oku yu cu kit le si ta ra fın dan ta kip

edil mek te dir. 

Dün ya nın dört bir ya nın da ola ğa nüs tü tak dir top la yan bu eser ler pek çok in sa nın iman et -

me si ne, pek ço ğu nun da ima nın da de rin leş me si ne ve si le ol mak ta dır. Ki tap la rı oku yan, in -

ce le yen her ki şi, bu eser ler de ki hik met li, öz lü, ko lay an la şı lır ve sa mi mi üs lu bun, akıl cı

ve il mi yak la şı mın far kı na var mak ta dır. Bu eser ler sü rat li et ki et me, ke sin ne ti ce ver me,

iti raz edi le mez lik, çü rü tü le mez lik özel lik le ri ta şı mak ta dır. Bu eser le ri oku yan ve üze rin -

de cid di bi çim de dü şü nen in san la rın, ar tık ma ter ya list fel se fe yi, ate iz mi ve di ğer sap kın

gö rüş ve fel se fe le rin hiç bi ri ni sa mi mi ola rak sa vu na bil me le ri müm kün de ğil dir. Bun dan

son ra sa vun sa lar da an cak duy gu sal bir inat la sa vu na cak lar dır, çün kü fik ri da ya nak la rı

çü rü tül müş tür. Ça ğı mız da ki tüm in kar cı akım lar, Ha run Yah ya kül li ya tı kar şı sın da fik ren

mağ lup ol muş lar dır.

Kuş ku suz bu özel lik ler, Ku ran'ın hik met ve an la tım çar pı cı lı ğın dan kay nak lan mak ta dır.

Ya za rın ken di si bu eser ler den do la yı bir övün me için de de ğil dir, yal nız ca Al lah'ın hi da -

ye ti ne ve si le ol ma ya ni yet et miş tir. Ay rı ca bu eser le rin ba sı mın da ve ya yın lan ma sın da

her han gi bir mad di ka zanç he def len me mek te dir.

Bu ger çek ler göz önün de bu lun du rul du ğun da, in san la rın gör me dik le ri ni gör me le ri ni sağ -

la yan, hi da yet le ri ne ve si le olan bu eser le rin okun ma sı nı teş vik et me nin de, çok önem li bir

hiz met ol du ğu or ta ya çık mak ta dır.

Bu de ğer li eser le ri ta nıt mak ye ri ne, in san la rın zi hin le ri ni bu lan dı ran, fik ri kar ma şa mey -

da na ge ti ren, kuş ku ve te red düt le ri da ğıt ma da, ima nı kur tar ma da güç lü ve kes kin bir et -

ki si ol ma dı ğı ge nel tec rü be ile sa bit olan ki tap la rı yay mak ise, emek ve za man kay bı na ne -

den ola cak tır. İma nı kur tar ma ama cın dan zi ya de, ya za rı nın ede bi gü cü nü vur gu la ma ya

yö ne lik eser ler de bu et ki nin el de edi le me ye ce ği açık tır. Bu ko nu da kuş ku su olan lar var -

sa, Ha run Yah ya'nın eser le ri nin tek ama cı nın din siz li ği çü rüt mek ve Ku ran ah la kı nı yay -

mak ol du ğu nu, bu hiz met te ki et ki, ba şa rı ve sa mi mi ye tin açık ça gö rül dü ğü nü oku yu cu la -

rın ge nel ka na atin den an la ya bi lir ler. 

Bi lin me li dir ki, dün ya üze rin de ki zu lüm ve kar ma şa la rın, Müs lü man la rın çek tik le ri ezi -

yet le rin te mel se be bi din siz li ğin fik ri ha ki mi ye ti dir. Bun lar dan kur tul ma nın yo lu ise,

din siz li ğin fik ren mağ lup edil me si, iman ha ki kat le ri nin or ta ya kon ma sı ve Ku ran ah la kı -

nın, in san la rın kav ra yıp ya şa ya bi le cek le ri şe kil de an la tıl ma sı dır. Dün ya nın gün den gü ne

da ha faz la içi ne çe kil mek is ten di ği zu lüm, fe sat ve kar ga şa or ta mı dik ka te alın dı ğın da bu

hiz me tin el den gel di ğin ce hız lı ve et ki li bir bi çim de ya pıl ma sı ge rek ti ği açık tır. Ak si hal -

de çok geç ka lı na bi lir.

Bu önem li hiz met te ön cü ro lü üst len miş olan Ha run Yah ya kül li ya tı, Al lah'ın iz niy le, 21.

yüz yıl da dün ya in san la rı nı Ku ran'da ta rif edi len hu zur ve ba rı şa, doğ ru luk ve ada le te, gü -

zel lik ve mut lu lu ğa ta şı ma ya bir ve si le ola cak tır.







l Bu ki tap ta ve di ğer ça lış ma la rı mız da ev rim te ori si nin çö kü şü ne özel bir yer ay rıl ma sı nın ne de ni, bu te -

ori nin her tür lü din aleyh ta rı fel se fe nin te me li ni oluş tur ma sı dır. Ya ra tı lı şı ve do la yı sıy la Al lah'ın var lı ğı nı in -

kar eden Dar wi nizm, 140 yıl dır pek çok in sa nın ima nı nı kay bet me si ne ya da kuş ku ya düş me si ne ne den ol -

muş tur. Do la yı sıy la bu te ori nin bir al dat ma ca ol du ğu nu göz ler önü ne ser mek çok önem li bir ima ni gö rev -

dir. Bu önem li hiz me tin tüm in san la rı mı za ulaş tı rı la bil me si ise zo run lu dur. Ki mi oku yu cu la rı mız bel ki tek

bir ki ta bı mı zı oku ma im ka nı bu la bi lir. Bu ne den le her ki ta bı mız da bu ko nu ya özet de ol sa bir bö lüm ay -

rıl ma sı uy gun gö rül müş tür.

l Be lir til me si ge re ken bir di ğer hu sus, bu ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Ya za rın tüm ki tap la rın da ima ni ko -

nu lar, Ku ran ayet le ri doğ rul tu sun da an la tıl mak ta, in san lar Al lah'ın ayet le ri ni öğ ren me ye ve ya şa ma ya da -

vet edil mek te dir ler. Al lah'ın ayet le ri ile il gi li tüm ko nu lar, oku ya nın ak lın da hiç bir şüp he ve ya so ru işa re -

ti bı rak ma ya cak şe kil de açık lan mak ta dır. 

l Bu an la tım sı ra sın da kul la nı lan sa mi mi, sa de ve akı cı üs lup ise ki tap la rın ye di den yet mi şe her kes ta ra -

fın dan ra hat ça an la şıl ma sı nı sağ la mak ta dır. Bu et ki li ve ya lın an la tım sa ye sin de, ki tap lar "bir so luk ta oku -

nan ki tap lar" de yi mi ne tam ola rak uy mak ta dır. Di ni red det me ko nu sun da ke sin bir ta vır ser gi le yen in san -

lar da hi, bu ki tap lar da an la tı lan ger çek ler den et ki len mek te ve an la tı lan la rın doğ ru lu ğu nu in kar ede me mek -

te dir ler.

l Bu ki tap ve ya za rın di ğer eser le ri, oku yu cu lar ta ra fın dan biz zat oku na bi le ce ği gi bi, kar şı lık lı bir soh bet

or ta mı şek lin de de oku na bi lir. Bu ki tap lar dan is ti fa de et mek is te yen bir grup oku yu cu nun ki tap la rı bi ra -

ra da oku ma la rı, ko nuy la il gi li ken di te fek kür ve tec rü be le ri ni de bir bir le ri ne ak tar ma la rı açı sın dan ya rar lı

ola cak tır.

l Bu nun ya nın da, sa de ce Al lah'ın rı za sı için ya zıl mış olan bu ki tap la rın ta nın ma sı na ve okun ma sı na kat kı -

da bu lun mak da bü yük bir hiz met ola cak tır. Çün kü ya za rın tüm ki tap la rın da is pat ve ik na edi ci yön son

de re ce güç lü dür. Bu se bep le di ni an lat mak is te yen ler için en et ki li yön tem, bu ki tap la rın di ğer in san lar ta -

ra fın dan da okun ma sı nın teş vik edil me si dir.

l Ki tap la rın ar ka sı na ya za rın di ğer eser le ri nin ta nı tım la rı nın ek len me si nin ise önem li se bep le ri var dır. Bu

sa ye de ki ta bı eli ne alan ki şi, yu ka rı da söz et ti ği miz özel lik le ri ta şı yan ve oku mak tan hoş lan dı ğı nı um du ğu -

muz bu ki tap la ay nı va sıf la ra sa hip da ha bir çok eser ol du ğu nu gö re cek tir. İma ni ve si ya si ko nu lar da ya rar -

la na bi le ce ği zen gin bir kay nak bi ri ki mi nin bu lun du ğu na şa hit ola cak tır.

l Bu eser ler de, di ğer ba zı eser ler de gö rü len, ya za rın şah si ka na at le ri ne, şüp he li kay nak la ra da ya lı izah la -

ra, mu kad de sa ta kar şı ge re ken ada ba ve say gı ya dik kat edil me yen üs lup la ra, bur kun tu ve ren ümit siz, şüp -

he ci ve ye'se sü rük le yen an la tım la ra rast la ya maz sı nız.
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Al lah Ku ran'da Müs lü man la rın, Pey gam ber Efen di miz Hz.

Mu ham med (sav)'e ve on dan ön ce gön de ril miş olan tüm pey -

gam ber le re ve bu pey gam ber le re in di ri len le re iman et tik le ri ni

bil dir mek te dir. Ba ka ra Su re si'nin 4. aye tin de Rab bi miz Müs lü -

man lar için "On lar, sa na in di ri le ne, sen den ön ce in di ri len le re

iman eder ler..." bu yur mak ta dır. 

Ku ran'da bil di ril di ği gi bi İn cil, Tev rat, Ze bur ve Hz. İb ra him'in

say fa la rı geç miş te ya şa mış olan pey gam ber le re in di ril miş ki tap lar -

dır. Bu ki tap la rın bir kıs mı yok ol muş, bir kıs mı da tah rif ol muş ve -

ya de ğiş ti ril miş tir. Fa kat bu na rağ men iç le rin de, hak di ne ait bir çok

ger çek ve doğ ru izah yer al mak ta dır. Müs lü man lar bu ki tap la rı Ku -

ran'a ve sün ne te gö re de ğer len di rip, ayet le re ve ha dis le re uy gun

olan izah la rın doğ ru ol du ğu na hüsn-ü zan eder ler. Do la yı sıy la, Ku -

ran'a uy gun, sün ne te mu ta bık Tev rat ve İn cil izah la rı Müs lü -

man la rın is ti fa de ede bi le cek le ri izah lar dır. An cak te mel şart,

bu izah la rın Ku ran ayet le ri ne ve ha dis le re uy gun ol ma sı dır. 

Al lah bu ki tap la rın, gön de ril dik le ri top lum lar da in -

12



san lar için yol gös te ri ci ol duk la rı nı bil dir miş tir. Ayet ler de şöy le

buy rul mak ta dır:

O, sa na Ki ta bı hak ve ken din den ön ce ki le ri doğ ru la yı cı

ola rak in dir di. O, Tev rat'ı ve İn cil'i de in dir miş ti. Bun dan

(Kur'an'dan) ön ce (on lar) in san lar için bir hi da yet idi ler...

(Al-i İm ran Su re si, 3-4)

Bir di ğer ayet te Tev rat için şu şe kil de bil di ril mek te dir:

Ger çek şu ki, Biz Tev rat'ı, için de bir hi da yet ve nur ola rak

in dir dik. Tes lim ol muş pey gam ber ler, Ya hu di le re onun la

hük me der ler di. Bil gin-yö ne ti ci ler (Rab ba ni yun) ve yük sek

bil gin ler de (Ah bar), Al lah'ın ki ta bı nı ko ru mak la gö rev li

kı lın dık la rın dan ve onun üze ri ne şa hid ler ol duk la rın dan

(onun la hük me der ler di.)... (Mai de Su re si, 44)

Oku mak ta ol du ğu nuz bu ki tap ta da, Tev rat'ta yer alan izah -

lar dan bo zul muş, de je ne re edil miş kı sım lar ele alın ma mış, sa de ce

Ku ran'a ve Pey gam be ri miz (sav)'in ha dis le ri ne uy gun izah lar kul -

la nıl mış tır. An cak yi ne de Tev rat'ta ki Al lah'ın Za tı na yö ne lik ba zı

teş bih li (ben zet me li) an la tım şe kil le ri, Ku ran'da ki üs lup tan fark -

lı lık gös ter mek te dir. Yü ce Rab bi miz her tür lü ek sik lik ten mü -

nez zeh tir ve O'nun hiç bir ben ze ri yok tur. Bu ba kım dan, bir kı sım

Tev rat pa saj la rı na şerh (açık la ma) ek le miş tir.
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Mu har ref Tev rat'ın İçin de ki Gü zel ve Hik met li
Açık la ma la rı, İma nın Nu ru ile Gör mek

Tev rat, Al lah'ın Hz. Mu sa'ya vah yet ti ği mü ba rek bir ki -

tap tır. Al lah, bir Ku ran aye tin de Tev rat'ın "nur" ola rak in -

di ril di ği ni bil dir mek te dir: 

Ger çek şu ki, Biz Tev rat'ı, için de bir hi da yet ve nur ola -

rak in dir dik. Tes lim ol muş pey gam ber ler, Ya hu di le re

onun la hük me der ler di. Bil gin-yö ne ti ci ler (Rab ba ni yun)

ve yük sek bil gin ler de (Ah bar), Al lah'ın ki ta bı nı ko ru -

mak la gö rev li kı lın dık la rın dan ve onun üze ri ne şa -

hid ler ol duk la rın dan (onun la hük me der ler di)...

(Mai de Su re si, 44)

En'am Su re si'nde ise Hz. Mu sa'ya in di ri len ki ta -

bın, "hi da yet ve rah met" ol du ğu şöy le bil di ril mek te -

dir:



15

Son ra Biz Mu sa'ya iyi lik ya pan la rın üze rin de (ni me ti mi zi)

ta mam la mak her şe yi ay rı ay rı açık la mak ve bir hi da yet ve

rah met ola rak Ki ta bı ver dik. Umu lur ki, Rab le ri ne ka vu şa -

cak la rı na ina nır lar. (En'am Su re si, 154)

Ay rı ca Ku ran'da Mu sa'ya vah ye di len ki ta bın, in san la ra "yol

gös te ri ci" kı lın dı ğı (Sec de Su re si, 23); "bir reh ber ve bir rah met" ol -

du ğu (Ah kaf Su re si, 12); on la rı "ka ran lık lar dan nu ra çı kar ma sı"

için in di ril di ği (İb ra him Su re si, 5); "Rab le rin den kor kan lar için bir

hi da yet ve bir rah met" ol du ğu (A'raf Su re si, 154) ve bu ki tap ta "her -

şey den bir öğüt ve her şe yin ye ter li bir açık la ma sı" ol du ğu (A'raf

Su re si, 145) bil di ril mek te dir. 

Gü nü müz de ki Tev rat, Ku ran ayet le ri ve Pey gam ber Efen di miz

(sav)'in ha dis le ri ile bir lik te in ce len di ğin de, için de hak di ne ait pek

çok ko nu nun ko run du ğu, bir çok gü zel ve hik met li açık la ma lar içer -

di ği gö rü lür. Al lah'ın bir li ği, Al lah kor ku su, Al lah sev gi si, Al lah'a

ita at ve tes li mi yet, şü kür ve du a, iman çoş ku su ve se vin ci, ye ni den

di ri liş, kı ya met gü nü gi bi inanç esas la rı nın, mu har ref Tev rat'ın için -

de, da ğı nık da ol sa yer al dı ğı gö rül mek te dir. Ay rı ca gü nü müz de ki

Tev rat'ta ada let, şef kat, mer ha met, al çak gö nül lü lük gi bi ah la ki de -

ğer ler le bir lik te, hır sız lık yap ma mak, zi na dan sa kın mak, hi le yap -

ma mak, fa iz le pa ra kul lan ma mak, do muz eti ye me mek gi bi hak di -

ne ait pek çok hü küm le de kar şı la şıl mak ta dır.

An cak Tev rat, yi ne Ku ran'da bil di ril di ği üze re, son ra dan tah rif

edil miş ve içi ne in san söz le ri ka tı la rak, hak ki tap ol ma özel li ği ni

kay bet miş tir. Bu ne den le bu gün eli miz de ki Tev rat, "mu har ref (tah -

rif edil miş) Tev rat"tır. Tev rat'ın de ği şik li ğe, bo zul ma ya uğ ra dı ğı,

Ku ran'da şu ayet ler le bil di ril mek te dir:

Ki mi Ya hu di ler, ke li me le ri ‘ko nul duk la rı yer ler den' sap tı rır -

lar ve dil le ri ni eğip bü ke rek ve di ne bir kin ve hınç bes le ye -

rek: "Din le dik ve kar şı gel dik. İşit, -işit mez ola sı- ve ‘Rai na'

Ha run Yah ya (Ad nan Ok tar)
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bi zi güt, bi ze bak" der ler. Eğer on lar: "İşit tik ve ita at et tik, sen

de işit ve ‘Bi zi gö zet' de se ler di, el bet te ken di le ri için da ha ha -

yır lı ve da ha doğ ru olur du. Fa kat Al lah, on la rı kü für le ri do -

la yı sıy la la net le miş tir. Böy le ce on lar, az bir bö lü mü dı şın da,

inan maz lar. (Ni sa Su re si, 46)

Siz (Müs lü man lar,) on la rın si ze ina na cak la rı nı umu yor mu -

su nuz? Oy sa on lar dan bir bö lü mü, Al lah'ın sö zü nü işi ti yor,

(iyi ce al gı la yıp) akıl er dir dik ten son ra, bi le bi le de ğiş ti ri yor -

lar dı. (Ba ka ra Su re si, 75)

Söz leş me le ri ni boz ma la rı ne de niy le, on la rı la net le dik ve

kalp le ri ni kas ka tı kıl dık. On lar, ke li me le ri ko nul duk la rı yer -

ler den sap tı rır lar. (Sık sık) Ken di le ri ne ha tır la tı lan şey den

(ya rar la nıp) pay al ma yı unut tu lar. İç le rin den bi ra zı dı şın da,

on lar dan sü rek li iha net gö rür du rur sun. Yi ne de on la rı af fet,

al dı rış et me. Şüp he siz Al lah, iyi lik ya pan la rı se ver. (Mai de

Su re si, 13)

Ey pey gam ber, kalp le ri inan ma dı ğı hal de ağız la rıy la "İnan -

dık" di yen ler le Ya hu di ler den kü für için de ça ba har ca yan lar

se ni üz me sin. On lar, ya la na ku lak tu tan lar, sa na gel me yen

di ğer top lu luk adı na ku lak tu tan lar (ha ber top la yan lar)dır.

On lar, ke li me le ri yer le ri ne ko nul duk tan son ra sap tı rır lar,

"Si ze bu ve ri lir se onu alın, o ve ril mez se on dan ka çı nın" der -

ler. Al lah, ki min fit ne(ye düş me)si ni is ter se, ar tık onun için

sen Al lah'tan hiç bir şe ye ma lik ola maz sın. İş te on lar, Al lah'ın

kalp le ri ni arıt mak is te me dik le ri dir. Dün ya da on lar için bir

aşa ğı lan ma, ahi ret te on lar için bü yük bir azap var dır. On lar,

ya la na ku lak tu tan lar dır, ha ram yi yi ci ler dir. Sa na ge lir ler se

ara la rın da hük met ve ya on lar dan yüz çe vir. Eğer on lar dan

yüz çe vi re cek olur san, sa na hiç bir şey le ke sin ola rak za rar ve -

re mez ler. Ara la rın da hük me der sen ada let le hük met. Şüp he -
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siz, Al lah, ada let le hü küm yü rü ten le ri se ver. (Ma di e Su re si,

41-42)

Al-i İm ran Su re si'nde ise, Al lah "Ey Ki tap Eh li, ne den hak kı

ba tıl ile ör tü yor ve bil di ği niz hal de hak kı giz li yor su nuz?" (Al-i

İm ran Su re si, 71) di ye bu yur mak ta dır. Bir baş ka Ku ran aye tin de Yü -

ce Rab bi miz, İs ra i lo ğul la rı'nı Tev rat'la il gi li şöy le uyar mak ta dır:

"... Öy ley se in san lar dan kork ma yın, Ben den kor kun ve ayet -

le ri mi az bir de ğe re kar şı lık sat ma yın. Kim Al lah'ın in dir di -

ğiy le hük met mez se, iş te on lar, ka fir olan lar dır." (Mai de Su re -

si, 44)

Ayet ler de de ha ber ve ril di ği gi bi, Tev rat'ta hak ol du ğu na hüs -

nü zan et ti ği miz kı sım la rın ya nı sı ra, çok önem li bo zul ma lar da

mev cut tur. Ahi ret inan cı di nin bir ge re ği ol du ğu hal de, bu inan ca

ait izah la rın ço ğu çı ka rıl mış; hat ta bu nu red de den ifa de ler kon muş

(Va iz, 9:5-6; Va iz, 1:4); Pey gam ber le re iliş kin if ti ra ma hi ye tin de ifa -

de ler ek len miş (Ho şe a, 12:3; Ya ra tı lış, 32:28; Ye rem ya, 23:14; Ya -

sa'nın Tek ra rı, 18:20, 22); hep sin den öte si her tür lü ek sik lik ten mü -

nez zeh Yü ce Rab bi miz'in Za tı na yö ne lik sap kın an la tım la ra (Ya ra tı -

lış, 2:2; Mı sır'dan Çı kış, 34:14; Ya ra tı lış, 5:1, Ye şa ya, 51:9; Mez mur -

lar, 74:23; Ye şa ya, 63:9; Ye rem ya, 31:9; 2. Kral lar, 17:17-18) ve bu na

ben zer ba tıl ina nış ve açık la ma la ra yer ve ril miş tir (Al lah'ı ten zih

edi riz). Tev rat'ın in di ril di ği İs ra i lo ğul la rı kav mi ara sın da, Hz. Mu -

sa'nın ön der li ğin dey ken bi le, Al lah'ın hü küm le ri ne uy ma yan, Hz.

Mu sa'ya baş kal dı ran lar ol muş tur. Ba zı İs ra i lo ğul la rı'nın bu is yan -

kar lık la rı hem Ku ran'da hem de Tev rat'ta de tay lı ola rak an la tıl mak -

ta dır. Ku ran ayet le rin de şöy le bil di ril mek te dir:

De ki: "Ey Ki tap Eh li, hak sız ye re di ni niz ko nu sun da aşı rı

git me yin ve da ha ön ce sap mış, bir ço ğu nu sap tır mış ve düm -

düz yol dan kay mış bir top lu lu ğun he va (is tek ve tut ku)la rı na



uy ma yın." İs ra i lo ğul la rı'ndan in kar eden le re, Da vud ve Mer -

yem oğ lu İsa di liy le la net edil miş tir. Bu, is yan et me le ri ve

had di aş ma la rı ne de niy le dir. Yap mak ta ol duk la rı mün -

ker(çir kin iş)ler den bir bir le ri ni sa kın dır mı yor lar dı. Yap mak -

ta ol duk la rı şey ne kö tü idi! On lar dan ço ğu nun in ka ra sa pan -

lar la dost luk lar kur duk la rı nı gö rür sün. Ken di le ri için ne fis -

le ri nin tak dim et ti ği şey ne kö tü dür. Al lah on la ra ga zab lan dı

ve on lar azap ta ebe di ka la cak lar dır. Eğer Al lah'a, pey gam be -

re ve ona in di ri le ne iman et se ler di, on la rı dost lar edin mez ler -

di. Fa kat on lar dan ço ğu fa sık olan lar dır. (Mai de Su re si, 77-

81)

En'am Su re si'nin 91. aye tin de ise Rab bi miz, İs ra i lo ğul la rı'nın

Hz. Mu sa'ya in di ri len ki ta bın ço ğu nu göz ar dı et tik le ri ni şöy le bil -

dir mek te dir:

On lar: "Al lah, be şe re hiç bir şey in dir me miş tir" de mek le

Al lah'ı kad ri nin hak kı nı ve re rek tak dir ede me di ler. De ki:

"Mu sa'nın in san la ra bir nur ve hi da yet ola rak ge tir di ği ve si -

zin de (par ça par ça) kâ ğıt lar üze rin de ya zı lı kı lıp (bir kıs mı -

nı) açık la dı ğı nız ve ço ğu nu göz ar dı et ti ği niz ki ta bı kim in -

dir di? Si zin ve ata la rı nı zın bil me di ği şey ler si ze öğ re til miş -

tir." De ki: "Al lah." Son ra on la rı bı rak içi ne 'dal dık la rı saç ma

uğ ra şı la rın da' oya la nıp-dur sun lar. (En'am Su re si, 91)

Al lah'ın hik me ti ola rak Tev rat'ta da, Hz. Mu sa'nın kav mi için

ken di si nin ar dın dan Tev rat hü küm le ri ni bo za cak la rı nı dü şün dü ğü

ve ki ta bı ko ru ma ya al ma ih ti ya cı his set ti ği an la tıl mak ta dır:

Mu sa Ya sa'nın söz le ri ni ek sik siz ola rak ki ta ba yaz ma yı bi ti rin ce, Rab'bin

Ant laş ma San dı ğı'nı ta şı yan Le vi li ler'e şu buy ru ğu ver di: "Bu Ya sa Ki ta -

bı'nı alın, Al lah'ınız Rab'bin Ant laş ma San dı ğı'nın ya nı na ko yun. Ora da

si ze kar şı bir ta nık ola rak kal sın. Çün kü si zin baş kal dı ran, dik baş lı ki şi ler

ol du ğu nu zu bi li yo rum. Bu gün ben sağ ken, ara nız day ken bi le Rab'be kar şı
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ge li yor su nuz; ölü müm den son ra da ha ne ka dar çok baş kal dı ra cak sı nız. Oy -

mak la rı nı zın bü tün ile ri ge len le ri ni, gö rev li le ri ni zi ba na ge ti rin. Bu söz le -

ri on la ra du yu ra ca ğım. Ye ri gö ğü on la ra kar şı ta nık tu ta ca ğım. Ölü müm -

den son ra büs bü tün yoz la şa ca ğı nı zı, si ze bu yur du ğum yol dan sa pa ca ğı nı -

zı bi li yo rum. Son gün ler de kö tü lük ler le kar şı la şa cak sı nız. Çün kü Rab'bin

gö zün de kö tü ola nı ya pa cak ve yap tık la rı nız la O'nu öf ke len di re cek si niz."

(Ya sa' nın Tek ra rı; 31:24-29)

He men be lirt mek ge re kir ki, söz ko nu su kim se ler Hz. Mu sa'nın

teb liğ et ti ği hak di ni ka bul et me miş, bu ne den le de je ne re et me ye

yel ten miş sa mi mi yet siz ve men fa at pe rest ki şi ler dir. Bu nun ya nın da

kuş ku suz sa mi mi şe kil de Al lah'a ina nan ve Rab bi miz'e kul luk et -

me ye ça lı şan pek çok din dar Ya hu di, ha ham ve di ğer din adam la rı

da ta rih bo yun ca Ya hu di lik için de var ol muş tur. Al lah Ku ran'da bu

sa mi mi, gü zel ah lak lı Ya hu di le ri şöy le ha ber ver mek te dir: 

Şüp he siz, Ki tap Eh lin den, Al lah'a; si ze in di ri le ne ve ken di -

le ri ne in di ri le ne -Al lah'a de rin say gı gös te ren ler ola rak-
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ina nan lar var dır. On lar Al lah'ın ayet le ri ne kar şı lık ola rak

az bir de ğe ri sa tın al maz lar. İş te bun la rın Rab le ri Ka tın da

ecir le ri var dır. Şüp he siz Al lah, he sa bı çok ça buk gö ren dir.

(Al-i İm ran Su re si, 199)

Tev rat'ın bo zu lan bu kı sım la rı, şey ta nın mü da he le si nin, et ki si -

nin his se dil di ği bö lüm ler dir. Bun lar te miz len di ğin de, ge ri ye şey ta -

ni mü da ha le ye uğ ra ma mış kı sım lar kal mak ta dır. Bu da, Mu har ref

Tev rat'ta ki de ğiş ti ril miş, son ra dan ek len miş bö lüm ler dik kat li ce ay -

rıl dı ğın da, ger çek Tev rat'a ula şı la ca ğı an la mı na ge lir. (En doğ ru su -

nu Al lah bi lir.) Bu ay rıl mış kı sım lar, okun du ğun da kal be şi fa olan,

ru ha nur ve fe rah lık ve ren söz ler dir. Mai de Su re si'nin 44. aye tin de

bil di ril di ği gi bi "hi da yet ve nur" olan kı sım lar dır. Oku mak ta ol du -

ğu nuz bu ki tap ta yer alan Tev rat izah la rı da, sa de ce Ku ran ayet le ri -

ne ve Pey gam be ri miz (sav)'in sün ne ti ne uy gun kı sım lar dır, hik met -

li gü zel öğüt ler dir. 

Tev rat'ta Ahi ret İnan cı nın Ol ma ma sı, 
Mu har ref Bir Ki tap Ol du ğu nun Gös ter ge si dir

Ahi ret inan cı di nin te me li dir ve ima nın esas la rın dan dır; ahi re -

te iman ol ma dan din ol maz, im ti han or ta mı kal maz, iyi ler le kö tü ler

bir olur. Bu da Al lah'ın dün ya yı ek sik lik le riy le, ge çi ci ola rak ya rat -

ma ama cı na ve Rab bi miz'in son suz ada le ti ne ay kı rı dır. İla hi ada le -

tin ger çek leş me si, iyi ler le kö tü le rin ay rıl ma sı, her ke sin hak et ti ği

kar şı lı ğı al ma sı ahi ret te ger çek le şe cek tir. Dün ya ha ya tı ge çi ci ola rak

kal dı ğı mız bir im ti han ye ri dir. Kim se nin bu dün ya da yap tık la rı ya -

nı na kal ma ya cak tır. Al lah ahi ret te ada le ti ni te cel li et ti re cek ve hiç

kim se "hur ma çe kir de ğin de ki ip lik çik ka dar bi le hak sız lı ğa uğ ra -

tıl ma ya cak"tır. (İs ra Su re si, 71) Bu Al lah'ın İla hi ada le ti nin ge re ği -

dir. 
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Bir kim se nin dün ya da her tür lü ah lak sız lı ğı ya pıp, ha ya tı nın

ölüm le so na er me si; yap tık la rı nın kar şı lı ğı nı al ma ma sı; Al lah'ın

İlah lık vas fı na uy gun de ğil dir. Mü min ler ahi re te ke sin bir bil giy le

iman eder ve Al lah'ın rı za sı nı ka zan mak, Al lah'ın aza bın dan ko run -

mak için ümit ve kor ku ara sın da, dün ya ha yat la rı nın son anı na ka -

dar gay ret eder ler. Ku ran'da Al lah mü min le rin ahi re te inanç la rı nı

şöy le bil dir mek te dir:

On lar, gay be ina nır lar, na ma zı dos doğ ru kı lar lar ve ken di le -

ri ne rı zık ola rak ver dik le ri miz den in fak eder ler. Ve on lar, sa -

na in di ri le ne, sen den ön ce in di ri len le re iman eder ler ve ahi -

re te de ke sin bir bil giy le ina nır lar. İş te bun lar, Rab le rin den

olan bir hi da yet üze re dir ler ve kur tu lu şa eren ler bun lar dır.

(Ba ka ra Su re si, 3-5)

Al lah Ki tap Eh li olan Mu se vi ler den mut ta ki olan la rın da, ahi -

ret gü nü ne iman et tik le ri ni şöy le bil dir mek te dir:

...  Ki tap Eh li'nden bir top lu luk var dır ki, ge ce vak tin de ayak -

ta du rup Al lah'ın ayet le ri ni oku ya rak sec de ye ka pa nır lar.

Bun lar, Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eder, ma ruf ola nı em -

re der, mün ker olan dan sa kın dı rır ve ha yır lar da ya rı şır lar. İş -

te bun lar sa lih olan lar dan dır. On lar ha yır dan her ne ya par -

lar sa, el bet te on dan yok sun bı ra kıl maz lar. Al lah, mut ta ki le ri

bi len dir." (Al-i İm ran Su re si, 113-115) 

İn kar cı lar la iman eden le rin ara sı nın ay rı la ca ğı, Al lah'a iman da

sa mi mi olan lar la sah te kar la rın or ta ya çı ka ca ğı ahi ret ha ya tı nın var -

lı ğı, Tev rat'ın ve İn cil'in Rab bi miz'in Ka tın dan in di ril di ği hak hal le -

rin de ve Ku ran'da yer al mak ta dır. Bu ger çek Ku ran'da, Tev be Su re -

si'nin 111. aye tin de şöy le bil di ril mek te dir: 

Hiç şüp he siz Al lah, mü'min ler den -kar şı lı ğın da on la ra mut -

la ka cen ne ti ver mek üze re- can la rı nı ve mal la rı nı sa tın al mış -
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tır. On lar Al lah yo lun da mücadele ederler, öl dü rür ler ve öl -

dü rü lür ler; (bu,) Tev rat'ta, İn cil'de ve Kur'an'da O'nun üze ri -

ne ger çek olan bir va ad dir. Al lah'tan da ha çok ah di ne ve fa

gös te re cek olan kim dir? Şu hal de yap tı ğı nız bu alış-ve riş ten

do la yı se vi nip-müj de le şi niz. İş te 'bü yük kur tu luş ve mut lu -

luk' bu dur. (Tev be Su re si, 111)

Ku ran'da yüzlerce ayet te ahi ret ha ya tı ve

kı ya met gü nü ne yö ne lik bil gi var ken;

Tev rat'ta böy le si ne ha ya ti, di nin te -

me li olan bir ko nu da ne re dey se

hiç net bir an la tım yok tur. Hat -

ta bun dan do la yı bir kı sım Ya -

hu di mez hep le ri, ken di le rin ce

ahi re tin ol ma dı ğı na inan -

mak ta dır lar. Tev rat'ta ahi -

ret le il gi li olan çok az sa yı -

da ki açık la ma ise, an cak Ku -

ran ayet le ri ile bir lik te dü şü -

nül dü ğün de kas te di len an la -

şıl mak ta dır. Tev rat'ın hak ola -

rak ko run ma dı ğı nın en önem li
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gös ter ge le rin den bi ri, ahi ret inan cı nın çı ka rı lıp, onun ye ri ne dün ya -

nın son su za ka dar sü re ce ği, ha ya tın ölüm le so na ere ce ği ne yö ne lik

sap kın izah la rın ek len miş ol ma sı dır. (Va iz, 9:5-6; Va iz, 1:4) Bu tür

ek le me le ri ya pan lar, dün ye vi çı kar la rı na uy ma yan kı sım la rı de ğiş -

ti ren ler, sah te kar, iman sız ki şi ler dir. Bu tah rif olan kı sım lar, muh te -

me len o dev rin din siz le ri nin, ah lak sız lık la rı na ve men fa at le ri ne ma -

ze ret oluş tur ma gi ri şim le ri dir. 

Ni te kim Tev rat'ta da "sah te" pey gam ber ler den çok ke re ler bah -

se dil mek te; on la rın Al lah adı na ya lan söy le dik le ri bil di ril mek te dir:

"Pey gam ber de ka hin de Al lah'sız; ta pı na ğım da bi le kö tü lük le ri ni gör -

düm" di yor Rab. "Ye ru şa lim pey gam ber le ri ara sın da şu kor kunç şe yi gör -

düm: Zi na edi yor lar, ya lan pe şin de ler. Kö tü lük eden le ri güç len dir dik le rin -

den, kim se kö tü lü ğün den dön mü yor…" Bu ne den le her şe ye ege men Rab

pey gam ber ler için şöy le di yor: "… Al lah'sız lı ğın bü tün ül ke ye ya yıl ma sı -

na ne den ol du lar." Her şe ye ege men Rab di yor ki, "Si ze pey gam ber lik eden

pey gam ber le rin de dik le ri ne ku lak as ma yın, on lar si zi al da tı yor. Rab'bin

ağ zın dan çı kan la rı de ğil, ken di ha yal et tik le ri gö rüş le ri an la tı yor lar. Be ni

kü çüm se yen le re sü rek li, ‘Rab di yor ki: Si ze esen lik ola cak!' di yor lar. Yü -

rek le ri nin inat çı lı ğı doğ rul tu sun da dav ra nan la ra, ‘Ba şı nı za fe la ket gel me -

ye cek' di yor lar. Bu pey gam ber le ri ben gön der me dim, ama ça bu cak or ta ya

çık tı lar. On la ra hiç ses len me dim, yi ne de pey gam ber lik et ti ler. "Adım la ya -

lan cı pey gam ber lik eden le rin ne de dik le ri ni duy dum… Ka fa la rın dan uy -

dur duk la rı hi le le ri ak ta ran bu ya lan cı pey gam ber ler ne za ma na dek sür dü -

re cek ler bu nu?... İş te bu nun için söz le ri mi bir bir le rin den ça lan pey gam ber -

le re kar şı yım" di yor Rab. "Evet, ken di söz le ri ni söy le yip, ‘Rab böy le di yor

di yen pey gam ber le re kar şı yım" di yor Rab… "Ben on la rı ne gön der dim, ne

de ata dım. Bu hal ka hiç mi hiç ya rar la rı yok" di yor Rab… Bun dan böy le,

‘Rab'bin bil di ri si' la fı nı ağ zı nı za al ma ya cak sı nız. Her ke sin sö zü ken di bil -

di ri si ola cak… Her şe ye Ege men Rab'bin… söz le ri ni çar pı tı yor su nuz siz.

(Ye rem ya, 23:11-36)
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Tev rat'ta bah si ge çen ve Al lah adı na ya lan söy le yen sah te din

adam la rı, Al lah'a kar şı ge len le re yap tık la rın dan do la yı baş la rı na

bir şey gel me ye ce ği ni söy le mek te dir ler. Bu da Al lah adı na ya lan

söy le yen le rin, ahi ret inan cı nı ken di le rin ce or ta dan kal dır ma ya yö -

ne lik sah te kar lık la rı dır. 

Ku ran, mu har ref Tev rat'ta ki tüm bu ek sik le ri gi de ren, için de ki

hak izah la rı tas dik le yen, Tev rat'ın için de ki yan lış lık la rı açık la yan ve

or ta dan kal dı ran bir ki tap ola rak in di ril miş tir. Böy le ce an laş maz lı ğa

dü şü len ko nu lar açık lı ğa ka vuş muş; son ra dan ek le nen ba tıl ve sap kın

inanç lar te miz len miş tir. Do la yı sıy la Tev rat'ın Ku ran'la mu ta bık, Ku -

ran'ın tas dik et ti ği, doğ ru la dı ğı kı sım la rı ger çek Tev rat'a ait hak izah -

lar dır. Al lah Ku ran'ın bu yö nü nü şu ayet ler de ha ber ver mek te dir:

Al lah Ka tın dan yan la rın da olan (Tev rat)ı doğ ru la yan bir ki -

tap gel di ği za man, -ki bun dan ön ce in kar eden le re kar şı fe tih

is ti yor lar dı- iş te bi lip-ta nı dık la rı ge lin ce, onu in kar et ti ler.

Ar tık Al lah'ın la ne ti ka fir le rin üze ri ne dir. (Ba ka ra Su re si, 89)

On la ra: "Al lah'ın in dir dik le ri ne iman edin" de nil di ğin de:

"Biz, bi ze in di ri le ne iman ede riz" der ler ve on dan son ra olan

(Kur'an)ı in kar eder ler. Oy sa o (Kur'an), yan la rın da ki ni (ki ta -

bı) doğ ru la yan bir ger çek tir. (On la ra) De ki: "Eğer ina nı yor

idiy se niz, da ha ön ce ne di ye Al lah'ın pey gam ber le ri ni öl dü -

rü yor du nuz?" (Ba ka ra Su re si, 91)

Hz. Meh di Mu har ref Tev rat'ın İçin den 
Hak Tev rat'ı Çı ka ra cak tır

Pey gam be ri miz (sav) ahir za man da ge le cek Hz. Meh di'nin

Tev rat'ı açık la ya ca ğı nı bil dir mek te dir. Al lah'ın iz niy le Tev rat'ın tah -

rif ol muş kı sım la rın dan arın dı rıl mış, Ku ran'a uy gun kı sım la rı nın

or ta ya çı ka rıl ma sı, Hz. Meh di'nin ge liş ala met le rin den bi ri dir. Pey -
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gam be ri miz (sav)'in ha dis le rin de bu ko nu şöy le yer al mak ta dır:

Ha run b. Ma ruf; Zam ra b. Ra bi a'dan, Ab dul lah b.

Şev zeb'den ri va yet edi yor:

Kuş ku suz ki, Meh di, Meh di di ye ad lan dı rıl mış tır. Çün -

kü O, Şam dağ la rın dan bir da ğa doğ ru hi da yet olu nur (yön -

len di ri lir) "Tev rat" ki tap la rı nı ora dan çı kar tır ve on la ra da -

ya na rak Ya hu di ler le mü na za ra (bir ko nu üze rin de ya pı lan

tar tış ma) eder ve (so nuç ta) bir grup Ya hu di O'nun eliy le

Müs lü man olur.

Mu ham med b. Ali es-Sü le mi, İmam Mu ham med

Ba kır'dan ri va yet edi yor: 

Meh di'nin Meh di di ye isim len di ril me si nin se be bi şu dur

ki; giz li bir işe doğ ru yön len di ri le cek, hal kın gön lün de olan

şey le re hi ya det ola cak... Tev rat'ı An tak ya'da bir ma ğa ra dan

çı kar ta rak...

"Ona Meh di de nil me si nin ne de ni, Şam'da bu lu nan

dağ lar dan bi ri ne yö nel me si dir. Ora dan (ger çek) Tev rat ki tap -

la rı nı çı ka ra cak, Ya hu di le re kar şı de lil ge ti re cek tir." (Su yu ti,

el-Ha vi li'l Fe te va, II. 81)

- Ca bir b. Ye zid el-Co'fi, İmam Mu ham med Ba kır-

dan ri va yet edi yor:

... Meh di'nin Meh di di ye isim len di ril me si nin se be bi şu -

dur ki; giz li bir işe doğ ru yön len di ri le cek, Tev rat ve di ğer Se -

ma vi ki tap la rı An tak ya'da bir ma ğa ra dan çı kar ta cak ve Ya -

hu di ler ara sın da Tev rat'la, Hı ris ti yan lar ara sın da İn cil'le

hük me de cek tir.
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TEV RAT'TAN HİK MET LER VE GÜ ZEL ÖĞÜT LER

Ha dis te Hz. Meh di'nin "Şam dağ la rın dan bir da ğa doğ ru yö ne -

le ce ği" bil di ril mek te dir. Şam, ahir za man ha dis le rin de ki an la tım lar da

"uzak bir yer, Mek ke ve Me di ne'ye uzak olan" an la mı nı da ta şı mak -

ta dır. Bu ben zet me dü şü nül dü ğün de, Tev rat'ın kut sal şe hir ler den

uzak ta bir yer de or ta ya çı ka rı la ca ğı an la şıl mak ta dır. Za man za man

ha dis te bil di ri len ifa de le rin düz an la mı dü şü nü le rek, ma ğa ra lar da

Tev rat aran dı ğı da ol mak ta dır. An cak "Ger çek Tev rat", asıl ola rak gü -

nü müz de ki Tev rat'ın için de sak lı dır. El bet te ki Tev rat'ın hak ha li nin

bu lun ma sı için ma ğa ra la ra da ba kı la bi lir; fa kat kas te di le nin, en emin

yer olan, biz zat Tev rat'ın ken di içi ol du ğu an la şıl mak ta dır. Hz. Meh -

di de in san la rın gö zün den giz len miş, sak lan mış ger çek Tev rat'ı, mu -

har ref Tev rat'ın için den çı ka ra cak tır. (En doğ ru su nu Al lah bi lir.)

Ün lü Ya hu di ali mi İbn-i Mey mun (Ma imo ni des), Tev rat'ta ki

Ya sa la rın açık la ma sı olan ki ta bın da, Meh di'nin (on la rın ta nım la ma -

sıy la Me sih'in) özel lik le rin den bi ri ni şöy le açık la mak ta dır:

... Onun (Meh di'nin) dö ne min de (Tev rat'ın) tüm ya sa la rı ön ce den ol du ğu

gi bi es ki ha li ne ge ti ri le cek... (Ma imo ni des, Miş na To ra, Kral la rın Ka nun -

la rı 11:4)
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Ya hu di ler de ahir za man da ge le cek Meh di'nin, yer yü zü nü

Al lah'a iman la dol du ra ca ğı na (Ye şa ya, 11:9), Al lah'tan ilim ve hik -

met le ha re ket ede ce ği ne (Ye şa ya, 11:2) ve Tev rat'ta ki Al lah'ın emir -

le ri nin Mu sa dö ne min de ki gi bi uy gu la na ca ğı na inan mak ta dır lar.

Gü nü müz de din dar Ya hu di ler, ge li şi ni şevk le ve umut la bek le dik -

le ri Hz. Meh di'nin, Tev rat'ı açık la ya ca ğı na ve an laş maz lık ko nu su

olan so ru la rı ce vap la ya ca ğı na da inan mak ta dır lar. 

Ni te kim ha dis ler de de Pey gam be ri miz (sav), Hz. Meh di'nin

Ya hu di le re Tev rat'la hük me de ce ği ni ha ber ver mek te dir. Bu na Ku -

ran'da da işa ret edil mek te dir. (En doğ ru su nu Al lah bi lir.) Al lah Pey -

gam be ri miz Hz. Mu ham med (sav)'e şöy le bil dir mek te dir:

Tev rat in di ril me den ev vel İs ra il'in ken di ne ha ram kıl dık la -

rın dan baş ka İs ra i lo ğul la rı na bü tün yi ye cek ler he lal idi. De

ki: "Şu hal de eğer doğ ruy sa nız Tev rat'ı ge ti rin de onu oku -

yun". (Al-i İm ran Su re si, 93)

Elinizdeki bu kitap da, Hz. Mehdi'nin gelişine zemin hazırla-

mak niyetiyle düzenlenmiş, naçizane bir çabadır. Hz. Mehdi müjde-

sini bekleyen ve onun gelişine hazırlık yapan Müslümanların,
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Peygamberimiz (sav)'in hadisleri ve

Kuran ışığında Tevrat'tan bozulmadığına kana-

at getirdiğimiz izahları bilmeleri ayrı bir güzellik

olacaktır. 

El bet te ki Müs lü man lar, sa de ce Ku ran'a uy mak la yü -

küm lü dür. Fa kat Tev rat'tan Al lah'ın söz le ri ol du ğu na hüsn-

ü zan et ti ği miz kı sım lar üze rin de dü şü ne bi lir; bun lar dan öğüt

ala bi lir ve hik me tin den fay da la na bi lir ler. Al lah'ın iz niy le bu ki -

tap da, Müs lü man la rın iman de rin li ği ne bir ve si le, din dar Ya hu -

di ler den sa mi mi yet için de yan lış izah la ra uyan lar için de bir uya rı

ve ha tır lat ma ola cak tır.
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Al lah'ınız Rab'bi bü tün yü re ği niz le, bü tün ca nı nız la, bü tün gü cü -

nüz le se ve cek si niz. (Ya sa'nın Tek ra rı, 6:5)

… Al lah'ınız Rab Ken di si'ni bü tün yü re ği niz le, bü tün ca nı nız la

se vip sev me di ği ni zi an la mak için si zi sı na mak ta dır. (Ya sa'nın Tek -

ra rı, 13:3)

… Al lah'ınız Rab siz den ne is ti yor? Yal nız şu nu is ti yor: Al lah'ınız

Rab'den kor kun, O'nun yol la rın da yü rü yün, O'nu se vin; bü tün yü -

re ği niz le, bü tün ca nı nız la O'na kul luk edin; üze ri ni ze iyi lik gel sin

di ye bu gün si ze bil dir di ğim buy ruk la rı na, ku ral la rı na uyun. (Ya -

sa'nın Tek ra rı, 10:12-13)

Al lah'ınız Rab'bi se vin. Uya rı la rı na, ku ral la rı na, il ke le ri ne, buy -

ruk la rı na her za man uyun. (Ya sa'nın Tek ra rı, 11:1)

Be ni se ven le ri ben de se ve rim... (Sü ley -

man'ın Öz de yiş le ri, 8:17)

Ama Be ni se ven, buy ruk la rı ma uyan bin -

29

Ha run Yah ya (Ad nan Ok tar)



ler ce ku şa ğa sev gi gös te ri rim. (Mı sır'dan Çı kış, 20:6; Ya sa'nın Tek -

ra rı, 5:10)

Al lah'ınız Rab'bi se vin... (Ya sa'nın Tek ra rı, 30:20)

… Al lah'ınız Rab'bi se vin, tü müy le gös ter di ği yol da yü rü yün, buy -

ruk la rı nı ye ri ne ge ti rin, O'na bağ lı ka lın, O'na can dan ve yü rek ten

hiz met edin. (Ye şu, 22:5)

Al lah'ınız Rab'bin Al lah ol du ğu nu bi lin. O gü ve ni lir Al lah'tır. Ken -

di si'ni se ven le rin, buy ruk la rı na uyan la rın... ant laş ma sı na bağ lı ka -

lır. (Ya sa'nın Tek ra rı, 7:9)

Al lah'ınız Rab'bi sev mek, bü tün yü re ği niz le, bü tün ca nı nız la O'na

kul luk et mek için bu gün si ze bil dir di ğim buy ruk la ra iyi ce ku lak ve -

rir se niz, Rab ül ke ni ze ilk ve son yağ mu ru vak tin de yağ dı ra cak…

(Ya sa'nın Tek ra rı, 11:13-14)

Ey gök le rin Al lah'ı Rab! Yü ce ve gör kem li Al lah! Se ni se ven ler le,

buy ruk la rı na uyan lar la yap tı ğın ant laş ma ya bağ lı ka lır sın. (Ne hem -

ya, 1:5)

Se ve rim, ya Rab… gör ke mi nin bu lun du ğu ye ri. (Mez mur lar, 26:8)

Ey her şe ye ege men Rab, ne ka dar se ve rim ko nu tu nu!... İçim çe ki -

yor, yü re ğim, bü tün var lı ğım Sa na, ya şa yan Al lah'a se vinç le hay kı -

rı yor. (Mez mur lar, 84, 1-2)

... Allah'ınız Rab'bi sevmeye çok dikkat edin. (Yeşu, 23:11)

Allah'ınız Rab'bi sevin. Uyarılarına, kurallarına, ilkelerine, buy-

ruklarına her zaman uyun. (Yasa'nın Tekrarı, 11:1)

... O'nu (Allah'ı) bütün yüreğinizle, bütün canınızla sevesiniz ve

yaşayasınız. (Yasa'nın Tekrarı, 30:6)
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Rab'bi sevin, ey O'nun sadık kulları! Rab Kendisi'ne bağlı olanları

korur... (Mezmurlar, 31:23)

Seni seviyorum, gücüm Sensin, ya Rab! (Mezmurlar, 18:1)

Rab'bi seviyorum... Yaşadığım sürece O'na sesleneceğim.

(Mezmurlar, 116:1-2)

"Beni sevdiği için onu kurtaracağım" diyor Rab... (Mezmurlar,

91:14)

Ey sizler, Rab'bi sevenler, kötülükten tiksinin. O sadık kullarının

canını korur, onları kötülerin elinden kurtarır. (Mezmurlar, 97:10)

Bugün size Allah'ınız Rab'bi sevmeyi, yollarında yürümeyi, buy-

ruklarına, kurallarına, ilkelerine uymayı buyuruyorum. Öyle ki...

Allah'ınız Rab tarafından kutsanasınız. (Yasa'nın Tekrarı, 30:16)

Allah'ınız Rab'bi sevmek, bütün yüreğinizle, bütün canınızla O'na

kulluk etmek için bugün size bildirdiğim buyruklara iyice kulak ve-

rirseniz, Rab ülkenize ilk ve son yağmuru vaktinde yağdıracak...

(Yasa'nın Tekrarı, 11:13-14)

Allah'ınız Rab'bi sevmek, her zaman O'nun yollarında yürümek

için bugün size bildirdiğim bütün bu buyruklara uyarsanız...

(Yasa'nın Tekrarı, 19:8-9)

Uymanız için size bildirdiğim bu buyrukları eksiksiz yerine getirir,

Allah'ınız Rab'bi sever, yollarında yürür, O'na bağlı kalırsanız...

(Yasa'nın Tekrarı, 11:22)

Sevinsin Sana sığınan herkes, sevinç çığlıkları atsın sürekli...

Sevinçle coşsun adını sevenler Sen'de. (Mezmurlar, 5:11)

Rab korur Kendisi'ni seven herkesi... (Mezmurlar, 145:20)
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Ama Rab Ken di si'nden kor kan la rı son su za dek se ver...

(Mez mur lar, 103:17-18)

Bil ge li ğin te me li Rab kor ku su dur, O'nun ku ral la rı nı ye ri ne

ge ti ren her kes sağ du yu sa hi bi olur… (Mez mur lar, 111:10)

Rab'be kor kuy la hiz met edin, tit re ye rek se vi nin. (Mez mur -

lar, 2:11)

Ne mut lu Rab'den kor ka na, O'nun yo lun da yü rü ye ne! Eme -

ği nin ürü nü nü yi ye cek sin, mut lu ve ba şa rı lı ola cak sın…

Rab'den kor kan ki şi böy le kut sa na cak. (Mez mur lar, 128:1-4)

Al lah kor ku su, doy gun ve dert siz bir ya şa ma ka vuş tu rur.

(Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 19:23)

Ken di ni bil ge bi ri ola rak gör me, Rab'den kork, kö tü lük ten

uzak dur. Böy le ce be de nin sağ lık ve fe -

rah lık bu lur. (Sü ley man Öz de yiş le ri,

3:7-8)
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Rab'den korkan tam güvenliktedir... Rab korkusu yaşam

kaynağıdır... (Süleyman'ın Özdeyişleri, 14:26-27)

Rab korkusu insanı kötülükten uzaklaştırır… (Süleyman'ın

Özdeyişleri, 16:6)

Rab korkusu bilgelik öğretir... (Süleyman'ın Özdeyişleri,

15:33)

… Sürekli Rab korkusunda yaşa. Böylece bir geleceğin olur

ve umudun boşa çıkmaz… (Süleyman'ın Özdeyişleri, 23:17-

18)

… Al lah'ınız Rab siz den ne is ti yor? Yal nız şu nu is ti yor:

Al lah'ınız Rab'den kor kun, O'nun yol la rın da yü rü yün, O'nu

se vin; bü tün yü re ği niz le, bü tün ca nı nız la O'na kul luk edin...

(Ya sa'nın Tek ra rı, 10:12-13)

Al lah'ınız Rab'bin ar dın ca yü rü yün, O'ndan kor kun. Buy ruk -

la rı na uyun, O'nun sö zü ne ku lak ve rin. O'na kul luk edin,

O'na bağ lı ka lın. (Ya sa'nın Tek ra rı, 13:4)

Rab kor ku su pak tır, son su za dek ka lır… (Mez mur lar,

19:9)

Mu sa... "Al lah si zi de ne mek için gel di; Al lah kor ku su

üze ri niz de ol sun, gü nah iş le me ye si niz di ye." (Mı -

sır'dan Çı kış, 20:20)
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Ya şa dı ğı nız sü re nin gü ven ce si O'dur. Bol bol kur tu luş, bil gi

ve bil ge lik sağ la ya cak. Hal kın ha zi ne si Rab kor ku su dur.

(Ye şa ya, 33:5-6)

"Bu ki tap ta ya zı lı Ya sa'nın bü tün söz le ri ne uy maz, Al lah'ınız

Rab'bin yü ce ve hey bet li adın dan kork maz sa nız, Rab si zi ve

so yu nu zu kor kunç be la lar la, bü yük ve sü rek li be la lar la, ağır,

iyi leş mez has ta lık lar la vu ra cak. (Ya sa'nın Tek ra rı, 28: 58-59)

Ye şu, "Bu nun için Rab'den kor kun, iç ten lik ve bağ lı lık la O'na

kul luk edin" di ye de vam et ti. (Ye şu, 24:14)

Her şe ye ege men Rab'bi kut sal sa yın. Kor ku nuz, yıl gı nız

O'ndan ol sun. (Ye şa ya, 8:13) 

Al lah'ınız Rab'den kor kun, O'na kul luk edin. O'na bağ lı ka lın

ve O'nun adıy la ant için. (Ya sa'nın Tek ra rı, 10:20)

… Al lah'ınız Rab'bin buy ruk la rı na uyun. Yol la rın da yü rü yün,

O'ndan kor kun. (Ya sa'nın Tek ra rı, 8:6)

Ya şa mı nız bo yun ca siz, ço cuk la rı nız ve to run la rı nız, si ze ver -

di ğim bü tün ku ral la ra, buy ruk la ra uya rak Al lah'ınız

Rab'den kor kun ki, öm rü nüz uzun ol sun… (Ya sa'nın Tek ra -

rı, 6:2)
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Öv gü ler su nun Rab'be! Ne mut lu Rab'den kor kan in sa na,

O'nun buy ruk la rın dan bü yük zevk ala na! (Mez mur lar, 112:1)

Ey siz ler, Rab'den kor kan lar, O'na öv gü ler su nun!... (Mez -

mur lar, 22:23)

Kut sal lar top lu lu ğun da Al lah kor ku uyan dı rır, çev re sin de -

ki le rin hep sin den ulu ve müt hiş tir. (Mez mur lar 89:7)

Rab'den korkmak kötülükten nefret etmek demektir…

(Süleyman'ın Özdeyişleri, 8:13)

Kutsallar topluluğunda Allah korku uyandırır...

(Mezmurlar 89:7)

Dos tu yum bü tün Sen'den kor kan la rın, ko şul la rı na uyan la -

rın. (Mez mur lar, 119:63)

Keş ke ben den kork sa lar dı ve bü tün buy ruk la rı ma uy mak

için her za man yü rek ten is tek li ol sa lar dı! O za man ken di le ri -

ne ve ço cuk la rı na sü rek li iyi lik ge lir di. (Ya sa'nın Tek ra rı, 5:29)

... Ebe ler Al lah'tan kor kan kim se ler di... Ebe ler Ken di si'nden

kork tuk la rı için Al lah on la rı ev bark sa hi bi yap tı. (Mı sır'dan

Çı kış, 1:17, 21)

Ûs ül ke sin de Eyüp adın da bir adam ya şar dı. Ku sur suz, doğ -

ru bir adam dı. Al lah'tan kor kar, kö tü lük ten ka çı nır dı. (Eyüp,

1:1)
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Dağ lar Rab'bin önün de tit rer, erir te pe ler. Yer sar sı lır önün -

de. Dün ya ve üze rin de ya şa yan la rın tü mü tit rer. (Na hum,

1:5)

Kral lı ğım da ya şa yan her ke sin Da ni el'in Al lah'ın dan kor -

kup tit re me si ni bu yu ru yo rum... (Da ni el, 6:26)

Kim Rab'den korkarsa, Rab ona seçeceği yolu gösterir.

Huzur içinde yaşayacak o insan... (Mezmurlar, 25:12-14)

… Görevinizi Rab korkusuyla, bağlılıkla, bütün yüreğinizle

yapmalısınız. (2. Tarihler, 19:9)

Rab korkusudur bilginin temeli. (Süleyman'ın Özdeyişleri,

1:7)

Birbirinize haksızlık yapmayacak, Allah'ınızdan korkacaksı-

nız. Allah'ınız Rab Benim. (Levililer, 25:17)

Eğer Rab'den korkar, O'na kulluk ederseniz, O'nun sözünü

dinleyip buyruklarına karşı gelmezseniz… Yalnız Rab'den

korkun, O'na bağlılıkla ve bütün yüreğinizle kulluk edin.

O'nun sizler için ne görkemli işler yaptığını bir düşünün! (1.

Samuel, 12:14, 24)

Halkı -erkekleri, kadınları, çocukları ve kentlerinizde yaşayan

yabancıları- toplayın. Öyle ki, herkes duyup öğrensin,

Allah'ınız Rab'den korksun. Bu yasanın bütün sözlerine uy-

maya dikkat etsin… Yaşadığınız sürece Allah'ınız Rab'den

korkmayı öğrensinler. (Yasa'nın Tekrarı, 31:12-13)

Rab Kendisi'ne yakaran, içtenlikle yakaran herkese yakındır.

Dileğini yerine getirir Kendisi'nden korkanların…

(Mezmurlar, 145:18-19)
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Bütün yeryüzü Rab'den korksun, dünyada yaşayan herkes

O'na saygı duysun. Çünkü O söyleyince, herşey var oldu; O

buyurunca, herşey belirdi. (Mezmurlar, 33:8-9)

Allah'ınız Rab'den korkacaksınız; O'na kulluk edecek ve

O'nun adıyla ant içeceksiniz. Başka ilahların, çevrenizdeki

ulusların taptığı hiçbir ilahın ardınca gitmeyeceksiniz.

(Yasa'nın Tekrarı, 6:13-14)

Sağıra lanet etmeyecek, körün önüne engel koymayacaksın.

Allah'ından korkacaksın. Rab Benim. (Levililer, 19:14)

... Yaşlılara saygı göstereceksin. Allah'ından korkacaksın.

Rab Benim. (Levililer, 19:32)

Oğlum, bilgeliğe kulak verip yürekten akla yönelerek sözleri-

mi kabul eder, buyruklarımı aklında tutarsan; evet, aklı çağı-

rır, ona gönülden seslenirsen, gümüş ararcasına onu ararsan,

onu ararsan define arar gibi, Rab korkusunu anlar ve Allah'ı

yakından tanırsın. Çünkü bilgeliğin kaynağı Rab'dir.

(Süleyman'ın Özdeyişleri, 2:1-6)

Bilge kişiyi eğitirsen daha bilge olur, doğru kişiye öğretirsen

bilgisini artırır. Rab korkusudur bilgeliğin temeli. Akıl

Kutsal Olan'ı (Allah'ı) tanımaktır... (Süleyman'ın Özdeyişleri,

9:9-10)

Rab sevecen ve lütfedendir... Kendisi'nden korkanlara karşı

sevgisi de o kadar büyüktür... Rab Kendisi'nden korkanlara

sevecen davranır... (Mezmurlar, 103:8, 11-13)

Rab korkusu ömrü uzatır, kötülerin yıllarıysa kısadır.

(Süleyman'ın Özdeyişleri, 10:27)
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Doğru yolda yürüyen, Rab'den korkar... (Süleyman'ın Öz-

deyişleri, 14:2)

Rab'bin meleği O'ndan korkanların çevresine ordugah kurar,

kurtarır onları… Rab'den korkun... çünkü O'ndan korkanın

eksiği olmaz. (Mezmurlar, 34:7-9)

… Rab sizden ne istiyor? Yalnız şunu istiyor: Allah'ınız

Rab'den korkun, O'nun yollarında yürüyün, O'nu sevin; bü-

tün yüreğinizle, bütün canınızla O'na kulluk edin; üzerinize

iyilik gelsin diye bugün size bildirdiğim buyruklarına, kural-

larına uyun. (Yasa'nın Tekrarı, 10:12-13)

… Sen ulusun, harikalar yaratırsın, tek Allah Sen'sin. Ya Rab,

yolunu bana öğret, Senin gerçeğine göre yürüyeyim, kararlı

kıl beni, yalnız Senin adından korkayım. (Mezmurlar, 86:10-

11)

Ey Rab'den korkanlar, Rab'be güvenin, O'dur yardımcınız ve

kalkanınız (koruyanınız)!... Küçük, büyük, Kendisi'nden kor-

kan herkesi kutsayacak. (Mezmurlar, 115:11-13)

Rab'be şükredin, çünkü O iyidir, sevgisi sonsuzdur...

"Sonsuzdur sevgisi!" desin Rab'den korkanlar. (Mezmurlar,

118:1-4)

... Rab'be övgüler sunun, ey Rab'den korkanlar! (Mezmurlar,

135:20)

Rab Kendisi'nden korkanlardan, sevgisine umut bağlayan-

lardan hoşlanır. (Mezmurlar, 147:11)
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Bilge kişi (Allah'tan) korktuğu için kötülükten uzaklaşır…

(Süleyman'ın Özdeyişleri, 14:16)

Yoksul olup Rab'den korkmak, zengin olup kaygı içinde ya-

şamaktan yeğdir. (Süleyman'ın Özdeyişleri, 15:16)

Alçakgönüllülüğün ve Rab korkusunun ödülü, zenginlik,

onur ve yaşamdır. (Süleyman'ın Özdeyişleri, 22:4)

Kusursuz yaşam süren, adil davranan, yürekten gerçeği söy-

leyen (kişi)... Rab'den korkanlara saygı duyar. (Mezmurlar,

15:2-4)

Rab, "Kulum Eyüp'e bakıp da düşündün mü?" dedi, "…

Kusursuz, doğru bir adamdır. Allah'tan korkar, kötülükten

kaçınır…" (Eyüp, 2:3)

İyiliğin ne büyüktür, ya Rab, onu Sen'den korkanlar için sak-

larsın… (Mezmurlar, 31:19)

… Rab'bin gözü Kendisi'nden korkanların, sevgisine umut

bağlayanların üzerindedir. (Mezmurlar, 33:18)

Gelin, ey çocuklar, dinleyin beni: Size Rab korkusunu öğre-

teyim. Kim yaşamdan zevk almak, iyi günler görmek istiyor-

sa, dilini kötülükten, dudaklarını yalandan uzak tutsun.

Kötülükten sakının, iyilik yapın; esenliği amaçlayın, ardınca

gidin. (Mezmurlar, 34:11-14)

Gelin, dinleyin, ey sizler, Allah'tan korkanlar, (Allah'ın) be-

nim için neler yaptığını size anlatayım. (Mezmurlar, 66:16)
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Kuralları, yasaları halka öğret, izlemeleri gereken yolu, yapa-

cakları işi göster. Bunun yanı sıra halkın arasından Allah'tan

korkan, yetenekli, haksız kazançtan nefret eden dürüst adam-

lar seç... (Mısır'dan Çıkış, 18:20-21)

Halklar Sana şükretsin, ey Allah, bütün halklar Sana şükret-

sin!... Dünyanın dört bucağındakiler O'ndan korksun!

(Mezmurlar, 67:5-7)

Bir kardeşin yoksullaşır, muhtaç duruma düşerse, ona yardım

etmelisin. Aranızda kalan bir yabancı ya da konuk gibi yaşa-

yacak. Ondan faiz ve kâr alma. Allah'ından kork ki, kardeşin

yanında yaşamını sürdürebilsin… Ona efendilik etmeyecek,

sert davranmayacaksın. Allah'ından korkacaksın. (Levililer,

25:35-36, 43)

Yalnız Sensin korkulması gereken... (Mezmurlar, 76:7)

… Sadık kullarına esenlik sözü verecek, yeter ki, bir daha akıl-

sızlık etmesinler. Evet, O Kendisi'nden korkanları kurtar-

mak üzeredir... (Mezmurlar, 85:8-9)

... Rab'den korkup O'na ve kulu Musa'ya güvendi.

(Mısır'dan Çıkış, 14:31)

Bu yasa örneğini yanında bulunduracak, yaşamı

boyunca her gün onu okuyacak. Öyle ki, Allah'ı
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Rab'den korkmayı, bu yasanın bütün sözlerine ve kuralları-

na uymayı öğrensin; kendini kardeşlerinden üstün saymasın,

yasanın dışına çıkmasın; kendinin ve soyunun krallığı

İsrail'de uzun yıllar sürsün. (Yasa'nın Tekrarı, 17:19-20)

Çünkü Allah'tan gelecek beladan korkarım, O'nun görke-

minden (kudretinden) ötürü böyle bir şey yapamam. (Eyüp,

31:23)

Senin güvendiğin Allah'tan korkun değil mi, umudun ku-

sursuz yaşamında değil mi? (Eyüp, 4:6)

Sürekli üzerimize iyilik gelmesi... için Allah'ımız Rab bütün

bu kurallara uymamızı ve Kendisi'nden korkmamızı buyur-

du. (Yasa'nın Tekrarı, 6:24)

Benden önce görev yapan valiler halka yük oldular…

Uşakları bile halkı ezdi. Ama ben Allah'tan korktuğum için

böyle davranmadım. (Nehemya, 5:15)

Onun için Rab'den korkun, dikkatle yar-

gılayın. Çünkü Allah'ımız

Rab kimsenin haksızlık

yapmasına, kimseyi ka-

yırmasına, rüşvet al-

masına göz yum-
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maz... Yehoşafat onlara şu buyrukları verdi: "Görevinizi Rab

korkusuyla, bağlılıkla, bütün yüreğinizle yapmalısınız." (2.

Tarihler, 9:7-9)

Günahlı yüz kez kötülük edip uzun yaşasa bile, Allah'tan

korkanların, O'nun önünde saygıyla duranların iyilik göre-

ceğini biliyorum. Oysa kötü, Allah'tan korkmadığı için iyi-

lik görmeyecek... (Vaiz, 8:12-13)

Dinleyin!... O'nun (Allah'ın) adından korkmak bilgeliktir.

(Mika, 6:9)

… Rab'den korkarak O'nun lütfunu diledi… (Yeremya,

26:19)

… Sen büyüksün, Adın da büyüktür gücün sayesinde.

Sen'den kim korkmaz… (Yeremya, 10:6-7)

… Yaşadıkları sürece Sen'den korksunlar ve Senin yo-

lunda yürüsünler… Öyle ki, dünyanın bütün

ulusları… adını bilsin, Sen'den korksun...

(2. Tarihler, 6:31-33)
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Tev rat'ta Al lah'a Ya kın lık

Rab Ken di si'ne ya ka ran, iç ten lik le ya ka ran her ke se ya kın -

dır. (Mez mur lar, 145:18)

Ey ca nım, yal nız Al lah'ta hu zur bul, çün kü umu dum O'nda -

dır. (Mez mur lar, 62:5)

Ya Rab, bütün varlığımla Sana yaklaşıyorum. (Mezmurlar,

25:1)

Bu gün kü gi bi O'nun ku ral la rı na gö re ya şa mak ve buy ruk la rı -

na uy mak için bü tün yü re ği ni zi Al lah'ımız Rab'be ada yın."

(1. Kral lar, 8:61)

Be ni se ven le ri Ben de se ve rim, gay ret le ara yan Be ni bu lur.

(Sü ley man Öz de yiş le ri, 8:17)

Al lah'ınız Rab'bi se vin, sö zü ne uyup O'na bağ la nın. Rab

ya şa mı nız dır... (Ya sa'nın Tek ra rı, 30:20)
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Al lah'ınız Rab'bi unut ma ma ya dik kat edin. Bu gün si ze bil -

dir di ğim buy ruk la rı nı, il ke le ri ni, ku ral la rı nı gev şet me yin.

(Ya sa'nın Tek ra rı, 8:11)

Bu gü ne dek yap tı ğı nız gi bi, Al lah'ınız Rab'be sım sı kı bağ lı

ka lın. (Ye şu, 23:8)

Yü rek le ri ni zi Rab'be ada yın, bun dan böy le dik baş lı ol ma yın.

(Ya sa'nın Tek ra rı, 10:16)

Bul ma fır sa tı var ken Rab'bi ara yın, ya kın day ken O'na ya ka -

rın. (Ye şa ya, 55:6)

Canım yalnız Allah'da huzur bulur…  (Mezmurlar, 62:1)

Rab Kendisi'ne yakaran, içtenlikle yakaran herkese

yakındır. Dileğini yerine getirir Kendisi'nden korkanların,

feryatlarını işitir, onları kurtarır. Rab korur Kendisi'ni seven

herkesi... (Mezmurlar, 18:20)

Sen, ey oğ lum Sü ley man, ba ba nın Al lah'ını ta nı. Bü tün yü re -

ğin le ve is tek le O'na kul luk et. Çün kü Rab her yü -

re ği araş tı rır, her dü şün ce nin ar dın da ki ama cı

sap tar. Eğer O'na yö ne lir sen, Ken di si'ni sa na
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bul du rur. Ama O'nu bı ra kır san, se ni son su za dek red de der.

(1. Ta rih ler, 28:9)

Ye şu, "Bu nun için Rab'den kor kun, iç ten lik ve bağ lı lık la

O'na kul luk edin" di ye de vam et ti, "Ata la rı nı zın... kul luk et -

tik le ri ilah la rı atın, Rab'be kul luk edin. (Ye şu, 24:14)

... Al lah'ınız Rab'bi unut ma ma ya dik kat edin. (Ya sa'nın Tek -

ra rı, 8:14)

... Al lah'ınız Rab siz den ne is ti yor? Yal nız şu nu is ti yor:

Al lah'ınız Rab'den kor kun, O'nun yol la rın da yü rü yün, O'nu

se vin; bü tün yü re ği niz le, bü tün ca nı nız la O'na kul luk edin.

(Ya sa'nın Tek ra rı, 10:12)

Al lah'ınız Rab'den kor kun, O'na kul luk edin. O'na bağ lı ka lın

ve O'nun adıy la ant için. (Ya sa'nın Tek ra rı, 10:20)

Al lah'ınız Rab'bi sev mek, bü tün yü re ği niz le, bü tün ca nı nız -

la O'na kul luk et mek için bu gün si ze bil dir di ğim buy ruk la ra

iyi ce ku lak ve rir se niz. (Ya sa'nın Tek ra rı, 11:13)

Al lah'ınız Rab'bin ar dın ca yü rü yün, O'ndan kor kun. Buy -

ruk la rı na uyun, O'nun sö zü ne ku lak ve rin. O'na kul luk edin,

O'na bağ lı ka lın. (Ya sa'nın Tek ra rı, 13:4)

Ama Sen, ya Rab, çev rem de kal kan sın (beni koruyansın),

onu rum, ba şı mı yu ka rı kal dı ran Sen sin. (Mez mur lar, 3:3)

Al lah kal kan gi bi ya nı ba şım da, te miz yü rek li le ri O kur ta rır.

(Mez mur lar 7:10)

Esen lik için de ya tar uyu rum, çün kü yal nız Sen, ya Rab, gü -

ven lik için de tu tar sın be ni. (Mez mur lar, 4:8)
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Sa na sı ğı nı yo rum. Rı za nı iş le me yi ba na öğ ret. Çün kü Sen be -

nim Al lah'ım sın... (Mez mur lar, 143:9-10)

Rab'bi ta nı ya lım, Rab'bi ta nı ma ya gay ret ede lim.. (Ho şe a,

6:3)

Rab di yor ki, "Bu halk ba na yak la şıp ağız la rıy la, du dak la rıy -

la be ni sa yar, ama yü rek le ri ben den uzak…" (Ye şa ya, 29:13)

Rab diyor ki, "İnsana güvenen, insanın gücüne dayanan, yü-

reği Rab'den uzaklaşan kişi lanetlidir. Böylesi bozkırdaki

çalı gibidir, iyilik geldiği  zaman görmeyecek... (Yeremya,

17:5-6)

… Rab'bin yolunda yürüdüm, Allah'ımdan uzaklaşarak kö-

tülük yapmadım. (Mezmurlar, 18:21)

Doğruluk ekin kendiniz için, sevgi meyveleri biçin... Çünkü

Rab'be yönelme zamanıdır... (Hoşea, 10:12)

Bu yüzden Allah'ına dön sen, sevgiye, adalete sarıl, sürekli

Allah'ını bekle. (Hoşea, 12:6)

Allah'ın Rab'be dön... Dualarla gidin, Rab'be dönün, O'na,

"Bağışla bütün suçlarımızı" deyin, "Lütfet, kabul et bizi..."

(Hoşea, 14:1-2)

Kötü kişi yolunu, fesatçı düşüncelerini bıraksın; Rab'be dön-

sün, merhamet bulur, Allah'ımıza dönsün, bol bol bağışla-

nır. (Yeşaya, 55:7)

Giysilerinizi değil, yüreklerinizi paralayın ve Allah'ınız

Rab'be dönün. Çünkü Rab lütfeder, acır... Sevgisi engindir...

(Yoel, 2:13)

46

TEV RAT'TAN HİK MET LER VE GÜ ZEL ÖĞÜT LER



Tevrat'ta Allah'a Bağlılık ve Sadakat

Allah'ınız Rab'den korkun, O'na kulluk edin. O'na bağlı kalın ve

O'nun adıyla ant için. (Yasa'nın Tekrarı, 10:20)

Uymanız için size bildirdiğim bu buyrukları eksiksiz yerine getirir,

Allah'ınız Rab'bi sever, yollarında yürür, O'na bağlı kalırsanız...

Hiç kimse size karşı koyamayacak. (Yasa'nın Tekrarı, 11:20-22)

Çünkü Ben kurbandan değil, bağlılıktan hoşlanırım, yakmalık

sunulardan çok Beni tanımanızı isterim. (Hoşea, 6:6)

Allah'ınız Rab'bin ardınca yürüyün, O'ndan korkun. Buyruklarına

uyun, O'nun sözüne kulak verin. O'na kulluk edin, O'na bağlı ka-

lın. (Yasa'nın Tekrarı, 13:4)

Rab'bi sevin, ey O'nun sadık kulları! Rab Kendisi'ne bağlı olan-

ları korur... Ey Rab'be umut bağlayanlar, güçlü ve yürekli olun!

(Mezmurlar, 31:23-24)

Süleyman, "Kulun babam Davut'a

büyük iyilikler yaptın... O Sana

bağlı, doğru, bütün yüreğiyle dü-

rüst biri olarak yolunda yürü-

dü..." (1. Krallar, 3:6)

47

Ha run Yah ya (Ad nan Ok tar)



... Allah'ınız Rab'bi sevin, tümüyle gösterdiği yolda yürüyün, buy-

ruklarını yerine getirin, O'na bağlı kalın, O'na candan ve yürekten

hizmet edin. (Yeşu, 22:5)

Rab'be çok bağlıydı, O'nun yolundan ayrılmadı, Rab'bin Musa'ya

vermiş olduğu buyrukları yerine getirdi. (2. Krallar, 18:6)

Rab'be bağlı kalan sizler ise hâlâ yaşamaktasınız. "İşte, Allah'ım

Rab'bin buyruğu uyarınca size kurallar, ilkeler verdim. Öyle ki,

mülk edinmek için gideceğiniz ülkede bunlara uyasınız. Onlara

sımsıkı bağlanın…" (Yasa'nın Tekrarı, 4:4-6)

Bugüne dek yaptığınız gibi, Allah'ınız Rab'be sımsıkı bağlı kalın.

(Yeşu, 23:8)

Davranışlarımızı sınayıp gözden geçirelim, yine Rab'be dönelim.

(Ağıtlar, 3:40)

... Çünkü İbrahim sözümü dinledi. Uyarılarıma, buyruklarıma,

kurallarıma, Yasalarıma bağlı kaldı. (Yaratılış, 26:4-5)

Rab sadık kullarının adımlarını korur, ama kötüler karanlıkta

susturulur. Çünkü güçle zafere ulaşamaz insan. (1. Samuel, 2:9)

Bu yüzden Rab... sadık kuluna sadakat gösterir, kusursuz olana

kusursuz davranırsın. (2. Samuel, 22:25-26)

Ya Rab... Bütün yürekleriyle yolunu izleyen kullarınla yaptığın

antlaşmaya (vaadine) bağlı kalırsın. (1. Krallar, 8:23)

Ya Rab Allah, dini görevlilerin kurtuluşu kuşansın, sadık kulların

iyiliklerinle sevinsinler. (2. Tarihler, 6:41)

Ey sizler, Rab'bi sevenler, kötülükten tiksinin. O sadık kullarının
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canını  korur, onları kötülerin elin-

den kurtarır. (Mezmurlar, 97:10)

Yeşu, "Bunun için Rab'den korkun, iç-

tenlik ve bağlılıkla O'na kulluk

edin" diye devam etti..." (Yeşu, 24:14)

Tevrat'ta Allah'a Saygı Göstermek

Herşey duyuldu, sonuç şu: Allah'a saygı göster, buy-

ruklarını yerine getir, çünkü her insanın görevi budur.

(Vaiz, 12:13)

Bütün yeryüzü Rab'den korksun, dünyada yaşayan herkes

O'na saygı duysun. Çünkü O söyleyince, herşey var oldu; O

buyurunca, herşey belirdi. (Mezmurlar, 33:8-9)

... Allah'a saygı göster... (Vaiz, 5:7)

Ey sizler, Rab'den korkanlar, O'na övgüler sunun!... O'nu yü-

celtin!... O'na saygı gösterin! (Mezmurlar, 22:23)

Senin buyruklarından zevk alıyor, onları seviyorum.

Saygı ve sevgi duyuyorum buyruklarına, derin derin düşü-

nüyorum kurallarını. (Mezmurlar, 119:47)

Oğlum, Rab'be… saygı göster, başkaldıranlarla arkadaşlık etme.

(Süleyman'ın Özdeyişleri, 24:21)

… Allah'tan korkanların, O'nun önünde saygıyla duranların

iyilik göreceğini biliyorum. (Vaiz, 8:12)
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Allah'ın yaptığı herşeyin sonsuza dek süreceğini biliyorum. Ona ne

bir şey eklenebilir ne de ondan bir şey çıkarılabilir. Allah insanla-

rın Kendisi'ne saygı duymaları için bunu yapıyor. (Vaiz, 3:14)

Tev rat'ta İman Coş ku su ve Se vin ci

… Al lah'ınız Rab'de se vinç bu lun, co şun… (Yo el, 2:23)

... Ey Al lah'ım, Se nin is te ği ni yap mak tan zevk alı rım ben, Yasa'n

yü re ği min de rin li ğin de dir. (Mez mur lar, 40:8)

…. Se vinç du yu yo rum öğüt le ri ni iz ler ken, san ki be nim olu yor

bü tün ha zi ne ler. Ko şul la rı nı de rin de rin dü şü nü yo rum, yol la rı nı

iz ler ken. Zevk alı yo rum ku ral la rın dan, sö zü nü unut ma ya ca ğım.

(Mez mur lar, 119:14-16)

… Al lah'ınız Rab Ken di si'ni bü tün yü re ği niz le, bü tün ca nı nız la se -

vip sev me di ği ni zi an la mak için si zi sı na mak ta dır. (Ya sa'nın Tek ra rı,

13:3)

Kö tü le rin acı sı çok tur, ama Rab'be gü ve nen le ri O'nun sev gi si ku -

şa tır. Ey doğ ru in san lar, se vinç kay na ğı nız Rab ol sun, co şun; ey

yü re ği te miz olan lar, he pi niz se vinç çığ lık la rı atın! (Mez mur lar,

32:10-11)

… Ben bü tün yü re ğim le Se nin ko şul la rı na uya rım. On la rın yü re ği

yağ bağ la dı, ben se zevk alı rım Ya sa'n dan… Yasa'n be nim için bin -

ler ce al tın ve gü müş ten da ha de ğer li dir. (Mez mur lar, 119:69-72)

Al lah'ınız Rab'bi bü tün yü re ği niz le, bü tün ca nı nız la, bü tün gü cü -

nüz le se ve cek si niz. (Ya sa'nın Tek ra rı, 6:5)

Ne mut lu o in sa na ki, kö tü le rin öğü düy le yü rü mez, gü nah kâr la rın
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yo lun da dur maz, alay cı la rın ara sın da otur maz. An cak zev ki ni

Rab'bin Ya sa sı'ndan alır ve ge ce gün düz onun üze rin de de rin de -

rin dü şü nür. (Mez mur lar, 1:1-2)

Han na şöy le du a et ti: "Yü re ğim Rab'de bul du ğum se vinç le co şu -

yor; gü cü mü yük sel ten Rab'dir. Düş man la rı mın kar şı sın da övü nü -

yor, kur ta rı şın la se vi ni yo rum! Kut sal lık ta Rab'bin ben ze ri yok,

evet, Se nin gi bi si yok, ya Rab! Al lah'ımız gi bi da ya nak yok." (I. Sa -

mu el, 2:1-2)

Se nin buy ruk la rın dan zevk alı yor, on la rı se vi yo rum. Say gı ve sev -

gi du yu yo rum buy ruk la rı na, de rin de rin dü şü nü yo rum ku ral la rı nı.

(Mez mur lar, 119:47-48)

Sı kın tı ya, dar lı ğa düş tüm, ama buy ruk la rın be nim zev kim dir.

Öğüt le rin son su za dek doğ ru dur; ba na akıl ver ki, ya şa ya yım. (Mez -

mur lar, 119:143-144)

Yasa' nı se ven ler bü yük esen lik bu lur, hiç bir şey sen de let mez on la rı.

Ya Rab, kur ta rı şı na umut bağ lar, buy ruk la rı nı ye ri ne ge ti ri rim. Öğüt -

le ri ne can dan uyar, on la rı çok se ve rim. (Mez mur lar, 119:165-167)



Rab'bin Yasası yet kin dir, ca na can ka tar, Rab'bin buy ruk la rı gü ve -

ni lir dir, saf ada ma bil ge lik ve rir, Rab'bin ku ral la rı doğ ru dur, yü re -

ği se vin di rir, Rab'bin buy ruk la rı arı dır, göz le ri ay dın la tır. Rab kor -

ku su pak tır, son su za dek ka lır, Rab'bin il ke le ri ger çek, ta ma men

adil dir. On la ra al tın dan, bol mik tar da saf al tın dan çok is tek du yu -

lur, on lar bal dan, süz me pe tek ba lın dan tat lı dır. (Mez mur lar, 19:7-

10)

Rab'bin iş le ri bü yük tür, on lar dan zevk alan lar hep on la rı dü şü nür.

(Mez mur lar, 111:2)

Ön der ler top la nıp be ni kö tü le se ler bi le, ben ku lun Se nin ku ral la rı nı

de rin de rin dü şü ne ce ğim. Öğüt le rin be nim zev kim dir, ba na akıl

ve rir ler. (Mez mur lar, 119:23-24)

Ku ral la rı nı na sıl iz le ye ce ği mi öğ ret ba na, ya Rab, öy le ki, on la rı so -

nu na ka dar iz le ye yim. An la ma mı sağ la, Ya sa na uya yım, bü tün yü -

re ğim le onu ye ri ne ge ti re yim. Buy ruk la rın doğ rul tu -

sun da yol gös ter ba na, çün kü yo lun dan zevk alı -

rım. (Mez mur lar, 119:33-35)

Ben ku lu na ver di ğin söz uya rın ca, sev gin be ni

avut sun. Se ve cen lik gös ter ba na, ya şa ya yım,

çün kü Yasa'n dan zevk alı yo rum. (Mez mur lar,

119:76-77)
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Ama Al lah'ınız Rab'bi ara ya cak sı nız. Bü tün yü re ği niz le, bü tün ca -

nı nız la arar sa nız, O'nu bu la cak sı nız. (Ya sa'nın Tek ra rı, 4:29)

… O'nun ya nın day dım. Gün be gün se vinç le do lup taş tım, hu zu -

run da hep coş tum. O'nun dün ya sı mut lu lu ğum, in san la rı se vin -

cim di. (Süleyman'ın Öz de yiş ler, 8:30-31)

Eğer Yasa'n zevk kay na ğım ol ma say dı, çek ti ğim acı lar dan yok

olur dum. Ko şul la rı nı as la unut ma ya ca ğım, çün kü on lar la ba na ya -

şam ver din. (Mez mur lar, 119:92-93)

Du dak la rım dan öv gü ler ak sın, çün kü ba na ku ral la rı nı öğ re ti yor -

sun. Di lim de sö zün ez gi le re dö nüş sün, çün kü bü tün buy ruk la rın

doğ ru dur… Kur ta rı şı nı öz lü yo rum, ya Rab, Yasa'n zevk kay na ğım -

dır. Be ni ya şat ki, Sa na öv gü ler su na yım, hü küm le rin ba na yar dım -

cı ol sun. (Mez mur lar, 119:171-175)

Ne mut lu O'nun öğüt le ri ne uyan la ra, bü tün yü re ğiy le

O'na yö ne len le re! (Mez mur lar, 119:2)

Al lah'ınız Rab'bi sev mek, bü tün yü re ği niz le, bü tün

ca nı nız la O'na kul luk et mek için bu gün si ze bil -

dir di ğim buy ruk la ra iyi ce ku lak ve rir se niz, Rab

ül ke ni ze ilk ve son yağ mu ru vak tin de yağ dı ra -

cak… (Ya sa'nın Tek ra rı, 11:13-14)
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Ey bü tün dün ya, Rab'be se vinç çığ lık la rı yük sel tin! O'na ne şey le

kul luk edin, se vinç ez gi le riy le çı kın hu zu ru na! Bi lin ki Rab

Al lah'tır. Bi zi ya ra tan O'dur, biz de O'nu nuz… Ka pı la rı na şük ran la,

av lu la rı na öv güy le gi rin! Şük re din O'na, adı na öv gü ler su nun!

(Mez mur lar, 100:1-4)

Rab gü cüm ve ez gim dir, O kur tar dı be ni. O'dur Al lah'ım, öv gü ler

su na ca ğım O'na... yü cel te ce ğim O'nu. (Mı sır'dan Çı kış, 15:2)

Rab'den zevk al, O se nin için de ki is tek le ri ye ri ne ge ti re cek tir. (Mez -

mur lar, 37:4)

Öv gü ler su nun Rab'be! Ne mut lu Rab'den kor kan in sa na, O'nun

buy ruk la rın dan bü yük zevk ala na! (Mez mur lar, 112:1)

Öm rüm ce Rab'be ez gi ler söy le ye cek, var ol duk ça Al lah'ımı İlahi ler -

le öve ce ğim… Se vin cim Rab ol sun!... Rab'be öv gü ler sun, ey gön -

lüm! Rab'be öv gü ler su nun! (Mez mur lar, 104:33-35)

Ne mut lu se vinç çığ lık la rı at ma sı nı bi len hal ka, ya Rab! Yü zü nün

ışı ğın da yü rür ler. Gün bo yu Se nin adın la se vi nir, doğ ru lu ğun la

yü ce lir ler. Çün kü Sen on la rın gü cü ve yü ce li ği sin, lüt fun sa ye sin -

de gü cü müz ar tar. (Mez mur lar, 89:15-17)

Sen'de ne şe ve se vinç bul sun bü tün Sa na yö ne len ler! "Rab yü ce -

dir!" de sin hep Se nin kur ta rı şı nı öz le yen ler! (Mez mur lar, 40:16;

Mez mur lar 70:4)

O za man Al lah'ın su na ğı na, ne şe, se vinç kay na ğım Al lah'a gi de ce -

ğim ve Sa na, ey Al lah, Al lah'ım be nim, lir le şük re de ce ğim. (Mez -

mur lar 43:4)

Söz le ri ni bu lur bul maz yut tum, ba na ne şe, yü re ği me se vinç ol du.
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Çün kü Se ni nim ben, Ya Rab, Her şe ye Ege men Al lah! (Ye rem ya,

15:16)

An cak doğ ru lar se vin sin, bay ram et sin ler Al lah'ının önün de, ne -

şey le coş sun lar. Al lah'a ez gi ler söy le yin, adı nı İlahi ler le övün…

(Mez mur lar, 68:3-4)

Ağ zım dan çı kan iç ten öv gü le ri ka bul et, ya Rab, ba na hü küm le ri ni

öğ ret… Öğüt le rin son su za dek mi ra sım dır, yü re ği min se vin ci dir

on lar. (Mez mur lar, 119:108, 111)

Yü re ği sı na dı ğı nı, doğ ru luk tan hoş lan dı ğı nı bi li rim. Her şe yi iç ten -

lik le, gö nül den ver dim. Şim di bu ra da olan hal kı nın Sa na na sıl is -

tek le ba ğış lar ver di ği ni se vinç le gör düm. Ya Rab… bu is te ği son su -

za dek hal kı nın yü re ğin de ve dü şün ce sin de tut, on la rın Sa na bağ -

lı kal ma la rı nı sağ la. Oğ lum Sü ley man'a bü tün buy ruk la rı na, uya rı -

la rı na, ku ral la rı na uy mak, ha zır lı ğı nı yap tı ğım ta pı na ğı kur mak

için is tek li bir yü rek ver." (1. Ta rih ler, 29:17-19)

Se vin ci ni zi di le ge ti rin gü cü müz olan Al lah'a, se vinç çığ lık la rı

atın Ya kup'un Al lah'ına! Çal gı ya baş la yın, tef ça lın, tat lı ses li lir ve

çenk çın la tın. (Mez mur lar, 81:1-2)

Ey Al lah, te miz bir yü rek ya rat, ye ni den ka rar lı bir ruh var et içim -

de… Ge ri ver ba na sağ la dı ğın kur tu luş se vin ci ni, ba na des tek ol, is -

tek li bir ruh ver… Di lim Se nin kur ta rı şı nı İlahi ler le öv sün. Ya Rab,

aç du dak la rı mı, ağ zım Se nin öv gü le ri ni du yur sun. (Mez mur lar,

51:10-15)

Ya ra ta cak la rım la son su za dek se vi nip co şun... (Ye şa ya, 65:18)

Ha ri ka öğüt le rin var, bu yüz den on la ra can dan uyu yo rum. Söz le ri -

nin açık la nı şı ay dın lık sa çar, Saf in san la ra akıl ve rir. Ağ zım açık, so -
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luk so lu ğa yım, çün kü buy ruk la rı nı öz lü yo rum. (Mez mur lar, 119:

129-131)

Ben de Se ni, Se nin sa da ka ti ni çenk le öve ce ğim, ey Al lah'ım, lir ça -

la rak Se ni İlahi ler le öve ce ğim… Se ni İlahi ler le över ken, du dak la -

rım la, var lı ğım la se vin ci mi di le ge ti re ce ğim, çün kü Sen be ni kur -

tar dın. Di lim gün bo yu Se nin za fe rin den söz ede cek… (Mez mur -

lar, 71:22-24)

... On lar da se vinç le öv gü ler sun du lar, baş la rı nı eğip ta pın dı lar. (2.

Ta rih ler, 29:30)

Rab'be öv gü ler, şük ran lar su na rak ez gi oku du lar... her kes yük sek

ses le Rab'bi öv me ye baş la dı. (Ez ra, 3:11)

Hiz ki ya on lar için şöy le du a et ti: "Kut sal ye rin ku ral la rı uya rın ca

arın ma mış bi le ol sa, Rab Al lah'a, ata la rı nın Al lah'ına yö nel me ye

yü rek ten ka rar lı olan her ke si iyi olan Rab ba ğış la sın." (2. Ta rih ler,

30:19)

Söz le rim te miz bir yü rek ten çı kı yor, du dak la rım bil dik le ri ni iç ten -

lik le söy lü yor. Be ni Al lah'ın ru hu ya rat tı, Her şe ye Gü cü Ye ten'in

so lu ğu ya şam ve ri yor ba na. (Eyüp, 33:3-4)

Halk ver di ği ar ma ğan lar için se vi ni yor du. Çün kü her kes Rab'be iç -

ten lik le ve gö nül den ver miş ti. Kral Da vut da çok se vinç liy di. (1.

Tarihler, 29:9)
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Her is tek li, he ves li ki şi Bu luş ma Ça dı rı'nın ya pı mı, hiz me ti ve kut -

sal giy si ler için Rab'be ar ma ğan ge tir di. Ka dın er kek her kes is tek -

le gel di… (Mısır'dan Çıkış, 35:21-22)

... Rab'bin Mu sa ara cı lı ğıy la yap ma la rı nı bu yur du ğu iş ler için

Rab'be gö nül den ve ri len su nu sun du lar. (Mısır'dan Çıkış, 35:29)

Keş ke ben den kork sa lar dı ve bü tün buy ruk la rı ma uy mak için her

za man yü rek ten is tek li ol sa lar dı! O za man ken di le ri ne ve ço cuk la -

rı na sü rek li iyi lik ge lir di. (Ya sa'nın Tek ra rı, 5:29)

Ya Rab, bu ku lu nun, adı nı yü celt mek ten se vinç du yan öbür kul la -

rı nın du ala rı na ku lak ver. Be ni bu gün ba şa rı lı kıl... (Ne hem ya, 1:11)

… Var lı ğın la onu se vin ce boğ dun. Çün kü kral Rab'be gü ve nir, Yü -

ce ler Yü ce si'nin sev gi si sa ye sin de sar sıl maz. (Mez mur lar, 21:6-7)

Bo ra zan ça lan lar la ez gi ci ler tek ses ha lin de Rab'be şük re dip öv gü -

ler sun ma ya baş la dı lar. Bo ra zan, zil ve çal gı la rın eş li ğin de ses le ri ni

yük sel te rek Rab'bi şöy le öv dü ler: "Rab iyi dir; sev gi si son su za dek

ka lı cı dır."... (2. Ta rih ler, 5:13)

Öm rüm ce Sa na öv gü ler su na ca ğım, Se nin adın la el le ri mi kal dı ra ca -

ğım. Zen gin yi ye cek le re do yar ca sı na do ya ca ğım Sa na, şa kı yan

du dak lar la ağ zım Sa na öv gü ler su na cak. (Mez mur lar, 63:4-5)
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Adı nın yü ce li ği ne İlahi ler söy le yin, O'na gör kem li öv gü ler su nun!

(Mez mur lar, 66:2)

Yü ce li ği ni gös ter, ya Rab, gü cün le! Ez gi ler söy le yip İlahi ler le öve -

ce ğiz kud re ti ni. (Mez mur lar, 21:13)

... Ekin bi çen le rin ne şe len di ği, ga ni met pay la şan la rın coş tu ğu gi bi,

on lar da se vi ne cek Se nin önün de. (Ye şa ya, 9:3)

... Le vi li ler'le kâ hin ler Rab'bi yü celt mek ama cıy la kul la nı lan yük -

sek ses li çal gı lar la her gün O'nu övü yor lar dı. (2. Ta rih ler, 30:21)

Be nim le bir lik te Rab'bin bü yük lü ğü nü du yu run, adı nı bir lik te yü -

cel te lim. (Mez mur lar, 34:3)

Bu onur la mut lu ol sun sa dık kul la rı, se vinç ez gi le ri oku sun lar ya -

tak la rın da! (Mez mur lar, 149:5)

Kul la rım mut lu luk için de ez gi ler söy le ye cek, ama siz yü rek acı -

sın dan fer yat ede cek, Ezik bir ruh la hay kı ra cak sı nız. (Ye şa ya, 65:14)

Ma dem bol luk za ma nın da Al lah'ınız Rab'be se vinç le, hoş nut luk la

kul luk et me di niz, Rab'bin üze ri ni ze gön de re ce ği düş man la ra kö le -

lik ede cek si niz. Aç, su suz, çıp lak ka la cak sı nız; her şe ye ge rek si nim

du ya cak sı nız… (Ya sa'nın Tek ra rı, 28:47-48)

... "Üzülmeyin. Rab'bin verdiği sevinç sizi güçlü kılar." (Nehemya,

8:10)

… Allah'ınız Rab'bi sevin, tümüyle gösterdiği yolda yürüyün, buy-

ruklarını yerine getirin, O'na bağlı kalın, O'na candan ve yürekten

hizmet edin. (Yeşu, 22:5)
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Tev rat'ta De rin Dü şün me nin Öne mi

Ya ta ğı ma uza nın ca Se ni ana rım, ge ce bo yun ca de rin de rin Se ni dü -

şü nü rüm. (Mez mur lar, 63:6)

An cak zev ki ni Rab'bin Ya sa sı'ndan alır ve ge ce gün düz onun üze -

rin de de rin de rin dü şü nür. (Mez mur lar, 1:2)

Rab'bin iş le ri ni ana ca ğım, Evet, geç miş te ki ha ri ka la rı nı ana ca ğım.

Yap tık la rı üze rin de de rin de rin dü şü ne ce ğim, bü tün iş le ri nin üze -

rin de dik kat le du ra ca ğım. (Mez mur lar, 77:11-12)

Ön der ler top la nıp be ni kö tü le se ler bi le, ben ku lun Se nin ku ral la rı -

nı de rin de rin dü şü ne ce ğim. Öğüt le rin be nim zev kim dir, ba na akıl

ve rir ler. (Mez mur lar, 119:23-24)

Ne ka dar se ve rim Yasa' nı! Bü tün gün dü şü nü rüm onun üze rin de.

Buy ruk la rın be ni düş man la rım dan bil ge kı lar, çün kü her za man ak -

lım da dır on lar. Bü tün öğ ret men le rim den da ha akıl lı yım, çün kü

öğüt le rin üze rin de dü şü nü yo rum. (Mez mur lar, 119:97-99)

Gün doğ ma dan kal kıp yar dım di le rim, Se nin sö zü ne umut bağ la -

dım. Ver di ğin söz üze rin de dü şü ne yim di ye, ge ce bo yun ca uy ku

gir mi yor gö zü me. (Mez mur lar, 119:147-148)

Gör dük le ri mi de rin de rin dü şün düm, sey ret tik le rim den ib ret al -

dım. (Öz de yiş ler, 24:32)

Al lah'ın yap tı ğı nı dü şün: O'nun eğ rilt ti ği ni kim doğ rul ta bi lir? İyi

gün de mut lu ol, ama kö tü gün de dik kat le dü şün… (Va iz, 7:13-14)

Se vinç du yu yo rum öğüt le ri ni iz ler ken, san ki be nim olu yor bü tün ha -

zi ne ler. Ko şul la rı nı de rin de rin dü şü nü yo rum, yol la rı nı iz ler ken.
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Zevk alı yo rum ku ral la rın dan, sö zü nü unut ma ya ca ğım. (Mez mur lar,

119:13-16)

Din le, Eyüp, dur da dü şün Al lah'ın şa şı la sı iş le ri ni. (Eyüp, 37:14)

Ya sa Ki ta bı'nda ya zı lan la rı di lin den dü şür me. Tü mü nü özen le ye ri -

ne ge tir mek için ge ce gün düz onu dü şün. O za man ba şa rı lı ola cak

ve ama cı na ula şa cak sın. (Ye şu, 1:8)

Geç miş gün le ri anı yor, bü tün yap tık la rı nı de rin de rin dü şü nü yor,

El le ri nin işi ne ba kıp da lı yo rum. El le ri mi Sa na açı yo rum, ca nım ku -

rak top rak gi bi Sa na su sa mış. (Mez mur lar, 143:5-6)

Rab'bin iş le ri bü yük tür, on lar dan zevk alan lar hep on la rı dü şü nür.

(Mez mur lar, 111:2)

Yal nız Rab'den kor kun, O'na bağ lı lık la ve bü tün yü re ği niz le kul luk

edin. O'nun siz ler için ne gör kem li iş ler yap tı ğı -

nı bir dü şü nün! (1. Sa mu el, 12:24)

Se nin buy ruk la rın dan zevk alı yor, on la rı

se vi yo rum. Say gı ve sev gi du yu yo rum

buy ruk la rı na, de rin de rin dü şü nü yo -

rum ku ral la rı nı. (Mez mur lar, 119:47-48)
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Yü re ğim tu tuş tu içim de, ateş al dı de rin de rin dü şü nür ken, şu söz ler

dö kül dü di lim den: Bil dir ba na, ya Rab, so nu mu, sa yı lı gün le ri mi; bi -

le yim öm rü mün ne ka dar kı sa ol du ğu nu! (Mez mur lar, 39:3-4)

Yap tık la rın ku şak tan ku şa ğa şük ran la anı la cak, güç lü iş le rin du yu -

ru la cak. Dü şü ne ce ğim ha ri ka iş le ri ni, in san lar bü yük lü ğü nü, yü ce

gör ke mi ni ko nu şa cak. (Mez mur lar, 145:4-5)

Her şe ye ege men Rab di yor ki, "Şim di tut tu ğu nuz yol la rı iyi dü şü -

nün!" (Ha gay, 1:5)

‘Bu gü ne dek olan la rı iyi dü şü nün… El le ri ni zin bü tün eme ği ni sam -

ye liy le, küf le, do luy la ce za lan dır dım. Yi ne de ba na dön me di niz.'

Rab böy le di yor. ‘… ola cak la rı iyi dü şü nün.' (Ha gay, 2:15-18)

Böy le ce bü tün bun la rı dü şü nüp ta şın dım ve şu so nu ca var dım:

Doğ ru lar, bil ge ler ve yap tık la rı her şey Al lah'ın elin de dir… (Va iz,

9:1)

… hu zu run da, dü şün dük çe kor ka rım O'ndan. (Eyüp, 23:15)
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Tev rat'ta İman Ha ki kat le ri ni
Teş vik Eden İzah lar

İç var lı ğı mı Sen ya rat tın, an ne min rah min de be ni Sen ör dün. Sa -

na öv gü ler su na rım, çün kü müt hiş ve ha ri ka ya ra tıl mı şım. Ne

ha ri ka iş le rin var! Bu nu çok iyi bi li rim. Giz li yer de ya ra tıl dı ğım -

da, ye rin de rin lik le rin de örül dü ğüm de, be de nim Sen'den giz li de -

ğil di. He nüz döl ya ta ğın day ken göz le rin gör dü be ni; ba na ay rı lan

gün le rin hiç bi ri gel me den, hep si Se nin ki ta bı na ya zıl mış tı. (Mez -

mur lar, 139:13-16)

Ba şı nı zı kal dı rıp gök le re ba kın. Kim ya rat tı bü tün bun la rı? Yıl -

dız la rı sı ray la gö rü nür kı lı yor, her bi ri ni adıy la ça ğı rı yor. Bü yük

kud re ti, üs tün gü cü sa ye sin de hep si yer li ye rin de du ru yor… Ebe di

Al lah, Rab, bü tün Dün ya'yı ya ra tan, ne yo ru lur ne de za yıf lar,

O'nun bil gi si kav ra na maz. (Ye şa ya, 40:26-28)

Ge mi ler le de ni ze açı lan lar, ok ya nus lar da iş ya pan lar, Rab'bin iş -

le ri ni, de rin lik ler de yap tı ğı ha ri ka la rı gör dü ler. (Mez mur lar,

107:23-24)

Si zi kur ta ran, si ze ra him de bi çim ve ren Rab di yor ki, "Her şe yi ya -

ra tan, gök le ri yal nız ba şı na ge ren, yer yü zü nü tek ba şı na se ren…

Rab Be nim." (Ye şa ya, 44:24)

Rab'bin iş le ri ni ana ca ğım, evet, geç miş te ki ha ri ka la rı nı ana ca ğım.

Yap tık la rı üze rin de de rin de rin dü şü ne ce ğim, bü tün iş le ri nin

üze rin de dik kat le du ra ca ğım. (Mez mur lar 77:11-12)

Ya Rab, Al lah'ım, ha ri ka la rın, dü şün ce le rin ne çok tur bi zim için;

Sa na eş ko şul maz! Du yur mak, an lat mak is te sem yap tık la rı nı, say -

mak la bit mez. (Mez mur lar, 40:5)
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Rab'bin iş le ri bü yük tür, on lar dan zevk alan lar hep on la rı dü şü -

nür. O'nun yap tık la rı yü ce ve gör kem li dir… Rab unu tul ma ya cak

ha ri ka lar yap tı, O se ve cen ve lüt fe den dir. (Mez mur lar, 111:2-4)

Şük ret sin ler Rab'be sev gi si için, in san lar ya ra rı na yap tı ğı ha ri ka lar

için. Çün kü O su sa mış ca nın su suz lu ğu nu gi de rir, aç ca nı iyi lik ler -

le do yu rur. (Mez mur lar, 107:8-9)

Bol bol yi yip do ya cak ve si zin için ha ri ka lar ya ra tan Al lah'ınız

Rab'bin adı nı öve cek si niz… (Yo el, 2:26)

Dü şü ne ce ğim ha ri ka iş le ri ni, in san lar bü yük lü ğü nü, yü ce gör ke -

mi ni ko nu şa cak. Yap tı ğın müt hiş iş le rin gü cün den söz ede cek ler,

ben de Se nin bü yük lü ğü nü du yu ra ca ğım. (Mez mur lar, 145:5-6)

Çün kü Sen ulu sun, ha ri ka lar ya ra tır sın, tek Al lah Sen sin. (Mez mur -

lar, 86:10)

… Ku ral la rı nı öğ ret ba na! Ko şul la rı nı an la ma mı sağ la ki, ha ri ka la -

rı nın üze rin de dü şü ne yim. (Mez mur lar, 119:26-27)

Rab Al lah'a… öv gü ler ol sun, ha ri ka lar ya ra tan yal nız O'dur. (Mez -

mur lar, 72:18)

Dün ya yı ya ra tan, ye ri ni al sın di ye ona bi çim ve ren, adı Rab olan…

(Ye rem ya, 33:2)

Çün kü dağ la ra bi çim ve ren, rüz ga rı ya ra tan, dü şün ce le ri ni in sa na

bil di ren, şa fa ğı ka ran lı ğa çe vi ren, Dün ya'nın yük sek yer le ri ne ayak

ba san iş te O'dur, O'nun adı Rab, Her şe ye Ege men Al lah'tır. (Amos,

4:13)

Ül ker ve Or yon ta kım yıl dız la rı nı ya ra tan, zi fi ri ka ran lı ğı sa ba ha
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çe vi ren, gün dü zü ge cey le ka rar tan, de niz su la rı nı ça ğı rıp yer yü zü -

ne dö ke nin adı Rab'dir. (Amos, 5:8)

Si zi ya ra tan, gök le ri ge ren, Dün ya'nın te mel le ri ni atan Rab'bi na -

sıl olur da unu tur su nuz?... (Ye şa ya, 51:13)

Çün kü gök le ri ya ra tan Rab, Dün ya'yı ya ra tıp bi çim len di ren, pe -

kiş ti ren, üze rin de ya şan ma sın di ye de ğil, ya şan sın di ye bi çim len -

di ren Rab -Al lah O'dur- şöy le di yor: "Rab Be nim, baş ka sı yok. (Ye -

şa ya, 45:18)

Işı ğı bi çim len di ren, ka ran lı ğı ya pan, esen li ği ve fe la ke ti ya ra tan,

bü tün bun la rı ya pan Rab be nim. (Ye şa ya, 45:7)

Be ni ana kar nın da ya ra tan onu da ya rat ma dı mı? Ra him de bi ze bi -

çim ve ren O de ğil mi? (Eyüp, 31:15)

İşi ten ku la ğı da, gö ren gö zü de Rab ya rat mış tır. (Süleyman'ın Öz -

de yiş ler, 20:12)

Ye ri gö ğü, de ni zi ve için de ki her şe yi ya ra tan… (Mez mur lar, 146:6)

Gö ğün ve ye rin Ya ra tı lış öy kü sü: Rab Al lah gö ğü ve ye ri ya rat tı ğın -

da, yer yü zün de ya ba nıl bir fi dan, bir ot bi le bit me miş ti. Çün kü Rab

Al lah he nüz yer yü zü ne yağ mur gön der me miş ti. Top ra ğı iş le ye cek

in san da yok tu. Yer den yük se len bu har bü tün top rak la rı su lu yor du.

Rab Al lah Adem'i top rak tan ya rat tı ve bur nu na ya şam so lu ğu nu

üf le di. Böy le ce Adem ya şa yan var lık ol du. (Ya ra tı lış, 2:4-7)

Lübnan sedir ağacından duvarlarda biten mercanköşkotuna kadar

bütün ağaçlardan söz ettiği gibi, hayvanlar, kuşlar, sürüngenler ve

balıklardan da söz edebiliyordu. Süleyman'ın bilgeliğini duyan dün-

yanın bütün kralları ona adamlarını gönderirdi. Bütün uluslardan in-
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sanlar gelir, Süleyman'ın bilgece sözlerini dinlerdi. (1. Krallar, 4:33-

34)

Bağbozumundan önce çiçekler düşüp üzümler olgunlaşmaya yüz

tutunca... (Yeşaya, 18:5)

Bağlara gidelim sabah erkenden, bakalım, asma tomurcuk verdi mi?

Dalları yeşerdi mi, narlar çiçek açtı mı… Mis gibi koku saçıyor ada-

motları, kapımızın yanıbaşında taze, kuru, her çeşit seçme meyve

var… (Ezgilerin Ezgisi, 7:12-13)

Ceviz bahçesine indim, yeşermiş vadiyi göreyim diye; asma tomur-

cuk verdi mi, narlar çiçek açtı mı bakayım diye. (Ezgilerin Ezgisi,

6:11)

Allah, "Yeryüzü bitkiler, tohum veren otlar, türüne göre tohumu

meyvesinde bulunan meyve ağaçları hasıl etsin" diye buyurdu ve

öyle oldu. (Yaratılış, 1:11)

Tev rat'ta Dün ya Ha ya tı nın Ge çi ci li ği 
Üze ri ne İzah lar 

Ga za bın dan kı sa lı yor gün le ri miz, bir so luk gi bi tü ke ni yor yıl la rı -

mız. Öm rü müz yet miş yıl sü rü yor, bi le me din sek sen, o da sağ lık -

lıy sak; en gü zel yıl lar da zah met le, ke der le ge çi yor, ça bu cak bi ti -

yor, uçup gi di yo ruz. (Mez mur lar, 90:9-10) 

... Yer yü zün de ki gün le ri miz bir göl ge gi bi dir, ka lı cı de ğil dir. (1.

Ta rih ler, 29:15)

… Al tın la rı da gü müş le ri de on la rı kur ta ra ma ya cak… (Se fen ya,

1:18)
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İn san bir so lu ğu an dı rır, gün le ri ge çi ci bir göl ge gi bi dir. (Mez -

mur lar, 144:4)

Ke mik le ri ni dol du ran genç lik ate şi ken di siy le bir lik te top rak ta ya -

ta cak. (Eyüp, 20:11)

… Her insanın sonu ölümdür, yaşayan herkes bunu aklında tut-

malı. (Vaiz, 7:2)

Toprağa dönünceye dek ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın.

Çünkü topraksın, topraktan yaratıldın ve yine toprağa dönecek-

sin. (Yaratılış, 3:19)

Dedi ki, "Bu dünyaya çıplak geldim, çıplak gideceğim. Rab verdi,

Rab aldı, Rab'bin adına övgüler olsun!" (Eyüp, 1:21)

(İnsan) çiçek gibi açıp solar, gölge gibi gelip geçer. (Eyüp, 14:2)

Yü re ğim tu tuş tu içim de, ateş al dı de rin de rin dü şü nür ken, şu söz ler

dö kül dü di lim den: Bil dir ba na, ya Rab, so nu mu, sa yı lı gün le ri mi;

bi le yim öm rü mün ne ka dar kı sa ol du ğu nu! Yal nız bir ka rış ömür

ver din ba na, hiç ka lır ha ya tım Se nin önün de. Her in san bir so luk -

tur sa de ce, en güç lü ça ğın da bi le. Bir göl ge gi bi do la şır in san, boş

ye re çır pı nır, mal bi rik ti rir, ki me ka la ca ğı nı bil me den. Ne bek le -

ye bi li rim şim di, ya Rab? Umu dum Sen'de. (Mez mur lar, 39:3-7)

Çün kü ma ya mı zı bi lir, top rak ol du ğu mu zu anım sar. İn sa na ge lin ce,

ota ben zer öm rü, kır çi çe ği gi bi ser pi lir; rüz gar üze ri ne esin ce yok

olur gi der, bu lun du ğu yer onu ta nı maz. Ama Rab Ken di si'nden

kor kan la rı son su za dek se ver... (Mez mur lar 103:14-18)

Ey bü tün halk lar, din le yin! Ku lak ve rin he pi niz, ey dün ya da ya şa -

yan lar, Halk ço cuk la rı, bey ço cuk la rı, zen gin ler, yok sul lar!... On lar

var lık la rı na gü ve nir, bü yük ser vet le riy le bö bür le nir ler. Kim se kim -
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se nin ha ya tı nın be de li ni öde ye mez, Al lah'a fid ye ve re mez. Çün kü

ha ya tın fid ye si bü yük tür, kim se öde me ye yel ten me me li. Böy le ol -

ma sa, son su za dek ya şar in san, me zar yü zü gör mez. Kuş ku suz her -

kes bi li yor bil ge le rin öl dü ğü nü, ap tal lar la bu da la la rın yok ol du ğu -

nu. Mal la rı nı baş ka la rı na bı ra kı yor lar. Me zar la rı, son su za dek ev -

le ri, ku şak lar bo yu ko nut la rı ola cak, top rak la rı na ken di ad la rı nı

ver se ler bi le. Bü tün gös te ri şi ne kar şın ge çi ci dir in san, ölüp gi den

hay van lar gi bi… Kork ma bi ri zen gin le şir se, evi nin gör ke mi ar tar sa.

Çün kü ölün ce hiç bir şey gö tü re mez, gör ke mi onun la me za ra git -

mez. Ya şar ken ken di ni mut lu say sa bi le, ba şa rı lı olun ca öv gü ler

top la sa bi le... Bü tün gös te ri şi ne kar şın an la yış sız dır in san, Ölüp gi -

den hay van lar gi bi. (Mez mur lar, 49:1-2, 6-20)

On lar yok ola cak, ama Sen ka lı cı sın. Hep si bir giy si gi bi es ki ye -

cek. On la rı bir kaf tan gi bi de ğiş ti re cek sin, ge çip gi de cek ler. Ama

Sen hep ay nı sın, yıl la rın tü ken me ye cek. (Mez mur lar, 102:26-27)

Zen gin lik ve onur, ka lı cı de ğer ler ve bol luk Ben de dir. (Sü ley -

man'ın Öz de yiş le ri, 8:18)

Çün kü zen gin lik ka lı cı de ğil dir ve taç ku şak tan ku şa ğa geç mez.

(Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 27:24)

Çe ki ci lik al da tı cı, gü zel lik boş tur; ama Rab'be say gı lı ka dın övül -

me ye la yık tır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 31:30)

Zen gin li ği ne gü ve nen te pe tak lak gi de cek, oy sa doğ ru lar da lın da -

ki yap rak gi bi ge li şe cek. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 11:28)

Ser vet al da tı cı dır… (Ha bak kuk, 2:5)

… el de et tik le ri zen gin lik uçup git ti. (Ye rem ya, 48:36)

O gün Rab gü zel hal hal la rı, alın çat kı la rı nı, hi lal le ri, kü pe le ri, bi le -
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zik le ri, pe çe le ri, baş lık la rı, ayak zin cir le ri ni, ku şak la rı, ko ku şi şe le ri -

ni, mus ka la rı, yü zük le ri, bu run hal ka la rı nı, bay ram lık giy si le ri, pe -

le rin le ri, şal la rı, ke se le ri, el ay na la rı nı, ke ten giy si le ri, baş sar gı la rı -

nı, tül bent le ri or ta dan kal dı ra cak. O za man gü zel ko ku nun ye ri ni

pis ko ku, ku şa ğın ye ri ni ip, lü le li sa çın ye ri ni kel ka fa, süs lü giy si -

nin ye ri ni çul, gü zel li ğin ye ri ni dağ la ma izi ala cak. (Ye şa ya, 3:18-

24)

Yar gı gü nü uzak lar dan ba şı nı za fe la ket gel di ğin de ne ya pa cak sı -

nız? Yar dım için ki me ko şa cak sı nız, ser ve ti ni zi ne re ye sak la ya cak -

sı nız? (Ye şa ya, 10:3)

Ser vet göz açıp ka pa ya na dek yok olur, ka nat la nıp kar tal gi bi

gök le re uçar. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 23:5)

Ga zap gü nü ser vet işe ya ra maz, (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 11:4)

Ki şi nin ser ve ti gün ge lir ca nı na fid ye olur, (Sü ley man'ın Öz de yiş -

le ri, 13:8)

Akar su la rın, bal ve ay ran akan de re le rin se fa sı nı sü re me ye cek. Zah -

met le ka zan dı ğı nı ye me den ge ri ve re cek, el de et ti ği ka zan cın ta dı nı

çı ka ra ma ya cak… Ser ve ti onu kur ta ra ma ya cak. (Eyüp, 20:17-20)

Ya şa ma gü cüm tü ken di, gün le rim kı sal dı, me zar göz lü yor be ni.

(Eyüp, 17:1)

Rab, "Ru hum in san da son su za dek kal ma ya cak, çün kü o ölüm lü -

dür" de di… (Ya ra tı lış, 6:3)

Ah çe kip in ler sin öm rü nün son gün le rin de, etin le be de nin tü ken -

di ğin de. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 5:11)

Ölüm lü in sa na gü ven mek ten vaz ge çin. Onun ne de ğe ri var ki? (Ye -

şa ya, 2:22)

68

TEV RAT'TAN HİK MET LER VE GÜ ZEL ÖĞÜT LER



Çünkü gölge gibi gelip geçen kısa ve boş ömründe insana… ken-

disinden sonra Güneş'in altında neler olacağını kim söyleyebilir?

(Vaiz, 6:12)

Rüzgarı tutup ona egemen olmaya kimsenin gücü yetmediği gibi,

ölüm gününe egemen olmaya da kimsenin gücü yetmez… (Vaiz,

8:8)

İnsanları bir düş gibi siler, süpürürsün, sabah biten ot misali:

Sabah filizlenir, büyür, akşam solar, kurur. (Mezmurlar, 90:5-6)

Büyük işlere girdim. Kendime evler inşa ettim, bağlar diktim.

Bahçeler, parklar yaptım, oralara türlü türlü meyve ağaçları dik-

tim. Dal budak salan orman ağaçlarını sulamak için havuzlar yap-

tım… Herkesten çok sığıra, davara sahip oldum. Altın, gümüş bi-

riktirdim; kralların, illerin hazinelerini topladım… Büyük üne ka-

vuştum… Gözümün dilediği hiçbir şeyi kendimden esirgemedim.

Gönlümü hiçbir zevkten alıkoymadım… Yaptığım bütün işlere,

çektiğim bütün emeklere bakınca, gördüm ki, hepsi boş ve rüzga-

rı kovalamaya kalkışmakmış. Güneş'in altında hiçbir kazanç

yokmuş. (Vaiz, 2:4-11)

... Sahibinin zararına biriktirilen ve yok olup giden servet...

Annesinin rahminden çıplak çıkar insan. Dünyaya nasıl geldiy-

se öyle gider, emeğinden hiçbir şey götürmez elinde. Dünyaya na-

sıl geldiyse öyle gider insan... (Vaiz, 5:13-16)

... Gençlik de dinçlik de boştur. (Vaiz, 11:10)

Gümüş tel kopmadan, altın tas kırılmadan, testi çeşmede parça-

lanmadan, kuyu makarası kırılmadan, toprak geldiği yere dönme-

den, Ruh onu veren Allah'a dönmeden, seni Yaratanı anımsa.

"Her şey boş" diyor Vaiz, "Bomboş!" (Vaiz, 12:6-8)
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Tev rat'ta Al lah'ın Bir li ği

Rab Be nim, baş ka sı yok, Ben den baş ka Al lah yok... do ğu -

dan ba tı ya dek Ben den baş ka sı ol ma dı ğı nı her kes bil sin.

Rab Be nim, baş ka sı yok. (Ye şa ya 45:5-6) 

… Al lah Be nim, baş ka sı yok. Al lah Be nim, ben ze rim yok.

(Ye şa ya, 46:9)

So nun da dün ya nın bü tün ulus la rı bil sin ler ki, tek Al lah

Rab'dir ve O'ndan baş ka Al lah yok tur. (1. Kral lar, 8:60)

Ey dün ya nın dört bu ca ğın da ki ler, Ba na dö nün, kur tu lur su -

nuz. Çün kü Al lah Be nim, baş ka sı yok. (Ye şa ya, 45:22)

Rab di yor ki, "... Al lah yal nız si zin le dir, baş ka sı, baş ka

Al lah yok." (Ye şa ya, 45:14)

… Al lah'ımız Rab tek Rab'dir. (Ya sa'nın Tek ra rı,

6:4)
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… ya Rab, eş siz dir iş le rin.Ya rat tı ğın bü tün ulus lar ge lip Sa na

ta pı na cak lar, ya Rab, adı nı yü cel te cek ler. Çün kü Sen ulu sun,

ha ri ka lar ya ra tır sın, Tek Al lah Sen sin. (Mez mur lar, 86:8-10)

… Her şe ye ege men Rab, bü tün dün ya kral lık la rı nın tek

Al lah'ı Sen sin. Ye ri, gö ğü Sen ya rat tın. (Ye şa ya, 37:16)

… bü tün dün ya kral lık la rı Se nin tek Rab ol du ğu nu an la sın.

(Ye şa ya, 37:20)

Si zi kur ta ran, si ze ra him de bi çim ve ren Rab di yor ki, "Her şe -

yi ya ra tan, gök le ri yal nız ba şı na ge ren, yer yü zü nü tek ba şı -

na se ren…" (Ye şa ya, 44:24)

Çün kü Ken di si'ne umut bağ la yan lar için et kin olan tek Al lah

Sen sin; Sen'den baş ka sı nı hiç bir za man hiç kim se işit me di,

hiç bir ku lak duy ma dı, hiç bir göz gör me di. (Ye şa ya, 64:4)

Çün kü gök le ri ya ra tan Rab, dün ya yı ya ra tıp bi çim len di ren,

pe kiş ti ren, üze rin de ya şan ma sın di ye de ğil, ya şan sın di ye bi -

çim len di ren Rab -Al lah O'dur- şöy le di yor: "Rab Be nim,

baş ka sı yok." (Ye şa ya, 45:18)

... Ben Rab, bil dir me dim mi? Ben den baş ka Al lah yok, adil

Al lah ve kur ta rı cı Be nim. Yok Ben den baş ka sı. (Ye şa ya, 45:21)

Ar tık an la yın ki, Ben, evet Ben O'yum, Ben den baş ka Al lah

yok tur! Öl dü ren de, ya şa tan da, ya ra la yan da, iyi leş ti ren

de Be nim... (Ya sa'nın Tek ra rı, 32:39)

… Böy le ce bi le cek sin ki, Al lah'ımız

Rab gi bi si yok tur. (Mı sır'dan Çı kış,

8:10)
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Ya Rab… yer de ve gök te Sa na ben zer baş ka Al lah yok tur…

(1. Kral lar, 8:23; 2. Ta rih ler, 6:14)

Asa, Al lah'ı Rab'be, "Ya Rab, güç lü nün kar şı sın da güç sü ze

yar dım ede bi le cek Sen'den baş ka kim se yok tur" di ye ya kar -

dı… (2. Ta rih ler, 14:11)

Ben, yal nız Ben Rab'bim, Ben den baş ka kur ta rı cı yok tur.

(Ye şa ya, 43:11)

Ya Rab, bir ben ze rin yok, Sen'den baş ka Al lah da yok! Bu -

nu ken di ku lak la rı mız la duy duk. (1. Tarihler, 17:20; 2 Samuel,

7:22)

Kut sal lık ta Rab'bin ben ze ri yok, evet, Se nin gi bi si yok, ya

Rab! Al lah'ımız gi bi da ya nak yok. (1. Sa mu el, 2:2)

O'nun bil gi si de rin, gü cü eş siz dir, kim O'na di ren di de ayak -

ta kal dı? (Eyüp, 9:4)

… Sen ulu sun, ha ri ka lar ya ra tır sın, tek Al lah Sen sin. (Mez -

mur lar, 86:10)

Öv gü ler su nun O'na güç lü iş le ri için! Öv gü ler su nun O'na eş -

siz bü yük lü ğü ne ya ra şır bi çim de! (Mez mur lar, 150:2)

Halk şöy le du a et ti: "Tek Rab Sen sin. Gök le ri, gök le rin gök -

le ri ni, bü tün gök ci sim le ri ni, yer yü zü nü ve için de ki her şe yi,

de niz le ri ve iç le rin de ki her şe yi Sen ya rat tın. Hep si ne Sen can

ver din. Bü tün gök ci sim le ri Sa na ta pı nır." (Ne hem ya, 9:6)

Be nim için şöy le di ye cek ler: "Doğ ru luk ve güç yal nız Rab'de -

dir…" (Ye şa ya, 45:24)
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Bu olay lar Rab'bin Al lah ol du ğu nu ve O'ndan baş ka sı ol ma -

dı ğı nı bi le si niz di ye si ze gös te ril di. (Ya sa'nın Tek ra rı, 4:35)

... Ben den baş ka Al lah var mı? Ha yır, baş ka güç yok; Ben bir

baş ka sı nı bil mi yo rum. (Ye şa ya, 44:8)

Tev rat'ta Al lah'ın Eze li ve Ebe di Ol ma sı

… Her şe ye ege men Rab di yor ki, "İlk ve son Be nim, Ben den

baş ka Al lah yok tur." (Ye şa ya, 44:6)

Bun la rı ya pıp ger çek leş ti ren, ku şak la rı baş lan gıç tan be ri ça ğı -

ran kim? Ben Rab, il kim; so nun cu lar la da yi ne Ben ola ca -

ğım." (Ye şa ya, 41:4)

Ya Rab, kut sal Al lah'ım, ön ce siz lik ten be ri var olan Sen de -

ğil mi sin?... (Ha bak kuk, 1:12)

Al lah'ın yap tı ğı her şe yin son su za dek sü re ce ği ni bi li yo rum.

Ona ne bir şey ek le ne bi lir ne de on dan bir şey çı ka rı la bi lir.

Al lah in san la rın Ken di si'ne say gı duy ma la rı için bu nu ya pı -

yor. (Va iz, 3:14)

Dağ lar var ol ma dan, da ha ev re ni ve dün ya yı ya rat ma dan, ön -

ce siz lik ten son suz lu ğa dek Al lah Sen sin. (Mez mur lar, 90:2)

Ey Al lah, tah tın son suz luk lar bo yun ca ka lı cı dır… (Mez mur -

lar, 45:6)

Yü ce ve gör kem li olan, son suz luk ta ya şa yan, adı Kut sal olan

di yor ki… (Ye şa ya, 57:15)

Şöy le de di: "Al lah'ın adı na ön ce siz lik ten son suz lu ğa dek öv -
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gü ler ol sun! Bil ge lik ve güç O'na öz gü dür." (Da ni el, 2:20)

O her şe yi za ma nın da gü zel yap tı. İn san la rın yü re ği ne son -

suz luk kav ra mı nı koy du. Yi ne de in san Al lah'ın yap tı ğı işi

ba şın dan so nu na dek an la ya maz. (Va iz, 3:11)

… O yaşayan Allah'tır, sonsuza dek var olacak… Egemenliği son

bulmayacak. (Daniel, 6:26)

"… Rab'be öncesizlikten sonsuza dek övgüler olsun!" (1. Tarihler,

16:36)

… Sen sonsuza dek yücesin, ya Rab. (Mezmurlar, 92:8)

Ot kurur, çiçek solar, ama Allah'ımızın sözü sonsuza dek durur.

(Yeşaya, 40:8)

Tev rat'ta Al lah'ın Her şe yin Ya ra tı cı sı Ol ma sı

Baş lan gıç ta Al lah gö ğü ve ye ri ya rat tı. Yer boş tu, yer yü zü şe -

kil le ri yok tu; en gin ka ran lık lar la kap lıy dı. Al lah'ın ru hu su la -

rın üze rin de dal ga la nı yor du. Al lah, "Işık ol sun" di ye bu yur -

du ve ışık ol du. (Ya ra tı lış, 1:1-3)
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Al lah, "Su la rın or ta sın da bir kub be ol sun, su la rı bir bi rin den

ayır sın" di ye bu yur du. Ve öy le ol du. Al lah gök kub be yi ya rat tı.

Kub be nin al tın da ki su la rı üs tün de ki su lar dan ayır dı. (Ya ra tı lış,

1:6-7)

Al lah, "Gö ğün al tın da ki su lar bir ye re top lan sın, ku ru top rak

gö rün sün" di ye bu yur du ve öy le ol du. (Ya ra tı lış, 1:9)

Al lah, "Yer yü zü bit ki ler, to hum ve ren ot lar, tü rü ne gö re to -

hu mu mey ve sin de bu lu nan mey ve ağaç la rı üret sin" di ye bu -

yur du ve öy le ol du. Yer yü zü bit ki ler, tü rü ne gö re to hum ve -

ren ot lar, to hu mu mey ve sin de bu lu nan mey ve ağaç la rı ye tiş -

tir di… (Ya ra tı lış, 1:11-12)



Al lah şöy le bu yur du: "Gök kub be de gün dü zü ge ce den ayı ra -

cak, yer yü zü nü ay dın la ta cak ışık lar ol sun. Be lir ti le ri, mev -

sim le ri, gün le ri, yıl la rı gös ter sin." Ve öy le ol du. Al lah bü yü ğü

gün dü ze, kü çü ğü ge ce ye ege men ola cak iki bü yük ışı ğı ve

yıl dız la rı ya rat tı. (Ya ra tı lış, 1:14-16)

…"Ye ri gö ğü ya ra tan Yü ce Al lah Rab'bin önün de… ant içe -

rim"… (Ya ra tı lış, 14:22)

Al lah, "Su lar can lı ya ra tık lar la do lup taş sın, yer yü zü nün üze -

rin de, gök te kuş lar uçuş sun" di ye bu yur du. Al lah bü yük de -

niz ca na var la rı nı, su lar da kay na şan can lı la rı ve uçan çe şit li

var lık la rı ya rat tı… (Ya ra tı lış, 1:20-21)

Al lah, "Yer yü zü çe şit çe şit can lı ya ra tık, ev cil ve ya ba nıl hay -

van, sü rün gen tü ret sin" di ye bu yur du. Ve öy le ol du. Al lah çe -

şit çe şit ya ba nıl hay van, ev cil hay van, sü rün gen ya rat tı…

(Ya ra tı lış, 1:24-25)

Al lah, "İn sa nı… ya ra ta lım" de di, "De niz de ki ba lık la ra, gök -

te ki kuş la ra, ev cil hay van la ra, sü rün gen le re, yer yü zü nün tü -

mü ne ege men ol sun." Al lah in sa nı… ya rat tı. Böy le ce in -

san… ya ra tıl mış ol du. İn san la rı er kek ve di şi ola rak ya rat -

tı. (Ya ra tı lış, 1:26-27)

"Var mı Se nin gi bi si İlah lar ara sın da, ya Rab? Se nin gi bi kut -

sal lık ta gör kem li, hey be tiy le öv gü ye de ğer, ha ri ka lar ya ra tan

var mı? (Mı sır'dan Çı kış, 15:11)

… Si zi ya ra tan, si ze bi çim ve ren… Ya ra tı cı nız O de ğil mi?

(Ya sa'nın Tek ra rı, 32:6)
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İşi ten ku la ğı da, gö ren gö zü de Rab ya rat mış tır. (Sü ley -

man'ın Öz de yiş le ri, 20:12)

… Ken di si'ni ya ra tan Al lah'a sırt çe vir di... (Ya sa'nın Tek ra rı,

32:15)

… Se ni ya ra tan Al lah'ı unut tun. (Ya sa'nın Tek ra rı, 32:18)

… Ye ri gö ğü ya ra tan Yü ce Al lah… (Ya ra tı lış, 14:19)

Halk la rın bü tün ilah la rı bir hiç tir, oy sa gök le ri ya ra tan

Rab'dir. (1. Ta rih ler, 16:26)

Bü yük Ayı'yı, Or yon'u, Ül ker'i, Gü ney ta kım yıl dız la rı nı ya -

ra tan O'dur. (Eyüp, 9:9)

Be ni ana kar nın da ya ra tan onu da ya rat ma dı mı? Ra him de

bi ze bi çim ve ren O de ğil mi? (Eyüp, 31:15)

Her ke sin yü re ği ni ya ra tan, yap tık la rı her şe yi tar tan O'dur.

(Mez mur lar, 33:15)

… Ha ri ka lar ya ra tan yal nız O'dur. (Mez mur lar, 72:18)

Yer yü zü nün bü tün sı nır la rı nı Sen sap ta dın, ya zı da kı şı da

ya ra tan Sen sin. (Mez mur lar, 74:17)

Ha ri ka lar ya ra tan Al lah Sen sin… gü cü nü gös ter din. (Mez -

mur lar, 77:14)

… Bi zi ya ra tan Rab'bin önün de diz çö ke lim. (Mez mur lar,

95:6)

Halk la rın bü tün ilah la rı bir hiç tir, oy sa gök le ri ya ra tan

Rab'dir. (Mez mur lar, 96:5)
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Bi lin ki Rab Al lah'tır. Bi zi ya ra tan O'dur, biz de O'nu nuz,

O'nun hal kı, ot la ğı nın ko yun la rı yız. (Mez mur lar, 100:3)

Ye ri gö ğü ya ra tan Rab siz le ri kut sa sın. (Mez mur lar, 115:15)

Ye ri gö ğü ya ra tan Rab'den ge le cek yar dım. (Mez mur lar,

121:2)

Ye ri gö ğü ya ra tan Rab'bin adı Yar dım cı mız dır. (Mez mur lar,

124:8)

Ye ri gö ğü, de ni zi ve için de ki her şe yi ya ra tan… (Mez mur lar,

146:6)

Ana rah min de ki ço cu ğun na sıl ruh ve be den al dı ğı nı bil me di -

ğin gi bi, her şe yi ya ra tan Al lah'ın yap tık la rı nı da bi le mez sin.

(Va iz, 11:5)

Bil mi yor mu sun, duy ma dın mı? Ebe di Al lah, Rab, bü tün

dün ya yı ya ra tan, ne yo ru lur ne de za yıf lar, O'nun bil gi si kav -

ra na maz. (Ye şa ya, 40:28)

… Se ni ya ra tan… sa na bi çim ve ren Rab şim di şöy le di yor…

(Ye şa ya, 43:1)

Se ni ya ra tan, ra him de sa na bi çim ve ren, sa na yar dım ede cek

olan Rab şöy le di yor… (Ye şa ya, 44:2)

Si zi kur ta ran, si ze ra him de bi çim ve ren Rab di yor ki, "Her şe -

yi ya ra tan, gök le ri yal nız ba şı na ge ren, yer yü zü nü tek ba şı -

na se ren…" (Ye şa ya, 44:24)

Işı ğı bi çim len di ren, ka ran lı ğı ya pan, esen li ği ve fe la ke ti

ya ra tan, bü tün bun la rı ya pan Rab Be nim. (Ye şa ya, 45:7)
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Si zi ya ra tan, gök le ri ge ren, dün ya nın te mel le ri ni atan Rab'bi

na sıl olur da unu tur su nuz?... (Ye şa ya, 51:13)

Gü cüy le yer yü zü nü ya ra tan, bil ge li ğiy le dün ya yı ku ran, ak -

lıy la gök le ri ya yan Rab'dir. (Ye rem ya, 10:12)

Dün ya yı ya ra tan, ye ri ni al sın di ye ona bi çim ve ren, adı Rab

olan şöy le di yor… (Ye rem ya 33:2)

Çün kü dağ la ra bi çim ve ren, rüz ga rı ya ra tan, dü şün ce le ri ni

in sa na bil di ren, şa fa ğı ka ran lı ğa çe vi ren, dün ya nın yük sek

yer le ri ne ayak ba san iş te O'dur, O'nun adı Rab, Her şe ye ege -

men Al lah'tır. (Amos, 4:13)

Ül ker ve Or yon ta kım yıl dız la rı nı ya ra tan, zi fi ri ka ran lı ğı

sa ba ha çe vi ren, gün dü zü ge cey le ka rar tan, de niz su la rı nı

ça ğı rıp yer yü zü ne dö ke nin adı Rab'dir. (Amos, 5:8)

… "De ni zi ve ka ra yı ya ra tan gök le rin Al lah'ı Rab'be ta pa -

rım." (Yu nus, 1:9)

Halk şöy le du a et ti: "Tek Rab Sen sin. Gök le ri, gök le rin gök -

le ri ni, bü tün gök ci sim le ri ni, yer yü zü nü ve için de ki

her şe yi, de niz le ri ve iç le rin de ki her şe yi

Sen ya rat tın. Hep si ne Sen can ver din.

Bü tün gök ci sim le ri Sa na ta pı nır."

(Ne hem ya, 9:6)
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Tev rat'ta Al lah'ın Her şe yi Gö ren, 
İşi ten ve Bi len Ol ma sı

Otu rup kal kı şı mı bi lir sin, ni ye ti mi uzak tan an lar sın. Git ti -

ğim yo lu, yat tı ğım ye ri in ce den in ce ye eler sin, bü tün yap tık -

la rım dan ha be rin var. Da ha sö zü ağ zı ma al ma dan, söy le ye -

ce ğim her şe yi bi lir sin, ya Rab. (Mez mur lar, 139:2-4)

Ku la ğı ya ra tan işit mez mi? Gö ze bi çim ve ren gör mez mi?

(Mez mur lar, 94:9)

Ar tık bü yük ko nuş ma yın, ağ zı nız dan küs tah ça söz ler çık ma -

sın. Çün kü Rab her şe yi bi len Al lah'tır… (1. Sa mu el, 2:3)

Oy sa Sen sı kın tı ve acı çe ken le ri gö rür sün, yar dım et mek

için on la rı iz ler sin; ça re siz ler Sa na da ya nır, ök sü zün yar dım -

cı sı Sen sin. (Mez mur lar, 10:14)

Öğüt le ri ni, ko şul la rı nı uy gu la rım, çün kü bü tün dav ra nış la rı -

mı gö rür sün Sen. (Mez mur lar, 119:168)

Sa bah se si mi du yar sın, ya Rab, her sa bah Sa na dua mı su nar,

umut la bek le rim. (Mez mur lar, 5:3)

Maz lum la rın di le ği ni du yar sın, ya Rab, yü rek len di rir sin on -

la rı, ku la ğın hep üzer le rin de;... (Mez mur lar, 10:17)

... İn san la rın yü rek le ri ni yal nız ca Sen bi lir sin… (1. Kral lar,

8:39)
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Ya Rab, bü tün öz lem le ri mi bi lir sin, inil ti le rim Sen'den giz li

de ğil. (Mez mur lar, 38:9)

… gi de ce ğim yo lu Sen bi lir sin… (Mez mur lar, 142:3)

Be ni ta nır sın, ya Rab, be ni gö rür, yü re ği min Se nin le ol du -

ğu nu bi lir sin… (Ye rem ya, 12:3)

…Du dak la rım dan çı kan her sö zü bi lir sin, ya Rab. O söz za -

ten Se nin ağ zın day dı. (Ye rem ya, 17:16)

... "Yap tı ğın her şey de Al lah se nin le" de di ler. (Ya ra tı lış;

21:22)

"Sen, ey oğ lum Sü ley man, ba ba nın Al lah'ını ta nı. Bü tün yü re -

ğin le ve is tek le O'na kul luk et. Çün kü Rab her yü re ği araş tı -

rır, her dü şün ce nin ar dın da ki ama cı sap tar. Eğer O'na yö ne -

lir sen, Ken di si'ni sa na bul du rur. Ama O'nu bı ra kır san, se ni

son su za dek red de der." (1. Ta rih ler, 28:9)

"… Yanımızda kimse olmasa bile Allah tanık olacaktır."

(Yaratılış, 31:50)

Allah'tır zamanları ve mevsimleri değiştiren. Kralları tahttan

indirir, tahta çıkarır. Bilgelere bilgelik, anlayışlılara bilgi verir.

Derin ve gizli şeyleri ortaya çıkarır, karanlıkta neler oldu-

ğunu bilir… (Daniel, 2:21-22)



"Akılsızlığımı biliyorsun, ey Allah, suçlarım Sen'den gizli de-

ğil." (Mezmurlar, 69:5)

Gizli yerde yaratıldığımda, yerin derinliklerinde örüldüğüm-

de, bedenim Sen'den gizli değildi. (Mezmurlar, 139:15)

Oturup kalkışımı bilirsin, niyetimi uzaktan anlarsın…

Bütün yaptıklarımdan haberin var. Daha sözü ağzıma alma-

dan, söyleyeceğim herşeyi bilirsin, ya Rab. Beni çepeçevre

kuşattın… (Mezmurlar, 139:2-5)

Allah her işi, her gizli şeyi yargılayacaktır... (Vaiz, 12:14)

Tev rat'ta Al lah'ın Tek Güç ve 
İra de Sa hi bi Ol ma sı

Her şe ye Gü cü Ye ten'e biz ula şa ma yız. Gü cü yü ce dir…

(Eyüp, 37:23)

O ki mi ni yok sul, ki mi ni zen gin kı lar. Ki mi ni al çal tır, ki mi ni

yük sel tir. (1. Sa mu el, 2:7)

Şöy le de di: "Al lah'ın adı na ön ce siz lik ten son suz lu ğa dek öv gü -

ler ol sun! Bil ge lik ve güç O'na öz gü dür. O'dur za man la rı ve

mev sim le ri de ğiş ti ren. Kral la rı taht tan in di rir, tah ta çı ka rır. Bil -

ge le re bil ge lik, an la yış lı la ra bil gi ve rir. De rin ve giz li şey le ri or -

ta ya çı ka rır, ka ran lık ta ne ler ol du ğu nu bi lir…" (Da ni el, 2:20-22)

… Rab ona gö rü ne rek, "Ben her şe ye gü cü ye ten Al lah'ım"

de di, "Be nim yo lum da yü rü, ku sur suz ol." (Ya ra tı lış, 17:1)

Her şe ye gü cü ye ten Al lah se ni kut sa sın, ve rim li kıl sın, so yu -

nu ço ğalt sın; so yun dan halk lar tü re sin. (Ya ra tı lış, 28:3)
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"Ben her şe ye gü cü ye ten Al lah'ım" de di… (Ya ra tı lış, 35:11)

Her şe ye gü cü ye ten Al lah, ada mın yü re ği ne si ze kar şı mer -

ha met koy sun da… (Ya ra tı lış, 43:14)

Ama sen gay ret le Al lah'ı arar, Her şe ye Gü cü Ye ten'e yal va -

rır san... (Eyüp, 8:5)

Her ya ra tı ğın ca nı, bü tün in san lı ğın so lu ğu O'nun elin de dir.

(Eyüp, 12:10)

Bil ge lik ve güç Al lah'a öz gü dür, O'nda dır öğüt ve akıl. (Eyüp,

12:13)

An cak bu ser ve ti top la ma ye te ne ği ni si ze ve re nin Al lah'ınız

Rab ol du ğu nu anım sa yın... (Ya sa'nın Tek ra rı, 8:18)

O'nun yık tı ğı ona rı la maz, O'nun hap set ti ği ki şi öz gür ola maz.

Su la rı tu tar sa, ku rak lık olur, sa lı ve rir se dün ya yı sel gö tü rür.

Güç ve za fer O'na ait tir… Ka ran lık la rın de rin sır la rı nı açar,

ölüm göl ge si ni ay dın lı ğa çı ka rır. Ulus la rı bü yü tür, ulus la rı

yok eder, ulus la rı ge niş le tir, ulus la rı sür gün eder. (Eyüp,

12:14-16; 22-23)

Ey Ege men Rab… Gök te ve yer de Se nin yap tı ğın Yü ce iş le -

ri ya pa bi le cek baş ka bir Al lah yok! (Ya sa'nın Tek ra rı, 3:24)

O zaman Eyüp…: "Senin herşeyi yapabileceğini biliyorum,

hiçbir amacına engel olunmaz." (Eyüp, 42:1-2)

Senin gibisi yok… Sen büyüksün, adın da büyüktür gücün

sayesinde. (Yeremya, 10:6)

… Dağlara biçim veren, rüzgarı yaratan, düşüncelerini insana

83

Harun Yahya (Adnan Oktar)



bildiren, şafağı karanlığa çeviren…

işte O'dur, O'nun Adı Rab, Herşeye

Egemen Allah'tır. (Amos, 4:13)

Ülker ve Oryon takımyıldızlarını yaratan, zi-

firi karanlığı sabaha çeviren, gündüzü geceyle karartan, deniz

sularını çağırıp yeryüzüne dökenin Adı Rab'dir. (Amos, 5:8)

Tev rat'ta Al lah'ın İn sa na Ruh Ver me si

Oy sa in sa na ruh, Her şe ye Gü cü Ye ten'in so lu ğu akıl ve rir.

(Eyüp, 32:8)

... Her şe ye Gü cü Ye ten'in so lu ğu (ruhu) ya şam ve ri yor ba na.

(Eyüp, 33:4)

Top rak gel di ği ye re dön me den, ruh onu ve ren Al lah'a dön -

me den, se ni ya ra ta nı anım sa. (Va iz, 12:7)

Gök le ri ya ra tıp ge ren, yer yü zü nü ve ürü nü nü se ren, dün ya -

da ki in san la ra so luk, ora da ya şa yan la ra ruh ve ren Rab Al lah

di yor ki. (Ye şa ya, 42:5)
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Ege men Rab bu ke mik le re şöy le di yor: "İçi ni ze ruh ko ya ca -

ğım, can la na cak sı nız." (He ze ki el, 37:5)

Si ze kas lar ve re cek, üze ri niz de et oluş tu ra ca ğım, si zi de riy le

kap la ya ca ğım. İçi ni ze ruh ko ya ca ğım, can la na cak sı nız. O

za man Be nim Rab ol du ğu mu an la ya cak sı nız. (He ze ki el, 37:6)

… Ben Rab'bin ru huy la, güç le, ada let ve ce sa ret le do na tıl -

dım. (Mi ka, 3:8)
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Si ze ye ni bir yü rek ve re cek, içi ni ze ye ni bir ruh ko ya ca ğım.

İçi niz de ki taş tan yü re ği çı ka ra cak, si ze et ten bir yü rek ve re ce -

ğim. Ru hu mu içi ni ze ko ya ca ğım; ku ral la rı mı iz le me ni zi,

buy ruk la rı ma uyup on la rı uy gu la ma nı zı sağ la ya ca ğım. (He -

ze ki el, 36:26-27)

Tev rat'ta Al lah'ın Son suz
Ada let Sa hi bi Ol ma sı

"Bu yüz den, ey sağ du yu lu in san lar, be ni din le yin! Al lah kö tü -

lük ya par mı, Her şe ye Gü cü Ye ten hak sız lık eder mi? As la!"

(Eyüp, 34:10)

Al lah ke sin lik le kö tü lük et mez, Her şe ye Gü cü Ye ten ada le ti

sap tır maz. (Eyüp, 34:12)

Her şe ye Gü cü Ye ten'e biz ula şa ma yız. Gü cü Yü ce dir, ada le ti

ve eş siz doğ ru lu ğuy la kim se yi ez mez. (Eyüp, 37:23)

Rab bü tün düş kün le re hak ve ada let sağ lar. (Mez mur lar,

103:6)

… Rab yü ce dir… ada let ve doğ ru luk la dol du rur. (Ye şa ya, 33:5)

Hü küm da rın gö zü ne gir mek is te yen çok tur, ama Rab'dir in -

sa na ada let sağ la yan. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 29:26)

… İş le ri ku sur suz dur, bü tün yol la rı doğ ru dur. O hak sız lık

et me yen, gü ve ni lir Al lah'tır. Doğ ru ve adil dir. (Ya sa'nın

Tek ra rı, 32:4)

"Rab doğ ru dur!... O'nda hak sız lık bu lun maz!" di ye du yu ra -

cak lar. (Mez mur lar, 92:15)
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"Çün kü Ben Rab ada le ti se ve rim, nef ret ede rim soy gun ve

hak sız lık tan…" (Ye şa ya, 61:8)

Ama Rab Ken di si'nden kor kan la rı son su za dek se ver, ant laş -

ma sı na uyan ve buy ruk la rı na uy ma yı anım sa yan soy la rı na

(Allah'ın emirlerine uyan, sadık olanlara) adil dav ra nır.

(Mez mur lar, 103:17-18)

Yi ne de Rab si ze lüt fet me yi öz lem le bek li yor, si ze mer ha met

gös ter mek için ha re ke te ge çi yor. Çün kü Rab adil Al lah'tır.

Ne mut lu O'nu öz lem le bek le yen le re! (Ye şa ya, 30:18)

… İşleri kusursuzdur, bütün yolları doğrudur. O haksızlık et-

meyen güvenilir Allah'tır. Doğru ve adildir. (Yasa'nın

Tekrarı, 32:4)

Başımıza gelen bütün olaylarda Sen hep adil davrandın, doğ-

ru olanı yaptın, bizse kötülük yaptık. (Nehemya, 9:33)

... Sevinciniz sonsuz olacak. Çünkü Ben Rab adaleti seve-

rim... (Yeşaya, 61:7-8)

Rab şöyle diyor: "Bilge kişi bilgeliğiyle, güçlü kişi gücüyle,

zengin kişi zenginliğiyle övünmesin. Dünyada iyilik yapanın,

adaleti, doğruluğu sağlayanın Ben Rab olduğumu anlamak-

la ve Beni tanımakla övünsün övünen. Çünkü Ben bunlardan

hoşlanırım" diyor Rab. (Yeremya, 9:23-24)

Adaletle yargılayan, yüreği ve düşünceyi sınayan, Herşeye

Egemen Rab, davamı Senin eline (takdirine, kudretine) bıra-

kıyorum... (Yeremya, 11:20)

Ama Herşeye Egemen Rab adaletinden ötürü yüceltilecek...

(Yeşaya, 5:16)



Adaletin sonsuza dek doğrudur, Yasa'n gerçektir.

(Mezmurlar, 119:142)

Sevgini ve adaletini ezgilerle anacağım, Seni İlahilerle öve-

ceğim, ya Rab. (Mezmurlar, 101:1)

Uluslara, "Rab egemenlik sürüyor" deyin. Dünya sağlam kurul-

muş, sarsılmaz. O halkları adaletle yargılar... Dünyayı adalet-

le, halkları Kendi gerçeğiyle yönetecek. (Mezmurlar, 96:10-13)

Ya Rab, Sana sığınıyorum. Utandırma beni hiçbir zaman!

Adaletinle kurtar beni! (Mezmurlar, 31:1)

Doğruluğu, adaleti sever, Rab'bin sevgisi yeryüzünü doldu-

rur. (Mezmurlar, 33:5)

Ey adil Allah'ım! Kötülerin kötülüğü son bulsun, doğrular

güvene kavuşsun… Allah adil bir yargıçtır (adaletle hüküm

verendir)… (Nehemya, 7:9-11)

… Benden başka Allah yok, adil Allah ve Kurtarıcı Benim.

Yok Benden başkası. (Yeşaya 45:21)

… Allah'ımız Rab yaptığı herşeyde adildir. Bizse Onun sö-

züne kulak vermedik. (Daniel, 9:14)

Bilge kişi kavrasın bunları, anlayan anlasın. Çünkü Rab'bin

yolları adildir; bu yollarda yürür doğrular, ama başkaldıran-

lar bu yollarda sendeler. (Hoşea, 14:9)

Rab bütün davranışlarında adil, yaptığı bütün işlerde seve-

cendir. (Mezmurlar, 145:17)

Şükredeceğim Sana temiz yürekle, adil hükümlerini öğren-
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dikçe. Kurallarını yerine getireceğim… (Mezmurlar, 119:7)

Biliyorum, ya Rab, hükümlerin adildir… Adil hükümlerini

izleyeceğime ant içtim, andımı tutacağım. (Mezmurlar,

119:75, 106)

Sen adilsin, ya Rab, hükümlerin doğrudur. Buyurduğun

öğütler doğru ve tam güvenilirdir… Adaletin sonsuza dek

doğrudur, Yasa'n gerçektir. (Mezmurlar, 119:137-142)

Doğruluğun ulu dağlara benzer, adaletin uçsuz bucaksız en-

ginlere. İnsanı da, hayvanı da koruyan Sensin, ya Rab.

(Mezmurlar, 36:6)

Yaptığı her işte sadık ve adildir, bütün koşulları güvenilir-

dir; sonsuza dek sürer, sadakat ve doğrulukla yapılır.

(Mezmurlar, 111:7-8)

Rab lütufkar ve adildir, sevecendir Allah'ımız. (Mezmurlar,

116:5)



Tev rat'ta Al lah'ın Seven, Mer ha met Sa hi bi ve
Ba ğış la yan Ol ma sı

Ama Sen ba ğış la yı cı sın… (Mez mur lar, 130:4)

Bel ki… kö tü yo lun dan dö ner; Ben de suç la rı nı, gü nah la rı nı

ba ğış la rım. (Ye rem ya, 36:3)

Sa na kar şı gel di ği miz hal de, Sen acı yan, ba ğış la yan

Al lah'ımız Rab'sin. (Da ni el, 9:9)

Sen iyi ve ba ğış la yı cı sın, ya Rab, Sa na ya ka ran her ke se bol

sev gi gös te rir sin. (Mez mur lar, 86:5)

Yi ne de Al lah se ve cen di, suç la rı nı ba ğış lı yor, on la rı yok et -

mi yor du… (Mez mur lar, 78:38)

Söz din le mek is te me di ler, ara la rın da yap tı ğın ha ri ka la rı

unut tu lar. Dik baş lı lık et ti ler, es ki kö le lik ya şam la rı na dön -

mek için ken di le ri ne bir ön der bu la rak baş kal dır dı lar. Ama

Sen ba ğış la yan, iyi lik ya pan, acı yan… sev gi si en gin

Al lah'sın. On la rı terk et me din. (Ne hem ya, 9:17)

Rab… sev gi si en gin dir, su çu ve is ya nı ba ğış lar. An cak suç -

lu yu ce za sız bı rak maz… (Çöl de Sa yım, 14:18)

Bin ler ce si ne sev gi gös te rir, suç la rı nı, is yan la rı nı, gü nah la rı nı

ba ğış la rım. Hiç bir su çu ce za sız bı rak mam… (Mı sır'dan Çı kış,

34:7)

90

TEV RAT'TAN HİK MET LER VE GÜ ZEL ÖĞÜT LER



91

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Bü tün suç la rı nı ba ğış la yan, bü tün has ta lık la rı nı iyi leş ti -

ren... (Mez mur lar, 103:3)

… Rab da Ken di si'nden kor kan la ra öy le se ve cen dav ra nır.

(Mez mur lar, 103:13)

Rab se ve cen ve lüt fe den dir… sev gi si en gin dir… gök ler yer -

yü zün den ne ka dar yük sek se, Ken di si'nden kor kan la ra kar -

şı sev gi si de o ka dar bü yük tür. (Mez mur lar, 103:8-11)

Rab lütufkar ve sevecendir… Sevgisi engindir. Rab herkese

iyi davranır, sevecenliği bütün yapıtlarını kapsar.

(Mezmurlar, 145:8-9)

Ya Rab, halk la rı ger çek ten se ver sin… (Ya sa'nın Tek ra rı, 33:3)

Rab'bi se vin, ey O'nun sa dık kul la rı! Rab Ken di si'ne bağ lı

olan la rı ko rur, bü yük le nen le rin ise tü müy le hak kın dan ge lir.

(Mez mur lar, 31:23)

Sı ğı na ğım Sen sin, be ni sı kın tı dan ko rur, çev re mi kur tu luş

İlahi le riy le ku şa tır sın. (Mez mur lar, 32:7)

Ko rur Rab, ya şa tır onu, ül ke de mut lu kı lar, terk et mez düş -

man la rı nın eli ne. (Mez mur lar, 41:2)

Ey siz ler, Rab'bi se ven ler, kö tü lük ten tik si nin. O sa dık kul la -

rı nın ca nı nı ko rur, on la rı kö tü le rin elin den kur ta rır. (Mez -

mur lar, 97:10)



Rab lütufkar ve adildir, sevecendir Allah'ımız. Rab saf in-

sanları korur, tükendiğim zaman beni kurtardı. (Mezmurlar,

116:5-6)

Rab her kö tü lük ten se ni ko rur, esir ger ca nı nı. (Mez mur lar,

121:7)

Sı kın tı ya dü şer sem, ca nı mı ko rur… be ni kur ta rır. (Mez mur -

lar, 138:7)

Rab ko rur Ken di si'ni se ven her ke si, yok eder kö tü le rin hep -

si ni. (Mez mur lar, 145:20)

Rab ga rip le ri ko rur, ök sü ze, dul ka dı na yar dım eder, kö tü -

le rin yo lu nuy sa sap tı rır. (Mez mur lar, 146:9)

Adil olan la rın adım la rı nı ko rur, sa dık kul la rı nın yo lu nu gö -

ze tir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 2:8)

Rab iyi dir, sı ğı nak tır sı kın tı anın da. Ko rur Ken di si'ne sı ğı -

nan la rı. (Na hum, 1:7)

Gü nah la rı nı giz le yen ba şa rı lı ol maz, iti raf edip bı ra kan sa

mer ha met bu lur. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 28:13)

Çün kü on la ra mer ha met eden ken di le ri ne yol gös te re cek ve

on la rı pı nar la ra gö tü re cek. (Ye şa ya, 49:10)

Ey gök ler, se vinç le hay kı rın, ne şey le coş, ey yer yü zü! Ey dağ -

lar, se vinç çığ lık la rı na ka tı lın, çün kü Rab hal kı nı avu ta cak,

ezi le ne mer ha met gös te re cek. (Ye şa ya, 49:13)
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Kö tü ki şi yo lu nu, fe sat çı dü şün ce le ri ni bı rak sın; Rab'be dön -

sün, mer ha met bu lur, Al lah'ımı za dön sün, bol bol ba ğış la -

nır. (Ye şa ya, 55:7)

Çün kü Rab kim se yi son su za dek ge ri çe vir mez. Dert ver se

de, bü yük sev gi sin den ötü rü yi ne mer ha met eder. (Ağıt -

lar, 3:31-32)

Rab'bin sev gi si hiç tü ken mez, mer ha me ti as la son bul maz;

(Ağıt lar, 3:22)

Doğ ru lu ğu, ada le ti se ver, Rab'bin sev gi si yer yü zü nü dol du -

rur. (Mez mur lar, 33:5)

Rab'be şükredin, çünkü O iyidir, sevgisi sonsuzdur. (1.

Tarihler, 16:34)

Oysa Sen, ya Rab, sevecen, lütfeden... sevgisi ve sadakati

bol, bir (olan) Allah'sın. (Mezmurlar, 86:15)

... Ben sevecenim diyor Rab... (Yeremya, 3:12)

Rab bütün davranışlarında adil, yaptığı bütün işlerde seve-

cendir. Rab Kendisi'ne yakaran, içtenlikle yakaran herkese

yakındır. (Mezmurlar, 145:17-18)

Bana lütufla bak, Adını sevenlere her zaman yaptığın gibi...

Çok sevecensin, ya Rab, hükümlerin uyarınca koru canımı.

(Mezmurlar, 119:132, 156)

Rab unutulmayacak harikalar yaptı, O sevecen ve lütfeden-

dir. (Mezmurlar, 111:4)
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Çünkü Sen doğru kişiyi kutsarsın, ya Rab, çevresini kalkan

gibi lütfunla sararsın. (Mezmurlar, 5:12)

… Allah'ınız Rab sizi seviyor. (Yasa'nın Tekrarı, 23:5)

Çünkü bize beslediği sevgi büyüktür, Rab'bin sadakati son-

suza dek sürer. Rab'be övgüler sunun! (Mezmurlar, 117:2)

… Rab lütfeder, acır... Sevgisi engindir... (Yoel, 2:13)

Tevrat'ta Allah'ın Her An Her Yerde Olması

Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma. Çünkü

Allah'ın Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacak.

(Yeşu, 1:9)

... Gittiğim her yerde benimle birlikte olan Allah'a...

(Yaratılış, 35:3)

... "İşi sürdürün. Çünkü Ben sizinle birlikteyim." Böyle diyor

Herşeye Egemen Rab. (Hagay, 2:4)

Yusuf'u yakalayıp zindana, kralın tutsaklarının bağlı olduğu

yere attı. Ama Yusuf zindandayken Rab onunla birliktey-

di... (Yaratılış 39, 20-21)

Çünkü Rab Yusuf'la birlikteydi ve yaptığı her işte onu başa-

rılı kılıyordu. (Yaratılış, 39:23)

… Ya Rab, Beni çepeçevre kuşattın… (Mezmurlar, 139:4-5)

… İbrahim'e, "Yaptığın herşeyde Allah seninle" dediler.

(Yaratılış, 21:22)
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Rab onunla birlikteydi. Yaptığı her işte başarılı oldu… (2.

Krallar, 18:7)

Davut giderek güçleniyordu. Çünkü Herşeye Egemen Rab

onunlaydı. (1. Tarihler, 11:9)

Samuel büyürken Rab onunla birlikteydi... (1. Samuel, 3:19)

Hakkımdaki düşüncelerin ne değerli, ey Allah, sayıları ne

çok! Kum tanelerinden fazladır saymaya kalksam.

Uyanıyorum, yine Seninleyim. (Mezmurlar, 139:17-18)

… Çünkü Allah'ı, her yandan onu esenlikle kuşatmıştı. (2.

Tarihler, 20:30)

… Rab'bi istekle arayıp buldular. O da onları her yandan

esenlikle kuşattı. (2. Tarihler, 15:15)

Rab onunla birlikte olduğundan, yaptığı her işte başarılıydı.

(1. Samuel, 18:14)

Tev rat'ta Al lah'ın Rı zık Ve ren Ol ma sı

İş te yer yü zün de to hum ve ren her otu, to hu mu mey ve sin de

bu lu nan her mey ve ağa cı nı si ze ve ri yo rum. Bun lar si ze yi ye -

cek ola cak. (Ya ra tı lış, 1:29)

"Ya ba nıl hay van la ra, gök te ki kuş la ra, sü rün gen le re -so luk

alıp ve ren bü tün hay van la ra- yi ye cek ola rak ye şil ot la rı ve ri -

yo rum.”... (Ya ra tı lış, 1:30)

Bü tün can lı lar si ze yi ye cek ola cak. Ye şil bit ki ler gi bi, hep si ni

si ze ve ri yo rum. (Ya ra tı lış, 9:3)
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Ök süz le rin, dul ka dın la rın hak kı nı

gö ze tir. Ya ban cı la rı se ver, on la ra

yi ye cek, gi ye cek sağ lar. (Ya sa'nın

Tek ra rı, 10:18)

Bü tün can lı la ra yi ye cek ve re ne, sev gi -

si son suz dur; şük re din gök le rin

Al lah'ına, sev gi si son suz dur. (Mez mur lar,

136:25-26)

O'dur gök le ri bu lut lar la kap la yan, yer -

yü zü ne yağ mur sağ la yan, dağ lar da ot

bi ti ren. O yi ye cek sağ lar hay van la -

ra, bağ rı şan kuz gun yav ru la rı -

na. (Mez mur lar, 147:8-9)

… Susadıklarında onlara

su verdin. Kırk yıl onla-

rı çölde besledin. Hiç

eksikleri olmadı…

Güzel eşyalarla do-

lu evlere, kazılmış

sarnıçlara, bağ-

lara, zeytinlik-

lere, çok sa-

yıda mey-
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ve ağacına sahip oldular. Yediler, doydular, beslendiler ve

onlara yaptığın büyük iyiliklere sevindiler. (Nehemya, 9:20-

21, 25)

Rab unutulmayacak harikalar yaptı, O sevecen ve lütfeden-

dir. Kendisi'nden korkanları besler (rızık verir)...

(Mezmurlar, 111:4-5)

Tev rat'ta Al lah'ın Ege men li ği nin
Her şe yi Ku şat ma sı

Gök ler de, gök le rin gök le ri de, yer yü zü ve için de ki her şey

Al lah'ınız Rab'bin dir. (Ya sa'nın Tek ra rı, 10:14)

Al lah'ımız Rab O'dur, yar gı la rı bü tün yer yü zü nü kap sar. (1.

Ta rih ler, 16:14; Mez mur lar, 105:7)

Gök le re çık sam, ora da sın, ölü ler di ya rı na (cehenneme) ya tak

ser sem, yi ne ora da sın. Se he rin ka nat la rı nı alıp uç sam, de ni zin

öte si ne kon sam, ora da bi le elin yol gös te rir ba na… (Mez mur -

lar, 139:8-10)

Be ni çe pe çev re ku şat tın, Eli ni üze ri me koy dun. (Mez mur lar,

139:5)

Ya Rab, büyüklük, güç, yücelik, zafer ve görkem Senin'dir.

Gökte ve yerde olan herşey Senin'dir. Egemenlik Senin'dir,

ya Rab! Sen herşeyden Yücesin. Zenginlik ve onur Sen'den

gelir. Herşeye egemensin. Güç ve yetki Senin elindedir.

Birini yükseltmek ve güçlendirmek Senin elindedir. (1.

Tarihler, 29:11-12)
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O kurtarır, O yaşatır, gökte de yerde de belirtiler, hayranlık

duyulacak  işler yapar. (Daniel, 6:27)

Gücüyle yeryüzünü yaratan, bilgeliğiyle dünyayı kuran, ak-

lıyla gökleri yayan Rab'dir. (Yeremya, 10:12)

Ey Egemenimiz Rab, ne yüce Adın var yeryüzünün tümün-

de! Gökyüzünü görkeminle kapladın. (Mezmurlar, 8:1)

Işığı biçimlendiren, karanlığı yapan, esenliği ve felaketi yara-

tan, bütün bunları yapan Rab Benim. (Yeşaya, 45:7)

… Allah'ınız Rab hem yukarıda göklerde, hem de aşağıda

yeryüzünde Allah'tır. (Yeşu, 2:11)
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Tev rat'ta Al lah'ın Her Tür lü Ek sik lik ten
Mü nez zeh Ol ma sı

Sı ğı na ğın çağ lar bo yu var olan Al lah'tır, se ni ta şı yan O'nun

yo rul maz kol la rı dır… (Ya sa'nın Tek ra rı, 33:27)

Bil mi yor mu sun, duy ma dın mı? Ebe di Al lah, Rab, bü tün dün -

ya yı ya ra tan, ne yo ru lur ne de za yıf lar, O'nun bil gi si kav ra -

na maz. (Ye şa ya, 40:28)



Tev rat'ta Ye ni den Di ri liş

Yer yü zü top ra ğın da uyu yan la rın bir ço ğu uya na cak: Ki mi si son -

suz ya şa ma, ki mi si utan ca ve son suz iğ renç li ğe gön de ri le cek. (Da -

ni el, 12:2)

"Me zar la rı nı zı açıp si zi çı kar dı ğım za man, Be nim Rab ol du ğu mu

an la ya cak sın... Ru hu mu içi ni ze ko ya ca ğım, can la na cak sı nız..."

böy le di yor Rab. (He ze ki el, 37:13-14)

... Se nin ölü le rin ya şa ya cak, be den le ri di ri le cek. Ey siz ler, top rak

al tın da ya tan lar, uya nın, ez gi ler söy le yin... top rak ölü le ri ni ya şa ma

ka vuş tu ra cak. (Ye şa ya, 26:19)

Ya Rab, be ni ölü ler di ya rın dan çı kar dın, ya şam ver din ba na,

ölüm çu ku ru na dü şür me din. (Mez mur lar, 30:3)

"Sa na ge lin ce, ey Da ni el, son ge lin ce ye dek yo lu na de vam

et. Ra ha tı na ka vu şa cak ve gün le rin so nun da pa yı na dü -

şen mi ra sı al mak için uya na cak sın." (Da ni el, 12:13)
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Tev rat'ta Kı ya met Gü nü

Ka la ba lık lar, yar gı va di si ni dol du ran ni ce ka la ba lık lar... Yar gı va di -

sin de Rab'bin gü nü yak laş tı. Gü neş ve Ay ka ra rı yor, yıl dız la rın

pa rıl tı sı gö rün mez olu yor… Gök ve yer sar sı la cak… (Yo el, 3:14-16)

Gök ler de ve yer yü zün de, kan, ateş ve du man sü tun la rın dan be lir -

ti ler gös te re ce ğim. Rab'bin bü yük ve kor kunç gü nü gel me den ön -

ce Gü neş ka ra ra cak, Ay kan ren gi ne dö ne cek... (Yo el, 2:30-31)

Yer yü zü ön le rin de sar sı lı yor, gök yü zü tit ri yor; Gü neş ve Ay ka ra -

rı yor, yıl dız la rın pa rıl tı sı gö rün mez olu yor… Rab'bin o bü yük gü -

nü ne kor kunç tur! O gü ne kim da ya na bi lir? (Yo el, 2:10-11)

Ölü le ri dı şa rı atı la cak... Bü tün gök ci sim le ri kü çü le cek, gök ler bir

to mar gi bi dü rü le cek; gök ci sim le ri, as ma yap ra ğı, in cir yap ra ğı

gi bi dö kü le cek. (Ye şa ya, 34:3-4)

Rab'bin bü yük gü nü ya kın dır, ya kın dır ve çok ça buk ge li yor, Rab

gü nü nün se si! Yi ğit ora da acı acı ba ğı rır. O gün ga zap gü nü dür, sı -

kın tı ve dar lık gü nü, ha ra bi yet ve vi ran lık gü nü, ka ran lık ve ka -

ral tı gü nü, bu lut lar ve ko yu ka ran lık gü nü, Rab di yor ki, "İn san la -

rı öy le bir fe la ke te uğ ra ta ca ğım ki, kör ler gi bi, ne re ye git tik le ri ni

gö re me ye cek ler. Çün kü Ba na kar şı gü nah iş le di ler. Rab'bin öf ke

gü nün de, al tın la rı da gü müş le ri de on la rı kur ta ra ma ya cak." (Se fan -

ya, 1:14-18)

Ah o gün! çün kü Rab'bin gü nü ya kın ve her şe ye ka dir olan ta ra fın -

dan bir yı kım gi bi ge li yor. (Yo el, 1:15)



… Ül ke de ya şa yan her kes kor ku dan tit re sin.

Çün kü Rab'bin gü nü çok yak laş tı, ge li yor. (Yo el,

2:1)

… Rab'bin gü nü ya kın dır. Her şe ye Gü cü Ye ten'in gön de re ce ği

yı kım gi bi ge li yor o gün. Bu yüz den el ler de der man kal ma ya cak,

her yü rek eri ye cek. Her ke si deh şet sa ra cak, hep si acı ve ıs tı rap için -

de bo ğu la cak, do ğu ran ka dın gi bi kıv ra na cak, şaş kın şaş kın bir bir le -

ri ne ba ka cak lar; yüz le ri kı za ra cak. İş te Rab'bin acı ma sız gü nü ge li -

yor. Ül ke yi vi ra ne ye çe vi rip için de ki gü nah kâr la rı or ta dan kal dı ra -

ca ğı ga zap ve kız gın öf ke do lu gün ge li yor. Gök te ki yıl dız lar la ta -

kım yıl dız lar ışı ma ya cak, do ğan Gü neş ka ra ra cak, Ay ışı ğı nı ver -

mez ola cak. Rab di yor ki, "Kö tü lü ğün den ötü rü dün ya yı, suç la rın -

dan ötü rü kö tü le ri ce za lan dı ra ca ğım. Ki bir li le rin küs tah lı ğı nı so na

er di re cek, za lim le rin gu ru ru nu kı ra ca ğım." (Ye şa ya, 13:6-11)

Her şe ye ege men Rab di yor ki, "İş te o gün ge li yor, fı rın gi bi ya nı yor.

Ken di ni be ğen miş ler le kö tü lük ya pan lar sa man dan fark sız ola cak; o

gün hep si ni ya ka cak. On lar da ne kök, ne dal bı ra kı la cak." (Ma la ki,

4:1)

Rab kal kıp yer yü zü nü sars ma ya baş la yın ca, in san lar O'nun deh şe -

tin den ve yü ce gör ke min den kaç mak için ka ya lık ma ğa ra la ra, ye -

ral tı ko vuk la rı na sak la na cak lar. (Ye şa ya, 2:19)

… O gün ay dın lık de ğil, ka ran lık ola cak. Na sıl ki, bi ri as la nın

önün den ka çar da kar şı sı na ayı çı kar, evi ne dö ner, eli ni du va ra da -

yar da eli ni yı lan so kar. Rab'bin gü nü ay dın lık de ğil, ka ran lık ol ma -

ya cak mı? Hem de zi fi ri ka ran lık, bir pa rıl tı bi le yok. (Amos, 5:18-

20)

Her va di yük sel ti le cek, her dağ, her te pe al çal tı la cak. Böy le lik le en -

ge be ler düz leş ti ri le cek, sarp yer ler ova ya dö nüş tü rü le cek. O za -
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man Rab'bin yü ce li ği gö rü ne cek, bü tün in san lar hep bir lik te onu gö -

re cek. Bu nu söy le yen Rab'dir." (Ye şa ya, 40:4-5)

Rab uzak ta ki ulus la rı bir san cak işa re tiy le, dün ya nın en uza ğın da -

ki le ri ıs lık se siy le ça ğı ra cak; hız la, he men ge le cek ler... Ka ra ya ba kan

bi ri ka ran lık ve sı kın tı gö re cek. Işık ka ran lık bu lut lar la kap la na -

cak. (Ye şa ya, 5:26, 30)

Tev rat'ta He sap Gü nü

Ka la ba lık lar, yar gı va di si ni dol du ran ni ce ka la ba lık lar... Yar gı va -

di sin de Rab'bin gü nü yak laş tı. (Yo el, 3:14)

Sen, ey saygısız (Allah'ın hükümlerine uymayan)... günün yaklaştı,

sonunda yargı günün geldi. Egemen Rab şöyle diyor: … Artık es-

kisi gibi olmayacak. Alçakgönüllü yükseltilecek, gururlu alçaltıla-

cak. (Hezekiel, 21:25-26) 
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Çün kü bü tün mil let ler için Rab'bin gü nü ya kın dır; sen na sıl et tin se,

sa na öy le edi le cek; iş le di ği nin kar şı lı ğı ken di ba şı na dö ne cek.

(Ovad ya, 1:15)

Kö tü ler böy le de ğil, rüz ga rın sa vur du ğu sa man çö pü ne ben zer ler.

Bu yüz den yar gı la nın ca ak la na maz, doğ ru lar top lu lu ğun da yer

bu la maz gü nah kâr lar. Çün kü Rab doğ ru la rın yo lu nu gö ze tir, kö tü -

le rin yo lu ise ölü me gö tü rür. (Mez mur lar, 1:4-6)

Adil yar gı la rıy la Rab Ken di si'ni gös ter di, kö tü ler ken di kur duk la rı

tu za ğa düş tü. Kö tü ler ölü ler di ya rı na (cehenneme) gi de cek, Al lah'ı

unu tan bü tün ulus lar... (Mez mur lar, 9:16-17)



Doğ ru ki şi ye iyi lik gö re ce ği ni söy le yin. Çün kü iyi lik le ri nin mey ve -

si ni yi ye cek. Vay kö tü le rin ha li ne! Kö tü lük gö re cek, yap tık la rı nın

kar şı lı ğı nı ala cak lar. (Ye şa ya, 3:10-11)

… On la rın gü nü yak laş tı, so nun da yar gı gün le ri gel di. (He ze ki el,

21:29)

… Peygamberlerinin uyardığı gibi, cezalandırılacakları gün geldi

çattı. Şaşkınlık içindeler şimdi. (Eyüp, 7:4) 

Rab'bin büyük günü yaklaştı, yaklaştı ve çabucak geliyor.

Dinleyin, Rab'bin gününde en yiğit asker bile acı acı feryat edecek.

Azap günü o gün! Acı ve sıkıntı, yıkım ve felaket, zifiri karanlık

bir gün olacak, bulutlu, koyu karanlık bir gün... Körler gibi, nere-

ye gittiklerini göremeyecekler... Rab'bin azap gününde, altınları

da gümüşleri de onları kurtaramayacak. (Sefenya, 1:14-18)

Tevrat'ta Cehennem
(Tevrat'ta geçen ölüler diyarı ifadeleri cehennem 

anlamında kullanılmaktadır.)

... Dinsizleri titreme aldı: "Herşeyi yiyip bitiren ateşin yanında

hangimiz oturabilir? Sonsuza dek sönmeyecek alevin yanında

hangimiz yaşayabilir?" diye soruyorlar. (Yeşaya, 33:14) 

Dönüşü olmayan yere gitmeden önce, karanlık ve ölüm gölgesi

diyarına zifiri karanlık diyarına, ölüm gölgesi, kargaşa diyarına,

aydınlığın karanlığı andırdığı yere (cehenneme),. (Eyüp 10:21-22)

... Kimisi sonsuz yaşama (cennete), kimisi utanca ve sonsuz iğ-

rençliğe gönderilecek. (Daniel, 12:3)

Kuraklık ve sıcağın eriyen karı alıp götürdüğü gibi ölüler diyarı
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(cehennem) da günahlıları alıp götürür. (Eyüp, 24:19)

Bir bulutun dağılıp gitmesi gibi, ölüler diyarına (cehenneme) inen

bir daha çıkmaz. (Eyüp, 7:9)

Ölüm ve yıkım diyarı (cehennem) insana doymaz... (Süleyman'ın

Özdeyişleri, 27:20)

Çünkü bana sevgin büyüktür, canımı ölüler diyarının (cehenne-

min) derinliklerinden Sen kurtardın. (Mezmurlar, 86:13)

Onlara yüz çevireceğim... ateş onları yine de yakıp yok edecek...

(Hezekiel, 15:6)

... Size karşı azabım ateş gibi tutuşup ölüler diyarının (cehenne-

min) derinliklerine dek yanacak... (Yasa'nın Tekrarı, 32:22)

Bu yüzden doymak bilmeyen ölüler diyarı ağzını ardına kadar

açtı... Hepsi alçaltılacak; dize getirilecek, küstah bakışları alçaltı-

lacak. (Yeşaya, 5:14-15)

... Diri diri ölüler diyarına (cehenneme) insinler; çünkü içleri ve

evleri kötülük dolu. (Mezmurlar, 55:15)

Rab öldürür de diriltir de, ölüler diyarına (cehennem) indirir ve

çıkarır. (1. Samuel, 2:6)

Sahip oldukları herşeyle birlikte diri diri ölüler diyarına (cehen-

neme) indiler... (Çölde Sayım, 16:33)

‘Yeter' demeyen dört şey vardır: Ölüler diyarı (cehennem)...

(Süleyman'ın Özdeyişleri, 30:15-16)

Budalaların yolu, onların sözünü onaylayanların sonu budur. Sürü
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gibi ölüler diyarına (cehenneme) sürülecekler… ölüler diyarı on-

lara konut olacak. Ama Allah beni ölüler diyarının pençesinden

kurtaracak ve yanına (cennetine) alacak. (Mezmurlar, 49:13-15)

Ancak ölüler diyarına, ölüm çukurunun (cehennemin) dibine in-

dirilmiş bulunuyorsun. Seni görenler bakıp bakıp şöyle düşüne-

cekler: "Dünyayı sarsan, ülkeleri titreten, yeryüzünü çöle çeviren,

kentleri yerle bir eden, tutsakları evlerine salıvermeyen adam bu

mu?" (Yeşaya 14:15-17)

Suçu yalanla örülmüş iplerle, günahı araba urganıyla çekenlerin

vay haline!... Kötüye iyi, iyiye kötü diyenlerin, karanlığı ışık, ışığı

karanlık yerine koyanların, acıya tatlı, tatlıya acı diyenlerin vay ha-

line! Kendilerini bilge görenlerin, akıllı sananların vay haline!

Şarap içmekten korkmayanların, içkileri karıştırıp içmekten çekin-

meyenlerin, rüşvet uğruna kötüyü haklı çıkaranların, haklıların

hakkını elinden alanların vay haline! Alev alev yanan ateş, sama-

nı nasıl yiyip bitirirse, kuru ot alevin içinde nasıl birden tutuşup

yok olursa, onlar da kökten çürüyüp gidecek, çiçekleri toz gibi

havaya savrulacak. Çünkü Herşeye Egemen Rab'bin Yasası'nı red-

dettiler... (Yeşaya, 5:18-24)

… Ya Rab, Sana sesleniyorum; kötüler utansın, ölüler diyarında

(cehennemde) sesleri kesilsin. (Mezmurlar, 31:17)

Rab, ölüm ve yıkım diyarında (cehennemde) olup biteni bilir...

(Süleyman'ın Özdeyişleri, 15:11)

Rab diyor ki, "... Soluğunuz sizi yiyip bitiren bir ateş olacak.

Halklar yanıp kül olacak, kesilip yakılan dikenli çalı gibi olacak."

(Yeşaya, 33:10-12)
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... Elçilerinizi ta uzaklara gönderdiniz, ölüler diyarına (cehenne-

me) dek alçalttınız kendinizi.  (Yeşaya, 57:9)

... Sen beni ölüler diyarına (cehenneme) terk etmezsin, sadık ku-

lunun çürümesine izin vermezsin. (Mezmurlar, 16:10)

Ama kötüler yıkıma uğrayacak; Rab'bin düşmanları kır çiçekle-

ri gibi kuruyup gidecek, duman gibi dağılıp yok olacak.

(Mezmurlar, 37:20)

Ama başkaldıranlarla günahlılar birlikte yıkıma uğrayacaklar...

(Yeşaya, 1:28)

Kötülük edenlere kızıp üzülme, onlara özenme. Çünkü kötülerin

geleceği yok, çırası sönecek onların. (Süleyman'ın Özdeyişleri,

24:19-20)

Rab sadık kullarının adımlarını korur, ama kötüler karanlıkta sus-

turulur. Çünkü güçle zafere ulaşamaz insan. (1. Samuel, 2:9)

Ama kötüler çalkalanan deniz gibidir, o deniz ki, rahat duramaz,

suları çamur ve pislik savurur. "Kötülere esenlik yoktur" diyor

Allah'ım. (Yeşaya, 57:20-21)

Allah'ımız Rab yaptıkları kötülüğü kendi başlarına getirecek, kö-

tülükleri yüzünden köklerini kurutacak, evet, köklerini kuruta-

cak. (Mezmurlar, 94: 23)

Tev rat'ta Cen net
(Tevrat'ta geçen sonsuz yaşam ve yaşam diyarı ifadeleri 

cennet anlamında kullanılmaktadır.)

... Ki mi si son suz ya şa ma, ki mi si utan ca ve son suz iğ renç li ğe gön de -
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ri le cek. Bil ge ler gök kub be gi bi, bir -

çok la rı nı doğ ru lu ğa dön dü ren ler yıl -

dız lar gi bi son su za dek par la ya cak lar.

(Da ni el, 12:2-3)

Sağ du yu lu ki şi yu ka rı ya, ya şa ma gi den yol da -

dır, bu da ölü ler di ya rı na in me si ni ön ler.

(Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 15:24)

Ya şam di ya rın da Rab'bin iyi li ği ni

gö re ce ğim den kuş kum yok. (Mez mur lar, 27:13)

Ya şa yan la rın di ya rın da, Rab'bin hu zu run da yü rü ye ce ğim. (Mez -

mur lar, 116:9)

… Çün kü in san son suz luk

evi ne gi de cek... Top rak gel di -

ği ye re dön me den, ruh onu ve -

ren Al lah'a dön me den, se ni

ya ra ta nı anım sa. (Va iz, 12:5-7)

Ama doğ ru yol da yü rü yüp

doğ ru dü rüst ko nu şan, zor ba -

lık la edi ni len ka zan cı red de -

den, eli ni rüş vet ten uzak tu tan,

kan dö ken le rin tel kin le ri ne ku -

lak ver me yen, kö tü lük gör me -

ye da ya na ma yan, yük sek ler de

otu ra cak; uçu ru mun ba şın da -

ki ka le ler onun ko ru na ğı ola -

cak, ek me ği sağ la na cak, hiç

su suz kal ma ya cak. (Ye şa ya,

33:15-16)
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O gün... ken di le ri için

seç ti ğim en gü zel ül ke ye, süt

ve bal akan ül ke ye gö tü re ce -

ği me söz ver dim. (He ze ki el,

20:6)

"Kö tü ler yı kı lır ve yok olur lar; fa kat sa -

lih le rin evi du rur..." (Sü ley man'ın Öz de yiş le -

ri, 12:7)

Ey Al lah... ön cü lük et ba na son suz ya şam yo lun da!

(Mez mur lar, 139:23-24)
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O gün di ye cek ler ki, "İş te Al lah'ımız bu dur; O'na umut

bağ la mış tık, bi zi kur tar dı, Rab O'dur, O'na umut bağ la -

mış tık, O'nun kur ta rı şıy la se vi nip co şa lım." (Ye şa ya, Bap

25:9)

"Sa li hin se me re si ha yat ağa cı dır." (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri,

11:30)

Hz. Adem ve cen net bah çe si:

Rab Al lah do ğu da, Aden'de bir bah çe dik ti. Ya rat tı ğı Adem'i ora -

ya koy du. (Ya ra tı lış, 2:8)

... Rab Yah ve şöy le di yor: "Ku sur suz luk ta ör nek bi riy din, bil ge li ğin ve

gü zel li ğin ek sik siz di. Sen Al lah'ın bah çe si Aden'dey din. Ya kut, to -

paz, ay ta şı, sa rı ya kut, oniks, ye şim, la ci vert ta şı, fi ru ze, züm rüt le,

çe şit çe şit de ğer li taş la be zen miş tin. Kak ma ve oy ma iş le rin

hep al tın dan dı. Bun lar ya ra tıl dı ğın gün ha zır lan mış lar -

dı." (He ze ki el, 28:12)

Böy le ce Rab Al lah, ya ra tıl mış ol du ğu top -

ra ğı iş le mek üze re Adem'i Aden bah -

çe sin den çı kar dı... (Ya ra tı lış, 3:23)
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Tev rat'ta Al lah'a Şirk Koş ma dan İman Et mek

… Al lah'ın Rab Be nim, Ben den baş ka Al lah ta nı ma ya cak sın,

çün kü baş ka kur ta rı cı yok tur. (Ho şe a, 13:4)

“Ya Rab… yer de ve gök te Sa na ben zer baş ka Al lah yok tur"

de di… (1. Kral lar, 8:23)

Rab Be nim, baş ka sı yok, Ben den baş ka Al lah yok… Öy le ki,

do ğu dan ba tı ya dek Ben den baş ka sı ol ma dı ğı nı her kes

bil sin. Rab Be nim, baş ka sı yok. (Ye şa ya, 45:5-6)

"… Al lah'ın Rab Be nim. Ben den baş ka Al lah'ın

ol ma ya cak. Ken di ne yu ka rı da gök yü zün de, aşa -

ğı da yer yü zün de ya da yer al tın da ki su lar da ya şa -

yan her han gi bir can lı ya ben zer put yap ma ya cak -

sın. Put la rın önün de eğil me ye cek, on la ra tap ma -

ya cak sın..." (Mı sır'dan Çı kış, 20:2-5)
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Her şe ye ege men Rab di yor ki, "İlk ve son Be nim, Ben den

baş ka Al lah yok tur." (Ye şa ya, 44:6)

Put la ra bi çim ve ren le rin hep si boş in san lar dır. De ğer ver dik le -

ri nes ne ler hiç bir işe ya ra maz. Put la rın ta nık la rı on lar dır; ne

bir şey gö rür ne de bir şey bi lir ler. Bu nun so nu cun da utanç

için de ka la cak lar. Kim ya rar sız ila ha bi çim ver mek, dök me put

yap mak is ter? Ba kın, bu put lar la uğ ra şan la rın hep si uta na cak.

On la rı ya pan lar salt in san. Hep si top la nıp yar gı lan ma ya gel sin.

Deh şe te dü şe cek, uta na cak lar bir lik te. (Ye şa ya, 49:9-11)

… Tah ta dan oy ma put lar ta şı yan, kur ta ra ma yan ilah la ra ya -

ka ran lar bil gi siz dir… Ben den baş ka Al lah yok, adil Al lah ve

kur ta rı cı Be nim. Yok Ben den baş ka sı. "Ey dün ya nın dört bu -

ca ğın da ki ler, Ba na dö nün, kur tu lur su nuz. Çün kü Al lah Be -

nim, baş ka sı yok." (Ye şa ya, 45:20-22)

... Al lah'ınız Rab Be nim, baş ka bi ri yok... (Yo el, 2:27)

Al lah'ınız Rab'den kor ka cak sı nız; O'na kul luk ede cek ve

O'nun adıy la ant içe cek si niz. Baş ka ilah la rın, çev re niz de ki

ulus la rın tap tı ğı hiç bir ila hın ar dın ca git me ye cek si niz. (Ya -

sa'nın Tek ra rı, 6:13-14)

... Ben den ön ce bir Al lah ol ma dı, Ben den son ra da ol ma ya cak.

"Ben, yal nız ben Rab'bim, Ben den baş ka kur ta rı cı yok -

tur. Ben bil dir dim, Ben kur tar dım, Ben du yur dum,

ara nız da ki ya ban cı ilah lar de ğil… Al lah Be nim, gün

gün ola lı ben O'yum… Ben ya pa rım, kim en gel ola -

bi lir?" (Ye şa ya, 43:10-13)

İn sa nın bi çim ver di ği oy ma ya da

dök me pu tun ne ya ra rı var ki al dat -
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mak tan baş ka? Pu tu ya pan, yap tı ğı na gü ve nir, ama yap tı ğı

ne ki, dil siz put tan baş ka. Tah ta pu ta, ‘can lan!' di ye nin, dil siz

ta şa, 'uyan' di ye nin vay ha li ne! Put yol gös te re bi lir mi? Al tın -

la, gü müş le kap lan mış, ama için de ya şam so lu ğu yok. (Ha -

bak kuk, 2:18-19)

Hep si bom boş, yap tık la rı da bir hiç. Hal kın put la rı yal nız ca

yel dir, sı fır dır. (Ye şa ya, 41:29)

Ya Rab, Al lah'ım, ha ri ka la rın, dü şün ce le rin ne çok tur bi zim

için; Sa na eş ko şul maz! Du yur mak, an lat mak is te sem yap tık -

la rı nı, say mak la bit mez. (Mez mur lar, 40:5)

... Rab'be kim eş ko şu lur?... Ya Rab, her şe ye ege men Al lah, Se -

nin gi bi güç lü Rab var mı?... Gök ler Se nin dir, yer yü zü de Se -

nin; dün ya nın ve için de ki her şe yin te -

me li ni Sen at tın. (Mez mur lar, 89:6, 8,

11)

114

TEV RAT'TAN HİK MET LER VE GÜ ZEL ÖĞÜT LER



115

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Oy ma put la ra gü ve nen ler, dök me put la ra, "İlah la rı mız siz si -

niz di yen ler se ge ri dön dü rü lüp büs bü tün utan dı rı la cak lar."

(Ye şa ya, 42:17)

Ama siz yol la rım dan sa par, ku ral la rı mı, buy ruk la rı mı bı ra kır,

gi dip baş ka ilah la ra kul luk eder, ta par sa nız, si ze ver di ğim ül -

ke den si zi sö küp ata ca ğım… (2. Ta rih ler, 7:19-20)

On la rın ilah la rı önün de eğil me ye cek, ta pın ma ya cak sı nız; tö -

re le ri ni iz le me ye cek si niz. Ter si ne, ilah la rı nı yok ede cek, di ki -

li taş la rı nı büs bü tün par ça la ya cak sı nız. Al lah'ınız Rab'be ta -

pa cak sı nız... (Mı sır'dan Çı kış, 23:24-25)

Al lah'ınız Rab'bin si ze bu yur du ğu ant laş ma yı bo zar sa nız, gi -

dip baş ka ilah la ra kul luk eder, ta par sa nız, Rab'bin öf ke si si ze

kar şı alev le ne cek; Rab'bin si ze ver di ği bu gü zel ül ke den ça bu -

cak yok olup gi de cek si niz. (Ye şu, 23:16) 

Rab'den baş ka bir İla ha kur ban ke sen he lak edi le cek tir. (Mı -

sır'dan Çı kış, 22:20)

Siz ise Be ni bı rak tı nız ve baş ka ilah la ra kul luk et ti niz... (Ha -

kim ler, 10:13)

Tev rat'ta Al lah'a Şük ret mek

Üs te lik Al lah in sa na mal mülk ve ri yor, onu ye me si, ödü lü nü

al ma sı, yap tı ğı iş ten mut lu luk duy ma sı için ona güç ve ri yor -

sa, bu bir Al lah ar ma ğa nı dır. (Va iz, 5:19)

Ey Rab'bin sa dık kul la rı, O'nu İlahi ler le övün, kut sal lı ğı nı

ana rak O'na şük re din. Öy le ki, gön lüm Se ni İlahi ler le öv sün,



sus ma sın! Ya Rab Al lah'ım, Sa na sü rek li şük re de ce ğim.

(Mez mur lar, 30:4, 12)

Sü rek li Sa na şük re de rim yap tık la rın için… (Mez mur lar,

52:9)

Sa na şük re de riz, ey Al lah, şük re de riz, çün kü Sen ya kın sın,

ha ri ka la rın bu nu gös te rir. (Mez mur lar, 75:1)

Biz ler… son su za dek şük re de ce ğiz. Sa na, ku şak lar bo yun ca

öv gü le ri ni di li miz den dü şür me ye ce ğiz. (Mez mur lar, 79:13)

De di ki, "Bu dün ya ya çıp lak gel dim, çıp lak gi de ce ğim. Rab

ver di, Rab al dı, Rab'bin adı na öv gü ler ol sun!" (Eyüp 1:21)

… Al lah'a öv gü ve şü kür ez gi le ri söy le nir di. (Ne hem ya,

12:46) 

Ka pı la rı na şük ran la, av lu la rı na hamd ile gi rin; O'na şük re -

din, is mi ni tak dis edin. (Mez mur lar, 100:4)

Ya Rab, bü tün yü re ğim le Sa na şük re de ce ğim, yap tı ğın ha ri -

ka la rın hep si ni an la ta ca ğım. Sen'de se vinç bu la cak, co şa ca -

ğım, adı nı İlahi ler le öve ce ğim, ey yü ce ler yü ce si! (Mez mur lar,

9:1-2)

Zen gin lik ve onur Sen'den ge lir. Her şe ye ege men sin. Güç ve

yet ki Se nin elin de dir. Bi ri ni yük selt mek ve güç len dir mek Se -

nin elin de dir. Şim di, ey Al lah'ımız, Sa na şük re de riz, gör kem -

li adı nı öve riz. (1. Ta rih ler, 12-13)

Öv gü ler su nun, Rab'be! Rab'be şük re din, çün kü O iyi dir,

sev gi si son suz dur. (Mez mur lar, 106:1)
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Öv gü ler su nun Rab'be! Doğ ru in san la rın top lan tı sın da, top lu -

luk için de, bü tün yü re ğim le Rab'be şük re de ce ğim. (Mez -

mur lar, 111:1)

Rab'be şük re din, çün kü O iyi dir, sev gi si son suz dur. Şük ret -

sin ler Rab'be sev gi si için, in san lar ya ra rı na yap tı ğı ha ri ka -

lar için. Çün kü O su sa mış ca nın su suz lu ğu nu gi de rir, aç ca nı

iyi lik ler le do yu rur. (Mez mur lar, 107:1, 7-9)

Bü tün yü re ğim le Sa na şük re de rim, ya Rab… Se ni İlahi ler le

öve rim… Adı na şük re de rim, sev gin, sa da ka tin için… Ses -

len di ğim gün ba na ya nıt ver din, içi me güç koy dun, be ni yü -

rek len dir din. Şük ret sin Sa na, ya Rab, yer yü zü kral la rı nın

tü mü… (Mez mur lar, 138:1-4)

Bü tün ya pıt la rın Sa na şük re der, ya Rab, sa dık kul la rın Sa na

öv gü ler su nar. (Mez mur lar, 145:10) 

Ey ata la rı mın Al lah'ı, Sa na şük re der, Se ni öve rim. Sen ki,

ba na bil ge lik ve güç ver din; Sen'den is te dik le ri mi zi ba na bil -

dir din… (Da ni el, 2:23)

Şük re de ce ğim Sa na te miz yü rek le, adil hü küm le ri ni öğ ren -

dik çe. Ku ral la rı nı ye ri ne ge ti re ce ğim, bı rak ma be ni hiç bir za -

man! (Mez mur lar, 119:7-8)

Rab'be şük re din, çün kü O iyi dir, sev gi si son suz dur… Açın

ba na ada let ka pı la rı nı, gi rip Rab'be şük re de yim. İş te bu dur

Rab'bin ka pı sı! Doğ ru lar gi re bi lir ora dan. Sa na şük re de rim,

çün kü ba na ya nıt ver din, kur ta rı cım ol dun… Al lah'ım Sen sin,

şük re de rim Sa na, Al lah'ım Sen sin, yü cel ti rim Se ni. Rab'be

şük re din, çün kü O iyi dir, sev gi si son suz dur. (Mez mur lar,

118:1, 19-21, 28-29) 
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Ya Rab Al lah'ım, bü tün yü re ğim le Sa na şük re de ce ğim, adı -

nı son su za dek yü cel te ce ğim. Çün kü ba na sev gin bü yük tür,

ca nı mı ölü ler di ya rı nın de rin lik le rin den Sen kur tar dın. (Mez -

mur lar, 86:12-13)

… Rab'be şük re din, çün kü sev gi si son su za dek ka lı cı dır! (2.

Ta rih ler, 20:21) 

Rab'be şük re din, O'na ya ka rın, halk la ra du yu run yap tık la rı -

nı! O'nu ez gi ler le, İlahi ler le övün, bü tün ha ri ka la rı nı an la tın!

Kut sal adıy la övü nün, se vin sin Rab'be yö ne len ler! (1. Ta rih -

ler, 16:8-10)

Rab'be şük ret mek, öv gü ler sun mak üze re her sa bah ve ak -

şam ta pı nak ta ha zır bu lu na cak lar dı. (1. Ta rih ler, 23:30)

Ya Rab, Sa na şük ret mek, ey yü ce ler yü ce si, adı nı İlahi ler le

öv mek, sa bah sev gi ni, ge ce sa da ka ti ni… du yur mak ne gü zel!

(Mez mur lar, 92:1-3)

Ey doğ ru lar, Rab'de se vinç bu lun, kut sal lı ğı nı ana rak O'na

şük re din! (Mez mur lar, 97:12)

Ka pı la rı na şük ran la, av lu la rı na öv güy le gi rin! Şük re din

O'na, adı na öv gü ler su nun! Çün kü Rab iyi dir, sev gi si son suz -

dur. Sa da ka ti ku şak lar bo yun ca sü rer. (Mez mur lar, 100:4-5)

Rab'be şük re din, O'na ya ka rın, halk la ra du yu run yap tık la rı -

nı! O'nu ez gi ler le, İlahi ler le övün, bü tün ha ri ka la rı nı an la tın!

(Mez mur lar, 105:1-2)

Şük re din Rab'be, çün kü O iyi dir, sev gi si son suz dur; (Mez -

mur lar, 136:1)
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… "Ya Rab, Sa na şük re de riz… Al lah kur tu lu şu muz dur. O'na

gü ve ne cek, yıl ma ya ca ğız. Çün kü Rab gü cü müz ve ez gi miz -

dir. O kur tar dı bi zi."… O gün di ye cek si niz ki, "Rab'be şük re -

din, O'na ya ka rın, halk la ra du yu run yap tık la rı nı, adı nın yü ce

ol du ğu nu du yu run! (Ye şa ya, 12:1-4)

Halk lar Sa na şük ret sin, ey Al lah, bü tün halk lar Sa na şük -

ret sin! Ulus lar se vin sin, se vinç ten çığ lık at sın, çün kü Sen

halk la rı ada let le yar gı lar sın, yer yü zün de ki ulus la ra yol gös te -

rir sin. (Mez mur lar, 67:3-4)

Öv gü ler su nun Rab'be! Öv gü ler su nun, ey Rab'bin kul la rı,

Rab'bin adı na öv gü ler su nun! (Mez mur lar, 113:1)

Tev rat'ta Al lah'a Te vek kül Et mek

Rab be nim gü cüm, kal ka nım dır, O'na yü rek ten gü ve ni yor

ve yar dım gö rü yo rum… (Mez mur lar, 28:7)

Rab'be gü ve nen ler… sar sıl maz, son su za dek du rur. (Mez -

mur lar, 125:1)

Şöy le de di: "Rab be nim gü cüm, sı ğı na ğım, kur ta rı cım dır,

Al lah'ım… O'na sı ğı nı rım, kal ka nım, güç lü kur ta rı cım, ko -

ru na ğım, sı ğı na cak ye rim dir. Kur ta rı cım, zor ba lık tan be ni

Sen kur ta rır sın! (2. Sa mu el, 22:2-3)

İn san dan kork mak tu zak tır, ama Rab'be gü ve nen gü ven lik te

olur. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 29:25)

İş te Al lah be nim yar dım cım dır, tek des te ğim Rab'dir. (Mez -

mur lar, 54:4)
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Rab be nim ışı -

ğım, kur tu lu -

şum dur, kim se -

den kork mam.

Rab ya şa mı mın

ka le si dir, kim se -

den yıl mam. Ha sım -

la rım, düş man la rım

olan kö tü ler, be ni yut mak

için üze ri me ge lir ken tö kez le yip

dü şer ler. Kar şım da bir or du ko nak -

la sa, kı lım kı pır da maz, ba na kar şı sa vaş açıl sa, yi ne gü ve ni mi

yi tir mem. (Mez mur lar, 27:1-3)

Sen Rab'be gü ven… O se nin için de ki is tek le ri ye ri ne ge ti re -

cek tir. Her şe yi Rab'be bı rak, O'na gü ven, O ge re ke ni ya par.

(Mez mur lar, 37:3-5)

Rab'be umut bağ la, O'nun yo lu nu tut… kö tü le rin kö kü nün

ka zın dı ğı nı gö re cek sin. Doğ ru la rın kur tu lu şu Rab'den ge lir,

sı kın tı lı gün de on la ra ka le olur. Rab on la ra yar dım eder,

kur ta rır on la rı, kö tü le rin elin den alıp öz gür kı lar, çün kü

Ken di si'ne sı ğı nır lar. (Mez mur lar, 37:34, 39-40)

Öğü de ku lak ve ren ba şa rı ya ula şır, Rab'be gü ve nen mut lu

olur. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 16:20)

Aç göz lü kav ga çı ka rır, Rab'be gü ve nen se bol luk için de ya -

şar. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 28:25)

Al lah kur tu lu şu muz dur. O'na gü ve ne cek, yıl ma ya ca ğız.

Çün kü Rab gü cü müz ve ez gi miz dir. O kur tar dı bi zi. (Ye şa ya,

12:2)
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Sa na gü ven di ği için dü şün ce le rin de sar sıl maz ola nı tam bir

esen lik için de ko rur sun. Rab'be son su za dek gü ve nin, çün kü

Rab, evet Rab son su za dek ka lı cı güç tür. (Ye şa ya, 26:3-4)

Ege men Rab… şöy le di yor: "Ba na dö nün, hu zur bu lun, kur tu -

lur su nuz. Kay gı lan ma yın, Ba na gü ve nin, güç lü olur su nuz.

Ama bu nu yap mak is te mi yor su nuz." (Ye şa ya, 30:15)

… Ka ran lık ta yü rü yen, ışı ğı ol ma yan, Rab'bin adı na gü ven -

sin, Al lah'ına da yan sın. (Ye şa ya, 50:10)

Ne mut lu Rab'be gü ve nen in sa na, gü ve ni yal nız Rab ola na!

Böy le si su kı yı la rı na di kil miş ağa ca ben zer, kök le ri ni akar su -

la ra sa lar. Sı cak ge lin ce kork maz, yap rak la rı hep ye şil dir. Ku -

rak lık yı lın da kay gı lan maz, mey ve ver mek ten ge ri dur maz.

(Ye rem ya, 17:7-8)

Sa na güç lü ve yü rek li ol de me dim mi? Kork ma, yıl ma. Çün -

kü Al lah'ın Rab gi de ce ğin her yer de se nin le bir lik te ola cak.

(Ye şu, 1:9)

… Al lah yal nız si zin le dir, baş ka sı,

baş ka Al lah yok. (Ye şa ya, 45:14)

Ya şam di ya rın da Rab'bin

iyi li ği ni gö re ce ğim den

kuş kum yok. Umu du -

nu Rab'be bağ la,

güç lü ve yü rek li ol;

umu du nu Rab'be

bağ la! (Mez mur -

lar, 27:13-14)
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Se ni se vi yo rum, gü cüm Sen sin, ya Rab! Rab be nim gü cüm,

sı ğı na ğım, kur ta rı cım dır, Al lah'ım, gü cüm, sı ğı na cak ye -

rim dir, kal ka nım, güç lü kur ta rı cım, ko ru na ğım dır! Öv gü ye

de ğer Rab'be ses le nir, kur tu lu rum düş man la rım dan. (Mez -

mur lar, 18:1-3)

Sı kın tı için de Rab'be ya kar dım, yar dı ma ça ğır dım Al lah'ımı.

Rab… çı kar dı be ni de rin su lar dan. Be ni zor lu düş ma nım dan,

ben den nef ret eden ler den kur tar dı, çün kü on lar ben den güç -

lüy dü. Fe la ket gü nüm de kar şı ma di kil di ler, ama Rab ba na

des tek ol du. Be ni hu zu ra ka vuş tur du, kur tar dı; çün kü ben -

den hoş nut kal dı. (Mez mur lar, 18:6, 16-19)

Işı ğı mın kay na ğı Sen sin, ya Rab, Al lah'ım! Ka ran lı ğı mı ay dın -

la tır sın. (Mez mur lar, 18:28)

… O Ken di si'ne sı ğı nan her ke sin kal ka nı dır. Var mı

Rab'den baş ka Al lah? Al lah'ımız dan baş ka güç var mı? Al lah

be ni güç le do na tır, yo lu mu ku sur suz kı lar. Ba na za fer kal ka -

nı nı ba ğış lar sın. Bas tı ğım yer le ri ge niş le tir sin, bur kul maz bi -

lek le rim. (Mez mur lar, 18:30-32, 35-36)

Yü cel sin kur ta rı cım Al lah! Düş man la rım dan kur ta rır… Zor -

ba la rın elin den alır. (Mez mur lar, 18:46, 48)

Ya Rab, Sa na sı ğı nı yo rum. Utan dır ma be ni hiç bir za man!

Ada le tin le kur tar be ni!... Güç lü bir ka le ol kur tul mam için!...

Gü cüm ve ka lem Sen sin, ön cü lük et, yol gös ter ba na Ken di

adın uğ ru na. Ba na kur duk la rı tu zak tan uzak tut be ni, çün kü

sı ğı na ğım Sen sin. Ru hu mu el le ri ne bı ra kı yo rum, Ya Rab,

sa dık Al lah, kur tar be ni. De ğer siz put la ra bel bağ la yan lar dan

tik si ni rim, Rab'be gü ve ni rim ben. (Mez mur lar, 31:1-6)
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Ca nım yal nız Al lah'da hu zur bu lur, kur tu lu şum O'ndan ge lir.

Tek da ya na ğım, kur tu lu şum, ka lem O'dur, as la sar sıl -

mam… Ey ca nım, yal nız Al lah'da hu zur bul, çün kü umu dum

O'nda dır. Tek da ya na ğım, kur tu lu şum, ka lem O'dur, sar sıl -

mam. Kur tu lu şum ve onu rum Al lah'a bağ lı dır… Sı ğı na ğım

O'dur. Ey hal kım, her za man O'na gü ven, içi ni dök O'na,

çün kü      Al lah sı ğı na ğı mız dır. (Mez mur lar, 62:1-2, 5-8)

Ben se Al lah'a ses le ni rim, Rab kur ta rır be ni… Yü kü nü Rab'be

bı rak, O Sa na des tek olur. As la izin ver mez doğ ru in sa nın sar -

sıl ma sı na. Ama Sen, ey Al lah, ölüm çu ku ru na ata cak sın kö tü -

le ri… Ben se Sa na gü ve ni yo rum. (Mez mur lar, 55:16, 22-23)

… Al lah'ı Rab'be gü ven di… Rab'be çok bağ lıy dı, O'nun yo -

lun dan ay rıl ma dı, Rab'bin Mu sa'ya ver miş ol du ğu buy ruk la -

rı ye ri ne ge tir di. Rab onun la bir lik tey di. Yap tı ğı her iş te ba -

şa rı lı ol du... (2. Kral lar, 18:5-7)

… Ben Sa na gü ve ni yo rum, ya Rab, "Al lah'ım Sen sin!" di yo -

rum. Ha ya tım Se nin elin de, kur tar be ni düş man la rı mın pen -

çe sin den, ar dı ma dü şen ler den. Yü zün ku lu nu ay dın lat sın,

sev gi gös ter, kur tar be ni! İn san la rın dü zen le ri ne kar şı, ko ru -

yu cu hu zu run la üzer le ri ne ka nat ge rer sin… Rab'bi se vin, ey

O'nun sa dık kul la rı! Rab Ken di si'ne bağ lı olan la rı ko rur…

Ey Rab'be umut bağ la yan lar, güç lü ve yü rek li olun! (Mez mur -

lar, 31:14-16, 20-24)

Sı ğı na ğım Sen sin, be ni sı kın tı dan ko rur, çev re mi kur tu luş

İlahi le riy le ku şa tır sın. (Mez mur lar, 32:7)

Kö tü le rin acı sı çok tur, ama Rab'be gü ve nen le ri O'nun sev gi -

si ku şa tır. Ey doğ ru in san lar, se vinç kay na ğı nız Rab ol sun,
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co şun; ey yü re ği te miz olan lar, he pi niz se vinç çığ lık la rı atın!

(Mez mur lar, 32:10-11)

… Ve Rab'be gü ve ne cek ler. Ne mut lu Rab'be gü ve nen in sa na,

gu rur lu ya, ya la na sa pa na il gi duy ma ya na. (Mez mur lar, 40:3-4)

Ne olur, ya Rab, kur tar be ni! Yar dı mı ma koş, ya Rab!... Yar -

dım cım ve kur ta rı cım Sen sin… Ey Al lah'ım! (Mez mur lar,

40:13, 17)

… Rab kur ta rır onu kö tü gün de. Ko rur Rab, ya şa tır onu, ül -

ke de mut lu kı lar… Des tek olur Rab ona ya ta ğa dü şün ce; has -

ta lan dı ğın da sağ lı ğa ka vuş tu rur onu (Mez mur lar, 41:1-3)

… Ben ya yı ma gü ven mem, kı lı cım da be ni kur tar maz; an cak

Sen sin bi zi düş man la rı mız dan kur ta ran... (Mez mur lar, 44:6-

7)

Al lah'ı unu tan her ke sin so nu böy le dir, Al lah'sız in sa nın

umu du böy le yok olur. Onun gü ven di ği şey kı rı lır, da ya -

na ğı ise bir örüm cek ağı dır. Örüm cek ağı na yas la nır, ama

ağ çö ker, ona tu tu nur, ama ağ ta şı maz. (Eyüp, 8:13-15)

Rab ezi len ler için bir sı ğı nak, sı kın tı lı gün ler de bir

ka le dir. Se ni ta nı yan lar Sa na gü ve nir, çün kü Sa na

yö ne len le ri hiç terk et me din, ya Rab. (Mez mur lar,

9:9-10)

Gö zü mü Rab'den ayır mam, sa ğım da dur du ğu için sar -

sıl mam. Bu ne den le içim se vinç do lu, yü re ğim co şu yor,

be de nim gü ven için de… Ya şam yo lu nu ba na

bil di rir sin. Bol se vinç var dır Se nin hu zu -

run da, sağ elin den
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mut lu luk ek sil mez. (Mez mur lar, 16:8-11)

Ba zı la rı sa vaş ara ba la rı na, ba zı la rı at la rı na gü ve nir, biz se

Al lah'ımız Rab'be gü ve ni riz. On lar çö kü yor, dü şü yor lar;

biz se kal kı yor, dim dik du ru yo ruz. (Mez mur lar, 20:7-8)

… Rab'be gü ve nir, Yü ce ler Yü ce si'nin sev gi si sa ye sin de sar -

sıl maz. (Mez mur lar, 21:7)

Ka ran lık ölüm va di sin den geç sem bi le, kö tü lük ten kork -

mam. Çün kü Sen be nim le sin. Ço ma ğın, değ ne ğin gü ven ve -

rir ba na… Öm rüm bo yun ca yal nız iyi lik ve sev gi iz le ye cek

be ni, hep Rab'bin evin de otu ra ca ğım. (Mez mur lar, 23:4-6)

Ya Rab, bü tün var lı ğım la Sa na yak la şı yo rum, ey Al lah'ım, Sa na

gü ve ni yo rum… Sa na umut bağ la yan hiç kim se utan ca düş mez;

ne den siz ha in lik eden ler uta nır… Çün kü be ni kur ta ran Al lah

Sen sin. Bü tün gün umu dum Sen'de. (Mez mur lar, 25:1-5)

… Sar sıl ma dan Rab'be gü ven dim. (Mez mur lar, 26:1)

Esen lik için de ya tar uyu rum, çün kü yal nız Sen, ya Rab,

gü ven lik için de tu tar sın be ni. (Mez mur lar, 4:8)

… Al lah'ınız Rab'be gü ve nin, gü ven lik te olur -

su nuz. O'nun pey gam ber le ri ne gü ve nin,

ba şa rı lı olur su nuz." (2. Ta rih ler,

20:20)

İş te bu adam, Al lah'a sı ğın -

mak is te me di… Ama

ben Al lah'ın evin de

ye şe ren zey tin
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ağa cı gi bi yim, son su za dek Al lah'ın sev gi si ne gü ve ni rim.

(Mez mur lar, 52:7-8)

Sa na gü ve ni rim kork tu ğum za man. Al lah'a, sö zü nü öv dü ğüm

Al lah'a gü ve ni rim ben, kork mam. İn san ba na ne ya pa bi lir?…

Bi li yo rum, Al lah ben den ya na. (Mez mur lar, 56: 3-4, 9)

Sö zü nü öv dü ğüm Al lah'a, sö zü nü öv dü ğüm Rab'be, Al lah'a

gü ve ni rim ben, kork mam; in san ba na ne ya pa bi lir?... Çün kü

ca nı mı ölüm den kur tar dın, ayak la rı mı tö kez le mek ten ko ru -

dun; iş te ya şam ışı ğın da, Al lah hu zu run da yü rü yo rum. (Mez -

mur lar, 56: 10-13)

… Al lah'ı Rab'be, "Ya Rab, güç lü nün kar şı sın da güç sü ze yar -

dım ede bi le cek Sen'den baş ka kim se yok tur" di ye ya kar dı,

"Ey Al lah'ımız Rab, bi ze yar dım et, çün kü Sa na gü ve ni yo -

ruz. Se nin adın la bu ka la ba lı ğa kar şı çık tık. Ya Rab, Sen bi zim

Al lah'ımız sın…" (2. Ta rih ler, 14:11)

Bi ri kal kıp se ni öl dür mek ama cıy la ar dı na dü şer se, ya şa mı nı

Al lah'ın Rab gü ven al tın da tu ta cak tır; düş man la rı nı sa pan la

taş atar gi bi fır la tıp ata cak tır. (1. Sa mu el, 25:29)

Bek len me dik fe la ket ten, ya da kö tü le rin uğ ra dı ğı yı kım dan

kork ma. Çün kü se nin gü ven cen Rab'dir, tu za ğa düş mek ten

se ni O ko ru ya cak tır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 3:25-26)

Rab ben den ya na, kork mam; in san ba na ne ya pa bi lir? Rab

ben den ya na, be nim yar dım cım… Rab'be sı ğın mak, in sa na

gü ven mek ten iyi dir. Rab'be sı ğın mak, soy lu la ra gü ven -

mek ten iyi dir… İti lip ka kıl dım, düş mek üze rey dim, ama Rab

yar dım et ti ba na. Rab gü cüm ve ez gim dir, O kur tar dı be ni.

(Mez mur lar, 118:6-9, 13-14)
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… Rab'be gü ven, O'dur yar dım cı nız ve kal ka nı nız! Ey

Rab'den kor kan lar, Rab'be gü ve nin, O'dur yar dım cı nız ve kal -

ka nı nız! (Mez mur lar, 115:9, 11)

Kö tü ha ber den kork maz, yü re ği sar sıl maz, Rab'be gü ve nir.

Gö zü pek tir, kor ku ne dir bil mez… (Mez mur lar, 112:7-8)

Çün kü Rab Al lah bir gü neş, bir kal kan dır. Lü tuf ve yü ce lik

sağ lar; dü rüst çe ya şa yan lar dan hiç bir iyi li ği esir ge mez. Ey

her şe ye ege men Rab, ne mut lu Sa na gü ve nen in sa na! (Mez -

mur lar, 84:11-12)

Al lah'a gü ven duy sun lar, Al lah'ın yap tık la rı nı unut ma sın lar,

O'nun buy ruk la rı nı ye ri ne ge tir sin ler; ata la rı gi bi inat çı, baş -

kal dı rı cı, yü re ği ka rar sız, Al lah'a sa da kat siz bir ku şak ol ma -

sın lar. (Mez mur lar, 78:7-8)

Ya Rab, Sa na sı ğı nı yo rum… Sı ğı na cak gü cüm ol, her za man

baş vu ra bi le ce ğim… Çün kü gü cüm ve ka lem Sen sin. Ey

Al lah'ım, kur tar be ni kö tü nün elin den, hak sı zın, gad da rın

pen çe sin den! Çün kü umu dum Sen sin, ey Ege men Rab, genç -

li ğim den be ri da ya na ğım Sen sin. Doğ du ğum gün den be ri

Sa na gü ve ni yo rum, be ni ana rah min den çı ka ran Sen sin. Öv -

gü le rim hep Sa na'dır. Bir çok la rı için iyi bir ör nek ol dum, çün -

kü Sen güç lü sı ğı na ğım sın. (Mezmurlar, 91:1-7, 9-16)

Bek len me dik fe la ket ten ya da kö tü le rin uğ ra dı ğı yı kım dan

kork ma. Çün kü Se nin gü ven cen Rab'dir... (Sü ley man'ın Öz -

de yiş le ri, 3:25-26)

Sa na güç lü ve yü rek li ol de me dim mi? Kork ma, yıl ma. Çün -

kü Al lah'ın Rab gi de ce ğin her yer de se nin le bir lik te ola cak.

(Ye şu, 1:9)
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Kuv vet li olun ve yü rek li olun, kork ma yın ve on la rın yüz le rin -

den yıl ma yın, çün kü se nin le be ra ber yü rü yen Al lah'ın

Rab'dir, se ni bo şa çı kar maz ve se ni bı rak maz. (Ya sa'nın Tek -

ra rı, 31:6)

Ve se nin önün de yü rü yen Rab'dir. O se nin le ola cak, se ni bo -

şa çı kar maz ve se ni bı rak maz, kork ma ve yıl gın lı ğa düş me.

(Ya sa'nın Tek ra rı, 31:8)

Güç lü ve yü rek li olun!... Kork ma yın, yıl ma yın. Çün kü bi zim -

le olan (Al lah) onun la olan dan da ha üs tün dür. (2. Ta rih ler,

32:7)

Yü ce ler Yü ce si'nin ba rı na ğın da otu ran, Her şe ye Gü cü Ye -

ten'in göl ge sin de ba rı nır. "O be nim sı ğı na ğım, ka lem dir" de -

rim Rab için, "Al lah'ım dır, O'na gü ve ni rim." Çün kü O se ni

av cı tu za ğın dan, ölüm cül has ta lık tan kur ta rır. Se ni ka nat la rı -

nın al tı na alır, on la rın al tı na sı ğı nır sın. O'nun sa da ka ti se nin

kal ka nın, si pe rin olur. Ne ge ce nin deh şe tin den kor kar sın, ne

gün düz uçan ok tan, ne ka ran lık ta do la şan has ta lık tan, ne de

öğ le yin yok eden kır gın dan… Sen Rab'bi ken di ne sı ğı nak,
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Yü ce ler Yü ce si'ni ko nut edin di -

ğin için, ba şı na kö tü lük gel me ye cek,

ça dı rı na fe la ket yak laş ma ya cak. Çün kü Al lah

me lek le ri ne buy ruk ve re cek, gi de ce ğin her yer de

se ni ko ru sun lar di ye. El le ri üze rin de ta şı ya cak lar se ni,

aya ğın bir ta şa çarp ma sın di ye. As la nın, kob ra nın üze ri ne ba -

sıp ge çe cek sin, genç as la nı, yı la nı çiğ ne ye cek sin. "Be ni sev di -

ği için onu kur ta ra ca ğım" di yor Rab, "Be ni iyi ta nı dı ğı için

ona ka le ola ca ğım. Ba na ses le nin ce onu ya nıt la ya ca ğım, sı -

kın tı da onun ya nın da ola ca ğım, kur ta rıp yü cel te ce ğim onu.

Onu uzun ömür le do yu ra cak, ona kur ta rı şı mı gös te re ce ğim." 

O zaman sıkıntı içinde Rab'be yakardılar, Rab kurtardı onları

dertlerinden. (Mezmurlar, 107:6)

Sıkıntı içinde Rab'be seslendim; yanıtladı, rahata kavuşturdu

beni. (Mezmurlar 118:5)

Doğrular yakarır; Rab... bütün sıkıntılarından kurtarır onları.

(Mezmurlar, 34:17)

Allah sığınağımız ve gücümüzdür... (Mezmurlar, 46:1)

Yapacağın işleri Rab'be emanet et, o zaman tasarıların ger-

çekleşir. Rab herşeyi amacına uygun yapar.. (Süleyman'ın Öz-

deyişleri, 16:3-4)
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Allah'ı unutan herkesin sonu böyledir, Allah'sız insanın umu-

du böyle yok olur. Onun güvendiği şey kırılır, dayanağı ise

bir örümcek ağıdır. Örümcek ağına yaslanır, ama ağ çöker,

ona tutunur, ama ağ taşımaz. (Eyüp, 8:13-15)

Tev rat'ta Al lah'ın Emir le ri ne Uy mak

Al lah'ınız Rab'bin si ze bu yur duk la rı na uy ma ya özen gös te -

rin. On lar dan sa ğa so la sap ma yın. Al lah'ınız Rab'bin si ze bu -

yur du ğu yol lar da yü rü yün. Öy le ki, mülk edi ne ce ği niz ül ke -

de sağ ka la sı nız, ba şa rı lı ve uzun ömür lü ola sı nız. (Ya sa'nın

Tek ra rı, 5:32-33)

Keş ke Ben den kork sa lar dı ve bü tün buy ruk la rı ma uy mak

için her za man yü rek ten is tek li ol sa lar dı! O za man ken di le -

ri ne ve ço cuk la rı na sü rek li iyi lik ge lir di. (Ya sa'nın Tek ra rı,

5:29)

Al lah'ınız Rab'bin buy ruk la rı na, si ze ver di ği ya sa la ra, ku -

ral la ra uy ma ya dik kat ede cek si niz. Rab'bin gö zün de iyi ve

doğ ru ola nı ya pa cak sı nız. Öy le ki, üze ri ni ze iyi lik gel sin,

Rab'bin ata la rı nı za ant içe rek söz ver di ği ve rim li ül ke yi mülk

edi ne si niz. (Ya sa'nın Tek ra rı, 6:17-18)

Sü rek li üze ri mi ze iyi lik gel me si ve bu gün ol du ğu gi bi sağ kal -

ma mız için Al lah'ımız Rab bü tün bu ku ral la ra uy ma mı zı ve

Ken di si'nden kork ma mı zı bu yur du. Al lah'ımız Rab'bin önün -

de, ver di ği bu buy ruk la ra uy ma ya dik kat eder sek, bu nu bi -

ze doğ ru luk sa ya cak tır. (Ya sa'nın Tek ra rı, 6:24-25)

… Buy ruk la rı na uyup uy ma ya ca ğı nı zı, ama cı nı zın ne ol du -
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ğu nu öğ ren mek için si zi sı kın tı la ra so ka rak sı na dı. (Ya sa'nın

Tek ra rı, 8:2)

Be nim ku ral la rı mı ye ri ne ge ti re cek, il ke le ri me gö re ya şa ya -

cak sı nız. Al lah'ınız Rab Be nim. Ku ral la rı ma, il ke le ri me sa rı -

lın. Çün kü on la rı ye ri ne ge ti ren on lar sa ye sin de ya şa ya cak tır.

Rab Be nim. (Le vi li ler, 18:4-5)

… Dö nün! İs yan la rı nız dan dö nün! Gü na hın si zi yı kı ma sü rük -

le me si ne izin ver me yin. İs yan la rı nı zı ken di niz den uzak laş tı -

rın. Ye ni bir yü rek, ye ni bir ruh edi nin… (He ze ki el, 18:30-31)

… Mı sır'dan çı kar dı ğın hal kın yol dan çık tı. On la ra bu yur du -

ğum yol dan he men sap tı lar. Ken di le ri ne dök me bir put yap -

tı lar. Son ra Rab ba na… "İş te dik baş lı bir halk!... On la rı yok

ede yim; ad la rı nı da gö ğün al tın dan si le yim…" (Ya sa'nın Tek -

ra rı, 9:12-14)

… Siz se Al lah'ınız Rab'bin buy ru ğu na kar şı gel di niz. O'na gü -

ven me di niz, sö zü ne ku lak ver me di niz. Si zi ta nı dı ğım gün den

bu ya na Rab'be sü rek li kar şı gel di niz. (Ya sa'nın Tek ra rı, 9:23-

24)

Yü rek le ri ni zi Rab'be ada yın, bun dan böy le dik baş lı ol ma -

yın. Çün kü Al lah'ınız Rab… Ulu, güç lü, hey bet li Al lah'tır.

(Ya sa'nın Tek ra rı, 10:16-17)

… O, si zi Mı sır'dan çı ka ran, kö le ol du ğu nuz ül ke den kur ta -

ran Al lah'ınız Rab'be kar şı gel me ye kış kırt tı. Al lah'ınız

Rab'bin yü rü me ni zi bu yur du ğu yol dan si zi sap tır ma ya ça -

lış tı. Ara nız da ki kö tü lü ğü or ta dan kal dır ma lı sı nız. (Ya sa'nın

Tek ra rı, 13:5)
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… Al lah'ı Rab'den kork ma yı, bu ya sa nın bü tün söz le ri ne ve

ku ral la rı na uy ma yı öğ ren sin; ken di ni kar deş le rin den üs tün

say ma sın, ya sa nın dı şı na çık ma sın… (Ya sa'nın Tek ra rı, 17:19-

20)

Bu gün Al lah'ınız Rab bu ku ral la ra, il ke le re uy ma nı zı bu yu -

ru yor. On la ra bü tün yü re ği niz le, ca nı nız la uy ma ya dik kat

edin. Bu gün Rab'bin Al lah'ınız ol du ğu nu, O'nun yol la rın da

yü rü ye ce ği ni zi, ku ral la rı na, buy ruk la rı na, il ke le ri ne uya ca ğı -

nı zı, O'nun sö zü nü din le ye ce ği ni zi açık la dı nız... Bü tün

buy ruk la rı na uya cak sı nız. (Ya sa'nın Tek ra rı, 26:16-18)

Bu ya sa nın söz le ri ne uy ma yan ve on la rı onay la ma ya na la net

ol sun! Bü tün halk, "Amin!" di ye cek. (Ya sa'nın Tek ra rı, 27:26)

"Akıl sız ca dav ran dın" de di, "Al lah'ın Rab'bin sa na ver di ği

buy ru ğa uy ma dın…" (1. Sa mu el, 13:13)

"… Baş kal dır ma, fal cı lık ka dar gü nah tır ve dik baş lı lık, put -

pe rest lik ka dar kö tü dür. Sen Rab'bin buy ru ğu nu red det ti -

ğin için, Rab de se nin kral ol ma nı red det ti." (1. Sa mu el, 15:22-

23)

De fa lar ca azar lan dı ğı hal de dik baş lı lık eden, an sı zın yı kı ma

uğ ra ya cak, ça re yok. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 29:1)

… Siz dik baş lı bir halk sı nız… Rab'be sü rek li kar şı gel di -

niz. (Ya sa'nın Tek ra rı, 9:6-7)

Söz din le mek is te me di ler, ara la rın da yap tı ğın ha ri ka la rı

unut tu lar. Dik baş lı lık et ti ler, es ki kö le lik ya şam la rı na dön -

mek için ken di le ri ne bir ön der bu la rak baş kal dır dı lar. Ama
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Sen ba ğış la yan, iyi lik ya pan, acı yan… Sev gi si en gin Al lah'sın.

On la rı terk et me din. (Ne hem ya, 9:17)

Ama Al lah'ınız Rab'bin sö zü nü din le mez, bu gün si ze ilet ti -

ğim buy ruk la rın, ku ral la rın hep si ne uy maz sa nız, şu la net ler

üze ri ni ze ge le cek ve si ze ula şa cak: "Kent te de tar la da da la net -

li ola cak sı nız. Se pe ti niz ve ha mur tek ne niz la net li ola cak. Rah -

mi ni zin mey ve si, top ra ğı nı zın ürü nü, sı ğır la rı nı zın bu za ğı la rı,

sü rü le ri ni zin ku zu la rı la net li ola cak. İçe ri gir di ği niz de la net li

ola cak sı nız; dı şa rı çık tı ğı nız da da la net li ola cak sı nız. Rab'be

sırt çe vir mek le yap tı ğı nız kö tü lük ler yü zün den el at tı ğı nız

her iş te O si zi la ne te uğ ra ta cak, şaş kı na çe vi re cek... So nun da

üze ri ni ze yı kım ge le cek ve ça bu cak yok ola cak sı nız. Rab, mülk

edin mek için gi de ce ği niz ül ke de si zi yok edin ce ye dek sal gın

has ta lık la ce za lan dı ra cak. (Ya sa'nın Tek ra rı, 28:15-21)

Bu ki tap ta ya zı lı ya sa nın bü tün söz le ri ne uy maz, Al lah'ınız

Rab'bin yü ce ve hey bet li adın dan kork maz sa nız, Rab si zi

ve so yu nu zu kor kunç be la lar la, bü yük ve sü rek li be la lar la,

ağır, iyi leş mez has ta lık lar la vu ra cak. Si zi ür kü ten Mı sır'ın



bü tün has ta lık la rı nı ye ni den ba şı nı za ge ti re cek; si ze ya pı şa -

cak lar. Siz yok olun ca ya dek Rab bu Ya sa Ki ta bı'nda ya zıl ma -

mış her tür lü has ta lı ğı ve be la yı da ba şı nı za ge ti re cek. (Ya -

sa'nın Tek ra rı, 28:58-61)

Çün kü si zin baş kal dı ran, dik baş lı ki şi ler ol du ğu nu zu bi li yo -

rum. Bu gün ben sağ ken, ara nız day ken bi le Rab'be kar şı ge li -

yor su nuz; ölü müm den son ra da ha ne ka dar çok baş kal dı ra -

cak sı nız. (Ya sa'nın Tek ra rı, 31:27)

Rab, "Vay ha li ne bu dik baş lı so yun!" di yor… "Gü nah üs tü ne

gü nah iş li yor lar." (Ye şa ya, 30:1)

… Sa na kar şı çı kan lar hi çe sa yı lıp yok ola cak. (Ye şa ya,

41:11)

Hep si de çok dik baş lı… Tunç ka dar, de mir ka dar ka tı dır lar.

Hep si baş tan çık mış tır. (Ye rem ya, 6:28)

Ne var ki, on lar sö zü mü din le me di ler, ku lak as ma dı lar. Dik -

baş lı lık ede rek Be ni din le me di ler, yo la gel mek is te me di ler.

(Ye rem ya, 17:23)

… Her şe ye ege men Rab di yor ki, "İş te bu ken te ve çev re sin de ki

köy le re sö zü nü et ti ğim bü tün fe la ket le ri ge ti re ce ğim. Çün kü

dik baş lı lık edip sö zü mü din le me di ler." (Ye rem ya, 19:15)

… On lar ve ata la rı bu gü ne ka dar Ba na kar şı gel di ler. Bu halk

dik baş lı ve inat çı dır. Se ni on la ra gön de ri yo rum. On la ra, "Ege -

men Rab şöy le di yor" di ye cek sin. Bu asi halk se ni is ter din le -

sin, is ter din le me sin, yi ne de ara la rın da bir pey gam ber ol du ğu -

nu bi le cek tir. Sen, ey in sa noğ lu, on lar dan ve söz le rin den kork -
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ma! Çev ren de ça lı lar, di ken ler ol sa, ak rep ler ara sın da ya şa san

bi le kork ma. Asi bir halk ol sa lar bi le, on la rın söy le ye cek le -

rin den kork ma, on lar yü zün den yıl gın lı ğa düş me. Se ni is ter

din le sin ler, is ter din le me sin ler, on la ra söz le ri mi söy le ye cek -

sin. Çün kü on lar asi bir halk tır. (He ze ki el, 2:3-7)

"… Her ne ka dar asi bir halk sa lar da on lar dan kork ma, yıl -

ma." Ba na, "Ey in sa noğ lu, iyi ce din le ve sa na söy le ye cek le ri mi

yü re ği ne yer leş tir" de di. Şim di sür gün de ya şa yan hal kı na git

ve se ni is ter din le sin ler, is ter din le me sin ler, on la ra, "Ege men

Rab şöy le di yor" de. (He ze ki el, 3:9-11)

Rab'be kar şı ge len ler pa ram par ça ola cak, Rab on la ra kar şı gök -

le ri gür le te cek, bü tün dün ya yı yar gı la ya cak… (1. Sa mu el, 2:10)

Eğer Rab'den kor kar, O'na kul luk eder se niz, O'nun sö zü nü

din le yip buy ruk la rı na kar şı gel mez se niz, hem siz hem de

ön de ri niz ola cak kral, Al lah'ınız Rab'bin ar dın ca gi der se niz,

ne âlâ! Ama Rab'bin sö zü nü din le mez, buy ruk la rı na kar şı

ge lir se niz, Rab kra lı nı zı ce za lan dır dı ğı gi bi si zi de ce za lan dı -

ra cak tır. (1. Sa mu el, 12:14-15)

… O'nun Ya sa sı' na gö re ya şa ma yı red det ti ler. Unut tu lar

O'nun iş le ri ni, ken di le ri ne gös ter di ği ha ri ka la rı… O'na baş -

kal dır dı lar, ko şul la rı na uy ma dı lar. Dö nek lik edip ata la rı gi -

bi iha net et ti ler, gü ve nil mez bir yay gi bi bo zuk çık tı lar. (Mez -

mur lar, 78:10-11, 56-57)

… Al lah'ın buy ruk la rı na kar şı çık mış lar dı, kü çüm se miş ler -

di Yü ce ler Yü ce si'nin öğü dü nü… Ce za la rı nı bul du ap tal lar,

suç la rı, is yan la rı yü zün den. (Mez mur lar, 107:11, 17)

Koy du ğun ko şul la ra dik kat le uyul ma sı nı bu yur dun. Keş ke
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ka rar lı ol sam Se nin ku ral la rı na uy mak ta! Hiç

utan ma ya ca ğım, bü tün buy ruk la rı nı iz le dik çe. Şük re -

de ce ğim Sa na te miz yü rek le, adil hü küm le ri ni öğ ren dik çe.

Ku ral la rı nı ye ri ne ge ti re ce ğim, bı rak ma be ni hiç bir za man!

(Mez mur lar, 119:4-8)

… Ben Se nin ko şul la rın dan ay rıl ma dım. Sa kı nı rım her

kö tü yol dan, Se nin sö zü nü tut mak için. Ay rıl mam hü -

küm le rin den, çün kü ba na Sen öğ ret tin. Ne tat lı ge li yor

ver di ğin söz ler da ma ğı ma, bal dan tat lı ge li yor ağ zı ma!

Se nin ko şul la rı na uy mak la bil ge lik ka za nı yo rum, bu

yüz den nef ret edi yo rum her yan lış yol dan. Sö zün adım -

la rım için çı ra, yo lum için ışık tır. Adil hü küm le ri ni iz le -

ye ce ği me ant iç tim, an dı mı tu ta ca ğım. (Mez mur lar,

119:100-106)

Rab, yü re ği küs tah olan dan iğ re nir, bi -

lin ki, öy le le ri ce za sız kal maz. (Sü ley -

man'ın Öz de yiş le ri, 16:5)
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… On la ra de dim ki: "Sö zü mü din le yin, bu yur du ğum her şe yi

ye ri ne ge ti rin… Ama din le me di ler, ku lak as ma dı lar. Bu nun

ye ri ne kö tü yü rek le ri nin ina dı uya rın ca dav ran dı lar. Ben de uy -

ma la rı nı bu yur du ğum, ama uy ma dık la rı bu ant laş ma da açık la -

nan bü tün la net le ri baş la rı na ge tir dim." (Ye rem ya, 11:4, 8)

Siz baş ka ilah la ra bu hur yak tı nız, Rab'be kar şı gü nah iş le di -

niz; O'nun sö zü nü din le me di niz, Ya sa sı 'na, ku ral la rı na, ant -

laş ma ko şul la rı na uy ma dı nız. Bu yüz den bu gün ol du ğu gi bi

ba şı nı za fe la ket gel di. (Ye rem ya, 44:23)

Ku ral la rı mı çiğ ner, il ke le rim den nef ret eder, buy ruk la rı ma

kar şı çı kar, ant laş ma mı bo zar sa nız, si zi şöy le ce za lan dı ra ca -

ğım: Üze ri ni ze deh şet sa la ca ğım. Ve rem ve sıt ma göz le ri ni zin

fe ri ni sön dü re cek, ca nı nı zı ke mi re cek. Bo şa to hum eke cek si niz,

çün kü ürün le ri ni zi düş man la rı nız yi ye cek. (Le vi li ler, 26:15-16)

Eğer kar şı çık ma ya de vam eder, Be ni din le mek is te mez se -

niz, gü nah la rı nı za kar şı lık ce za nı zı ye di kat ar tı ra ca ğım. Bu -

nun la da yo la gel mez, Ba na kar şı çık ma ya de vam eder se niz,

Ben de si ze kar şı çı ka ca ğım, gü nah la rı nı za kar şı lık si zi ye di

kez ce za lan dı ra ca ğım. Bü tün bun lar dan son ra yi ne Be ni din -

le mez, Ba na kar şı çı kar sa nız… gü nah la rı nı za kar şı lık si zi ye -

di kat ce za lan dı ra ca ğım. (Le vi li ler, 26:21-28)

Rab'bin sö zü nü kü çüm se miş, buy ruk la rı na kar şı gel miş tir.

Bu ne den le o ki şi hal kı nın ara sın dan ke sin lik le atı la cak, su çu -

nun ce za sı nı çe ke cek tir. (Çöl de Sa yım, 15:31)

Si zi uyar dım, ama din le me di niz. Rab'bin buy ru ğu na kar şı

gel di niz. Ken di ni ze gü ve ne rek dağ lık böl ge ye çık tı nız. (Ya -

sa'nın Tek ra rı, 1:43)
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… Kö tü lük ya pa rak il ke le ri mi, ku ral la rı mı çiğ ne di. İl ke le ri me

kar şı gel di, ku ral la rım uya rın ca dav ran ma dı. Bun dan ötü rü

Ege men Rab di yor ki: "Çev re niz de ya şa yan ulus lar dan da ha

az gın dı nız, ku ral la rı mı iz le me di niz, il ke le ri me uy ma dı nız.

Çev re niz de ya şa yan ulus la rın il ke le ri ne de uy ma dı nız." Bun -

dan ötü rü Ege men Rab di yor ki: "İş te Ben si ze kar şı yım, ulus la -

rın gö zü önün de si zi ce za lan dı ra ca ğım." (He ze ki el, 5:6-8)

Ne var ki, Ba na kar şı gel di ler, Be ni din le mek is te me di ler.

Bel bağ la dık la rı iğ renç put la rı hiç bi ri at ma dı, Mı sır put la rı nı

da bı rak ma dı lar. (He ze ki el, 20:8)

Ne var ki, ço cuk lar Ba na kar şı gel di ler. Ku ral la rı mı iz le me di -

ler. Uy gu la yan ki şi ye ya şam ve ren il ke le rim uya rın ca dik -

kat le ya şa ma dı lar… Ara nız da Ba na kar şı ge len ler le baş kal -

dı ran la rı ayı ra ca ğım. On la rı ya şa dık la rı ül ke ler den çı ka ra ca -

ğım… (He ze ki el, 20:21, 38)

On la rı kir li lik le ri ne, is yan la rı na gö re ce za lan dır dım… (He ze -

ki el, 39:24)

Çün kü sen Rab'bin buy ru ğu na uy ma dın… Rab bu gün bun -

la rı bu yüz den ba şı na ge tir di. (1. Sa mu el, 28:18)

Ama siz ya da ço cuk la rı nız yol la rım dan sa par, buy ruk la rı ma

ve ku ral la rı ma uy maz, gi dip baş ka ilah la ra kul luk eder, ta -

par sa nız, si ze ver di ğim bu ül ke den si zi sö küp ata ca ğım... (1.

Kral lar, 9:6-7)

… Al lah'ınız Rab'bin bü tün buy ruk la rı na uy ma ya dik kat

edin ki, bu ve rim li ül ke yi mülk edi nip son su za dek ço cuk la -

rı nı za mi ras ola rak ve re si niz. (1. Ta rih ler, 28:8)
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… Ze ke ri ya, hal kın önün de du rup ses len di: "Al lah şöy le di -

yor: Ni çin buy ruk la rı ma kar şı ge li yor su nuz? İş le ri niz iyi

git me ye cek. Çün kü siz Be ni bı rak tı nız, Ben de si zi bı rak -

tım”... (2. Ta rih ler, 24:20)

Al lah'ın Ya sa sı'na… uy ma yan lar ya ölüm le, ya sür gün le, ya

mal la rı na el ko na rak, ya da hap se di le rek ce za lan dı rıl sın. (Ez -

ra, 7:26)

Ey Al lah'ımız, bun dan baş ka ne di ye bi li riz? Kul la rın pey -

gam ber ler ara cı lı ğıy la ver di ğin buy ruk la ra uy ma dık… (Ez -

ra, 9:10-11)

Sa na çok kö tü lük yap tık. Ku lun Mu sa'ya ver di ğin buy ruk la -

ra, ku ral la ra, il ke le re uy ma dık. Ku lun Mu sa'ya söy le dik le ri -

ni anım sa. De din ki, "Eğer Ba na iha net eder se niz, si zi ulus la -

rın ara sı na da ğı ta ca ğım. Ama Ba na dö ner, buy ruk la rı mı

özen le ye ri ne ge ti rir se niz, dün ya nın öbür ucu na sü rül müş

ol sa nız bi le siz le ri top la yıp seç ti ğim ye re, bu lu na ca ğım ye re

ge ti re ce ğim." (Ne hem ya 1:7-9)

On la rı kut sal Yasa' na dön me le ri için uyar dın sa da, gu ru ra ka -

pı la rak buy ruk la rı na kar şı gel di ler. Ku ral la rı nı çiğ ne yip gü -

nah iş le di ler. Oy sa kim ku ral la rı na bağ lı ka lır sa ya şam bu lur.

İnat la Sa na sırt çe vir di ler, din le mek is te me di ler. (Ne hem ya,

9:29)

… Al lah'ın, ku lu Mu sa ara cı lı ğıy la ver di ği ya sa ya gö re ya şa -

mak, ege me ni miz Rab'bin bü tün buy ruk la rı na, il ke le ri ne,

ku ral la rı na uy mak üze re ant iç ti ler, uy ma ya cak la ra la net

oku du lar. (Ne hem ya, 10:29)

Al lah'ımız Rab'bin sö zü ne ku lak ver me dik, kul la rı pey gam -
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ber ler ara cı lı ğıy la bi ze ver di ği ya sa la ra uy ma dık… Yasa' nı

çiğ ne di, sır tı nı Sa na dö nüp Se ni din le mek is te me di. Bu yüz -

den Al lah ku lu Mu sa'nın Ya sa sı'nda ya zı lan la net ba şı mı za

yağ dı, içi len ant ye ri ne gel di. Çün kü Sa na kar şı gü nah iş le dik.

Üze ri mi ze bü yük yı kım ge ti re rek bi zim ve bi zi yö ne ten ön -

der le ri miz için söy le di ğin söz le ri ye ri ne ge tir din... Mu sa'nın

Ya sa sı'nda ya zıl dı ğı gi bi, bü tün bu yı kım lar ba şı mı za gel di.

Bu na kar şın, ey Al lah'ımız Rab, su çu muz dan dö nüp Se nin

ger çek le ri ne yö ne le rek lüt fu nu di le me dik. (Da ni el, 9:10-13)

Rab şöy le di yor: "… Ce za sı nı kal dır ma ya ca ğım. Çün kü gü nah

üs tü ne gü nah iş le di ler, red det ti ler Yasa' mı, ku ral la rı ma uy -

ma dı lar; ya lan cı put lar sap tır dı on la rı, ata la rı nın da iz le di ği

put lar." (Amos, 2:4)

Tev rat'ta Vic da na Uy mak

Doğ ru lu ğu ma sa rı la cak, onu bı rak ma ya ca ğım, ya şa dı ğım sü -

re ce vic da nım be ni suç la ma ya cak. (Eyüp, 27:6)

Öv gü ler su na rım ba na öğüt ve ren Rab'be, ge ce le ri bi le vic da -

nım uya rır be ni. (Mez mur lar, 16:7)

Adam öl dür mek ten vic dan aza bı çe ken,

me za ra dek ka ça cak tır… (Sü ley man'ın

Öz de yiş le ri, 28:17)
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… Ben te miz vic dan la, suç suz el le rim le yap tım bu nu.

(Yaratılış, 20:5) 

... Gü na hım yü zün den ra ha tım kaç tı. Çün kü suç la rım ba şım -

dan aş tı, ta şın maz bir yük gi bi sır tım da ağır laş tı. (Mez mur lar,

38:3-4)

Tev rat'ta Za man sız lık ve Ka de re İman

Çün kü Se nin gö zün de bin yıl, as lın da geç miş bir gün, dün

gi bi, bir ge ce nö be ti gi bi dir. (Mez mur lar, 90:4)

İçim den "Al lah doğ ru yu da, kö tü yü de yar gı la ya cak tır" de dim,

"Çün kü her ola yın, her ey le min za ma nı nı be lir le di." (Va iz,

3:17)

İn san ku ra atar, ama her ka ra rı Rab ve rir. ((Süleyman'ın Öz-

deyişleri, 16:33)

Ana rah min de Sa na bi çim ver me den ön ce ta nı dım Se ni.

Doğ ma dan ön ce Se ni ayır dım, ulus la ra pey gam ber ata dım.

(Ye rem ya, 1:5)

Biliyorum ki, Allah'ın yaptığı herşey ebediyen olacaktır; ona

bir şey katılamaz ve ondan bir şey eksiltilemez ve Kendi

önünde korksunlar diye Allah onu yaptı. Şimdi ne oluyorsa,

geçmişte de oldu, ne olacaksa, daha önce de olmuştur... (Vaiz,

3:14-15)
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Çok ön ce den be ri olup bi ten le ri anım sa yın. Çün kü Al lah Be -

nim, baş ka sı yok. Al lah Ben'im, ben ze rim yok. So nu baş lan -

gıç tan, he nüz ol ma mış olay la rı çok ön ce den bil di ren…

Ben'im. (Ye şa ya, 46: 9-10)

Göz le rin be ni ce nin iken gör dü; ve da ha on lar dan hiç bi ri

yok ken, be nim için ta yin olu nan gün le rin hep si Se nin Ki ta -

bın da ya zıl mış tı lar. (Mez mur lar, 139:16)

Her şe yin mev si mi, gök ler al tın da ki her ola yın za ma nı var dır.

(Va iz, 3:1)

Doğ ma nın za ma nı var, öl me nin za ma nı var. Dik me nin za -

ma nı var, sök me nin za ma nı var. (Va iz, 3:2)

… Şifa vermenin zamanı var. Yıkmanın zamanı var, yapma-

nın zamanı var… O herşeyi zamanında güzel yaptı…  (Vaiz,

3:3, 11)

... İnsanın günleri belirlenmiş, aylarının sayısı saptanmış;

sınır koymuşsun, öteye geçemez. (Eyüp, 14:5)

İnsan yüreğinde çok şey tasarlar, ama gerçekleşen, Rab'bin

amacıdır. (Süleyman'ın Özdeyişleri, 19:21)

Daha sözü ağzıma almadan, söyleyeceğim herşeyi bilirsin,

ya Rab. (Mezmurlar, 139:4)

... Bana ayrılan günlerin hiçbiri gelmeden, hepsi Senin

Kitabına yazılmıştı. (Mezmurlar, 139:16)

... Son yi ne de be lir le nen za man da ge le cek. (Da ni el, 11:35)

Da ha sı in san ken di vak ti ni bil mez: Ba lı ğın acı ma sız ağa, ku -
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şun ka pa na düş tü ğü gi bi, in san lar da üzer le ri ne an sı zın çö ken

kö tü za ma na ya ka la nır lar. (Va iz, 9:12)

Kö tü ler da ha ana rah min dey ken yol dan çı kar, doğ du do ğa lı

ya lan söy le ye rek sa par. (Mez mur lar, 58:3)

Ey kı yı halk la rı, işi tin be ni, uzak ta ki halk lar, iyi din le yin. Rab

be ni ana rah min dey ken ça ğır dı, an ne min kar nın day ken

adı mı koy du. (Ye şa ya, 49:1)

İn san ku ra atar, ama her ka ra rı Rab ve rir. (Sü ley man'ın Öz -

de yiş le ri, 16:33)

Bü tün bun la rı çok tan yap tı ğı mı, çok ön ce den ta sar la dı ğı mı

duy ma dın mı? Sur lu kent le ri en kaz yı ğın la rı na çe vir me ni

şim di Ben ger çek leş tir dim… Se nin otu ru şu nu, kal kı şı nı, ne

za man gi dip gel di ği ni… bi li yo rum. (Ye şa ya, 37:26, 28)

Ama bu nu çok ön ce den ta sar la yıp ger çek leş tir miş olan

Al lah'a gü ven me di niz… Siz öle ne dek bu su çu nuz ba ğış lan -

ma ya cak... (Ye şa ya, 22:11, 14)

Bun lar ge le cek ku şak için ya zıl sın, öy le ki, he nüz doğ ma mış

in san lar Rab'be öv gü ler sun sun. (Mez mur lar, 102:18)

… Bu ki tap ta ya zı lı bü tün la net ler ba şı na ya ğa cak ve Rab

onun adı nı gö ğün al tın dan si le cek tir. (Ya sa'nın Tek ra rı, 29:20)

… Ki tap ta ya zı lı bü tün la net le ri, fe la ke ti bu ra ya da, bu ra da

ya şa yan hal kın ba şı na da ge ti re ce ğim. (2. Ta rih ler, 34:24)

"Bü tün bun la rı çok tan yap tı ğı mı, çok ön ce den ta sar la dı ğı mı

duy ma dın mı? Sur lu kent le ri en kaz yı ğın la rı na çe vir me ni

şim di Ben ger çek leş tir dim." (2. Kral lar, 19:25)
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Tev rat'ta Dua nın Öne mi

Rab Ken di si'ne ya ka ran, iç ten lik le ya ka ran her ke se ya kın -

dır. Di le ği ni ye ri ne ge ti rir Ken di si'nden kor kan la rın, fer yat la -

rı nı işi tir, on la rı kur ta rır. Rab ko rur Ken di si'ni se ven her ke si...

(Mez mur lar, 145:18-20)

... Rab'be yal var mak, her şe ye ege men Rab'be yö nel mek için

he men yo la çı ka lım... (Ze ke ri ya, 8:21)

İlk ba har da Rab'den yağ mur di le yin. O'dur yağ mur bu lut la -

rı nı oluş tu ran... (Ze ke ri ya, 10:1)

So lu ğum tü ke nin ce Se ni an dım, ya Rab, du am Sa na... (Yu -

nus, 2:7)

Bu nun üze ri ne yü zü mü Rab Al lah'a çe vir dim. Du ay la, ya ka -

rış la, oruç la O'na yal var dım; çul ku şa nıp kül de otur dum.

Rab Al lah'ıma du a edip gü nah la rı mı zı açık ça ka bul et tim.

Şöy le de dim: "Ya Rab, Ken di si'ni se ven ler le, buy ruk la rı na

uyan lar la yap tı ğı ant laş ma ya bağ lı ka lan, sü rek li sev gi gös te -

ren yü ce ve gör kem li Al lah! (Da ni el, 9:3-4)

… Ge ce İlahi söy ler, du a ede rim ya şa mı mın Al lah'ına. (Mez -

mur lar, 42:8)

Du a et ti ğin de Al lah on dan hoş nut ka lır, o da Al lah'ın yü zü -

nü gö rüp se vi nir. Al lah onun du ru mu nu dü zel tir. (Eyüp,

33:26)

... "Al lah'ım, el le ri me güç ver" di ye du a et tim. (Ne hem ya,

6:9)

... Dur ma dan du a et sin ler... (Mez mur lar, 72:15)
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Yük sek ses le ya ka rı yo rum Rab'be, yük sek ses le Rab'be yal -

va rı yo rum... Sa na hay kı rı yo rum, ya Rab: "Sı ğı na ğım, ya şa dı -

ğı mız bu dün ya da na si bim Sen sin" di yo rum. (Mez mur lar,

142:1, 5)

... Al çak gö nül lü lü ğü ta kı nır, Ba na yö ne lip du a eder, kö tü

yol la rın dan dö ner se... gü nah la rı nı ba ğış la yıp ül ke le ri ni sağ lı -

ğa ka vuş tu ra ca ğım. (2. Ta rih ler, 7:14)

... Biz Al lah'ımı za du a et tik... (Ne hem ya, 4:9)

Halk şöy le du a et ti: "Tek Rab Sen sin. Gök le ri, gök le rin gök le -

ri ni, bü tün gök ci sim le ri ni, yer yü zü nü ve için de ki her şe yi, de -

niz le ri ve iç le rin de ki her şe yi Sen ya rat tın. Hep si ne Sen can

ver din. Bü tün gök ci sim le ri Sa na ta pı nır." (Ne hem ya 9:6)

Dün ya yı ya ra tan, ye ri ni al sın di ye ona bi çim ve ren, adı Rab

olan şöy le di yor: "Ba na ya kar da se ni ya nıt la ya yım; bil me di -

ğin bü yük, akıl al maz şey le ri Sa na bil di re yim." (Ye rem ya,

33:2-3)

Yük sek ses le ya ka rı yo rum Rab'be, yük sek ses le Rab'be yal va -

rı yo rum… Bu na lı ma düş tü ğüm de, gi de ce ğim yo lu Sen bi lir -

sin. Tu zak kur du lar yü rü dü ğüm yo la… Sa na hay kı rı yo rum,

ya Rab: "Sı ğı na ğım, ya şa dı ğı mız bu dün ya da na si bim Sen -

sin" di yo rum. "Hay kı rı şı ma ku lak ver, çün kü çok ça re si zim;

kur tar be ni ar dı ma dü şen ler den, çün kü ben den güç lü ler."

(Mez mur lar, 142:1-6)

Yu nus ba lı ğın kar nın dan Al lah'ı Rab'be şöy le du a et ti: "Ya

Rab, sı kın tı için de Sa na ya kar dım, ya nıt la dın be ni. Yar dım is -

te dim… ku lak ver din se si me… Su lar bo ğa cak ka dar ku şat tı be -

ni, çev re mi en gin ler sar dı… Ama, ya Rab, Al lah'ım, ca nı mı sen
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kur tar dın çu kur dan. So lu ğum tü ke nin ce Se ni an dım, ya Rab,

du am Sa na… Kur tu luş Sen'den ge lir, ya Rab!" (Yu nus, 2:1-9)

Dua mı işit, ya Rab, yal va rış la rı ma ku lak ver! Sa da ka tin le,

doğ ru lu ğun la ya nıt la be ni!... El le ri mi Sa na açı yo rum, ca nım

ku rak top rak gi bi Sa na su sa mış. Ça buk ya nıt la be ni, ya Rab,

tü ke ni yo rum. Çe vir me ben den yü zü nü, yok sa ölüm çu ku ru -

na inen ölü le re dö ne rim. Sa bah la rı du yur ba na sev gi ni, çün kü

Sa na gü ve ni yo rum; ba na gi de ce ğim yo lu bil dir, çün kü du am

Sa na dır. Düş man la rım dan kur tar be ni, ya Rab; Sa na sı ğı nı -

yo rum. Rı za nı iş le me yi ba na öğ ret, çün kü Sen be nim

Al lah'ım sın. Se nin iyi ru hun düz yol da ba na ön cü lük et sin! Ya

Rab, adın uğ ru na ya şam ver ba na, doğ ru lu ğun la kur tar be ni

sı kın tı dan. (Mez mur lar, 143:1, 6-12)

Han na şöy le du a et ti: "Yü re ğim Rab'de bul du ğum se vinç le co -

şu yor; gü cü mü yük sel ten Rab'dir… Kut sal lık ta Rab'bin ben ze -

ri yok, evet, Se nin gi bi si yok, ya Rab! Al lah'ımız gi bi da ya nak

yok... Çün kü Rab her şe yi bi len Al lah'tır; O'dur dav ra nış la rı

tar tan… Rab öl dü rür de di ril tir de, ölü ler di ya rı na in di rir ve çı -

ka rır. O ki mi ni yok sul, ki mi ni var lık lı kı lar; ki mi ni al çal tır, ki -

mi ni yük sel tir. Düş kü nü yer den kal dı rır, yok su lu çöp lük ten

çı ka rır… Yer yü zü nün te mel le ri Rab'bin dir… Rab sa dık kul la -

rı nın adım la rı nı ko rur, ama kö tü ler ka ran lık ta sus tu ru lur.

Çün kü güç le za fe re ula şa maz in san." (1. Sa mu el, 2:1-9)

İb ra him Al lah'a du a et ti ve Al lah... şi fa ver di. Ço cuk sa hi bi

ol du lar. (Ya ra tı lış, 20:17)

... "Ya Rab, efen dim İb ra him'in Al lah'ı, yal va rı rım bu gün be -

ni ba şa rı lı kıl" di ye du a et ti... (Ya ra tı lış, 24:12)

Bu gün pı na rın ba şı na gel di ğim de şöy le du a et tim: "Ya Rab,
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efen dim İb ra him'in Al lah'ı, yal va rı rım yo lu mu aç." (Ya ra tı -

lış, 24:42)

Mu sa Fi ra vun'un ya nın dan çı kıp Rab'be du a et ti. (Mı sır'dan

Çı kış, 10:18; 8:30)

... Hiz ki ya on lar için şöy le du a et ti: "... Arın ma mış bi le ol sa,

Rab Al lah'a, ata la rı nın Al lah'ına yö nel me ye yü rek ten ka rar lı

olan her ke si iyi olan Rab ba ğış la sın." (2. Ta rih ler, 30:18-19)

Da ni el… da ha ön ce yap tı ğı gi bi her gün üç kez diz çö küp du -

a et ti, Al lah'ına öv gü ler sun du… Onu Al lah'ına du a edip yal -

va rır ken gör dü ler. (Da ni el, 6:10-11)

Sü ley man… du rup el le ri ni gök le re aç tı. "Ya Rab… Yer de ve

gök te Sa na ben zer baş ka Al lah yok tur" de di, "Bü tün yü rek le -

riy le yo lu nu iz le yen kul la rın la yap tı ğın ant laş ma ya bağ lı ka lır -

sın… Ya Rab Al lah'ım, ku lu nun bu gün et ti ği dua yı, yal va rı şı

işit; du ası na ve ya ka rı şı na ku lak ver… Ku lu nun bu ra ya yö ne -

le rek et ti ği dua yı işit. Bu ra ya yö ne le rek du a eden ku lu nun…

yal va rı şı nı işit… du yun ca ba ğış la… Bi ri kom şu su na kar şı gü -

nah iş le yip ant iç mek zo run da kal dı ğın da, ge lip bu ta pı nak ta,

Se nin su na ğı nın önün de ant içer se… suç lu nun ce za sı nı ve re -

rek, suç su zu hak lı çı ka ra rak kul la rı nı yar gı la… Yi ne Sa na dö -

ner, adı nı anar, bu ta pı nak ta du a edip ya ka ra rak önü ne çı kar -

sa… gü na hı nı ba ğış la. On la rı ata la rı na ver di ğin ül ke ye yi ne ka -

vuş tur… Sa na kar şı gü nah iş le di ği için gök ler ka pa nıp yağ mur

yağ maz sa, sı kın tı ya dü şen hal kın bu ra ya yö ne lip du a eder,

adı nı anar ve gü nah la rın dan dö ner se… kul la rı nın… gü nah la rı -

nı ba ğış la. On la ra doğ ru yol da yü rü me yi öğ ret… Mülk ola rak

ver di ğin ül ke ne yağ mur la rı nı gön der. Ül ke yi kıt lık, sal gın has -

ta lık, sam ye li, küf, tır tıl ya da çe kir ge ler ka vur du ğun da, düş -

man lar kent ler den bi rin de hal kı nı ku şat tı ğın da, her han gi bir
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fe la ket ya da has ta lık or ta lı ğı sar dı ğın da… du a edip ya ka ra rak

el le ri ni bu ta pı na ğa doğ ru açar sa… ba ğış la. İn san la rın yü rek le -

ri ni yal nız ca Sen bi lir sin… ata la rı mı za ver di ğin bu ül ke de ya -

şa dık la rı sü re ce Sen'den kork sun lar… Se nin yü ce adı nı, gü cü -

nü, kud re ti ni du yup uzak ül ke ler den ge len ya ban cı lar bu ta pı -

na ğa ge lip du a eder ler se… yal va rış la rı nı ya nıt la. Öy le ki, dün -

ya nın bü tün ulus la rı… Se nin adı nı bil sin, Sen'den kork sun…

adı na yap tır dı ğım bu ta pı na ğa yö ne lip du a eder se… on la rı

kur tar… Piş man lık du yup gü nah la rın dan dö ner, ‘Gü nah iş le -

dik, yol dan sa pıp kö tü lük yap tık' di ye rek Sa na ya ka rır lar sa,

tut sak ol duk la rı ül ke de can dan ve yü rek ten Sa na dö ner ler se,

ata la rı na ver di ğin ül ke le ri ne, seç ti ğin ken te ve adı na yap tır dı -

ğım ta pı na ğı na yö ne lip du a eder ler se… du ala rı na, ya ka rış la rı -

na ku lak ver, on la rı kur tar… bü tün suç la rı ba ğış la. Düş man la -

rı nın on la ra acı ma sı nı sağ la…" Sü ley man, Rab'be du ası nı ve

yal va rı şı nı bi ti rin ce, el le ri gök le re açık, diz le ri üze ri ne çök müş

ol du ğu Rab'bin su na ğı nın önün den kalk tı. (1. Kral lar, 8:22-54)

… Yü zü mü Rab Al lah'a çe vir dim. Du ay la, ya ka rış la, oruç la

O'na yal var dım… Rab Al lah'ıma du a edip gü nah la rı mı zı iti -

raf et tim…: "Ya Rab… Buy ruk la rın dan, il ke le rin den ay rı lıp

gü nah, suç iş le dik, kö tü lük yap tık, baş kal dır dık. Se nin adı na

kral la rı mı za, ön der le ri mi ze, ata la rı mı za, ül ke de ki bü tün hal -

ka ses le nen kul la rın pey gam ber le ri din le me dik. Sen ada let li -

sin, ya Rab! Sa da kat siz li ği miz yü zün den bi zi uzak ya kın ül ke -

le re sür dün… bu gün utanç için de yiz. Evet, ya Rab, biz ler,

kral la rı mız, ön der le ri miz, ata la rı mız Sa na kar şı iş le di ği miz

gü nah yü zün den utanç için de yiz. Sa na kar şı gel di ği miz hal -

de, sen acı yan, ba ğış la yan Al lah'ımız Rab'sin. Al lah'ımız

Rab'bin sö zü ne ku lak ver me dik, kul la rı pey gam ber ler ara cı lı -

ğıy la bi ze ver di ği ya sa la ra uy ma dık… Bu yüz den Al lah ku lu
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Mu sa'nın Ya sa sı'nda ya zı lan la net ba şı mı za yağ dı, içi len ant

ye ri ne gel di. Çün kü Sa na kar şı gü nah iş le dik. Üze ri mi ze bü -

yük yı kım ge ti re rek bi zim ve bi zi yö ne ten ön der le ri miz için

söy le di ğin söz le ri ye ri ne ge tir din… Mu sa'nın Ya sa sı'nda ya -

zıl dı ğı gi bi, bü tün bu yı kım lar ba şı mı za gel di. Bu na kar şın, ey

Al lah'ımız Rab, su çu muz dan dö nüp Se nin ger çek le ri ne yö ne -

le rek lüt fu nu di le me dik… Şim di, ey Al lah'ımız, ku lu nun du -

ası nı, ya ka rı şı nı işit… Doğ ru lu ğu muz dan de ğil, Se nin bü -

yük mer ha me tin den ötü rü di lek te bu lu nu yo ruz. Ya Rab, ba -

ğış la!... Ey Al lah'ım, adı nın ha tı rı için ge cik me!..." (Da ni el, 9:3-

19)

… Pey gam ber İl yas su na ğa yak la şıp şöy le du a et ti: "… Ben de

Se nin ku lu num ve bü tün bun la rı Se nin buy ruk la rın la yap tım.

Ya Rab, ba na ya nıt ver!... On la rın yi ne Sa na dön me le ri ni sağ -

la." (1. Kral lar, 18:36-37)

… Oruç tu tup gök le rin Al lah'ına du a et tim: "… Yü ce ve gör -

kem li Al lah! Ya Rab, ha li mi gör, ge ce gün düz… et ti ğim dua ya

ku lak ver… Be ni bu gün ba şa rı lı kıl…" (Ne hem ya, 1:4-7, 11)

… Rab'bin hu zu run da mek tu bu ye re ya ya rak şöy le du a et ti:

"… Her şe ye ege men Rab, bü tün dün ya kral lık la rı nın tek

Al lah'ı Sen sin. Ye ri, gö ğü Sen ya rat tın…" (Ye şa ya, 37:14-16)

... O kent için Rab'be du a edin... (Ye rem ya, 29:7)

... sağ ka lan la rı mız için du a et. (2. Kral lar, 19:4)

... sağ ka la lım di ye du a et sin ler. (Ez ra, 6:10)

... Şöy le du a et ti: "... Rab, bü tün dün ya kral lık la rı nın tek

Al lah'ı Sen sin. Ye ri, gö ğü Sen ya rat tın." (2. Kral lar, 19:15)
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Son ra şöy le du a et ti: "Ya Rab, lüt fen onun göz le ri ni aç, gör -

sün!"... (2. Kral lar, 6:17)

İl yas üç kez ço cu ğun üze ri ne ka pa nıp Rab'be şöy le du a et ti: "Ya

Rab Al lah'ım, bu ço cu ğa ye ni den can ver." (1. Kral lar, 17:21)

"Sa na ya ka rı yo rum, ya Rab… bı rak ma, terk et me be ni, ey be ni

kur ta ran Al lah!... Ya Rab, yo lu nu öğ ret ba na… düz yol da ba na

ön cü lük et." (Mez mur lar, 27:7-11)

Tev rat'ta Me lek le re İman

Çün kü Al lah me lek le ri ne buy ruk ve re cek, gi de ce ğin her

yer de se ni ko ru sun lar di ye. El le ri üze rin de ta şı ya cak lar se ni,

aya ğın bir ta şa çarp ma sın di ye. As la nın, kob ra nın üze ri ne ba -

sıp ge çe cek sin, genç as la nı, yı la nı çiğ ne ye cek sin. "Be ni sev di -

ği için onu kur ta ra ca ğım" di yor Rab, "Be ni iyi ta nı dı ğı için ona

ka le ola ca ğım. Ba na ses le nin ce onu ya nıt la ya ca ğım, sı kın tı da

onun ya nın da ola ca ğım, kur ta rıp yü cel te ce ğim onu. Onu

uzun ömür le do yu ra cak, ona kur ta rı şı mı gös te re ce ğim."

(Mez mur lar, 91: 11-16) 

... An sı zın bir me lek ona do ku na rak, "Kalk ye mek ye" de di.

İl yas çev re si ne ba kın ca ya nı ba şın da, kız gın taş la rın üs tün de

bir pi dey le bir tes ti su gör dü. Yi yip iç tik ten son ra yi ne uzan -

dı. Rab'bin me le ği ikin ci kez gel di, ona do ku na rak, "Kalk ye -

me ği ni ye. Gi de ce ğin yol çok uzun" de di. İl yas kalk tı, yi yip iç -

ti. Ye dik le rin den al dı ğı güç le kırk gün kırk ge ce... yü rü dü. (1.

Kral lar, 19:5-8)

"Efen dim, ‘Yo lun da yü rü dü ğüm Rab me le ği ni se nin le gön -

de re cek, yo lu nu aça cak' de di..." (Ya ra tı lış, 24:40)
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Rab... "Şim di git, hal kı sa na söy le di ğim ye re gö tür. Me le ğim

sa na ön cü lük ede cek. Ama za ma nı ge lin ce gü nah la rın dan

ötü rü on la rı ce za lan dı ra ca ğım." (Mı sır'dan Çı kış, 32:33-34)

Ya kup yo lu na de vam eder ken, Al lah'ının me lek le riy le kar şı -

laş tı. (Ya ra tı lış, 32:1)

Ama biz Rab'be ya ka rın ca, ya ka rı şı mı zı işit ti. Bir me lek gön -

de rip bi zi Mı sır'dan çı kar dı... (Çöl de Sa yım, 20:16) 

Bun dan son ra Rab me le ğe kı lı cı nı kı nı na koy ma sı nı bu yur -

du. Me lek buy ru ğa uy du. (1. Ta rih ler, 21:27)

Tan ağa rır ken me lek ler Lut'a "... iki kı zı nı al, he men bu ra dan

uzak laş" di ye üs te le di ler... (Ya ra tı lış, 19:15)

İki me lek ak şam le yin So dom'a var dı lar. Lut ken tin ka pı sın da

otu ru yor du. On la rı gö rür gör mez kar şı la mak için aya ğa kalk -

tı... (Ya ra tı lış, 19: 1)

"Yol da si zi ko ru ma sı, ha zır la dı ğım ye re gö tür me si için önü -

nüz den bir me lek gön de ri yo rum. Ona dik kat edin, sö zü nü

din le yin, baş kal dır ma yın. Çün kü Be ni tem sil et ti ği için baş -

kal dı rı nı zı ba ğış la maz. Ama onun sö zü nü dik kat le din ler, bü -

tün söy le dik le ri mi ye ri ne ge ti rir se niz, düş man la rı nı za düş -

man, ha sım la rı nı za ha sım ola ca ğım. Me le ğim önü nüz den gi -

de cek... (Mı sır'dan Çı kış, 23:20-23)

Süt ve bal akan ül ke ye sen den ön ce bir me lek gön de re cek...

(Mı sır'dan Çı kış, 33:2-3)

Rab bir me lek gön de re rek Asur Kra lı'nın or du ga hın da ki bü -

tün yi ğit sa vaş çı la rı, ön der le ri, ko mu tan la rı yok et ti. Asur
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Kra lı utanç için de ül ke si ne dön dü... (2. Ta rih ler, 32:21) 

Rab'be öv gü ler su nun, ey siz ler, O'nun me lek le ri, O'nun sö -

zü nü din le yen, söy le dik le ri ni ye ri ne ge ti ren güç sa hip le ri!

Rab'be öv gü ler su nun, ey siz ler, O'nun bü tün gök sel or du la rı,

is te ği ni ye ri ne ge ti ren kul la rı! Rab'be öv gü ler su nun, ey

O'nun ege men ol du ğu yer ler de ki bü tün ya ra tık lar! Rab'be öv -

gü ler sun, ey gön lüm! (Mez mur lar, 103:20-22)

Ey bü tün me lek le ri, O'na öv gü ler su nun, öv gü ler su nun

O'na, ey bü tün gök sel or du la rı! (Mez mur lar, 148:2) 

"Efen dim, bun lar ne?" di ye sor dum. Be nim le ko nu şan me -

lek, "Bun la rın ne ol du ğu nu sa na gös te re ce ğim" di ye ya nıt la -

dı. Mer sin ağaç la rı ara sın da du ran adam da, "Bun lar dün ya yı
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do laş mak için Rab'bin gön der dik le ri dir." di ye açık la dı. Mer -

sin ağaç la rı ara sın da du ran Rab'bin me le ği ne, "Dün ya yı do -

laş tık" de di ler, "İş te bü tün dün ya esen lik ve gü ven lik için -

de!" (Ze ke ri ya, 1:9-11)

Me lek... bu nun üze ri ne şöy le de di: "Rab... ‘Güç le kuv vet le de -

ğil, an cak Be nim ru hum la ba şa ra cak sın.' di yor. Böy le di yor

her şe ye ege men Rab." (Ze ke ri ya, 4:5-6)

Rab'bin me le ği ona gö rü ne rek, "Ey yi ğit sa vaş çı, Rab se nin -

le dir" de di. (Ha kim ler, 6:12)

Rab'bin me le ği ka dı na gö rü ne rek, "Kı sır ol du ğun, ço cuk do -

ğur ma dı ğın hal de ge be ka lıp bir oğul do ğu ra cak sın" de di...

Ka dın tar la day ken Al lah'ının me le ği yi ne ona gö rün dü...

(Ha kim ler, 13:3-9)
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Tev rat'ta Al çak gö nül lü Ol mak, 
Gu rur ve Ki bir den Sa kın mak

Al lah'ı Rab'bin gö zün de kö tü ola nı yap tı. Rab'bin sö zü nü

bil di ren Pey gam ber Ye rem ya'nın kar şı sın da al çak gö nül lü

dav ran ma dı. (2. Ta rih ler, 36:12)

Ya kın da kö tü nün so nu ge le cek, ye ri ni ara san da bu lun ma ya -

cak. Ama al çak gö nül lü ler ül ke yi mi ras ala cak, de rin bir

hu zu run zev ki ni ta da cak. (Mez mur lar, 37:10-11)

Küs tah lı ğın ar dın dan utanç ge lir, ama bil ge lik al çak gö nül -

lü ler de dir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 11:2)

Gu ru run ar dın dan yı kım, ki bir li ru hun ar dın dan da dü şüş

ge lir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 16:18)

Al çak gö nül lü lü ğün ve Rab kor ku su nun

ödü lü, zen gin lik, onur ve ya şam dır.

(Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 22:4)

Rab yük sek se de, al çak gö nül lü le ri

gö ze tir, küs tah la rı uzak tan ta nır.

(Mez mur lar, 138:6)
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Rab kor ku su bil ge lik öğ re tir, al çak gö nül lü lük de onu run

ön ko şu lu dur. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 15:33)

... An cak Ben al çak gö nül lü ye, ru hu ezik ola na, sö züm den

tit re yen ki şi ye de ğer ve ri rim. (Ye şa ya, 66:2)

Ey in san lar, Rab iyi ola nı si ze bil dir di; adil dav ran ma nız dan,

sa da ka ti sev me niz den ve al çak gö nül lü lük le yo lun da yü rü -

me niz den baş ka Al lah'ınız Rab siz den ne is te di? (Mi ka, 6:8)

Ti ca ret te ki üs tün be ce ri le rin sa ye sin de ser ve ti ni ço ğalt tın,

zen gin li ğin se ni gu ru ra sü rük le di. (He ze ki el, 28:25)

Gü zel li ğin den ötü rü gu ru ra ka pıl dın, gör ke min den ötü rü

bil ge li ği ni boz dun. Böy le ce se ni ye re at tım, kral la rın önün de

se ni yüz ka ra sı yap tım. (He ze ki el, 28:17)

Ne var ki, gu ru ra ka pı lıp say gı sız lık ta di re nin ce kral lık

tah tın dan in di ril di, yü ce li ği ken di sin den alın dı. (Da ni el,

5:20)

Ot lak la ra sa hip olun ca doy du lar, do yun ca gu ru ra ka pıl dı -

lar; bu yüz den unut tu lar Be ni. (Ho şe a, 13:6)

Ka ya ko vuk la rın da ya şa yan, evi ni yük sek ler de ku ran sen!

Yü re ğin de ki gu rur se ni al dat tı. İçin den, "Be ni kim ye re in -

di re bi lir?" di yor sun. "Kar tal gi bi yük sel sen de, yu va nı yıl -

dız lar ara sın da kur san da, ora dan in di re ce ğim se ni" di yor

Rab. (Ovad ya, 1:3-4)

Ege men Rab şöy le di yor: "... Ar tık

es ki si gi bi ol ma ya cak.

Al çak gö nül lü
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yük sel ti le cek, gu rur lu al çal tı la cak." (He ze ki el, 21:26)

Ey Rab'bin il ke le ri ni ye ri ne ge ti ren ler, ül ke de ki bü tün al çak -

gö nül lü ler, Rab'be yö ne lin. Doğ ru lu ğu ve al çak gö nül lü lü -

ğü amaç edi nin. Bel ki Rab'bin öf ke gü nün de kur tu la bi lir si -

niz. (Se fen ya, 2:3)

... Al çak gö nül lü le ri za fer ta cıy la süs ler. (Mez mur lar, 149:4)

Al çak gö nül lü le ri kur ta rır, gu rur lu la rın ba şı nı eğer sin.

(Mez mur lar, 18:27)

Din le yin, ku lak ve rin, gu rur lan ma yın, çün kü Rab ko nuş tu...

(Ye rem ya, 13:15)

Al çak gö nül lü le re ada let yo lun da ön cü lük eder, Ken di yo -

lu nu öğ re tir on la ra. (Mez mur lar, 25:9)

Rab alay cı lar la alay eder, ama al çak gö nül lü le re lüt fe der.

(Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 3:34)

... Rab di yor ki, "Ne za ma na dek al çak gö nül lü ol ma yı red de -

de cek sin?..." (Mı sır'dan Çı kış, 10:3)

Mu sa yer yü zün de ya şa yan her kes ten da ha al çak gö nül lüy -

dü. (Çöl de Sa yım, 12:3)

Al çak gö nül lü le ri kur ta rır, gu rur lu la rı göz ler, gu ru ru nu kı -

rar sın. (2. Sa mu el, 22:28)

... Al çak gö nül lü bir yol tut tu... Önüm de ne den li al çak gö nül -

lü dav ran dı ğı nı gör dün mü? Bu al çak gö nül lü lü ğün den ötü -

rü ya şa mı bo yun ca Ben de onu sı kın tı ya sok ma ya ca ğım..."

(1. Kral lar, 21:27, 29)
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... Al çak gö nül lü lü ğü ta kı nır, Ba na yö ne lip du a eder, kö tü

yol la rın dan dö ner se... gü nah la rı nı ba ğış la yıp ül ke le ri ni sağ -

lı ğa ka vuş tu ra ca ğım. (2. Ta rih ler, 7:14)

... Rab on la rın al çak gö nül lü bir tu tum ta kın dık la rı nı gö rün -

ce... şöy le de di: "Ma dem al çak gö nül lü bir tu tum ta kın dı lar,

on la rı yok et me ye ce ğim..." (2. Ta rih ler, 12:7)

Ne var ki... ken di si ne ya pı lan bu iyi li ğe ya ra şır bi çim de dav -

ran ma yıp bü yük len di... Gu ru ru bı ra kıp al çak gö nül lü dav -

ran ma ya baş la dı lar. Bu sa ye de... Rab'bin öf ke si ne uğ ra ma -

dı lar. (2. Ta rih ler, 32:25-26)

... Al lah'ı önün de son de re ce al çak gö nül lü dav ran dı. (2. Ta -

rih ler, 33:12)

... Rab'bin önün de al çak gö nül lü lü ğü ta kı nan ba ba sı... (2. Ta -

rih ler, 33:23)

Al lah'ımı zın önün de al çak gö nül lü dav ran mak, O'ndan

ken di miz, ço cuk la rı mız, mal la rı mız için gü ven li bir yol cu luk

di le mek üze re ora da... oruç ilan et tim. (Ez ra 8:21)

İn san lar se ni al çal tın ca, gü ve ni ni yi tir me, çün kü Al lah al -

çak gö nül lü le ri kur ta rır. (Eyüp, 22:29)

Oy sa on lar has ta la nın ca ben çu la sa rı nır, oruç tu tup al çak gö -

nül lü olur dum... (Mez mur lar, 35:13-14)

Se nin ka bul et ti ğin kur ban al çak gö nül lü bir ruh tur, al çak gö -

nül lü ve piş man bir yü re ği hor gör mez sin, ey Al lah. (Mez -

mur lar, 51:17)

Maz lum lar ara sın da al çak gö nül lü bi ri ol mak, ki bir li ler le ça -
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pul ma lı pay laş mak tan iyi dir. Öğü de ku lak ve ren ba şa rı ya

ula şır, Rab'be gü ve nen mut lu olur. (Sü ley man'ın Öz de yiş le -

ri, 16:19-20)

Yü rek te ki gu ru ru dü şüş, al çak gö nül lü lü ğü ise onur iz ler.

(Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 18:12)

Öf ke li ki şi çe kiş me ya ra tır, huy suz ki şi nin baş kal dı rı sı ek sik

ol maz. Ki bir in sa nı kü çük dü şü rür, al çak gö nül lü lük se onur

ka zan dı rır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 29:22-23)

Yü ce ve gör kem li olan, son suz luk ta ya şa yan, adı kut sal olan

di yor ki, "... Al çak gö nül lü ler le, ezi len ler le bir lik te yim. Yü -

rek le ri ni se vin dir mek için ezi len le rin ya nın da yım." (Ye şa ya,

57:15)

... "Giy si si nin üs tü ne bir de zor ba lı ğı ku şa nan ki şi den de

nef ret ede rim." böy le di yor her şe ye ege men Rab. Bu nun için

ken di ni ze dik kat edin ve iha net et me yin. (Ma la ki, 2:16)

Rab'bin nef ret et ti ği al tı şey, iğ ren di ği ye di şey var dır: Gu -

rur lu göz ler, ya lan cı dil, suç suz ka nı dö ken el ler, dü zen baz

yü rek, kö tü lü ğe se ğir ten ayak lar, ya lan so lu yan ya lan cı ta nık

ve kar deş ler ara sın da çe kiş me ya ra tan ki şi. Gu ru run ar dın -

dan yı kım, ki bir li ru hun ar dın dan da dü şüş ge lir. Maz lum -

lar ara sın da al çak gö nül lü bi ri ol mak, ki bir li ler le ça pul ma -

lı pay laş mak tan iyi dir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 6:16-19)

... Gu rur lu, küs tah olan la rı uzak laş tı ra ca ğım ara la rın dan... Bir

da ha bö bür len me ye cek ler. Ora da sa de ce Be nim adı ma sı ğı -

nan uy sal ve al çak gö nül lü le ri bı ra ka ca ğım. (Se fen ya, 3:11-

12)
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Rab'den kork mak kö tü lük ten nef ret et mek de mek tir. Ki -

bir den, küs tah lık tan, kö tü yol dan, sa pık ağız dan nef -

ret ede rim. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 8:13)

Ki bir den an cak kav ga çı kar, öğüt din le yen se bil ge -

dir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 13:10)

On lar acı ne dir bil mez ler, be den le ri sağ lık lı ve se miz -

dir. Baş ka la rı nın der di ni bil mez, on lar gi bi çi le çek -

mez ler. Bu yüz den gu rur on la rın ger dan lı ğı, zor ba lık

on la rı ör ten bir giy si gi bi dir. Şiş man lık tan göz le ri dı -

şa rı fır lar, iç le ri kö tü lük ka za nı gi bi kay nar. İn san lar la

eğ le nir, kö tü ni yet le ko nu şur, te pe den ba kar, bas kıy la

teh dit eder ler. Gök le re kar şı ağız la rı nı açar lar, boş söz -

le ri yer yü zü nü do la şır. (Mez mur lar, 73:4-9)

Rab ki bir li nin evi ni yı kar... Ya şam ve ren uya rı la rı din -

le yen, bil ge ler ara sın da ko nak lar. (Sü ley man'ın Öz de -

yiş le ri, 15:25, 31)
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Küs tah ba kış lar ve ki bir li yü rek kö tü le rin çı ra sı ve gü na hı -

dır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 21:4)

Bir ola yın so nu baş lan gı cın dan iyi dir. Sa bır lı ki bir li den iyi -

dir. (Va iz, 7:8)

Çün kü her şe ye ege men Rab o gün ki bir li le ri, gu rur lu la rı,

ken di ni be ğen miş le ri al çal ta cak; in san la rın gu ru ru, ki bi ri

kı rı la cak, o gün yal nız Rab yü cel ti le cek. (Ye şa ya, 2:12-13)

... Ki bir li yü re ği, övün gen ba kış la rı yü zün den ce za lan dı ra -

ca ğım. (Ye şa ya, 10:12)

Rab di yor ki, "Kö tü lü ğün den ötü rü dün ya yı, suç la rın dan

ötü rü kö tü le ri ce za lan dı ra ca ğım. Ki bir li le rin küs tah lı ğı nı

so na er di re cek, za lim le rin gu ru ru nu kı ra ca ğım." (Ye şa ya,

13:11)

Ne var ki, güç le nin ce ken di si ni yı kı ma sü rük le ye cek bir

gu ru ra ka pıl dı. Al lah'ı Rab'be iha net et ti... (2. Ta rih ler, 26:16)

Ama ata la rı mız gu ru ra ka pıl dı; dik baş lı lık edip buy ruk la -

rı na uy ma dı lar. Söz din le mek is te me di ler, ara la rın da yap tı -

ğın ha ri ka la rı unut tu lar. Dik baş lı lık et ti ler, es ki kö le lik ya -

şam la rı na dön mek için ken di le ri ne bir ön der bu la rak baş kal -

dır dı lar... (Ne hem ya, 9:16-17)

Ku lak la rı na ko nu şur, uya rı sıy la on la rı kor ku tur; on la rı yap -

tık la rı kö tü lük ten dön dür mek, gu rur dan uzak tut mak, can -

la rı nı çu kur dan, ha yat la rı nı ölüm den kur tar mak için. (Eyüp,

33:16-18)

Kö tü le rin gu ru ru yü zün den in san lar fer yat edi yor... (Eyüp,

35:12)
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On la ra yap tık la rı nı, gu ru ra ka pı lıp is yan et tik le ri ni bil di rir.

Öğü dü nü din le tir, kö tü lük ten dön me le ri ni bu yu rur. Eğer

din ler ve O'na kul luk eder ler se, ka lan gün le ri ni bol luk, yıl la -

rı nı ra hat lık için de ge çi rir ler. Ama din le mez ler se ölür, ders

al ma dan yok olur lar. (Eyüp, 36:9-12)

Kö tü ler gu rur la maz lum la rı av lı yor, maz lum lar kö tü le rin

kur du ğu tu za ğa dü şü yor. Kö tü in san için de ki is tek ler le övü -

nür... Ken di ni be ğen miş kö tü in san Al lah'a yö nel mez... Öy -

le yü ce dir ki Se nin yar gı la rın, kö tü ler an la ya maz, düş ma nı -

na bu run kı vı rır. (Mez mur lar, 10:2-5)

Ne mut lu Rab'be gü ve nen in sa na, gu rur lu ya, ya la na sa pa na

il gi duy ma ya na. (Mez mur lar, 40:4)

Kud re tiy le son su za dek ege men lik sü rer... Baş kal dı ran lar

gu ru ra ka pıl ma sın! (Mez mur lar, 66:7)

... Ne den li gu rur la nıp bü yük len di ği ni, ken di ni ne den li be -

ğen di ği ni, ki bir le nip küs tah laş tı ğı nı, övü nüp ka bar dı ğı nı

duy duk. "Küs tah lı ğı nı bi li yo rum" di yor Rab, "Övün me si bo -

şu na dır, yap tık la rı da." (Ye rem ya, 48:29-30)

... Güç lü le rin gu ru ru na son ve re ce ğim... Kor ku ge lin ce

esen lik ara ya cak, ama bu la ma ya cak lar. (He ze ki el, 7:24-25)

Kız kar de şin So dom'un gü na hı şuy du: Ken di si de kız la rı da

gu rur luy du, ek me ğe doy muş lar dı, umur sa maz lar dı. Düş kü -

ne, yok su la yar dım eli ni uzat ma dı lar... Ah lak sız lı ğı nın ve

yap tı ğın iğ renç lik le rin so nuç la rı na kat la na cak sın. Rab böy le

di yor. (He ze ki el, 16:49, 58)

... Ege men Rab şöy le di yor: "Gu ru ra ka pı lıp 'Ben Al lah'ım,
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de niz le rin bağ rın da, Al lah'ın tah tın da otu ru yo rum' de din.

Ken di ni Al lah san dın, oy sa sen Al lah de ğil, in san sın." (He ze -

ki el, 28:2)

... Gu ru ru ken di ne kar şı ta nık lık edi yor; bü tün bun la ra kar -

şın yi ne de dön mü yor lar. Ben, Al lah'la rı Rab'bi, ara mı yor lar

Be ni. (Ho şe a, 7:10)

On la rı kut sal ya sa na dön me le ri için uyar dın sa da, gu ru ra

ka pı la rak buy ruk la rı na kar şı gel di ler. Ku ral la rı nı çiğ ne yip

gü nah iş le di ler. Oy sa kim ku ral la rı na bağ lı ka lır sa ya şam bu -

lur. İnat la Sa na sırt çe vir di ler, din le mek is te me di ler. (Ne -

hem ya, 9:29)

Övü nen le re, "Övün me yin ar tık!" de -

dim; kö tü le re, "Kal dır ma yın ba şı -

nı zı! Kal dır ma yın ba şı nı zı!

Te pe den ko nuş ma yın!"

Çün kü ne do ğu dan, ne ba -

tı dan, ne de çöl de ki dağ -

lar dan do ğar yar gı. Yar -

gıç an cak Al lah'tır, bi ri ni

al çal tır, bi ri ni yük -

sel tir. (Mez mur lar,

75:4-7)

Yok ede rim dos tu -

nu giz li ce çe kiş ti re -

ni, kat la na mam te -

pe den ba kan, gu -

rur lu in sa na. (Mez -

mur lar, 101:5)

162



163

Ha run Yah ya (Ad nan Ok tar)

Ya Rab, yü re ğim de gu rur yok, gö züm yük sek ler de de ğil...

(Mez mur lar, 131:1)

Gu rur lu, küs tah ve alay cı: Bun lar kas kas ka sı lan in sa nın

ad la rı dır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 21:24)

Artık büyük konuşmayın, ağzınızdan küstahça sözler

çıkmasın. Çünkü Rab herşeyi bilen Allah'tır; O'dur

davranışları tartan. (1. Samuel, 2:3)

Tev rat'ta Öf ke yi Yen mek

Ça buk öf ke len me, çün kü öf ke akıl sız la rın bağ rın da ba rı -

nır. (Va iz, 7:9)

Geç öf ke le nen akıl lı dır, ça buk si nir le nen ah mak lı ğı nı gös -

te rir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 14:29)

Ça buk öf ke le nen ah mak ça dav ra nır... (Sü ley man'ın Öz de -

yiş le ri, 14:17)

Yö ne ti ci nin öf ke si sa na kar şı alev le nir se, ye rin den ay rıl ma;

çün kü se rin kan lı lık bü yük yan lış la rı bas tı rır. (Va iz, 10:4)

Giz li ce ve ri len ar ma ğan öf ke yi... ya tış tı rır. (Sü ley man'ın

Öz de yiş le ri, 21:14)

Alay cı ki şi ler kent le ri bi le ka rış tı rır, bil ge ler se öf ke yi ya tış -

tı rır. Bil ge ki şiy le da va sı olan ah mak kı zar, alay eder ve ra -

hat ver mez. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 29:8-9)

Öf ke li ki şi çe kiş me ya ra tır, huy suz ki şi nin baş kal dı rı sı ek -

sik ol maz. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 29:22)
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... Kı zıp üzül me işi yo lun da olan la ra, kö tü amaç la rı na ka vu -

şan la ra kız mak tan ka çın, bı rak öf ke yi, üzül me, yal nız kö -

tü lü ğe sü rük ler bu se ni. Çün kü kö tü le rin kö kü ka zı na cak,

ama Rab'be umut bağ la yan lar ül ke yi mi ras ala cak. (Mez -

mur lar, 37:7-9)

Çün kü na sıl sü tü dö vün ce te re ya ğı... çı kar sa, öf ke yi kur ca -

la yın ca da kav ga çı kar. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 30:33)

Huy suz ki şiy le ar ka daş lık et me; tez öf ke le nen le yo la çık ma.

Yok sa onun yol la rı na alı şır, ken di ni tu za ğa düş müş bu lur -

sun. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 22:24-25)

Öf ke za lim, hid det az gın dır... (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri,

27:4)

Ah mak si nir len di ği ni he men bel li eder, ama ih ti yat lı olan

aşa ğı lan ma ya al dır maz. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 12:16)

Giz li ta sa rı la rı na or tak ol mam, top lan tı la rı na ka tıl mam. Çün kü

öf ke le nin ce adam öl dür dü ler, can la rı is te dik çe sı ğır la rı sa kat -

la dı lar. La net ol sun öf ke le ri ne, çün kü şid det li dir. La net

ol sun ga zap la rı na, çün kü za lim ce dir…(Ya ra tı lış, 49:6-7)

Kö tü lük eden le re kı zıp üzül me... (Mez mur lar,

37:1)

Tev rat'ta Af fe di ci lik

Nef ret çe kiş me yi az dı rır, sev gi her su çu

ba ğış lar. (Sü ley man'ın Öz de yiş le -

ri, 10:12)



Sağ du yu lu ki şi sa bır lı dır, ku sur la rı hoş gör me si ona onur ka -

zan dı rır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 19:11)

Sev gi is te yen ki şi suç la rı ba ğış lar, ola yı di li ne do la yan sa can

dost la rı ayı rır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 17:9)

"Ba na yap tı ğı nı ben de ona ya pa ca ğım, öde te ce ğim ba na

yap tı ğı nı" de me. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 24:29)

Sev gi ve bağ lı lık suç la rı ba ğış la tır, Rab kor ku su in sa nı kö tü -

lük ten uzak laş tı rır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 16:6)

Öç al ma ya cak sın… Kin bes le me ye cek sin. Kom şu nu ken din

gi bi se ve cek sin... (Le vi li ler, 19:18)

Tev rat'ta Şef kat ve Mer ha met

Kom şu yu hor gör mek gü nah tır, ne mut lu maz lu ma lüt fe de -

ne! (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 14:21)

Muh ta cı ezen, ken di si ni Ya ra tan'ı hor gö rü yor de mek tir.

Yok su la acı yan sa Ya ra tan'ı yü cel tir. (Sü ley man'ın Öz de yiş -

le ri, 14:31)

Düş ma nın acık mış sa do yur, su sa mış sa su ver. Bu nu yap -

mak la onu utan ca bo ğar sın ve Rab se ni ödül len di rir.

(Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 25:21-22)

Al lah'ınız Rab'bin si ze ve re ce ği ül ke nin her han -

gi bir ken tin de ya şa yan kar deş le ri niz den bi ri

yok sul sa, yü re ği ni zi ka tı laş tır ma yın, yok sul

kar de şi ni ze eli sı kı dav ran ma yın. (Ya -

sa'nın Tek ra rı, 15:7)
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Za yı fın, ök sü zün da va sı nı sa vu nun, maz lu mun, yok su lun

hak kı nı ara yın. Za yı fı, düş kü nü kur ta rın, on la rı kö tü le rin

elin den öz gür kı lın. (Mez mur lar, 82:3-4)

Her şe ye ege men Rab di yor ki, "Ger çek ada let le yar gı la yın;

bir bi ri ni ze sev gi ve se ve cen lik gös te rin. Dul ka dı na, ök sü ze,

ya ban cı ya, yok su la bas kı yap ma yın. Yü re ği niz de bir bi ri ni -

ze kar şı kö tü lük ta sar la ma yın." (Ze ke ri ya, 7:9-10)

(Er dem li ka dın) maz lu ma kol la rı nı açar, yok su la eli ni uza -

tır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 31:20)

"Eğer yok sul la rın di le ği ni ge ri çe vir dim se, dul ka dı nın

umu du nu kır dım sa, ek me ği mi yal nız ye dim, ök süz le pay -

laş ma dım sa, genç li ğim den be ri ök sü zü ba ba gi bi bü yüt me -

dim se, doğ du ğum dan be ri dul ka dı na yol gös ter me dim se,

giy si si ol ma dı ğı için can çe ki şen bi ri ni ya da ör tü sü ol ma -

yan bir yok su lu gör düm de, ko yun la rı mın yü nüy le ısıt ma -

dıy sam… Mah ke me de sö zü mün geç ti ği ni bi le rek ök sü ze el

kal dır dım sa, ko lum omu zum dan düş sün, kol ke mi ğim kı rıl -

sın. Çün kü Al lah'tan ge le cek be la dan kor ka rım, O'nun gör -

ke min den ötü rü böy le bir şey ya pa mam. (Eyüp, 31:16-23)

Ne mut lu yok su lu dü şü ne ne! Rab kur ta rır onu kö tü gün de.

(Mez mur lar, 41:1)

Yok su lu ezen yok sul, ürü nü ha rap eden sa ğa nak yağ mur gi -

bi dir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 28:3)

Yok su la ve re nin ek si ği ol maz, yok su lu gör mez den ge len se

bir sü rü la ne te uğ rar. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 28:27)

Yok su lun fer ya dı na ku la ğı nı tı ka ya nın fer ya dı na ya nıt ve -



ril me ye cek tir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 21:13)

Cö mert olan kut sa nır, çün kü ye me ği ni yok sul lar la pay la şır.

(Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 22:9)

Yi ye ce ği ni zi aç la pay laş mak de ğil mi? Ba rı nak sız yok sul la -

rı evi ni ze alır, çıp lak gör dü ğü nü zü giy di rir, ya kın la rı nız -

dan yar dı mı nı zı esir ge mez se niz, ışı ğı nız tan gi bi ağa ra cak,

ça bu cak şi fa bu la cak sı nız. Doğ ru lu ğu nuz önü nüz den gi de -

cek, Rab'bin yü ce li ği ar dın da ki kuv vet ola cak. (Ye şa ya, 58:7-

8)

Aç lar uğ ru na ken di ni zi fe da eder, yok sul la rın ge rek si ni -

mi ni kar şı lar sa nız, ışı ğı nız ka ran lık ta par la ya cak, ka ran lı ğı -

nız öğ len gi bi ışı ya cak. Rab her za man si ze yol gös te re cek,

ku rak top rak lar da si zi do yu rup güç len di re cek. İyi su lan mış

bah çe gi bi, tü ken mez su kay na ğı gi bi ola cak sı nız. (Ye şa ya,

58:10-11)

Ya ban cı ya ya da ök sü ze hak sız lık et me ye cek si niz. Dul ka -

dı nın giy si si ni re hin al ma ya cak sı nız… Tar la nız da ki eki ni

biç ti ği niz de, göz den ka çan bir de met olur sa, al mak için ge ri

dön me yin. Onu ya ban cı ya, ök sü ze, dul ka dı na bı ra kın. Öy -

le ki, Al lah'ınız Rab el at tı ğı nız her iş te si zi kut sa sın. Zey tin

ağaç la rı nı zı dö vüp ürü nü nü top la dı ğı nız da, dal lar da ka la nı

top la mak için ge ri dön me ye cek si niz. Ka lan la rı ya ban cı ya,

ök sü ze, dul ka dı na bı ra ka cak sı nız. Bağ bo zu mun da ar ta ka -

lan üzüm le ri top la mak için ge ri dön me ye cek si niz. Ya ban -

cı ya, ök sü ze, dul ka dı na bı ra ka cak sı nız. (Ya sa'nın Tek ra rı,

24:17-21)

… Ya ban cı la ra, ök süz le re ve dul ka dın la ra ve re cek si niz. Öy -
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le ki, on lar da kent le ri niz de yi yip doy sun lar. Son ra Al lah'ınız

Rab'be, "Ba na bu yur du ğun gi bi... ya ban cı la ra, ök süz le re ve

dul ka dın la ra ver dim" di ye cek si niz, "Buy ruk la rın dan ay rıl -

ma dım, hiç bi ri ni unut ma dım." (Ya sa'nın Tek ra rı, 26:12-13)

İyi lik et me yi öğ re nin, ada le ti gö ze tin, zor ba yı yo la ge ti rin,

ök sü zün hak kı nı ve rin, dul ka dı nı sa vu nun." (Ye şa ya, 1:17)

Kör ola nı yol dan sap tı ra na la net ol sun!... Ya ban cı ya, ök sü ze,

dul ka dı na hak sız lık ede ne la net ol sun! Bü tün halk, "Amin!"

di ye cek. (Ya sa'nın Tek ra rı, 27:18-19)

Za yıf la rı güç len dir me di niz, has ta la rı iyi leş tir me di niz, ya -

ra lı la rın ya ra sı nı sar ma dı nız. Yo lu nu şa şı ran la rı ge ri ge tir -

me di niz, yi tik le ri ara ma dı nız. An cak sert lik ve şid det le on la -

ra ege men ol du nuz. (He ze ki el, 34:4)

Eğer ya şan tı nı zı ve uy gu la ma la rı nı zı ger çek ten dü zel tir, bir -

bi ri ni ze kar şı adil dav ra nır, ya ban cı ya, ök sü ze, du la hak sız -

lık et mez, bu ra da suç suz ka nı akıt maz… Bu ra da, son su za

dek ata la rı nı za ver miş ol du ğum ül ke de kal ma nı zı sağ la rım.

(Ye rem ya, 7:5-7)

Yok sul lar dan ada le ti esir ge mek… düş kün le rin hak kı nı

elin den al mak, dul la rı av la mak, ök süz le rin ma lı nı yağ ma la -

mak için hak sız ka rar lar alan la rın, adil ol ma yan ya sa lar çı ka -

ran la rın vay ha li ne! (Ye şa ya, 10:1-2)

… Gü na hı şuy du: Ken di si de kız la rı da gu rur luy du, ek me ğe

doy muş lar dı, umur sa maz lar dı. Düş kü ne, yok su la yar dım

eli ni uzat ma dı lar… (He ze ki el, 16:49-50)

168

TEV RAT'TAN HİK MET LER VE GÜ ZEL ÖĞÜT LER



Mer ha met koy du on la rı tut sak alan la rın

yü re ği ne. (Mez mur lar, 106:46)

Her şe ye gü cü ye ten Al lah, ada mın

yü re ği ne si ze kar şı mer ha met koy -

sun… (Ya ra tı lış, 43:14)

... Aç ola na ek me ği ni ve rir, çıp la -

ğı giy di rir. (He ze ki el, 18:7)

Se mi rip par la dı lar, yap tık la rı

kö tü lük ler le sı nı rı aş tı lar. Ka za -

na bi le cek le ri hal de ök sü zün

da va sı na bak mı yor, yok su lun

hak kı nı sa vun mu yor lar. (Ye -

rem ya, 5:28)

Ül ke hal kı bas kı uy gu la dı, soy -

gun cu luk et ti. Düş kü ne, yok -

su la bas kı yap tı, ya ban cı ya

hak sız ye re kö tü dav ran dı. (He -

ze ki el, 22:29)

Ök süz le rin, dul ka dın la rın hak -

kı nı gö ze tir. Ya ban cı la rı se ver,

on la ra yi ye cek, gi ye cek sağ lar.

Siz de ya ban cı la rı se ve cek si niz.

(Ya sa'nın Tek ra rı, 10:18-19)

Ona efendilik etmeyecek, sert davran-

mayacaksın. Allah'ından korkacaksın.

(Levililer, 25:43)
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Tev rat'ta Ada let le Hük met mek, 
Hak kı Sa vun mak 

Her şe ye ege men Rab di yor ki, "Ger çek ada let le yar gı la yın;

bir bi ri ni ze sev gi ve se ve cen lik gös te rin." (Ze ke ri ya, 7:9)

Ey in san lar, Rab iyi ola nı si ze bil dir di; adil dav ran ma nız dan,

sa da ka ti sev me niz den ve al çak gö nül lü lük le yo lun da yü rü -

me niz den baş ka Al lah'ınız Rab siz den ne is te di? (Mi ka, 6:8)

"Çün kü Ben Rab ada le ti se ve rim, nef ret ede rim soy gun ve

hak sız lık tan. Sö züm de du rup hak et tik le ri ni ve re cek, on lar la

ebe di bir ant laş ma ya pa ca ğım. (Ye şa ya, 61:8)

Doğ ru ki şi yok sul la rın hak kı nı ve rir, kö tü ki şi hak hu kuk

ne dir bil mez. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 29:7)

Yok sul la rı ada let le yö ne ten kra lın tah tı hep gü ven lik te olur.

(Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 29:14)

Doğ ru ve adil ola nı ya pa rak yo lum da yü rü me yi oğul la rı na

ve so yu na bu yur sun di ye İb ra him'i seç tim... (Ya ra tı lış, 18:19)

Ku sur suz ya şam sü ren, adil dav ra nan, yü rek ten ger çe ği söy -

le yen. İf ti ra et mez, dos tu na za rar ver mez, kom şu su na ka ra

çal maz böy le si. (Mez mur lar, 15:2-3)

(Rab) doğ ru lu ğu, ada le ti se ver, Rab'bin sev gi si yer yü zü nü

dol du rur. (Mez mur lar, 33:5)

Doğ ru nun ağ zın dan bil ge lik akar, di lin den ada let dam lar.

Al lah'ının Yasa sı yü re ğin de dir, ayak la rı kay maz. (Mez mur -

lar, 37:30-31)

170

TEV RAT'TAN HİK MET LER VE GÜ ZEL ÖĞÜT LER



... Yar gı lar ken adil ola sın. (Mez mur lar, 51:4)

... Doğ ru luk la, maz lum kul la rı nı adil ce yar gı la sın! Dağ lar, te -

pe ler, hal ka adil ce gö nenç ge tir sin! Maz lum la ra hak kı nı ver -

sin, yok sul la rın ço cuk la rı nı kur tar sın... (Mez mur lar, 72:2-4)

Ne mut lu ada le te uyan la ra, sü rek li doğ ru ola nı ya pan la ra!

(Mez mur lar, 106:3)

Ne mut lu eli açık olan, ödünç ve ren, iş le ri ni ada let le yü rü ten

in sa na! As la sar sıl maz, son su za dek anı lır doğ ru in san.

(Mez mur lar, 112:5-6)

Adil olan la rın adım la rı nı ko rur, sa dık kul la rı nın yo lu nu gö -

ze tir. O za man an lar sın her iyi yo lu, ne yin doğ ru, hak lı ve adil

ol du ğu nu. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 2:8-9)

Kö tü ler ada let ten an la maz, Rab'be yö ne len ler se her yö nüy -

le an lar. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 28:5)

Doğ ru la rın ta sa rı la rı adil, kö tü le rin öğüt le ri al da tı cı dır. (Sü -

ley man'ın Öz de yiş le ri, 12:5)

Al lah buy ruk la rı nı kra lın ağ zıy la açık lar, bu ne den le kral ada le -

ti çiğ ne me me li dir. Kral lar kö tü lük ten iğ re nir, çün kü tah tın gü -

ven ce si ada let tir. Kral doğ ru söy le yen den hoş nut ka lır, dü rüst

ko nu şa nı se ver. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 16:10-13)

Kö tü ki şi ada le ti sap tır mak için giz li ce rüş vet alır. (Sü ley -

man'ın Öz de yiş le ri, 17:23)

Rab Ken di si'ne kur ban su nul ma sın dan çok, doğ ru lu ğun ve

ada le tin ye ri ne ge ti ril me si ni is ter. (Sü ley man'ın Öz de yiş -

le ri, 21:3)
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Adil olan, kö tü nün evi ni dik kat le göz ler ve kö tü le ri yı kı ma

uğ ra tır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 21:12)

Ada let le yö ne ten kral ül ke si ni ayak ta tu tar... Yok sul la rı ada -

let le yö ne ten kra lın tah tı hep gü ven lik te olur. (Sü ley man'ın

Öz de yiş le ri, 29:4, 14)

Hü küm da rın gö zü ne gir mek is te yen çok tur, ama Rab'dir in -

sa na ada let sağ la yan. Doğ ru lar hak sız lar dan iğ re nir, kö tü ler

de dü rüst ya şa yan lar dan. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 29:26-27)

Ağ zı nı aç ve ada let le yar gı la, maz lu mun, yok su lun hak kı nı

sa vun. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 31:9)

İyi lik et me yi öğ re nin, ada le ti gö ze tin, zor ba yı yo la ge ti rin,

ök sü zün hak kı nı ve rin, dul ka dı nı sa vu nun. (Ye şa ya, 1:17)

Rab şöy le di yor: "Adil ve doğ ru ola nı ko ru yup ye ri ne ge ti -

rin..." (Ye şa ya, 56:1)

Eğer ya şan tı nı zı ve uy gu la ma la rı nı zı ger çek ten dü zel tir, bir -

bi ri ni ze kar şı adil dav ra nır sa nız... (Ye rem ya, 7:5-7)

"Dün ya da iyi lik ya pa nın, ada le ti, doğ ru lu ğu sağ la ya nın, Ben

Rab ol du ğu mu an la mak la ve Be ni ta nı mak la övün sün övü nen.

Çün kü Ben bun lar dan hoş la nı rım" di yor Rab. (Ye rem ya, 9:24)

Rab şöy le di yor...: "Her sa bah ada le ti uy gu la yın, soy gu na uğ -

ra mış ki şi yi zor ba nın elin den kur ta rın..." (Ye rem ya, 21:12)

Rab di yor ki: "Adil ve doğ ru ola nı ya pın. Soy gu na uğ ra ya nı

zor ba nın elin den kur ta rın. Ya ban cı ya, ök sü ze, du la hak sız lık

et me yin, şid de te baş vur ma yın. Bu ra da suç suz ka nı dök me -

yin." (Ye rem ya, 22:3)
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Yar gı lar ken hak sız lık yap ma ya cak sın. Yok su la ay rı ca lık

gös ter me ye cek, güç lü yü ka yır ma ya cak sın. Kom şu nu ada let le

yar gı la ya cak sın. (Le vi li ler, 19:15)

… Da va lar da ada let le ka rar ve rin. Yar gı lar ken kim se yi ka -

yır ma yın; kü çü ğe de, bü yü ğe de ay nı göz le ba kın. Hiç kim se -

den kork ma yın... (Ya sa'nın Tek ra rı, 1:17-18)

... "Bu kral bil ge ce ege men lik sü re cek, ül ke de adil ve doğ ru

ola nı ya pa cak." (Ye rem ya, 23:5)

Ama kö tü ki şi, yap tı ğı kö tü lük ten dö ner, adil ve doğ ru ola nı

ya par sa, ca nı nı kur ta ra cak tır. (He ze ki el, 18:27)

Kö tü ki şi yap tı ğı kö tü lük ten dö ner de adil ve doğ ru ola nı ya -

par sa, yap tı ğı bu iş ler le ya şa ya cak tır. (He ze ki el, 33:19)

Ege men Rab şöy le di yor: "Ye ter ar tık... Zor ba lı ğı, bas kı yı bı ra -

kın. Adil ve doğ ru ola nı ya pın..." (He ze ki el, 45:9)

Bu yüz den Al lah'ına dön sen, sev gi ye, ada le te sa rıl... (Ho şe a,

12:6)

... Mah ke me de ada le ti ko ru yun... (Amos, 5:15)

... Ada let su gi bi, doğ ru luk ır mak gi bi sü rek li ak sın. (Amos,

5:24)

Yap ma nız ge re ken ler şun lar dır: Bir bi ri ni ze ger çe ği söy le yin,

kent ka pı la rı nız da esen li ği sağ la yan ger çek ada let le yar gı la -

yın, yü re ği niz de bir bi ri ni ze kar şı kö tü lük ta sar la ma yın, ya lan

ye re ant iç mek ten tik si nin. Çün kü Ben bü tün bun lar dan nef ret

ede rim." böy le di yor Rab. (Ze ke ri ya, 8:16-17)
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"Ya lan ha ber ta şı ma ya cak sı nız. Hak sız ye re ta nık lık ede rek

kö tü ki şi ye yan çık ma ya cak sı nız. Kö tü lük ya pan ka la ba lı ğı iz -

le me ye cek si niz. Bir da va da ço ğun luk tan ya na ko nu şa rak ada -

le ti sap tır ma ya cak sı nız. Du ruş ma da yok su lu ka yır ma ya cak -

sı nız. Du ruş ma da yok su la kar şı ada le ti sap tır ma ya cak sı nız.

Ya lan dan uzak du ra cak, suç suz ve doğ ru ki şi yi öl dür me ye -

cek si niz. Çün kü Ben kö tü ki şi yi ak la mam. Rüş vet al ma ya cak -

sı nız. Çün kü rüş vet gö re ni kör eder, hak lı yı hak sız çı ka rır."

(Mı sır'dan Çı kış, 23:1-8)

... İki ki şi ara sın da doğ ru luk la yar gı lar. (He ze ki el, 18:8)

... Adil ol ma nız ge rek mez mi?... Ben Rab'bin ru huy la, güç le,

ada let ve ce sa ret le do na tıl dım. Ada let ten nef ret eden, doğ ru -

la rı çar pı tan (yö ne ti ci ler)... iyi din le yin. (Mi ka, 3:1, 8-9)

Ada let le da va açan, da va sı nı dü rüst çe sa vu nan yok. Boş laf -

la ra gü ve ni yor, ya lan söy lü yor lar. Fe sa da ge be ka lıp kö tü lük

do ğu ru yor lar. (Ye aşa ya, 59:4)

Esen lik yo lu nu bil mez ler, iz le dik le ri yol da ada let yok tur.

Ken di le ri ne çar pık yol lar yap tı lar, o yol dan gi den le rin hiç bi ri

esen lik ne dir bil mez. Di yor lar ki, "Bu yüz den ada let biz den

uzak, doğ ru luk bi ze eri şe mi yor. Işık bek li yo ruz, yal nız ka ran -

lık var; pa rıl tı bek li yor, ko yu ka ran lık ta yü rü yo ruz... Ada let

bek li yo ruz, or ta da yok; kur tu luş bek li yo ruz, biz den uzak.

(Ye şa ya, 59:8-9, 11)

Al lah'ınız Rab'bin si ze ve re ce ği kent ler de her oy ma ğı nız için

yar gıç lar, yö ne ti ci ler ata ya cak sı nız. On lar hal kı ger çek ada -

let le yar gı la ya cak lar. Yar gı lar ken hak sız lık yap ma ya cak,

kim se yi ka yır ma ya cak sı nız. Rüş vet al ma ya cak sı nız. Çün kü
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rüş vet bil ge ki şi nin göz le ri ni kör eder, hak lı yı hak sız çı ka rır.

(Ya sa'nın Tek ra rı, 16:18-19)

Rab... ada le ti ve doğ ru lu ğu sağ la man için se ni kral yap tı. (1.

Kral lar, 10:9)

... Da vut hal kı na doğ ru luk ve ada let sağ la dı. (1. Ta rih ler,

18:14)

Kral ya sa la rı bi len bil ge ki şi ler le gö rüş tü. Çün kü kra lın, ya sa -

la rı ve ada le ti bi len ki şi le re da nış ma sı ge le nek ten di. (Es ter,

1:13)

Doğ ru lu ğu giy si gi bi gi yin dim, ada let kaf ta nım ve sa rı ğım dı

san ki. Kör le re göz, to pal la ra ayak tım. Yok sul la ra ba ba lık

eder, ga ri bin da va sı nı üst le nir dim. (Eyüp, 29:14-16)

Akıl yaş ta de ğil baş ta dır. Ada le ti an la mak ya şa bak maz.

(Eyüp, 32:9)

Ada le ti mi bo şa mı çı ka ra cak sın? Ken di ni hak lı çı kar mak için

be ni mi suç la ya cak sın? (Eyüp, 40:8)

... Bun la rın ye ri ne adil bir yö ne tim için bil ge lik is te din; is te -

ği ni ye ri ne ge ti re ce ğim... (1. Kral lar, 3:11-12)

Yok sul la rı ada let le yar gı la ya cak, yer yü zün de ezi len ler için

dü rüst çe ka rar ve re cek. Dün ya yı ağ zı nın değ ne ğiy le ce za lan -

dı ra cak, kö tü le ri so lu ğuy la öl dü re cek. Dav ra nı şı nın te me li

ada let ve sa da kat ola cak. (Ye şa ya, 11:4-5)

... Sev gi ye da ya nan bir yö ne tim ku ru la cak... Sa da kat le kral lık

ya pa cak. Yar gı lar ken ada le ti ara ya cak, doğ ru ola nı yap mak -

ta tez dav ra na cak. (Ye şa ya, 16:4-5)
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İş te kral doğ ru luk la kral lık ya pa cak, ön der ler ada let le yö ne -

te cek. O za man ada let çö le dek ya yı la cak, doğ ru luk mey ve

bah çe sin de yurt bu la cak. Doğ ru lu ğun ürü nü esen lik, so nu cu,

sü rek li hu zur ve gü ven ola cak tır. (Ye şa ya, 32:1, 16-17)

İş te ken di si ne des tek ol du ğum, gön lü mün hoş nut ol du ğu seç -

ti ğim ku lum! Ru hu mu onun üze ri ne koy dum. Ada le ti ulus -

la ra ulaş tı ra cak. Ba ğı rıp ça ğır ma ya cak, so kak ta se si ni yük -

selt me ye cek. Ezil miş ka mı şı kır ma ya cak, tü ten fi ti li sön dür -

me ye cek. Ada le ti sa da kat le ulaş tı ra cak. Yer yü zün de ada le ti

sağ la ya na dek umu du nu, ce sa re ti ni yi tir me ye cek. Kı yı halk -

la rı onun ya sa sı na umut bağ la ya cak. (Ye şa ya, 42:1-5)

Yok sul lar dan ada le ti esir ge mek, hal kı mın düş kün le ri nin hak -

kı nı elin den al mak... Ök süz le rin ma lı nı yağ ma la mak için hak -

sız ka rar lar alan la rın, adil ol ma yan ya sa lar çı ka ran la rın vay

ha li ne! (Ye şa ya, 10:1-2) 

... Kent mey dan la rı nı araş tı rın. Eğer adil dav ra nan, ger çe ği

ara yan bir ki şi bu lur sa nız, bu ken ti ba ğış la ya ca ğım. (Ye rem -

ya, 5:1)

Ey yö ne ti ci ler, ger çek ten adil mi ka rar ve rir si niz? Doğ ru mu

yar gı lar sı nız in san la rı? Ha yır! Hep hak sız lık ta sar lar sı nız içi -

niz de, zor ba lık sa çar el le ri niz yer yü zü ne. (Mez mur lar, 58:1-2)

Al lah ona şöy le de di: "Ma dem ken din için uzun ömür, zen -

gin lik ve düş man la rı nın ölü mü nü is te me din, bun la rın ye ri ne

adil bir yö ne tim için bil ge lik is te din; is te ği ni ye ri ne ge ti re ce -

ğim. Sa na öy le bir bil ge lik ve sez gi do lu bir yü rek ve re ce ğim

ki, ben ze ri ne sen den ön ce ki ler de gö rül müş tür, ne de sen den

son ra ki ler de gö rü le cek tir... Her kes adil bir yö ne tim için Sü -
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ley man'ın Al lah'tan ge len bil ge li ğe sa hip ol du ğu nu an la dı. (1.

Kral lar, 3:11-12, 28)

Ada let yi ne doğ ru luk üze ri ne ku ru la cak, yü re ği te miz olan

her kes ona uya cak. (Mez mur lar, 94:15)

Ey ada le ti se ven güç lü kral, eşit li ği sen sağ la dın... Doğ ru ve

adil ola nı sen yap tın. (Mez mur lar, 99:4)

Ba şa rı ya gö tü ren ter bi ye yi edi nip doğ ru, hak lı ve adil ola nı

yap mak, saf ki şi yi ih ti yat lı, genç ada mı bil gi li ve sağ gö rü lü

kıl mak için dir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 1:3-4)

Kö tü yü ka yır mak da, suç suz dan ada le ti esir ge mek de iyi de -

ğil dir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 18:5)

Ni ye ti bo zuk ta nık ada let le eğ le nir, kö tü le rin ağ zı fe sat la bes -

le nir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 19:28)

"Yargılarken, uzunluk ve sıvı ölçerken, ağırlık tartarken

haksızlık yapmayın. Doğru terazi, ağırlık taşı, efa ve hin kul-

lanın… Kurallarımın, ilkelerimin tümüne uyacak ve onları ye-

rine getireceksiniz. Rab Benim."  (Levililer, 19:35-37)

Tev rat'ta Yar dım se ver lik 

Siz den nef ret eden ki şi nin eşe ği ni yük al tın da çök müş gö rür -

se niz, ken di ha li ne bı ra kıp git me ye cek, ona yar dım cı ola cak -

sı nız. (Mı sır dan Çı kış, 23:5)

Bir kar de şin yok sul la şır, muh taç du ru ma dü şer se, ona yar -

dım et me li sin. Ara nız da ka lan bir ya ban cı ya da ko nuk gi bi

ya şa ya cak. (Le vi li ler, 25:35)
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Kar de şi nin eşe ği ni, giy si si ni ya da yi tir di ği baş ka bir şe yi ni

gör dü ğün de, ay nı bi çim de dav ra na cak sın. Gör mez lik ten

gel me ye cek sin. Kar de şi nin eşe ği ni ya da sı ğı rı nı yol da düş -

müş gör dü ğün de, gör mez lik ten gel me. Hay va nı aya ğa kal -

dır ma sı için ke sin lik le kar de şi ne yar dım ede cek sin. (Ya -

sa'nın Tek ra rı, 22:3-4)

… Öy le ki, yok sul kar de şi ni ze kar şı eli sı kı dav ra nıp ona yar -

dım et mek ten ka çın ma ya sı nız. Yok sul kar de şi niz siz den

Rab'be ya kı na bi lir, siz de gü nah iş le miş olur su nuz. Ona bol

bol ve rin, ve rir ken yü re ği niz de is tek siz lik ol ma sın. Bun dan

ötü rü Al lah'ınız Rab bü tün iş le ri niz de ve el at tı ğı nız her şey de

si zi kut sa ya cak tır. Ül ke de her za man yok sul lar ola cak. Bu nun

için, ül ke niz de ya şa yan kar deş le ri ni ze, yok sul la ra, ge rek si ni -

mi olan la ra eli açık dav ran ma nı zı bu yu ru yo rum." (Ya sa'nın

Tek ra rı, 15:9-11)

Çün kü yar dım is te yen yok su lu, des te ği ol ma yan ök sü zü

kur ta rır dım. Öl mek te ola nın ha yır du ası nı alır, dul ka dı nın

yü re ği ni se vinç ten coş tu rur dum. Doğ ru lu ğu giy si gi bi gi yin -

dim, ada let kaf ta nım ve sa rı ğım dı san ki. Kör le re göz, to pal la -

ra ayak tım. Yok sul la ra ba ba lık eder, ga ri bin da va sı nı üst le -

nir dim. (Eyüp, 29:12-16)

Çün kü O maz lu mun çek ti ği sı kın tı yı ha fi fe al ma dı, on dan tik -

sin me di, yüz çe vir me di; Kendisi' ni yar dı ma ça ğır dı ğın da ona

ku lak ver di. (Mez mur lar, 22:24)

Her kes kom şu su na yar dım edi yor, kar de şi ne, "Güç lü ol" di -

yor. (Ye şa ya, 41:6)

Yi ye ce ği ni zi aç la pay laş mak de ğil mi? Ba rı nak sız yok sul la rı
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evi ni ze alır, çıp lak gör dü ğü nü zü giy di rir, ya kın la rı nız dan

yar dı mı nı zı esir ge mez se niz, ışı ğı nız tan gi bi ağa ra cak, ça bu -

cak şi fa bu la cak sı nız… (Ye şa ya, 58:7-8)

Kız kar de şin So dom'un gü na hı şuy du: Ken di si de kız la rı da

gu rur luy du, ek me ğe doy muş lar dı, umur sa maz lar dı. Düş kü -

ne, yok su la yar dım eli ni uzat ma dı lar. (He ze ki el, 16:49)

Her gün in san lar Da vut'a yar dım et me ye ge li yor lar dı... (1.

Ta rih ler, 12:22)

... Bü yük kü çük bü tün kar deş le ri ne ba ğış la rı da ğıt ma işin de...

sa da kat le yar dım et ti ler. (2. Ta rih ler, 31:15)

Tev rat ta İyi lik te Bu lun mak, 
Kö tü lük ten Sa kın mak

Kö tü lük ten sa kı nın, iyi lik ya pın; esen li ği amaç la yın, ar dın ca

gi din. (Mez mur lar, 34:14)

Dul ka dı na, ök sü ze, ya ban cı ya, yok su la bas kı yap ma yın. Yü -

re ği niz de bir bi ri ni ze kar şı kö tü lük ta sar la ma yın. (Ze ke ri ya,

7:10)

Kö tü lü ğe de ğil, iyi li ğe yö ne lin ki ya şa ya sı nız; böy le ce de di -

ği niz gi bi, Rab, her şe ye ege men Al lah si zin le olur. (Amos,

5:14)

Kö tü lük ten kaç, iyi lik yap; son suz ya şa ma ka vu şur sun.

(Mez mur lar, 37:27)

Ken di ni bil ge bi ri ola rak gör me, Rab'den kork, kö tü lük ten
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uzak dur. Böy le ce be de nin sağ lık ve fe rah lık bu lur. (Sü ley -

man'ın Öz de yiş le ri, 3:6-8)

İyi li ği amaç edi nen be ğe ni ka za nır, kö tü lü ğü amaç edi nen -

se kö tü lü ğe uğ rar. Doğ ru ki şi nin iş le ri ya şam ağa cı nın mey -

ve si ne ben zer, bil ge ki şi in san la rı ka za nır. (Sü ley man'ın Öz -

de yiş le ri, 11:27, 30)

Kö tü lük ta sar la yan yo lu nu şa şır maz mı? Oy sa iyi lik ta sar la -

yan sev gi ve sa da kat ka za nır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri,

14:22)

Kö tü lük ten nef ret edin, iyi li ği se vin... (Amos, 5:15)

Bil ge ki şi kork tu ğu için kö tü lük ten uzak la şır, akıl sız sa bü -

yük lük tas la yıp ken di ne gü ve nir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri,

14:16)

Gü nah fı sıl dar kö tü in sa na, yü re ği nin di -

bin den: Al lah kor ku su yok tur on da.

Ken di ni öy le be ğen miş ki, su çu nu
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gör mez, on dan tik sin mez. Ağ zın dan kö tü lük ve ya lan akar,

akıl lan mak tan, iyi lik yap mak tan vaz geç miş. Ya ta ğın da bi le

fe sat dü şü nür, olum suz yol da di re nir, red det mez kö tü lü ğü.

(Mez mur lar, 36:1-4) 

Sen Rab'be gü ven, iyi lik yap, ül ke de otur, sa da kat le ça lış.

(Mez mur lar, 37:3)

Yü re ğim kö tü lü ğe eği lim gös ter me sin, suç iş le yen le rin fe sa -

dı na bu laş ma ya yım... Doğ ru in san ba na vur sa, iyi lik sa yı lır,

azar la sa, ba şa sü rü len yağ gi bi dir, ba şım red det mez onu.

Çün kü du am hep kö tü le re kar şı dır. (Mez mur lar, 141:4-5)

Yok su la acı yan ki şi Rab'be ödünç ver miş olur, yap tı ğı iyi lik

için Rab onu ödül len di rir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 19:17)

Doğ ru ki şi ye iyi lik gö re ce ği ni söy le yin. Çün kü iyi lik le ri nin

mey ve si ni yi ye cek. Vay kö tü le rin ha li ne! Kö tü lük gö re cek,

yap tık la rı nın kar şı lı ğı nı ala cak lar. (Ye şa ya, 3:10-11)

Bu yüz den, ey kral, öğü dü mü be nim se: Doğ ru ola nı ya pa rak



gü na hın dan, düş kün le re iyi lik ede rek suç la rın dan vaz geç.

Olur ya, gö nen cin uzun sü rer. (Da ni el, 4:27)

... Bu iyi lik ten si zi yok sun bı ra kan gü nah la rı nız dı... Kö tü ki şi -

ler var. Kuş av la mak için pu su ya ya tan lar gi bi tu zak ku ru yor,

in san ya ka lı yor lar. Kuş do lu bir ka fes na sıl sa, on la rın ev le ri

de hi ley le do lu. Bu sa ye de güç le nip zen gin ol du lar, se mi rip

par la dı lar, yap tık la rı kö tü lük ler le sı nı rı aş tı lar. Ka za na bi le -

cek le ri hal de ök sü zün da va sı na bak mı yor, yok su lun hak kı nı

sa vun mu yor lar. (Ye rem ya, 5:25-26)

Tev rat'ta Doğ ru luk ve Dü rüst lük

Ya şa mak ve Al lah'ınız Rab'bin si ze ve re ce ği ül ke yi mi ras al -

mak için doğ ru lu ğun, yal nız doğ ru lu ğun ar dın ca gi din. (Ya -

sa'nın Tek ra rı, 16:20)

Doğ ru ki şi le ri ba şa rı ya ulaş tı rır, kal ka nı dır dü rüst ya şa yan -

la rın. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 2:7)

Çün kü Sen doğ ru ki şi yi kut sar sın, ya Rab, çev re si ni kal kan

gi bi lüt fun la sa rar sın. (Mez mur lar, 5:12)

Dü rüst ki şi gü ven lik için de ya şar, ama hi le li yol dan gi den

açı ğa vu ru la cak tır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 10:9)

Sağ du yu dan yok sun ki şi ah mak lı ğıy la se vi nir, ama akıl lı in -

san dü rüst bir ya şam sü rer. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 15:21)

Dü rüst le rin tut tu ğu yol kö tü lük ten uzak laş tı rır, yo lu na dik -

kat eden, ca nı nı ko rur. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 16:17)
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Rab'bin yo lu dü rüst için sı ğı nak, fe sat çı için se yı kım dır.

Doğ ru ki şi hiç bir za man sar sıl maz, ama kö tü ler ül ke de ka la -

maz. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 10:29-30)

Er dem li nin dü rüst lü ğü ona yol gös te rir, hai nin ya lan cı lı ğıy -

sa yı kı ma gö tü rür. Ga zap gü nü ser vet işe ya ra maz, oy sa doğ -

ru luk ölüm den kur ta rır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 11:3-4)

Dü rüst in sa nın doğ ru lu ğu onun yo lu nu düz ler, kö tü ki şiy se

kö tü lü ğü yü zün den yı kı lıp dü şer. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri,

11:5)

Er dem li nin doğ ru lu ğu onu kur ta rır, ama hai ni ken di hır sı ele

ve rir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 11:6)

Doğ ru luk dü rüst ya şa ya nı ko rur, kö tü lük gü nah ka rı yı kar.

(Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 13:6)

Doğ ru ki şi sı kın tı dan kur tu lur, onun ye ri ne sı kın tı yı kö tü ki -

şi çe ker. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 11:8)

Rab sap kın yü rek li den iğ re nir, dü rüst ya şa yan dan hoş nut

ka lır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 11:20)

Yok sul la rı ada let le yar gı la ya cak, yer yü zün de ezi len ler için

dü rüst çe ka rar ve re cek... (Ye şa ya, 11:4)

Doğ ru ada mın yo lu düz dür… (Ye şa ya, 26:7)

Rab halk la rı yar gı lar; be ni de yar gı la, ya Rab, doğ ru lu ğu ma,

dü rüst lü ğü me gö re. (Mez mur lar, 7:8)

Ah mak lar suç su nu suy la alay eder, dü rüst ler ise iyi ni yet li -

dir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 14:9)



Bu ne den le sen iyi le rin yo lun da yü rü, doğ ru la rın izin den git.

Çün kü ül ke de ya şa ya cak olan doğ ru lar dır, dü rüst ki şi ler dir

ora da ka la cak olan. Kö tü ler ül ke den sü rü le cek, ha in ler sö kü -

lüp atı la cak. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 2:20-22)

Dü rüst dav ran ma ya özen gös te re ce ğim... (Mez mur lar, 101:2)

Doğ ru ve dü rüst bir ba ba ya sa hip olan ço cuk la ra ne mut lu!

(Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 20:7)

Doğ ru ki şi esen li ğe ka vu şur... (Ye şa ya, 57:2)

... İn san lar ara sın da dü rüst kim se yok... Kö tü lük yap mak ta

el le ri ne be ce rik li! Ön der ler ar ma ğan is ti yor, yar gıç lar rüş vet

alı yor. Güç lü ler her is te dik le ri ni zor la yap tı rı yor, dü zen üs tü -

ne dü zen ku ru yor lar. En iyi le ri ça lı çır pı dan de ğer siz, en dü -

rüst le ri di ken li çit ten be ter dir. Ama pey gam ber le ri nin uyar -

dı ğı gi bi, ce za lan dı rı la cak la rı gün gel di çat tı... (Mi ka, 7:2-4)

Çün kü Rab Al lah bir gü neş, bir kal kan dır. Lü tuf ve yü ce lik

sağ lar; dü rüst çe ya şa yan lar dan hiç bir iyi li ği esir ge mez.

(Mez mur lar, 84:11)

… Ba na dü rüst ya şa yan ki şi hiz met ede cek. (Mez mur lar,

101:6)

Ka ran lık ta ışık do ğar dü rüst ler için, lüt fe den, se ve cen, doğ -

ru in san lar için. (Mez mur lar, 112:4)

Kuş ku suz doğ ru lar Se nin adı na şük re de cek, dü rüst ler Se nin

hu zu run da otu ra cak. (Mez mur lar, 140:13)

Dü rüst ya şa yan bir yok sul ol mak, ya lan cı bir akıl sız ol mak -

tan yeğ dir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 19:1)
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Dü rüst bir yok sul ol mak, yol suz luk la zen gin ol mak tan yeğ -

dir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 28:6)

Bu nun ya nı sı ra hal kın ara sın dan Al lah'tan kor kan, ye te nek li,

hak sız ka zanç tan nef ret eden dü rüst adam lar seç; on la rı bi -

ner, yü zer, el li şer, onar ki şi lik top lu luk la rın ba şı na ön der ata.

(Mı sır'dan Çı kış, 18:21)

Kö tü ler… dü rüst lü ğün ege men ol du ğu di yar da hak sız lık

eder, Rab'bin bü yük lü ğü nü gör mez ler. (Ye şa ya, 26:10)

Çün kü dü rüst bir ya şam sür düm; sar sıl ma dan Rab'be gü ven -

dim. (Mez mur lar, 26:1)

On la rın el le ri kö tü lük ale ti dir, sağ el le ri rüş vet do lu dur. Ama

ben dü rüst ya şa rım, kur tar be ni, lüt fet ba na! (Mez mur lar,

26:10-11)

Ta pı nak ta ça lı şan la ra pa ra öde mek le gö rev li ki şi ler öy le dü rüst

in san lar dı ki, on la ra he sap bi le so rul maz dı. (2. Kral lar, 12:15)



… O sa na bağ lı, doğ ru, bü tün yü re ğiy le dü rüst bi ri ola rak

yo lun da yü rü dü... (1. Kral lar, 3:6)

… Ya şa yan Rab'bin adıy la de rim ki, sen dü rüst bir ki şi sin…

(1. Sa mu el, 29:6)

Ka na su sa mış lar dü rüst ki şi den nef ret eder, doğ ru lar sa onun

ca nı nı ko rur. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 29:10)

Doğ ru lar hak sız lar dan iğ re nir, kö tü ler de dü rüst ya şa yan lar -

dan. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 29:27)

Tev rat'ta Sa bır lı Ol mak

Rab'bin önün de sa kin dur, sa bır la bek le; kı zıp üzül me işi yo -

lun da olan la ra, kö tü amaç la rı na ka vu şan la ra. (Mez mur lar, 37:7)

Rab'bi sa bır la bek le dim... ya ka rı şı mı duy du. (Mez mur lar,

40:1)

Huy suz ki şi çe kiş me ya ra tır, sa bır lı ki şi kav ga yı ya tış tı rır.

(Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 15:18)

Sa bır lı ki şi yi ğit ten üs tün dür, ken di ni de net le yen de kent ler

fet he den den üs tün dür. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 16:32)

Sağ du yu lu ki şi sa bır lı dır, ku sur la rı hoş gör me si ona onur

ka zan dı rır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 19:11)

Bir ola yın so nu baş lan gı cın dan iyi dir. Sa bır lı ki bir li den iyi -

dir. (Va iz, 7:8)
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İn sa nın ru hu has ta lık ta ona des tek tir. Ama ezik ruh na sıl da -

ya na bi lir? (Sü ley man'ın Öz de yiş ler, 18:14)

Tev rat'ta Sa da kat

Sev gi yi, sa da ka ti hiç ya nın dan ayır ma, bağ la on la rı boy nu na,

yaz yü re ği nin lev ha sı na. Böy le ce Al lah'ın ve in san la rın gö -

zün de be ğe ni ve say gın lık ka za na cak sın. (Sü ley man'ın Öz -

de yiş le ri, 3:3-4)

Ata la rı gi bi inat çı, baş kal dı rı cı, yü re ği ka rar sız, Al lah'a sa da -

kat siz bir ku şak ol ma sın lar. (Mez mur lar, 78:8)

Ey in san lar, Rab iyi ola nı si ze bil dir di; adil dav ran ma nız dan,

sa da ka ti sev me niz den ve al çak gö nül lü lük le yo lun da yü rü -

me niz den baş ka Al lah'ınız Rab siz den ne is te di? (Mi ka, 6:8)

Sen Rab'be gü ven, iyi lik yap, ül ke de otur, sa da kat le ça lış.

(Mez mur lar, 37:3)

Sev gi ve sa da kat kra lın gü ven ce si dir. Onun tah tı nı sağ lam -

laş tı ran sev gi dir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 20:28)

Sev giy le sa da kat bu lu şa cak, doğ ru luk la esen lik öpü şe cek.

Sa da kat yer den bi te cek, doğ ru luk gök ten ba ka cak. (Mez mur -

lar, 85:10-11)

... Ken di le ri ni sa da kat le Al lah'a ada mış lar dı. (2. Ta rih ler,

31:18)

Adil olan la rın adım la rı nı ko rur, sa dık kul la rı nın yo lu nu gö -

ze tir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 2:8)
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Rab'bin bü tün yol la rı sev gi ve sa da ka te da ya nır, ant laş ma -

sın da ki buy ruk la ra uyan lar için. (Mez mur lar, 25:10)

Ben sa da kat yo lu nu seç tim... (Mez mur lar, 119:30)

Rab sa dık kul la rı nın adım la rı nı ko rur, ama kö tü ler ka ran lık ta

sus tu ru lur. Çün kü güç le za fe re ula şa maz in san. (1. Sa mu el, 2:9)

Dav ra nı şı nın te me li ada let ve sa da kat ola cak. (Ye şa ya, 11:5)

... Sa da kat le kral lık ya pa cak. Yar gı lar ken ada le ti ara ya cak...

(Ye şa ya, 16:5)

... Ada le ti sa da kat le ulaş tı ra cak. Yer yü zün de ada le ti sağ la ya -

na dek umu du nu, ce sa re ti ni yi tir me ye cek... (Ye şa ya, 42:3-4)

Kur tar be ni, ya Rab, sa dık ku lun kal ma dı, gü ve ni lir in san lar

yok ol du. Her kes bir bi ri ne ya lan söy lü yor, dal ka vuk luk, iki -

yüz lü lük edi yor. (Mez mur lar, 12:1-2)

Çün kü Sen be ni ölü ler di ya rı na terk et mez sin, sa dık ku lu nun

çü rü me si ne izin ver mez sin. (Mez mur lar, 16:10)

Rab'bi se vin, ey O'nun sa dık kul la rı! Rab Kendisi' ne bağ lı

olan la rı ko rur, bü yük le nen le rin ise tü müy le hak kın dan ge lir.

(Mez mur lar, 31:23)

Çün kü Rab doğ ru yu se ver, sa dık kul la rı nı terk et mez. On lar

son su za dek ko ru na cak, kö tü le rin se kö kü ka zı na cak. (Mez -

mur lar, 37:28)

O'na yü rek ten bağ lı de ğil ler di, ant laş ma sı na sa dık kal ma dı -

lar. (Mez mur lar, 78:37)
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... Sa dık kul la rı na esen lik sö zü ve re cek, ye ter ki, bir da ha

akıl sız lık et me sin ler. (Mez mur lar, 85:8)

Ey siz ler, Rab'bi se ven ler, kö tü lük ten tik si nin. O sa dık kul la -

rı nın ca nı nı ko rur. (Mez mur lar, 97:10)

Ka hin le rin doğ ru lu ğu ku şan sın, sa dık kul la rın se vinç çığ lık -

la rı at sın... Kur tu luş la do na ta ca ğım kâ hin le ri ni; hep se vinç

ez gi le ri söy le ye cek sa dık kul la rı. (Mez mur lar, 132:9, 16)

Bü tün ya pıt la rın sa na şük re der, ya Rab, sa dık kul la rın sa na

öv gü ler su nar. (Mez mur lar, 145:10)

Rab'be öv gü ler su nun!... Sa dık kul la rı nın top lan tı sın da O'nu

ez gi ler le övün! Bu onur la mut lu ol sun sa dık kul la rı, se vinç ez -

gi le ri oku sun lar ya tak la rın da!... Bü tün sa dık kul la rı için

onur dur bu. (Mez mur lar, 149:1-2, 5)

İn san la rın ço ğu, "Ve fa lı yım" der. Ama sa dık bi ri ni kim bu la -

bi lir? (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 20:6)

Rab'bin var lı ğı hak kı için di ye rek sa da kat le, ada let le, doğ ru -

luk la ant içer sen... (Ye rem ya, 4:2)

... Ben den dö nen sa da kat siz yü rek le rin den... (He ze ki el, 6:9)

İn sa noğ lu, eğer bir ül ke Ba na sa da kat siz lik eder, gü nah iş ler -

se, Ben de o ül ke ye kar şı eli mi uza tır, onu her tür lü yi ye cek -

ten yok sun bı ra kır, üze ri ne kıt lık gön de rir, in san la rı ve hay -

van la rı yok eder sem... (He ze ki el, 14:13)

"Ül ke yi vi ra ne ye çe vi re ce ğim. Çün kü Ba na sa da kat siz lik et ti -

ler." ege men Rab böy le di yor. (He ze ki el, 15:8)
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... Ba na sa da kat siz li ğin den ötü rü ora da yar gı la ya ca ğım. (He -

ze ki el, 17:20)

Doğ ru ki şi doğ ru lu ğun dan dö ner, gü nah iş ler, kö tü ki şi nin

yap tı ğı bü tün iğ renç şey le ri ya par sa, ya şa ya cak mı? Onun yap -

tı ğı doğ ru iş le rin hiç bi ri anıl ma ya cak tır. Sa da kat siz li ği yü zün -

den suç lu dur, gü nah la rı yü zün den öle cek tir. (He ze ki el, 18:24)

Sen ada let li sin, ya Rab! Sa da kat siz li ği miz yü zün den bi zi

uzak ya kın ül ke le re sür dün... (Da ni el, 9:7)

... Yok ol muş sev gi, sa da kat, Al lah bil gi si. La net, ya lan,

adam öl dür me, hır sız lık, zi na al mış her şe yin ye ri ni. Zor ba lık

edi yor lar, kan üs tü ne kan dö kü yor lar. (Ho şe a, 4:1)

Ba kın şu övün gen ki şi ye, ni ye ti iyi de ğil dir. Ama doğ ru ki şi

sa da ka tiy le ya şa ya cak tır. (Ha bak kuk, 2:4)

... Ül ke de Al lah'a sa dık kul kal ma dı... (Mi ka, 7:2)

Sa dık ku lu na sa da kat gös te rir... (Mez mur lar, 18:25)

Gö züm ül ke nin sa dık in san la rı üze rin de ola cak. (Mez mur lar,

101:6)

Tev rat'ta Zor ba lık tan Sa kın mak

Kö tü in san ya şa mı bo yun ca kıv ra nır, zor ba ya ay rı lan yıl lar

sa yı lı dır. (Eyüp, 15:20)

Al lah, gü cüy le zor ba la rı yok eder, ha re ke te ge çin ce zor ba la -

rın ya şa ma umu du kal maz. (Eyüp, 24:22)
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Kö tü lü ğü ken di ba şı na ge le cek, zor ba lı ğı ken di te pe si ne ine -

cek. (Mez mur lar, 7:16)

Rab doğ ru in sa nı sı nar, kö tü den, zor ba lı ğı se ven den tik si nir.

(Mez mur lar, 11:5)

Zor ba lı ğa gü ven me yin, yağ ma mal la övün me yin; var lı ğı nız

art sa bi le, ona gö nül bağ la ma yın. (Mez mur lar, 62:10)

İyi in san ağ zın dan çı kan söz ler için ödül len di ri lir, ama ha in -

le rin so lu du ğu zor ba lık tır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 13:2)

Zor ba ki şi baş ka la rı nı ayar tır ve on la rı olum suz yo la yö nel -

tir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 16:29)

Kö tü le rin zor ba lı ğı ken di le ri ni sü pü rüp gö tü rür, çün kü doğ -

ru ola nı yap ma ya ya naş maz lar. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 21:7)

… Ey lem le ri kö tü ey lem ler dir, el le ri zor ba lı ğın araç la rı dır.

Ayak la rı kö tü lü ğe ko şar, çe kin me den suç suz ka nı dö ker ler.

Akıl la rı fi kir le ri hep kö tü lük te, şid det ve yı kım var yol la rın -

da. Esen lik yo lu nu bil mez ler, iz le dik le ri yol da ada let yok tur.

Ken di le ri ne çar pık yol lar yap tı lar, o yol dan gi den le rin hiç bi -

ri esen lik ne dir bil mez. (Ye şa ya, 59:6-8)

Ama doğ ru yol da yü rü yüp doğ ru dü rüst ko nu şan, zor ba lık -

la edi ni len ka zan cı red de den, eli ni rüş vet ten uzak tu tan, kan

dö ken le rin tel kin le ri ne ku lak ver me yen, kö tü lük gör me ye da -

ya na ma yan, yük sek ler de otu ra cak… Ek me ği sağ la na cak, hiç

su suz kal ma ya cak. (Ye şa ya, 33:15-16)

Ege men Rab şöy le di yor: "Ye ter ar tık... Zor ba lı ğı, bas kı yı bı -

ra kın. Adil ve doğ ru ola nı ya pın..." (He ze ki el, 45:9)
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Bü tün in san lar ve hay van lar çu la sa rın sın. Her kes var gü cüy -

le Al lah'a ya ka ra rak kö tü yol dan, zor ba lık tan vaz geç sin. (Yu -

nus, 3:8)

Ulus lar bu nu gö rün ce yap tık la rı bun ca zor ba lık tan uta na -

cak lar. El le riy le ağız la rı nı ka pa ya cak, ku lak la rı nı tı ka ya cak -

lar. (Mi ka, 7:16)

... "Giy si si nin üs tü ne bir de zor ba lı ğı ku şa nan ki şi den de

nef ret ede rim." böy le di yor her şe ye ege men Rab. Bu nun için

ken di ni ze dik kat edin ve iha net et me yin. (Ma la ki, 2:16)

Rab, "On lar doğ ru luk ne dir bil mi yor lar" di yor, "Sa ray la rı na

zor ba lık ve ça pul yığ mış lar." (Amos, 3:10)

Tev rat'ta Ba rış ve Dost lu ğa Ve ri len Önem

Bir ken te sal dır ma dan ön ce, kent hal kı na ba rış öne rin. (Ya -

sa'nın Tek ra rı, 20:10)
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Ne iyi, ne gü zel dir, bir lik için de kar deş çe ya şa mak! (Mez -

mur lar, 133:1)

... Bü tün kral lık la rı Sü ley man yö ne ti yor du. Her ta raf ta ba rış

var dı. (1. Kral lar, 4:24)

Kö tü lük ta sar la ya nın yü re ği hi le ci, ba rı şı öğüt le ye nin yü re -

ğiy se se vinç li dir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 12:20)

Kö tü lük ten sa kı nın, iyi lik ya pın; esen li ği amaç la yın, ar dın ca

gi din. (Mez mur lar, 34:14)

... Bi zi ya ra tan ay nı Al lah de ğil mi? Öy ley se ne den ata la rı mı -

zın yap tı ğı ant laş ma yı bo za rak her kes kar de şi ne iha net edi -

yor? (Ma la ki, 2:10)

Bu nun üze ri ne ön der le ri miz ve

ül ke mi zin bü tün hal kı bi ze şöy -

le de di ler: "On la rı kar şı la mak

için ya nı nı za yi ye cek alıp yo la
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çı kın... Bi zim le bir ba rış ant laş ma sı yap ma nı zı is ti yo ruz."

de yin. (Ye şu, 9:11)

Ye şu da on la rı sağ bı ra ka ca ğı na söz ve rip on lar la bir ba rış

ant laş ma sı yap tı. Top lu lu ğun ön der le ri de ant laş ma ya bağ lı

ka la cak la rı na ant iç ti ler. (Ye şu, 9:15)

Ar dın dan bü tün top lu luk... ara cı lar gön de re rek ba rış yap ma -

yı öner di. (Ha kim ler, 21:13)

Rab, ver di ği söz uya rın ca, Sü ley man'a bil ge lik ver di. Sü ley -

man'la Hi ram ara sın da ba rış var dı. Ara la rın da bir ant laş ma

yap tı lar. (1. Kral lar, 5:12)

... "Na sıl ol sa ya şa dı ğım sü re ce ba rış ve gü ven lik ola cak" di -

ye dü şü nü yor du. (2. Kral lar, 20:19)

... Ül ke onun yö ne ti mi al tın da ba rış için de ya şa dı. (2. Ta -

rih ler, 14:5)

... Ül ke si ise ba rış için dey di. Çün kü Al lah'ı her yan dan onu

esen lik le ku şat mış tı. (2. Ta rih ler, 20:30)
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Yet kin ada mı göz le, doğ ru ada ma bak, çün kü ya rın lar ba rış -

se ve rin dir. (Mez mur lar, 37:37)

Ben ba rış yan lı sı yım, ama sö ze baş la dı ğım da, on lar sa va şa

kal kı yor! (Mez mur lar, 120:7)

Bü tün dün ya esen lik ve ba rış için de se vinç le hay kı rı yor.

(Ye şa ya, 14:7)

Sa na tunç ye ri ne al tın, de mir ye ri ne gü müş, ağaç ye ri ne tunç,

taş ye ri ne de mir ge ti re ce ğim. Ba rı şı yö ne ti cin, doğ ru lu ğu ön -

de rin ya pa ca ğım. (Ye şa ya, 60:17)

... Sa vaş yay la rı kı rı la cak. Kra lı nız ulus la ra ba rı şı du yu ra -

cak... (Ze ke ri ya, 9:10)

"Bu adam lar bi ze dost luk gös te ri yor" de di ler, "Ül ke miz de

ya şa sın lar, ti ca ret yap sın lar. Top rak la rı mız ge niş, on la ra da

ye ter, bi ze de..." (Ya ra tı lış, 34:21)

... Da vut'a bes le di ği de rin sev gi den ötü rü, onun la
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bir dost luk ant laş ma sı yap tı. (1. Sa mu el, 18:3)

Düş ma nın acık mış sa do yur, su sa mış sa su ver. Bu nu yap -

mak la onu utan ca bo ğar sın ve Rab se ni ödül len di rir. (Sü ley -

man'ın Öz de yiş le ri, 25:21-22)

İf ti ra et mez, dos tu na za rar ver mez, kom şu su na ka ra çal maz

böy le si. (Mez mur lar, 15:3)

Dos tu yum bü tün Sen'den kor kan la rın, ko şul la rı na uyan la -

rın. (Mez mur lar, 119:63)

Dost her za man se ver, kar deş sı kın tı lı gün de bel li olur. (Sü -

ley man'ın Öz de yiş le ri, 17:17)

... Al lah'ın dan kork ki, kar de şin ya nın da ya şa mı nı sür dü re -

bil sin. (Le vi li ler, 25:36)

Ara nız da ya şa yan bir kar de şin yok sul la şır, ken di ni kö le

ola rak sa na sa tar sa, onu bir kö le gi bi ça lış tır ma ya cak sın.

(Le vi li ler, 25:39)

Ay rı ca yar gıç la rı nı za, "Kar deş le ri niz ara sın da ki so run la rı

din le yin" de dim... Da va lar da ada let le ka rar ve rin. (Ya sa'nın

Tek ra rı, 1:16)

Borç la rı ba ğış la ma işi ni şöy le ya pa cak sı nız: Her ala cak lı,

kom şu su nun bor cu nu ba ğış la ya cak. Bor cun öden me si için

kom şu su nu ya da kar de şi ni zor la ma ya cak... (Ya sa'nın Tek ra -

rı, 15:2)

Ül ke de her za man yok sul lar ola cak. Bu nun için, ül ke niz de

ya şa yan kar deş le ri ni ze, yok sul la ra, ge rek si ni mi olan la ra eli
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açık dav ran ma nı zı bu yu ru yo rum. (Ya sa'nın Tek ra rı, 15:11)

... İğ ren me ye cek si niz. On lar kar de şi niz dir... (Ya sa'nın Tek -

ra rı, 23:7)

Yol la rı se vinç yol la rı dır, evet, bü tün yol la rı esen li ğe çı ka rır.

(Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 3:17)

Doğ ru lu ğun ürü nü esen lik, so nu cu, sü rek li hu zur ve gü ven

ola cak tır… Esen lik do lu ev ler de, gü ven li ve ra hat yer ler de

ya şa ya cak. (Ye şa ya, 32:17-18)

"… Kent ka pı la rı nız da esen li ği sağ la yan ger çek ada let le yar -

gı la yın, yü re ği niz de bir bi ri ni ze kar şı kö tü lük ta sar la ma yın…

Çün kü Ben bü tün bun lar dan nef ret ede rim." böy le di yor Rab.

Her şe ye ege men Rab ba na yi ne ses len di: Her şe ye ege men

Rab di yor ki, "… Bu ne den le ger çe ği ve esen li ği se vin." (Ze -

ke ri ya, 8:16,)

… İş te bü tün dün ya esen lik ve gü ven lik için de! (Ze ke ri ya,

1:11)

... "Hu zur bul sun Se ni se ven ler! Sur la rı na esen lik, sa ray la rı -

na hu zur ege men ol sun!" Kar deş le rim, dost la rım için, "Esen -

lik ol sun Sa na!" de rim. (Mez mur lar, 122:6-8)

Tev rat'ta Akıl ve Hik me te Ve ri len Önem

Rab kor ku su dur bil ge li ğin te me li. Akıl kut sal ola nı ta nı -

mak tır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 9:10)

Bil ge lik ka zan mak al tın dan da ha de ğer li dir, ak la sa hip ol -
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mak da gü mü şe yeğ le nir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 16:16)

Rab kor ku su bil ge lik öğ re tir, al çak gö nül lü lük de onu run ön

ko şu lu dur. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 15:33)

Ya nın da mer can la bil lu run sö zü edil mez, bil ge li ğin de ğe ri

mü cev her den üs tün dür. (Eyüp, 28:18)

İn sa na, "İş te Rab kor ku su, bil ge lik bu dur." de di. "Kö tü lük -

ten ka çın mak akıl lı lık tır." (Eyüp, 28:28)

Oy sa in sa na ruh, Her şe ye Gü cü Ye ten'in so lu ğu akıl ve rir.

Akıl yaş ta de ğil baş ta dır... (Eyüp, 32:8-9)

Bil ge lik güç ten, bil gi ka ba kuv vet ten üs tün dür. (Sü ley -

man'ın Öz de yiş le ri, 24:5)

Bil ge li ğe eri şe ne, ak lı bu la na ne mut lu! (Sü ley man'ın Öz de -

yiş le ri, 3:13)

Bil ge lik ya şam ağa cı dır, ona sa rı lan la ra, ne mut lu ona sım sı -

kı tu tu nan la ra! (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 3:18)

Bil ge ki şi boş söz ler le ya nıt lar mı, kar nı nı do ğu rüz ga rıy la

dol du rur mu? Boş söz ler le tar tı şır, ya rar sız söy lev ler ve rir

mi? (Eyüp, 15:2-3)

Akıl lı ki şi yi azar la mak, akıl sı za yüz dar be vur mak tan et ki -

li dir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 17:10)

Bil ge nin di li bil gi yi iyi kul la nır, akıl sı zın ağ zın dan sa ah -

mak lık akar. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 15:2)

Bil ge le rin du dak la rı bil gi ya yar, ama akıl sız la rın yü re ği öy -
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le de ğil dir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 15:7)

Sağ du yu dan yok sun ki şi ah mak lı ğıy la se vi nir, ama akıl lı in -

san dü rüst bir ya şam sü rer. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 15:21)

Bil ge in san gi bi si var mı? Kim olup bi ten le rin an la mı nı bi le bi -

lir? Bil ge lik in sa nın yü zü nü ay dın la tır, sert gö rü nü şü nü de -

ğiş ti rir. (Va iz, 8:1)

Bil ge ne re ye git ti ği ni gö rür, ama akıl sız ka ran lık ta yü rür...

(Va iz, 2:14)

Bil ge nin yü re ği hep doğ ru ya eği lim li dir, akıl sı zın ise, hep

yan lı şa. (Va iz, 10:2)

Bil ge nin ağ zın dan çı kan söz ler be nim se nir, oy sa akıl sız

ken di ağ zıy la yı kı mı na yol açar. (Va iz, 10:12)

Ayak la nan ül ke çok baş lı olur, ama akıl lı, bil gi li ki şi dü ze ni

sağ lar. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 28:2)

Ken di ne gü ve nen akıl sız dır, bil ge ce dav ra nan gü ven lik te

olur. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 28:26)



Bil gi li ki şi az ko nu şur, akıl lı ki şi sa kin ruh lu dur. Çe ne si ni

tu tup su san ah mak bi le bil ge ve akıl lı sa yı lır. (Sü ley man'ın

Öz de yiş le ri, 17:27-28)

Bil ge ki şi nin ağ zın dan çı kan söz ler de rin su lar gi bi dir, bil -

ge lik pı na rı da coş kun bir akar su. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri,

18:4)

Akıl lı ki şi bil gi yi sa tın alır, bil ge nin ku la ğı da bil gi pe şin -

de dir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 18:15)

Ya şam ve ren uya rı la rı din le yen, bil ge ler ara sın da ko nak lar.

(Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 15:31)

Kral Sü ley man dün ya nın bü tün kral la rın dan da ha zen gin,

da ha bil gey di. (1. Kral lar, 10:23)

... Rab'bin ken di le ri ne bil ge lik ve an la yış ver di ği bü tün be -

ce rik li ki şi ler, her işi tam Rab'bin bu yur du ğu gi bi ya pa cak -

lar. (Mı sır'dan Çı kış, 36:1)

Rab'bin Yasa sı yet kin dir, ca na can ka tar, Rab'bin buy ruk la rı

gü ve ni lir dir, saf ada ma bil ge lik ve rir. (Mez mur lar, 19:7)

Doğ ru nun ağ zın dan bil ge lik akar, di lin den ada let dam lar.

(Mez mur lar, 37:30)

Bil ge li ğin sır la rı nı bil dir se! Çün kü bil ge lik çok yön lü dür.

(Eyüp, 11:6)

Çün kü bil ge lik mü cev her den de ğer li dir, di le di ğin hiç bir

şey onun la kı yas la na maz. Ben bil ge lik ola rak ih ti ya tı ken di -

me ko nut edin dim. Bil gi ve sağ gö rü ben de dir. (Sü ley man'ın

Öz de yiş le ri, 8:11-12)
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Bil ge li ği ve ak lı sa hip len, söy le dik le ri mi unut ma, on lar dan

sap ma. Bil ge lik ten ay rıl ma, O se ni ko rur. Sev onu, se ni gö -

ze tir. Bil ge li ğe ilk adım onu sa hip len mek tir. Bü tün ser ve ti -

ne mal ol sa da ak la sa hip çık. Onu el üs tün de tut, O da se ni

yü cel te cek, Ona sa rı lır san se ni onur lan dı ra cak... (Sü ley -

man'ın Öz de yiş le ri, 4:5-8)

Oğ lum, bil ge li ğe ku lak ve rip yü rek ten ak la yö ne le rek söz -

le ri mi ka bul eder, buy ruk la rı mı ak lın da tu tar san, evet, ak lı

ça ğı rır, ona gö nül den ses le nir sen, gü müş arar ca sı na onu

arar san, onu arar san de fi ne arar gi bi, Rab kor ku su nu an lar

ve Al lah'ı ya kın dan ta nır sın. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 2:1-3)

Çün kü bil ge li ğin kay na ğı Rab'dir. Onun ağ zın dan bil gi ve

an la yış çı kar. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 2:6)

Çün kü yü re ğin bil ge lik le do la cak, zevk ala cak sın bil gi den.

Sağ gö rü sa na bek çi lik ede cek ve akıl se ni ko ru ya cak. Bun lar

se ni kö tü yol dan, ah lak sı zın söz le rin den kur ta ra cak. On lar ki

ka ran lık yol lar da yü rü mek için doğ ru yol dan ay rı lır lar. (Sü -

ley man'ın Öz de yiş le ri, 2:10-13)

Küs tah lı ğın ar dın dan utanç ge lir, ama bil ge lik al çak gö nül lü -

ler de dir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 11:2)

Akıl lı ki şi nin du dak la rın dan bil ge lik akar, ama sağ du yu -

dan yok sun olan sır tı na kö tek yer. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri,

10:13)

Kö tü lük akıl sız lar için eğ len ce gi bi dir. Ak lı ba şın da olan lar

için se bil ge lik ay nı şey dir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 10:23)

Dü şün me den söy le nen söz ler kı lıç gi bi ke ser, bil ge le rin di -
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liy se şi fa ve rir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 12:18)

Bil ge ki şi ter bi ye edil me yi se ver, alay cı ki şi azar lan sa da al -

dır maz. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 13:1)

Ki bir den an cak kav ga çı kar, öğüt din le yen se bil ge dir. (Sü ley -

man'ın Öz de yiş le ri, 13:10)

Ça buk öf ke le nen ah mak ça dav ra nır, dü zen baz dan her kes

nef ret eder. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 14:17)

Geç öf ke le nen akıl lı dır, ça buk si nir le nen ah mak lı ğı nı gös te -

rir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 14:29)

Akıl sı zı onur lan dır mak, ta şı sa pa na bağ la mak gi bi dir. (Sü -

ley man'ın Öz de yiş le ri, 26:8)

Bil ge le rin öğ ret tik le ri ya şam kay na ğı dır, in sa nı ölüm tu zak -

la rın dan uzak laş tı rır. Sağ du yu lu dav ra nış say gın lık ka zan -

dı rır, ha in le rin yo luy sa yı kı ma gö tü rür. İh ti yat lı ki şi işi ni bi -

le rek ya par, akıl sız ki şiy se ah mak lı ğı nı ser gi ler. (Sü ley -

man'ın Öz de yiş le ri, 13:14-16)

Rab kor ku su dur bil gi nin te me li. Ah mak lar sa bil ge li ği ve ter -

bi ye yi kü çüm ser. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 1:7)

... Fi ra vun'un akıl lı, bil gi li bir adam bu lup onu Mı sır'ın ba şı -

na ge tir me si ge re kir… Son ra Yu suf'a, "Ma dem Al lah bü tün

bun la rı sa na açık la dı, sen den da ha akıl lı sı, bil gi li si yok tur"

de di. "Sa ra yı mın yö ne ti mi ni sa na ve re ce ğim. Bü tün hal kım

buy ruk la rı na uya cak… Se ni bü tün Mı sır'a yö ne ti ci atı yo rum."

(Ya ra tı lış, 41:33, 39-41)
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Ön der ler top la nıp be ni kö tü le se ler bi le, ben ku lun, Se nin ku -

ral la rı nı de rin de rin dü şü ne ce ğim. Öğüt le rin be nim zev kim -

dir, ba na akıl ve rir ler. (Mez mur lar, 119:23-24)

Buy ruk la rın be ni düş man la rım dan bil ge kı lar, çün kü her

za man ak lım da dır on lar. Bü tün öğ ret men le rim den da ha

akıl lı yım, çün kü öğüt le rin üze rin de dü şü nü yo rum. Yaş lı -

lar dan da ha bil ge yim, çün kü Se nin ko şul la rı na uyu yo rum.

Sa kı nı rım her kö tü yol dan, Se nin sö zü nü tut mak için. Ay rıl -

mam hü küm le rin den, çün kü ba na Sen öğ ret tin. Ne tat lı ge li -

yor ver di ğin söz ler da ma ğı ma, bal dan tat lı ge li yor ağ zı ma!

Se nin ko şul la rı na uy mak la bil ge lik ka za nı yo rum, bu yüz -

den nef ret edi yo rum her yan lış yol dan. (Mez mur lar, 119:98-

104)

Ken di ni ze her oy mak tan bil ge, an la yış lı, de ne yim li adam lar

se çin. On la rı si ze ön der ata ya ca ğım… Böy le ce oy mak la rı nı -

zın bil ge ve de ne yim li ki şi ler olan ile ri ge len le ri ni si ze ön -

der ata dım. On la ra bi ner, yü zer, el li şer, onar ki şi lik top lu luk -

la rın so rum lu lu ğu nu ver dim. Oy mak la rı nız için de yö ne ti ci -

ler gö rev len dir dim. (Ya sa'nın Tek ra rı, 1:13, 15)

On la ra sım sı kı bağ la nın. Çün kü ne den li bil ge ve an la yış lı ol -

du ğu nu zu ulus la ra bun lar gös te re cek. Bu ku ral la rı du yun ca,

ulus lar, "Bu bü yük ulus ger çek ten bil ge ve an la yış lı bir

halk!" di ye cek. (Ya sa'nın Tek ra rı, 4:6)

Rab'be böy le mi kar şı lık ve ri lir, ey akıl sız ve bil ge lik ten yok -

sun halk? Si zi ya ra tan, si ze bi çim ve ren… Ya ra tı cı nız O de ğil

mi? (Ya sa'nın Tek ra rı, 32:6)

Sü ley man'ın bu is te ği Rab'bi hoş nut et ti. Al lah ona şöy le de di:
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"Ma dem ken din için uzun ömür, zen gin lik ve düş man la rı nın

ölü mü nü is te me din; bun la rın ye ri ne adil bir yö ne tim için

bil ge lik is te din; is te ği ni ye ri ne ge ti re ce ğim. Sa na öy le bir bil -

ge lik ve sez gi do lu bir yü rek ve re ce ğim ki, ben ze ri ne sen den

ön ce ki ler de gö rül müş tür, ne de sen den son ra ki ler de gö rü le -

cek tir." (1. Kral lar, 3:10-13)

... Her kes adil bir yö ne tim için Sü ley man'ın Al lah'tan ge len

bil ge li ğe sa hip ol du ğu nu an la dı. (1. Kral lar, 3:28)

Al lah, Sü ley man'a bil ge lik, de rin bir sez gi, kı yı lar da ki kum

ka dar an la yış ver di. Sü ley man'ın bil ge li ği, bü tün do ğu lu la -

rın ve Mı sır lı la rın bil ge li ğin den da ha üs tün dü... Her kes ten

da ha bil gey di. Ünü çev re de ki bü tün ulus la ra ya yıl mış tı. Üç

bin öz de yi şi ve bin beş ez gi si var dı... Sü ley man'ın bil ge li ği ni

du yan dün ya nın bü tün kral la rı ona adam la rı nı gön de rir di.

Bü tün ulus lar dan in san lar ge lir, Sü ley man'ın bil ge ce söz le -

ri ni din ler di. (1. Kral lar, 4:29-34)

... Rab'be, "Bu nu yap mak la bü yük gü nah iş le dim!" de di, "Ya

Rab, lüt fen ku lu nun su çu nu ba ğış la. Çün kü çok akıl sız ca

dav ran dım." (2. Sa mu el, 24:10)

Hi ram mek tu bu nu şöy le sür dür dü: "Ye ri gö ğü ya ra tan...

Rab'be öv gü ler ol sun!" Kral Da vut'a bil ge bir oğul ver di...

akıl lı ve an la yış lı bir oğul. "Sa na... us ta ve akıl lı bi ri ni gön -

de ri yo rum." (2. Ta rih ler, 2:12-13)

Bil ge lik yaş lı lar da, akıl uzun ya şam da dır. Bil ge lik ve güç

Al lah'a öz gü dür, O'nda dır öğüt ve akıl. (Eyüp, 12:12-13)

Ey bil ge ler, söz le ri mi din le yin, ku lak ve rin ba na, ey bil gi sa -
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hip le ri. Çün kü da mak na sıl ye me ği ta dar sa, ku lak da söz le ri

sı nar. Ge lin, doğ ru yu se çe lim, iyi yi bir lik te öğ re ne lim. (Eyüp,

34:2-4)

Ey kral lar, akıl lı olun! Ey dün ya ön der le ri, ders alın! Rab'be

kor kuy la hiz met edin, tit re ye rek se vi nin. (Mez mur lar, 2:10-

11)

Ey adil Al lah'ım! Kö tü le rin kö tü lü ğü son bul sun, doğ ru lar

gü ve ne ka vuş sun. Sen ki akıl la rı, gö nül le ri sı nar sın. (Mez -

mur lar, 7:9)

Akıl sız için den, "Al lah yok!" der. İn san lar bo zul du, iğ renç lik

al dı yü rü dü, iyi lik eden yok... Akıl lı, Al lah'ı ara yan bi ri var

mı?... Hep si sap tı, tü mü yoz laş tı, iyi lik eden yok, bir ki şi bi le!

(Mez mur lar, 14:1-3)

Akıl sız ve bil gi siz dim, kar şın da bir hay van gi bi. Yi ne de sü -

rek li Se nin le yim... Öğüt le rin le yol gös te rir, be ni so nun da yü -

ce li ğe eriş ti rir sin. (Mez mur lar, 73:22-24)

Yap tık la rın ne bü yük tür, ya Rab, dü şün ce le rin ne de rin! Ap -

tal in san bi le mez, bu da la akıl er di re mez. (Mez mur lar, 92:5-

6)

Ey hal kın için de ki bu da la lar, dik kat edin; ey ap tal lar, ne za -

man akıl la na cak sı nız? Ku la ğı ya ra tan işit mez mi? Gö ze bi -

çim ve ren gör mez mi? (Mez mur lar, 94:8-9)

Söz le ri nin açık la nı şı ay dın lık sa çar, saf in san la ra akıl ve rir.

(Mez mur lar, 119:130)



Öğüt le rin son su za dek doğ ru dur; ba na akıl ver ki, ya şa ya -

yım. (Mez mur lar, 119:144)

Fer ya dım Sa na eriş sin, ya Rab, sö zün uya rın ca akıl ver ba na!

(Mez mur lar, 119:169)

Ken di ni bil ge bi ri ola rak gör me, Rab'den kork, kö tü lük ten

uzak dur. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 3:7)

Se ni bil ge lik yo lun da eği tir, doğ ru yol la ra yö nel ti rim. (Sü -

ley man'ın Öz de yiş le ri, 4:11)

Oğ lum, bil ge li ği me dik kat et, akıl lı ca söz le ri me ku lak ver.

Böy le lik le her za man sağ gö rü lü olur, du dak la rın la bil gi yi ko -

rur sun. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 5:1-2)

... Bil ge ki şi yi azar lar san, se ni se ver. Bil ge ki şi yi eği tir sen da -

ha bil ge olur, doğ ru ki şi ye öğ re tir sen bil gi si ni ar tı rır. (Sü ley -

man'ın Öz de yiş le ri, 9:8-9)

Bil gey sen, bil ge li ği nin ya ra rı sa na dır, alay cı olur san acı sı nı

yal nız sen çe ker sin. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 9:12)

Akıl sız ka dın yay ga ra cı ve saf tır, hiç bir şey bil mez. (Sü ley -

man'ın Öz de yiş le ri, 9:13)

Bil ge ki şi bil gi bi rik ti rir, ah ma ğın ağ zıy sa onu yı kı ma yak -

laş tı rır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 10:14)

Doğ ru ki şi nin iş le ri ya şam ağa cı nın mey ve si ne ben zer, bil ge

ki şi in san la rı ka za nır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 11:30)

Bil ge ler le otu rup kal kan bil ge olur, akıl sız lar la dost olan sa
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za rar gö rür. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 13:20)

Alay cı bil ge li ği ara sa da bu la maz, akıl lı için se bil gi edin mek

ko lay dır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 14:6)

Akıl sız ki şi den uzak dur, çün kü sa na öğ re te cek bir şe yi yok.

(Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 14:7)

İh ti yat lı ki şi nin bil ge li ği, ne ya pa ca ğı nı bil mek tir, akıl sız la -

rın ah mak lı ğıy sa al dan mak tır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 14:8)

Bil ge ki şi kork tu ğu için kö tü lük ten uzak la şır, akıl sız sa bü -

yük lük tas la yıp ken di ne gü ve nir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri,

14:16)

Saf ki şi le rin mi ra sı akıl sız lık tır, ih ti yat lı ki şi le rin ta cı ise bil -

gi dir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 14:18)

Bil ge le rin ta cı ser vet le ri dir, akıl sız lar sa ah mak lık la rıy la ta -

nı nır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 14:24)

Bil ge kral kö tü le ri ayık lar, har man dö ver gi bi ce za lan dı rır.

(Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 20:26)

Bil ge lik akıl lı ki şi nin yü re ğin de ba rı nır, akıl sız lar ara sın da

bi le ken di ni bel li eder. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 14:33)

Ter bi ye den ka çan ken di ne za rar ve rir, aza ra ku lak ve ren se

sağ du yu ka za nır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 15:32)

Bil ge yü rek li le re akıl lı de nir, tat lı söz ik na gü cü nü ar tı rır.

(Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 16:21)

Akıl lı ki şi gö zü nü bil ge lik ten ayır maz, akıl sı zın gö züy se
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hep sağ da sol da dır. Akıl sız ço cuk ba ba sı na üzün tü, an ne si ne

acı ve rir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 17:24-25)

Alay cı ce za lan dı rı lın ca bön ki şi akıl la nır, bil ge olan öğ re ti -

len den bil gi ka za nır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 21:11)

Ku lak ver, bil ge le rin söz le ri ni din le, öğ ret ti ği mi zih ni ne iş -

le. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 22:17)

Akıl sı za öğüt ver me ye kalk ma, çün kü se nin söz le rin de ki

sağ du yu yu kü çüm ser. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 23:9)

Oğ lum, din le ve bil ge ol, yü re ği ni doğ ru yol da tut. (Sü ley -

man'ın Öz de yiş le ri, 23:19)

Ger çe ği sa tın al ve sat ma; bil ge li ği, ter bi ye yi, ak lı da. (Sü -

ley man'ın Öz de yiş le ri, 23:23)

... Bil ge li ği bu lur san bir ge le ce ğin olur ve umu dun bo şa çık -

maz. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 24:14)

Şun lar da bil ge le rin söz le ri dir: Yar gı lar ken yan tut mak iyi de -

ğil dir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 24:23)

Akıl sı za ah mak lı ğı na gö re kar şı lık ver me, yok sa sen de

onun dü ze yi ne iner sin. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 26:4)

Oğ lum, bil ge ce dav ran ki yü re ğim se vin sin, be ni ayıp la ya na

ya nıt ve re yim. İh ti yat lı ki şi teh li ke yi gö rün ce sak la nır, bön -

se öne atı lır ve za rar gö rür. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 27:11-

12)

Alay cı ki şi ler kent le ri bi le ka rış tı rır, bil ge ler se öf ke yi ya tış tı -
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rır. Bil ge ki şiy le da va sı olan ah mak kı zar, alay eder ve ra hat

ver mez. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 29:8-9)

Kentte yoksul ama bilge bir adam vardı. Bilgeliğiyle kenti

kurtardı… "Bilgelik güçten iyidir" dedim… Bilgenin sessizce

söylediği sözler, akılsızlar arasındaki önderin bağırışından

iyidir. Bilgelik silahtan iyidir... (Vaiz, 9:15-18)

Bilgelik, bilge kişiyi kentteki on yöneticiden daha güçlü kı-

lar. (Vaiz, 7:19)

Kral... kral so yun dan gel me ya da soy lu ba zı genç le rin se çi lip

sa ra ya ge ti ril me si için sa ray gö rev li le ri nin yö ne ti ci si Aş pe -

naz'a buy ruk ver di. Bu genç ler ku sur suz, ya kı şık lı, her ko nu -

da bil ge, bil gi li, öğ ren me ye ye te nek li, sa ray da gö rev al ma ya

uy gun ni te lik te ki şi ler ol ma lıy dı... (Da ni el, 1:3-4)

Sa na şük re der, Se ni öve rim. Sen ki, ba na bil ge lik ve güç ver -

din... (Da ni el, 2:23)

Sen'de... kav ra yış, sağ du yu ve ola ğa nüs tü bil ge lik le do nan -

mış ol du ğu nu duy dum. (Da ni el, 5:14)

... O'nun adın dan kork mak bil ge lik tir... (Mi ka, 6:9)

Akıl sı za ah mak lı ğı na uy gun kar şı lık ver, yok sa ken di ni bil ge

sa nır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 26:5)

Akıl sı zın eliy le ha ber gön de ren, ken di ayak la rı nı ke sen bi ri

gi bi, ken di ne za rar ve rir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 26:6)

Akıl sı zın ağ zın da öz de yiş, kö tü rü mün sar kan ba cak la rı gi bi -

dir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 26:7)
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Tev rat'ta Cö mert Ol mak, Cim ri lik ten Ka çın mak

Eli açık olan da ha çok ka za nır, hak yi ye nin so nuy sa yok sul -

luk tur. Cö mert olan bol lu ğa ere cek, baş ka sı na su ve re ne su

ve ri le cek. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 11:24-25)

Kö tü ler ödünç alır, ge ri ver mez; doğ ru lar sa cö mert çe ve rir.

(Mez mur lar, 37:21)

… yok sul sa, yü re ği ni zi ka tı laş tır ma yın, yok sul kar de şi ni ze eli

sı kı dav ran ma yın. Ter si ne, eli niz açık ol sun… (Ya sa'nın

Tek ra rı, 15:7-8)

Aç göz lü kav ga çı ka rır, Rab'be gü ve nen se bol luk için de ya -

şar. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 28:25)

O hep cö mert çe ödünç ve rir, so yu kut sa nır. (Mez mur lar,

37:26)

Ne mut lu eli açık olan, ödünç ve ren, iş le ri ni ada let le yü rü ten

in sa na! As la sar sıl maz... (Mez mur lar, 112:5-6)

Pa ra yı se ven pa ra ya doy maz, zen gin li ği se ven ka zan cıy la

ye tin mez. Bu da boş tur. Mal ço ğal dık ça yi ye ni de ço ğa lır. Sa -

hi bi ne ne ya ra rı var, sey ret mek ten baş ka? Az ye sin, çok ye sin

iş çi ra hat uyur, Ama zen gi nin ma lı zen gi ni uyut maz. (Va iz,

5:10-12)

Cö mert olan kut sa nır, çün kü ye me ği ni yok sul lar la pay la şır.

(Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 22:9)

… Yok sul kar de şi ni ze kar şı eli sı kı dav ra nıp ona yar dım et -

mek ten ka çın ma ya sı nız… Ona bol bol ve rin, ve rir ken yü re -
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ği niz de is tek siz lik ol ma sın. Bun dan ötü rü Al lah'ınız Rab bü -

tün iş le ri niz de ve el at tı ğı nız her şey de si zi kut sa ya cak tır… Ül -

ke niz de ya şa yan kar deş le ri ni ze, yok sul la ra, ge rek si ni mi olan -

la ra eli açık dav ran ma nı zı bu yu ru yo rum. (Ya sa'nın Tek ra rı,

15:7-8)

Ser vet al da tı cı dır... Aç göz lü dür ler ölü ler di ya rı gi bi ve ölüm

gi bi hiç doy maz lar. Ül ke le ri ele ge çi rip halk la rı tut sak alır lar.

(Ha bak kuk, 2:5)

Hır sı yü zün den ra hat ne dir bil me di, ser ve ti onu kur ta ra ma -

ya cak. Ye di ğin den ar ta ka lan ol ma dı, bu yüz den bol lu ğu uzun

sür me ye cek. Var lık için de yok luk çe ke cek, sı kın tı te pe si ne

bi ne cek. Kar nı nı tı ka ba sa do yur du ğun da... üze ri ne ga zap

yağ dı ra cak. (Eyüp, 20:20-23)

Cim ri nin ver di ği ye me ği ye me, lez zet li ye mek le ri ni çek me -

sin ca nın. Çün kü ye di ğin her şe yin he sa bı nı tu tar, "Ye, iç"

der sa na, ama yü re ği sen den ya na de ğil dir. (Sü ley man'ın Öz -

de yiş le ri, 23:6-7)

Cim ri ser vet pe şin de ko şar, yok sul lu ğa uğ ra ya ca ğı nı dü şün -

mez. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 28:22)

Yok su la ve re nin ek si ği ol maz, yok su lu gör mez den ge len se

bir sü rü la ne te uğ rar. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 28:27)

… Ödünç ver di ğin yi ye cek ten kar al ma ya cak sın. (Le vi li ler,

25:27)

Gü ve ni lir ki şi bol lu ğa erer, zen gin ol ma ya can atan sa be la -

dan kur tu la maz. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 28:20)
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Böl ge va li le ri nin her bi ri ken di ne dü şen bir ay bo yun ca, Kral

Sü ley man'a ve sof ra sı na otu ran her ke se yi ye cek sağ lar, hiç -

bir şe yi ek sik et mez di. (1. Kral lar, 4:27)

Tev rat'ta Mad di Gü ce De ğil, 
Sa de ce Al lah'a Gü ven mek

Böy le lik le, Be ni se ven le ri ser vet sa hi bi ya par, ha zi ne le ri ni

dol du ru rum. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 8:21)

On lar var lık la rı na gü ve nir, bü yük ser vet le riy le bö bür le nir -

ler. (Mez mur lar, 49:6)

Zen gin ser ve ti ni bir ka le, aşıl maz bir sur sa nır. (Sü ley man'ın

Öz de yiş le ri, 18:11)

İş te bu adam, Al lah'a sı ğın mak is te me di, ser ve ti nin bol lu ğu -

na gü ven di, baş ka la rı nı yı ka rak güç len di! (Mez mur lar, 52:7)

Yar gı gü nü uzak lar dan ba şı nı za fe la ket gel di ğin de ne ya pa -

cak sı nız? Yar dım için ki me ko şa cak sı nız, ser ve ti ni zi ne re ye

sak la ya cak sı nız? (Ye şa ya, , 10:3)

Rab yet kin le rin her gü nü nü gö ze tir, on la rın mi ra sı son su za

dek sü re cek. Kö tü gün de utan ma ya cak lar, kıt lık ta ka rın la rı

do ya cak. Ama kö tü ler yı kı ma uğ ra ya cak; Rab'bin düş man la -

rı kır çi çek le ri gi bi ku ru yup gi de cek, du man gi bi da ğı lıp yok

ola cak. (Mez mur lar, 37:18-20)

Ga zap gü nü ser vet işe ya ra maz, oy sa doğ ru luk ölüm den kur -

ta rır... Kö tü ki şi öl dü ğün de umut la rı yok olur, gü ven di ği güç

de bi ter. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 11:4, 7)
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Ti ca ret te ki üs tün be ce ri le rin sa ye sin de ser ve ti ni ço ğalt tın,

zen gin li ğin se ni gu ru ra sü rük le di. (He ze ki el, 28:5)

Ki mi hiç bir şe yi yok ken ken di ni zen gin gös te rir, ki mi ser ve ti

çok ken ken di ni yok sul gös te rir. Ki şi nin ser ve ti gün ge lir ca -

nı na fid ye olur, oy sa yok sul ki şi teh di de al dır maz. (Sü ley -

man'ın Öz de yiş le ri, 13:7-8)

Zen gin ol mak için di di nip dur ma, çı kar bu nu ak lın dan. Ser -

vet göz açıp ka pa ya na dek yok olur, ka nat la nıp kar tal gi bi

gök le re uçar. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 23:4-5)

... Sa hi bi nin za ra rı na bi rik ti ri len ve... yok

olup gi den ser vet... (Va iz, 5:13)

Zen gin li ğin ya da bü tün gü cün ye ter

mi sı kın tı çek me ni ön le me ye?

(Eyüp, 36:19)



Kö tü in san kum gi bi gü müş yığ sa, yı ğın la giy si bi rik tir se,

onun bi rik tir di ği ni doğ ru in san gi ye cek, gü mü şü suç suz pay -

la şa cak. Evi ni gü ve ko za sı gi bi in şa eder, bek çi nin kur du ğu

çar dak gi bi. Zen gin ola rak ya tar, ama bu öy le sür mez, göz le -

ri ni aç tı ğın da hep si yok olup git miş tir. (Eyüp, 27:16-19)

Tev rat'ta Hak sız Ka zanç tan Ka çın mak

... Ken di si ne ait ol ma ya nı ele ge çi re nin, ha raç ala rak zen gin -

le şe nin vay ha li ne!... (Ha bak kuk, 2:6)

Dik kat et, pa ra se ni baş tan çı kar ma sın, bü yük bir rüş vet se -

ni sap tır ma sın. (Eyüp, 36:18)

Yu murt la ma dı ğı yu mur ta la rın üze rin de otu ran kek lik na sıl -

sa, hak sız ser vet edi nen ki şi de öy le dir. Ya şa mı nın or ta sın da

ser ve ti onu bı ra kır, ya şa mı nın so nun da ken di si ap tal çı kar.

(Ye rem ya, 17:11)

Ha va dan ka za nı lan pa ra yok olur, azar azar bi rik ti re nin ser -

ve ti çok olur. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 13:11)

Pa ra sı nı fai ze ver mez, suç su za kar şı rüş vet al maz. Böy le ya -

şa yan as la sar sıl ma ya cak. (Mez mur lar, 15:5)

Doğ ru nun azı cık var lı ğı, pek çok kö tü nün ser ve tin den iyi dir.

(Mez mur lar, 37:16)

Sa ra yı nı hak sız lık la... ya pan, kom şu su nu pa ra sız ça lış tı ran,

üc re ti ni öde me yen ada mın vay ba şı na! (Ye rem ya, 22:13)

Ser ve ti ni bü yüt mek için yok su lu ezen le, zen gi ne ar ma ğan
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ve re nin so nu yok sul luk tur. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 22:16)

Kö tü adam la rın ev le ri hak sız ca ka za nıl mış ser vet ler le do lu...

Ek sik öl çek la net li dir. Hi le li te ra zi kul la nan, tor ba sın da ek -

sik ağır lık lar olan ada mı na sıl ak la ya yım? Ken tin zen gin le ri

zor ba, hal kı da ya lan cı dır... (Mi ka, 6:10-12)

Pa ra için dost la rı nı sa tan ada mın ço cuk la rı nın gö zü nün fe ri

sö ner. (Eyüp, 17:5)

Hak sız ka zanç bil ge yi de lir tir, rüş vet ka rak te ri bo zar. (Va iz,

7:7)

İyi lik se ve rin ya ra rı ken di ne dir, gad dar sa ken di ba şı na be la

ge ti rir. Kö tü ki şi nin ka zan cı al da tı cı dır, doğ ru luk eke nin

ödü lüy se gü ven li dir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 11:17)

Kim se ye hak sız lık et mez, re hin ola rak al dı ğı nı ge ri ve rir,

soy gun cu luk et mez, aç ola na ek me ği ni ve rir, çıp la ğı giy di rir.

Fa iz le pa ra ver mez, aşı rı kar güt mez. Eli ni kö tü lük ten çe ker,

iki ki şi ara sın da doğ ru luk la yar gı lar. (He ze ki el, 18:7-8)

Evi ni hak sız ka zanç la dol du ra nın… vay ha li ne! (Ha bak kuk,

2:9)

… De dik le ri ni yap mı yor lar. Ağız la rıy la is tek li ol duk la rı nı

açık lı yor lar, ama yü rek le ri hak sız ka zanç pe şin de. (He ze ki el,

33:31)

"… Fa iz al dın, te fe ci lik yap tın, zor ba lık la kom şu la rın dan

hak sız ka zanç sağ la dın. Be ni unut tun." ege men Rab böy le di -

yor. (He ze ki el, 22:12)
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Gad dar ön de rin ak lı kıt tır; hak sız ka zanç tan nef ret eden se

uzun ömür lü olur. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 28:16)

Al nı ak ya şa yan kur tu lur, yol suz luk ya pan an sı zın yı kı ma

uğ rar. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 28:18)

Dü rüst bir yok sul ol mak, yol suz luk la zen gin ol mak tan yeğ -

dir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 28:6)

Hak sız ka zan ca düş kün olan la rın so nu böy le dir. Bu düş kün -

lük on la rı can la rın dan eder. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 1:19)

… Ya Rab… yü re ği mi hak sız ka zan ca de ğil, Ken di öğüt le ri -

ne yö nelt. (Mez mur lar, 119:33, 36)

Ama oğul la rı onun yo lun da yü rü me di ler. Ter si ne, hak sız ka -

zan ca yö ne lip rüş vet alır, yar gı da yan tu tar lar dı. (1. Sa mu el,

8:3)

... Çün kü gü nah üs tü ne gü nah iş le di ler, doğ ru yu pa ra için,

yok su lu bir çift ça rık için sat tı lar. (Amos, 2:6)

Bu nun ya nı sı ra hal kın ara sın dan Al lah'tan kor kan, ye te nek li,

hak sız ka zanç tan nef ret eden dü rüst adam lar seç; on la rı bi -

ner, yü zer, el li şer, onar ki şi lik top lu luk la rın ba şı na ön der ata.

(Mı sır'dan Çı kış, 18:21)
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Tev rat'ta Tem bel lik ten Sa kın mak, 
Ça lış kan Ol mak

Her emek ka zanç ge ti rir, ama boş la kır dı yok sul lu ğa gö tü -

rür. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 14:23)

Tem be lin yo lu di ken li çit gi bi dir, doğ ru nun yo luy sa ana

cad de ye ben zer. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 15:19)

Ça lış kan la rın eli ege men lik sü rer, tem bel lik se kö le li ğe gö tü -

rür. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 12:24)

Tem bel ca nı nın çek ti ği ni el de ede mez, ça lış ka nın is tek le riy -

se tü müy le ye ri ne ge lir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 13:4)

Tem be lin is te ği onu ölü me gö tü rür, çün kü el le ri ça lış mak tan

ka çı nır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 21:25)

Tem bel ki şi işi ni bi tir mez, oy sa ça lış kan de ğer li bir ser vet ka -

za nır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 12:2)

Tem bel el ler in sa nı yok sul laş tı rır, ça lış kan el zen gin eder.

(Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 10:2-4)

Ey tem bel ki şi, git, ka rın ca la ra bak, on la rın ya şa mın dan bil -

ge lik öğ ren. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 6:6)
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Tem bel lik in sa nı uyu şuk lu ğa iter, hay laz ki şi de aç ka lır.

(Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 19:15)

Son ba har da çift sür me yen tem bel, ha sat ta ara dı ğı nı bu la -

maz. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 20:4)

Top ra ğı nı iş le ye nin ek me ği bol olur, ha yal pe şin de ko şan sa

yok sul lu ğa do yar. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 28:19)

Tem bel lik ten dam çö ker, mis kin lik ten ça tı akar. (Va iz, 10:18)

Diş ler için sir ke, göz ler için du man ney se, tem bel ulak da

ken di si ni gön de ren için öy le dir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri,

10:26)

Ev hal kı nın iş le ri ni yö ne tir, tem bel lik ne dir bil mez. (Sü ley -

man'ın Öz de yiş le ri, 31:27)

... Çok ye te nek li bi riy di. Sü ley man bu genç ada mın ne den li

ça lış kan ol du ğu nu gö rün ce... Bü tün ağır iş le ri nin so rum lu -

lu ğu nu ona ver di. (1. Kral lar, 11:28)

İş ten so rum lu ki şi ler ça lış kan dı, ona rım işi on lar sa ye sin de

iler le di. (2. Ta rih ler 24:13)

Ça lış ka nın ta sa rı la rı hep bol luk la, her tür lü ace le ci lik hep

yok luk la so nuç la nır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 21:5)

Tev rat'ta Alay cı lık tan Ka çın mak

Ama on lar Al lah'ın ulak la rıy la alay ede rek söz le ri ni kü çüm -

se di ler, pey gam ber le ri ni aşa ğı la dı lar... (2. Ta rih ler, 36:16)

218

TEV RAT'TAN HİK MET LER VE GÜ ZEL ÖĞÜT LER



Alay cı yı kov, kav ga bi ter; çe kiş me ve aşa ğı la ma lar da so na

erer. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 22:10)

Alay cı ki şi ler kent le ri bi le ka rış tı rır, bil ge ler se öf ke yi ya tış -

tı rır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 29:8)

... Kar deş le ri nin o kö tü gü nün den zevk al ma ma lıy dın. Baş la -

rı na ge len yı kı ma se vin me me li, sı kın tı lı gün le rin de on lar la

alay et me me liy din. (Ovad ya, 1:12)

Alay cı bil ge li ği ara sa da bu la maz, akıl lı için se bil gi edin mek

ko lay dır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 14:6)

… İn san lar be ni kü çüm sü yor, halk hor gö rü yor. Be ni gö ren

her kes alay edi yor, sı rı tıp baş sal la ya rak di yor lar ki, "Sır tı nı

Rab'be da ya dı, kur tar sın ba ka lım onu, ma dem onu se vi yor,

yar dım et sin!" Oy sa be ni ana rah min den çı ka ran, ana ku ca -

ğın day ken Sa na gü ven me yi öğ re ten Sen sin. Do ğu şum dan be -

ri Sa na tes lim edil dim, ana rah min den be ri Al lah'ım Sen sin.

(Mez mur lar, 22:6-10)

... Alay cı lar için ce za, akıl sız la rın sır tı için kö tek ha zır dır. (Sü -

ley man'ın Öz de yiş le ri, 19:29)

Ey bu da la lar, bu da la lı ğı ne za ma na dek se ve cek si niz? Alay cı lar

ne za ma na dek alay et mek ten zevk ala cak? Akıl sız lar ne za ma -

na dek bil gi den nef ret ede cek? (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 1:22)

Al lah ta nı maz, alay cı soy ta rı lar gi bi, diş gı cır dat tı lar ba na...

Kur tar ca nı mı bun la rın sal dı rı sın dan… (Mez mur lar, 35:16-17)

Rab alay cı lar la alay eder, ama al çak gö nül lü le re lüt fe der. (Sü -

ley man'ın Öz de yiş le ri, 3:34)
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Alay cı ki şi azar lan mak tan hoş lan maz, bil ge le re gi dip da -

nış maz. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 15:12)

Yok sul la alay eden, onu Ya ra tan'ı hor gö rür... (Sü ley man'ın

Öz de yiş le ri, 17:5)

Alay cı ce za lan dı rı lın ca bön ki şi akıl la nır, bil ge olan öğ re ti -

len den bil gi ka za nır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 21:11)

Gu rur lu, küs tah ve alay cı: Bun lar kas kas ka sı lan in sa nın ad -

la rı dır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 21:24)

Alay et me yin ar tık, yok sa zin cir le ri niz da ha da ka lın la şır.

Çün kü bü tün ül ke nin ke sin bir yı kı ma uğ ra ya ca ğı nı Rab'den,

her şe ye ege men Rab'den duy dum. (Ye şa ya, , 28:22)

Çün kü acı ma sız lar yok ola cak, alay cı lar si li ne cek, kö tü lü ğe

fır sat kol la yan la rın hep si ke si lip atı la cak. (Ye şa ya, , 29:20)

... Gu rur lan ma la rı nın... aşa ğı la yıp alay et me le ri nin kar şı lı ğı

bu ola cak. Deh şe te dü şü re cek Rab on la rı… (Se fen ya, 2:10-11)

Çün kü gü na hı na is yan da ek li yor, önü müz de alay eder ce si ne

el çır pı yor, Al lah'a kar şı ko nuş tuk ça ko nu şu yor. (Eyüp, 34:37)

Tev rat'ta Hüz ne Ka pıl ma mak, 
Al lah'a İman la Hu zur Bul mak

... Üzül me yin. Rab'bin ver di ği se vinç si zi güç lü kı lar. (Ne -

hem ya, 8:10)

Hu zur lu yü rek be de nin ya şam kay na ğı dır, hırs ise in sa nı

için için yer bi ti rir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 14:30)



Ap ta lı üzün tü öl dü rür, bu da la yı kıs kanç lık bi ti rir. (Eyüp, 5:2)

Mut lu yü rek yü zü ne şe len di rir, acı lı yü rek ru hu ezer. (Sü -

ley man'ın Öz de yiş le ri, 15:13)

... Ba na dö nün, hu zur bu lun, kur tu lur su nuz. Kay gı lan ma -

yın, Ba na gü ve nin, güç lü olur su nuz... (Ye şa ya, , 30:15)

Doğ ru lu ğun ürü nü esen lik, so nu cu, sü rek li hu zur ve gü ven

ola cak tır. (Ye şa ya, , 32:17)

Ya şam yo lu nu ba na bil di rir sin. Bol se vinç var dır Se nin hu -

zu run da... mut lu luk ek sil mez. (Mez mur lar, 16:11)

Ca nım yal nız Al lah'da hu zur bu lur, kur tu lu şum O'ndan ge -

lir. (Mez mur lar, 62:1)

Ey ca nım, yal nız Al lah'ta hu zur bul, çün kü umu dum On da -

dır. (Mez mur lar, 62:5)

Rab'be de dim ki, "Efen dim Sen sin. Sen'den öte mut lu luk yok

be nim için." (Mez mur lar, 16:2)

Be ni hu zu ra ka vuş tur du, kur tar dı, çün kü ben den hoş nut kal -

dı. (2. Sa mu el, 22:20; Mez mur lar, 18:19)

Hu zur du yun ca de dim ki, "As la sar sıl ma ya ca ğım!" (Mez mur -

lar, 30:6)

Ama al çak gö nül lü ler ül ke yi mi ras ala cak, de rin bir hu zu run

zev ki ni ta da cak. (Mez mur lar, 37:11)

Sı kın tı lı gün de ce sa re ti ni yi ti rir sen, gü cün kıt de mek tir.

(Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 24:10)
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Kö tü lük eden le re kı zıp üzül me, suç iş le yen le re özen me!...

Rab'bin hu zu run da sa kin dur, sa bır la bek le; kı zıp üzül me işi

yo lun da olan la ra, kö tü amaç la rı na ka vu şan la ra... Kız mak tan

ka çın, bı rak öf ke yi, üzül me, yal nız kö tü lü ğe sü rük ler bu se -

ni. (Mez mur lar, 37:1, 7-8)

Kö tü lük eden le re kı zıp üzül me, on la ra özen me. Çün kü kö tü -

le rin ge le ce ği yok, çı ra sı sö ne cek on la rın. (Sü ley man'ın Öz de -

yiş le ri, 24:19-20)

Doğ ru ki şi sı kın tı dan kur tu lur, onun ye ri ne sı kın tı yı kö tü ki -

şi çe ker. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 11:8)

Sı kın tı ya düş tü ğü nüz de ve bü tün bu olay lar ba şı nı za gel di -

ğin de, so nun da Al lah'ınız Rab'be dö ne cek, O'nun sö zü ne ku -

lak ve re cek si niz. (Ya sa'nın Tek ra rı, 4:30)

... Doğ ru ki şi sı kın tı yı at la tır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri,

12:13)

... Rab'bin... yap mış ol du ğu bü tün iyi lik ler den do la yı se vinç

du ya rak mut lu luk için de ev le ri ne dön dü ler. (1. Kral lar, 8:66)

Ne mut lu adam la rı na! Ne mut lu Sa na hiz met

eden gö rev li le re! Çün kü sü rek li bil ge li ği ne ta -

nık olu yor lar. (1. Kral lar, 10:8; 2. Ta rih ler, 9:7)

... Ne mut lu Al lah'ı Rab olan

hal ka! (Mez mur lar, 144:15)

... Al lah onun yü re ği ni

mut lu luk la meş -

gul eder. (Va iz,

5:20)
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Kul la rım mut lu luk için de ez gi ler söy le ye cek, ama siz yü rek

acı sın dan fer yat ede cek, ezik bir ruh la hay kı ra cak sı nız. (Ye şa -

ya, 65:14)

Ne mut lu Rab'be gü ve nen in sa na, gü ve ni yal nız Rab ola na!

(Ye rem ya, 17:7)

Sen'de ne şe ve se vinç bul sun bü tün sa na yö ne len ler! "Rab

yü ce dir!" de sin hep Se nin kur ta rı şı nı öz le yen ler! (Mez mur lar,

40:16)

... Yü rek le ri Rab'de se vinç bu la cak. (Ze ke ri ya, 10:7)

Ey ca nım, yi ne hu zu ra ka vuş, çün kü Rab sa na iyi lik et ti.

(Mez mur lar, 116:7)

İçi me hu zur ver di ğin için buy ruk la rın doğ rul tu sun da ko şa -

ca ğım. (Mez mur lar, 119:32)

... Hu zur bul sun Se ni se ven ler! (Mez mur lar, 122:6)

Ama Be ni din le yen gü ven lik için de ya şa ya cak, kö tü lük ten

kork ma ya cak, hu zur bu la cak. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri,

1:33)

... Gün be gün se vinç le do lup taş tım, hu zu run da hep coş -

tum. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 8:30)

Tev rat'ta Ruh Te miz li ği

Ne mut lu yol la rı te miz olan la ra, Rab'bin Yasa sı' na gö re ya şa -

yan la ra! (Mez mur lar, 119:1)
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Tü müy le yı ka be ni su çum dan, arıt be ni gü na -

hım dan. (Mez mur lar, 51:2)

... Yü re ği ni kö tü lük ten arın dır ki, kur tu la sın. Ne za ma na

dek yü re ğin de kö tü dü şün ce ler ba rın dı ra cak sın? (Ye rem ya,

4:14)

Ya kup ai le si ne ve ya nın da ki le re, "Ya ban cı ilah la rı nı zı atın"

de di, "Ken di ni zi arın dı rıp giy si le ri ni zi de ğiş ti rin." (Ya ra tı -

lış, 35:2)

Ar tık put la rıy la, iğ renç uy gu la ma la rıy la, is yan la rıy la ken di -

le ri ni kir let me ye cek ler. On la rı yer leş tik le ri, için de gü nah iş -

le dik le ri yer ler den kur ta rıp arın dı ra ca ğım... (He ze ki el, 37:23)

Bir çok la rı ken di le ri ni arı tıp te miz le ne cek, le ke siz du ru ma

ge le cek, ama kö tü ler kö tü lük et me yi sür dü re cek. Kö tü le rin

hiç bi ri an la ma ya cak, bil ge ler an la ya cak. (Da ni -

el, 12:10)

El le ri pak, yü re ği te miz olan, gön lü nü

put la ra kap tır ma yan, ya lan ye re ant iç me -

yen. Rab kut sar böy le si ni, kur ta rı cı sı Al lah

ak lar. O'na yö ne len ler… İş te böy le dir. (Mez -

mur lar, 24:4-6)
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Doğ ru lar ken di yo lu nu tu tu yor, el le ri te miz olan -

lar git tik çe güç le ni yor. (Eyüp, 17:9)

Rab... te miz dü şün ce ler den hoş nut ka lır. (Sü ley man'ın Öz -

de yiş le ri, 15:26)

Al lah kal kan gi bi ya nı ba şım da, te miz yü rek li le ri O kur ta rır.

(Mez mur lar, 7:10)

Ey Al lah, te miz bir yü rek ya rat, ye ni den ka rar lı bir ruh var et

içim de. (Mez mur lar, 51:10)

... Kir li lik le rin den, is yan la rın dan, bü tün gü nah la rın dan

arın dı ra cak. Bu luş ma Ça dı rı için de ay nı şe yi ya pa cak. Çün -

kü kir li in san la rın ara sın da bu lu nu yor. (Le vi li ler, 16:16)

... Ayı rıp din sel açı dan arın dır. (Çöl de Sa yım, 8:6)

... Ken di le ri ni kut sa dık tan son ra, Rab'bin sö zü uya rın ca kra lın
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buy ru ğuy la Rab'bin ta pı na ğı nı din sel açı dan arın dır mak

için içe ri gir di ler. (2. Ta rih ler, 29:15)

Sen bi zi sı na dın, ey Al lah, gü müş arı tır gi bi arıt tın. (Mez mur -

lar, 66:10)

Al tın ocak ta, gü müş po ta da arı tı lır, yü re ği arı tan sa Rab'dir.

(Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 17:3)

Öy le le ri var ki, ken di le ri ni ter te miz sa nır lar, oy sa kö tü lük -

le rin den arın mış de ğil ler. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 30:12)

Üze ri ni ze te miz su dö ke ce ğim, arı na cak sı nız. Si zi bü tün kir li -

lik le ri niz den ve put la rı nız dan arın dı ra ca ğım. (He ze ki el, 36:25)

Ege men Rab şöy le di yor: Si zi bü tün gü nah la rı nız dan arıt tı -

ğım gün, kent le ri niz de ya şa ma nı zı sağ la ya ca ğım; yı kın tı lar

ona rı la cak. (He ze ki el, 36:33)

Bil ge ler den ki mi si tö kez le ye cek; öy le ki, son ge lin ce ye dek

arı nıp te miz le ne bil sin, le ke siz du ru ma ge le bil sin ler. Çün kü

son yi ne de be lir le nen za man da ge le cek. (Da ni el, 11:35)

... Gü nah tan ve ruh sal kir li lik ten arın dır mak için bir pı nar

açı la cak. (Ze ke ri ya, 13:1)

Rab doğ ru lu ğu mun kar şı lı ğı nı ver di, be ni te miz el le ri me gö -

re ödül len dir di. (2. Sa mu el, 22:21)

Te miz ve doğ ruy san, O şim di bi le... Se ni hak et ti ğin ye re ge -

ri ge ti re cek tir. (Eyüp, 8:6)

... Ey yü re ği te miz olan lar, he pi niz se vinç çığ lık la rı atın!

(Mez mur lar, 32:11)
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Sü rek li gös ter Se ni ta nı yan la ra sev gi ni, yü re ği te miz olan la ra

doğ ru lu ğu nu. (Mez mur lar, 36:10)

Doğ ru in san Rab'de se vinç bu la cak, O'na sı ğı na cak, bü tün te -

miz yü rek li ler O'nu öve cek. (Mez mur lar, 64:10)

Al lah ger çek ten... yü re ği te miz olan la ra kar şı iyi dir. (Mez -

mur lar, 73:1)

Ada let yi ne doğ ru luk üze ri ne ku ru la cak, yü re ği te miz olan

her kes ona uya cak. (Mez mur lar, 94:15)

Ey siz ler, Rab'bi se ven ler, kö tü lük ten tik si nin. O sa dık kul la -

rı nın ca nı nı ko rur, on la rı kö tü le rin elin den kur ta rır. Doğ ru la -

ra ışık, te miz yü rek li le re se vinç sa çar. (Mez mur lar, 97:10-11)

... Se ni İlahi ler le öve ce ğim, ya Rab. Dü rüst dav ran ma ya özen

gös te re ce ğim, ne za man ge le cek sin ba na? Te miz bir ya şam

sü re ce ğim evim de, önüm de al çak lı ğa izin ver me ye ce ğim.

(Mez mur lar, 101:1-3)

Ne mut lu yol la rı te miz olan la ra, Rab'bin Yasa sı 'na gö re ya şa -

yan la ra! (Mez mur lar, 119:1)

Şük re de ce ğim Sa na te miz yü rek le, adil hü küm le ri ni öğ ren -

dik çe. (Mez mur lar, 119:7)

İyi lik et, ya Rab, iyi le re, yü re ği te miz olan la ra. (Mez mur lar,

125:4)

Yü rek te miz li ği ni ve gü zel söz le ri se ven, kra lın dost lu ğu nu

ka za nır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 22:11)
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Tev rat'ta Al lah'ın Mut lu luk Va det ti ği Kul la rı

Ne mut lu Rab'be gü ve nen in sa na, gü ve ni yal nız Rab ola na!

(Ye rem ya, 17:7)

Ne mut lu O'nun öğüt le ri ne uyan la ra, bü tün yü re ğiy le O'na

yö ne len le re! (Mez mur lar, 119:2)

Ne mut lu Rab'den kor ka na, O'nun yo lun da yü rü ye ne!

(Mez mur lar, 128:1)

Ne mut lu yol la rı te miz olan la ra, Rab'bin Yasa sı 'na gö re ya -

şa yan la ra! (Mez mur lar, 119:1)

Ne mut lu Rab'be gü ve nen in sa na, gu rur lu ya, ya la na sa pa na

il gi duy ma ya na. (Mez mur lar, 40:4)

Ne mut lu gü cü nü Sen'den alan in sa na!... (Mez mur lar, 84:5)

Ne mut lu yol la rı te miz olan la ra, Rab'bin Yasası' na gö re ya -

şa yan la ra! (Mez mur lar, 119:1)

Ne mut lu o in sa na ki, kö tü le rin öğü düy le yü rü mez, gü nah -

kar la rın yo lun da dur maz, alay cı la rın ara sın da otur maz.

(Mez mur lar, 1:1)

... Ru hun da hi le bu lun ma yan in sa na ne mut lu! (Mez mur lar,

32:2)

Ey her şe ye ege men Rab, ne mut lu Sa na gü ve nen in sa na!

(Mez mur lar, 84:12)

... Ne mut lu Rab'den kor kan in sa na, O'nun buy ruk la rın dan

bü yük zevk ala na! (Mez mur lar, 112:1)

228

TEVRAT’TAN HİKMETLER VE GÜZEL ÖĞÜTLER



Ne mut lu eli açık olan, ödünç ve ren, iş le ri ni ada let le yü rü -

ten in sa na! (Mez mur lar, 112:5)

Ne mut lu ada le te uyan la ra, sü rek li doğ ru ola nı ya pan la ra!

(Mez mur lar, 106:3)

Bil ge li ğe eri şe ne, ak lı bu la na ne mut lu! (Sü ley man'ın Öz de -

yiş le ri, 3:13)

İş te, ne mut lu Al lah'ın eğit ti ği in sa na!... (Eyüp, 5:17)

Bil ge lik ya şam ağa cı dır ona sa rı lan la ra, ne mut lu ona sım sı kı

tu tu nan la ra! (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 3:18)

Öğü de ku lak ve ren ba şa rı ya ula şır, Rab'be gü ve nen mut lu

olur. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 16:20)

... Rab ne iyi dir, ne mut lu O'na sı ğı nan ada ma! (Mez mur lar,

34:8)

... Ne mut lu Sa na hiz met eden gö rev li le re! Çün kü sü rek li bil -

ge li ği ne ta nık olu yor lar. (1. Kral lar, 10:8; Ta rih ler, 9:7)

... Ne mut lu O'na sı ğı nan la ra! (Mez mur lar, 2:12)

Ne mut lu is ya nı ba ğış la nan, gü na hı ör tü len in sa na! (Mez -

mur lar, 32:1)

Ne mut lu yok su lu dü şü ne ne! Rab kur ta rır onu kö tü gün de.

(Mez mur lar, 41:1)

... Ne mut lu Al lah'ı Rab olan hal ka! (Mez mur lar, 144:15)

Ne mut lu... umu du Al lah'ı Rab'de ola na!
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... Yo lu mu iz le yen le re ne mut lu! (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri,

8:32)

... Ne mut lu maz lu ma lüt fe de ne! (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri,

14:21)

Adil ve doğ ru ola nı ko ru yup ye ri ne ge ti rin… Bu nu ya pan in -

sa na, bu na sım sı kı sa rı lan in sa noğ lu na ne mut lu!... (Ye şa ya

56:1-2)

Ne mut lu se vinç çığ lık la rı at ma sı nı bi len hal ka, ya Rab! Yü zü -

nün ışı ğın da yü rür ler. (Mez mur lar, 89:15)
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Tev rat'ta Al lah'ı An mak

Yap tı ğın her iş te Rab'bi an, O se nin yo lu nu dü ze çı ka rır. (Sü ley -

man'ın Öz de yiş le ri, 3:6)

Ya sa Ki ta bı'nda ya zı lan la rı di lin den dü şür me. Tü mü nü özen le

ye ri ne ge tir mek için ge ce gün düz onu dü şün. O za man ba şa rı lı ola -

cak ve ama cı na ula şa cak sın. (Ye şu, 1:8)

Bu söz le ri mi ak lı nız da ve yü re ği niz de tu tun... On la rı ço cuk la rı nı -

za öğ re tin. Evi niz de otu rur ken, yol da yü rür ken, ya tar ken, kal -

kar ken on lar dan söz edin. (Ya sa'nın Tek ra rı, 11:18-19)

Ağ zım dan Sa na öv gü ek sil mez, gün bo yu yü ce li ği ni ana rım.

(Mez mur lar, 71:8)

Ge ce adı nı ana rım, ya Rab, Ya sa'na uya rım. (Mez mur lar, 119:55)

Her za man Rab'be öv gü ler su na ca ğım, öv gü sü

di lim den düş me ye cek. Rab'le övü nü rüm…

Be nim le bir lik te Rab'bin bü yük lü ğü nü

du yu run, adı nı bir lik te yü cel te lim.

(Mez mur lar, 31:1-3)
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… Rab'bin Ya sa sı hep ağ zı nız da ol sun. Çün kü Rab güç lü eliy le si -

zi Mı sır'dan çı kar dı. (Mı sır'dan Çı kış, 13:9)

Al lah'ın sö zü si ze çok ya kın dır; uy ma nız için ağ zı nız da ve yü re ği -

niz de dir. (Ya sa'nın Tek ra rı, 30:14)

Be nim le bir lik te Rab'bin bü yük lü ğü nü du yu run, adı nı bir lik te

yü cel te lim. (Mez mur lar, 34:3)

O gün di ye cek si niz ki, "Rab'be şük re din, O'na ya ka rın, halk la ra

du yu run yap tık la rı nı, adı nın yü ce ol du ğu nu du yu run! Rab'be ez -

gi ler söy le yin, çün kü gör kem li iş ler yap tı. Bü tün dün ya bil sin bu -

nu. (Ye şa ya, 12:4-5)

Ey bü tün halk lar, Rab'bi övün, Rab'bin gü cü nü, yü ce li ği ni övün.

(1. Ta rih ler, 16:28)

Ey Al lah, be ni kur ta ran Al lah, di lim Se nin kur ta rı şı nı İlahi ler le

öv sün. Ya Rab, aç du dak la rı mı, ağ zım Se nin öv gü le ri ni du yur -

sun. (Mez mur lar, 51:14-15)

Rab'bin ru hu be nim ara cı lı ğım la ko nu şu yor, sö zü di li min ucun da -

dır. (2. Sa mu el, 23:2)

Ben se gü cün için sa bah ez gi ler söy le ye cek, sev gi ni se vinç le di le

ge ti re ce ğim. Çün kü Sen ba na ka le, sı kın tı lı gü nüm de sı ğı nak ol -

dun. Gü cüm Sen sin, Se ni İlahi ler le öve ce ğim; çün kü ka lem, be ni

se ven Al lah Sen sin. (Mez mur lar, 59:16-17)

Ağ zım la Ona ya kar dım, öv gü sü di lim den düş me di. (Mez mur lar,

66:17)



Se ni İlahi ler le över ken, du dak la rım la, var lı ğım la se vin ci mi di le

ge ti re ce ğim, çün kü Sen be ni kur tar dın. Di lim gün bo yu Se nin za -

fe rin den söz ede cek… (Mez mur lar, 71:23-24)

… Şöy le de sin ler sü rek li: "Ku lu nun esen li ğin den hoş la nan Rab

yü cel sin!" O za man gün bo yu ada le tin, öv gü le rin di lim den düş -

me ye cek. (Mez mur lar, 35:27-28)

Söz le ri mi yü re ğin de sak lar san mut lu olur sun, on lar hep ha zır ol -

sun du dak la rın da. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 22:18)

Se nin sev gin ya şam dan iyi dir; bu yüz den du dak la rım Se ni yü cel -

tir. Öm rüm ce Sa na öv gü ler su na ca ğım, Se nin adın la el le ri mi kal dı -

ra ca ğım… Ağ zım Sa na öv gü ler su na cak. (Mez mur lar, 63:3-5)

Ağ zın dan çı kan bü tün hü küm le ri du dak la rım la yi ne li yo rum. Se -

vinç du yu yo rum öğüt le ri ni iz ler ken, san ki be nim olu yor bü tün ha -

zi ne ler… Du dak la rım dan öv gü ler ak sın, çün kü ba na ku ral la rı nı

öğ re ti yor sun. Di lim de sö zün ez gi le re dö nüş sün, çün kü bü tün

buy ruk la rın doğ ru dur. (Mez mur lar, 119:13-14, 171-172)

... Bu Ya sa'yı on la ra oku ya cak sı nız. Hal kı -er kek le ri, ka dın la rı,

ço cuk la rı ve kent le ri niz de ya şa yan ya ban cı la rı- top la yın. Öy le

ki, her kes du yup öğ ren sin, Al lah'ınız Rab'den kork sun. Bu Ya -

sa'nın bü tün söz le ri ne uy ma ya dik kat et sin. Ya sa'yı bil me yen ço -

cuk lar da duy sun lar... Al lah'ınız Rab'den kork ma yı öğ ren sin ler.

(Ya sa'nın Tek ra rı, 31:11-13)

… Son su za dek şük re de ce ğiz Sa na, ku şak lar bo yun ca öv gü le ri ni

di li miz den dü şür me ye ce ğiz. (Mez mur lar, 79:13)

Rab di yor ki, "… Üze rin de ki ru hum, ağ zı na koy du ğum söz ler,
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şim di den son su za dek se nin, ço cuk la rı nın, to run la rı nın ağ zın dan

düş me ye cek." (Ye şa ya, 59:20-21)

Bugün size verdiğim bu buyrukları aklınızda tutun. Onları çocuk-

larınıza benimsetin. Evinizde otururken, yolda yürürken,

yatarken, kalkarken onlardan söz edin. (Yasa'nın Tekrarı, 6:5-7)

Tev rat'ta Doğ ru Söz Söy le mek

Doğ ru nun ağ zın dan bil ge lik akar, di lin den ada let dam lar.

Al lah'ının Ya sa sı yü re ğin de dir, ayak la rı kay maz. (Mez mur lar,

37:30-31)

Kim ya şam dan zevk al mak, iyi gün ler gör mek is ti yor sa, di li ni kö -

tü lük ten, du dak la rı nı ya lan dan uzak tut sun. (Mez mur lar, 34:12-

13)

Yap ma nız ge re ken ler şun lar dır: Bir bi ri ni ze doğ ru yu söy le yin...

Ya lan ye re ant iç mek ten tik si nin..." Böy le di yor Rab. (Ze ke ri ya,

8:16-17)

Dü rüst ta nık doğ ru yu söy ler, ya lan cı ta nık sa hi le so lur… Ger -

çek söz ler son su za dek ka lı cı dır, oy sa ya la nın öm rü bir

an lık tır. Kö tü lük ta sar la ya nın yü re ği hi le ci, ba rı şı öğüt -

le ye nin yü re ğiy se se vinç li dir. Doğ ru ki şi ye hiç za -

rar gel mez, kö tü nün ba şıy sa be la dan kur tul -

maz. Rab ya lan cı du dak lar dan iğ re nir,

ama ger çe ğe uyan lar dan hoş nut ka lır.

(Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 12:17-22)

Doğ ru ki şi nin ağ zı ya şam pı na rı -

dır, kö tü ler se zor ba lık la rı nı söz le
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giz ler ler. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri,

10:11)

Doğ ru ki şi nin ağ zı bil ge lik üre tir,

sap kın dil se ke si lir. Doğ ru ki şi nin du -

dak la rı söy le ne cek sö zü bi lir, kö tü -

nün ağ zın dan sa sap kın söz ler çı kar.

(Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 10:31-32)

Doğ ru ki şi ya lan dan nef ret eder, kö -

tü nün söz le riy se iğ renç tir, yüz ka ra sı -

dır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 13:5)

Ka rar ver dim: "Adım la rı ma dik kat

ede ce ğim, di li mi gü nah tan sa kı na ca -

ğım; kar şım da kö tü bi ri ol duk ça, ağ zı -

ma gem vu ra ca ğım." (Mez mur lar, 39:1)

Doğ ru öğüt ağ zın day dı. Du dak la rın -

da hi le yok tu. Be nim le esen lik ve doğ -

ru luk için de yü rü dü. Bir çok la rı nı da

suç yo lun dan dön dür dü. (Ma la ki, 2:6)

… Ağ zı mı doğ ru la rı söy le mek için

aça rım. Ağ zım ger çe ği du yu rur, çün -

kü du dak la rım kö tü lük ten iğ re nir. Ağ -

zım dan çı kan her söz doğ ru dur, yok -

tur eğ ri ya da sap mış ola nı. Apa çık tır

hep si an la ya na; bil gi ye eri şen, doğ ru -

lu ğu nu bi lir on la rın. (Sü ley man'ın Öz -

de yiş le ri, 8:6-9)
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Ağ zın da ya lan la do la şan ki şi, soy suz ve fe sat çı dır. (Sü ley man'ın

Öz de yiş le ri, 6:12)

Gü ve ni lir ta nık ya lan söy le mez, ya lan cı ta nık sa ya lan so lur. (Sü -

ley man'ın Öz de yiş le ri, 14:5)

Ya lan dan zevk alır lar. Ağız la rıy la ha yır du a eder ken, iç le rin den

la net okur lar. (Mez mur lar, 62:4)

… Yü re ği nef ret do lu ki şi söz le riy le ni ye ti ni giz le me ye ça lı şır,

ama içi hi le do lu dur. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 26:23-24)

İçim de ya şam be lir ti si ol du ğu sü re ce, Al lah'ın so lu ğu bur num da

ol du ğu sü re ce, ağ zım dan kö tü söz çık ma ya cak, di lim den ya lan

dö kül me ye cek. (Eyüp, 27:3-4)

Ni çin kö tü lü ğün le bö bür le nir sin, ey ka ba da yı, Al lah'ın sa dık kul -

la rı na kar şı bü tün gün di lin yı kım ta sar lar. Kes kin us tu ra gi bi, ey

hi le kar. İyi lik ten çok kö tü lü ğü, doğ ru ko nuş mak tan çok ya la nı

se ver sin. Se ni hi le li dil se ni! Her yı kı cı sö zü se ver sin. Ama Al lah

se ni son su za dek yı ka cak… Ya şam di ya rın dan kö kü nü sö ke cek.

(Mez mur lar, 52:1-5)

Sus sun o ya lan cı du dak lar; doğ ru in sa na kar şı gu rur la, te pe den

ba ka rak, kü çüm se ye rek ko nu şan du dak lar. (Mez mur lar, 31:18)

Ağ zın dan kö tü lük ve ya lan akar, akıl lan mak tan, iyi lik yap mak tan

vaz geç miş. (Mez mur lar, 36:3)

Baş ka sı na kar şı ya lan cı ta nık lık eden to puz, kı lıç ya da siv ri ok

gi bi dir… Ku zey den esen rüz gar na sıl yağ mur ge ti rir se, if ti ra cı dil

de öf ke li ba kış la ra yol açar. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 25:18, 23)
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Ya lan cı dil in cit ti ği ki şi ler den nef ret eder... (Sü ley man'ın Öz de yiş -

le ri, 26:28)

Ya Rab, kur tar ca nı mı ya lan cı du dak lar dan, al da tı cı dil ler den!

(Mez mur lar, 120:1)

… Du dak la rı nız ya lan söy le di, di li niz kö tü lük mı rıl da nı yor. Ada -

let le da va açan, da va sı nı dü rüst çe sa vu nan yok. Boş laf la ra gü ve -

ni yor, ya lan söy lü yor lar. Fe sa da ge be ka lıp kö tü lük do ğu ru yor lar.

(Ye şa ya, 59:3-4)

Dost dos tu al da tı yor, kim se ger çe ği söy le mi yor. Dil le ri ne ya lan

söy le me yi öğ ret ti ler, suç iş le ye iş le ye yor gun düş tü ler… Dil le ri öl -

dü rü cü bir ok, hep al da tı yor. Kom şu su na esen lik di li yor, ama için -

den ona tu zak ku ru yor. (Ye rem ya, 9:5, 8)

Ağ zı nı kö tü lük için kul la nı yor, di li ni ya la na ko şu yor sun. (Mez -

mur lar, 50:19)

On la rın ağ zı ya lan sa çar, sağ el le ri ni kal dı rır, ya lan ye re ant içer -

ler. (Mez mur lar, 144:8)

Nef re ti ni giz le yen ki şi nin du dak la rı ya lan cı dır. İf ti ra ya yan akıl -

sız dır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 10:18)

Doğ ru ki şi nin di li saf gü müş gi bi dir, kö tü nün ni yet le riy se de ğer -

siz dir. Doğ ru ki şi nin söz le ri bir çok la rı nı bes ler, ah mak lar sa sağ -

du yu yok sun lu ğun dan ölür. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 10:20-21)

Dü rüst ya nıt ger çek dost lu ğun işa re ti dir. (Sü ley man'ın Öz de yiş -

le ri, 24:26)

… Doğ ru yol da yü rü yüp doğ ru, dü rüst ko nu şan… yük sek ler de

otu ra cak; uçu ru mun ba şın da ki ka le ler onun ko ru na ğı ola cak, ek -
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me ği sağ la na cak, hiç su suz kal ma ya cak. (Ye şa ya,

33:15-16)

Yap ma nız ge re ken ler şun lar dır: Bir bi ri ni ze doğ ru yu

söy le yin… (Ze ke ri ya, 8:16)

Tev rat'ta Hik met li ve Öz lü Ko nuş mak

Bil ge ki şi nin ağ zın dan çı kan söz ler de rin su lar gi bi -

dir, bil ge lik pı na rı da coş kun bir akar su. (Sü ley man'ın

Öz de yiş le ri, 18:4)

Bil ge yü rek li le re akıl lı de nir, tat lı söz ik na gü cü nü ar tı rır…

Bil ge nin ak lı di li ne yön ve rir, du dak la rı nın ik na gü cü nü

ar tı rır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 16:21, 23)

Kral Sü ley man dün ya nın bü tün kral la rın dan da ha

zen gin, da ha bil gey di. Al lah'ın Sü ley man'a ver di -

ği bil ge li ği din le mek için bü tün dün ya onu gör -

mek is ter di. (1. Kral lar, 10:23-24)

Ah mak si nir len di ği ni he men bel li eder… Dü şün me den

söy le nen söz ler kı lıç gi bi ke ser, bil ge le rin di liy se şi fa

ve rir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 12:16, 18)

İh ti yat lı ki şi bil gi si ni ken di ne sak lar, oy sa

akıl sı zın yü re ği ah mak lı ğı nı ilan eder. (Sü ley -

man'ın Öz de yiş le ri, 12:23)

Ah ma ğın söz le ri sır tı na kö tek tir, ama

bil ge nin du dak la rı ken di si ni ko rur.

(Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 14:3)

239

Ha run Yah ya (Ad nan Ok tar)



240

TEV RAT'TAN HİK MET LER VE GÜ ZEL ÖĞÜT LER

Bil ge nin di li bil gi yi iyi kul la nır, akıl sı zın ağ zın dan sa ah mak lık

akar. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 15:2)

Bil ge le rin du dak la rı bil gi ya yar, ama akıl sız la rın yü re ği öy le de -

ğil dir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 15:7)

Uy gun ya nıt sa hi bi ni mut lu eder, ye rin de söy le nen söz ne gü zel -

dir! (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 15:23)

Akıl lı ki şi nin du dak la rın dan bil ge lik akar, ama sağ du yu dan

yok sun olan sır tı na kö tek yer. Bil ge ki şi bil gi bi rik ti rir, ah ma ğın ağ -

zıy sa onu yı kı ma yak laş tı rır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 10:13-14)

Baş ka sı nı kü çük gö ren sağ du yu dan yok sun dur, akıl lı ki şiy se di li -

ni tu tar. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 11:12)

Bil gi li ki şi az ko nu şur, akıl lı ki şi sa kin ruh lu dur. Çe ne si ni tu tup

su san ah mak bi le bil ge ve akıl lı sa yı lır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri,

17:27-28)

Ge çim siz ki şi ken di çı ka rı pe şin de dir, iyi öğü de hep kar şı çı kar.

Akıl sız ki şi bir şey an la mak tan çok ken di dü şün ce le ri ni aç mak -

tan hoş la nır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 18:1-2)

Bol bol al tı nın, mü cev he rin ola bi lir, ama bil gi akı tan du dak lar da -

ha de ğer li dir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 20:15)

(Er dem li ka dı nın) ağ zın dan bil ge lik akar, di li iyi lik öğüt ler. (Sü -

ley man'ın Öz de yiş le ri, 31:26)

Di li ni tu tan ca nı nı ko rur, ama boş bo ğa zın so nu yı kım dır. (Sü ley -

man'ın Öz de yiş le ri, 13:3)

Al lah, Sü ley man'a bil ge lik, de rin bir sez gi, kı yı lar da ki kum ka dar



an la yış ver di. Sü ley man'ın bil ge li ği, bü tün do ğu lu la rın ve Mı sır lı -

lar'ın bil ge li ğin den da ha üs tün dü... Üç bin öz de yi şi ve bin beş ez -

gi si var dı. Lüb nan se dir ağa cın dan, du var lar da bi ten mer can köşk

otu na ka dar bü tün ağaç lar dan söz et ti ği gi bi, hay van lar, kuş lar, sü -

rün gen ler ve ba lık lar dan da söz ede bi li yor du. Sü ley man'ın bil ge li -

ği ni du yan dün ya nın bü tün kral la rı ona adam la rı nı gön de rir di.

Bü tün ulus lar dan in san lar ge lir, Sü ley man'ın bil ge ce söz le ri ni

din ler di. (1. Kral lar, 4:29-34)

Tev rat'ta Kö tü Söz den Ka çın mak, 
Gü zel Söz lü Ol mak

Ok şa yı cı dil ya şam ve rir, çar pık dil se ru hu ya ra lar. (Sü ley man'ın

Öz de yiş le ri, 15:4)

Hoş söz ler pe tek ba lı gi bi dir, ca na tat lı ve be de ne şi fa. (Sü ley -

man'ın Öz de yiş le ri, 16:24)

Yu mu şak ya nıt ga za bı ya tış tı rır, oy sa ya ra la yı cı söz öf ke yi alev -

len di rir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 15:1)

Sa bır la bir hü küm dar bi le ik na edi lir, tat lı dil en güç lü di ren ci kı -

rar. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 25:15)

Kay gı lı yü rek in sa nı çö ker tir, ama gü zel söz se vin di rir. (Sü ley -

man'ın Öz de yiş le ri, 12:25)

… Ka rar lı yım, ağ zım dan kö tü söz çık maz. (Mez mur lar, 17:3)

Ağ zı la net, hi le ve zu lüm do lu, di li nin al tın da kö tü lük ve fe sat

sak lı. (Mez mur lar, 10:7)
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On lar yü rek le rin de kö tü lük ta sar lar, sa va şı sü rek li kö rük ler, yı lan

gi bi dil le ri ni bi ler ler, en ge rek ze hi ri var du dak la rı nın al tın da.

(Mez mur lar, 140:2-3)

Al lah'sız ki şi baş ka la rı nı ağ zıy la yı kı ma gö tü rür, oy sa doğ ru lar

bil gi sa ye sin de kur tu lur… Dü rüst le rin kut sa ma sıy la kent ge li şir,

ama kö tü le rin ağ zı ken ti yer le bir eder. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri,

11:9, 11)

On lar dil le ri ni kı lıç gi bi bi le miş, acı söz le ri ni ok gi bi he de fe yö -

nelt miş ler, pu su la rın dan ma sum in sa nın üze ri ne at mak için. An sı -

zın vu rur lar, hiç çe kin me den. Dil le ri yü zün den yı kı ma uğ ra ya -

cak lar… (Mez mur lar: 3-4, 8)

Doğ ru ki şi nin ak lı ya nı tı nı iyi tar tar, kö tü nün ağ zı kö tü lük sa çar.

(Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 15:28)

Kö tü ki şi fe sat yük lü du dak la rı din ler, ya lan cı da yı kı cı di le ku -

lak ve rir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 17:4)

... Yü rek le ri ne do ku na cak gü zel söz ler le on la ra gü ven ver di. (Ya -

ra tı lış, 50:21)

Yü re ğim den gü zel söz ler ta şı yor... Di lim us ta bir ya za rın ka le mi

gi bi ol sun. (Mez mur lar, 45:1)

Tev rat'ta İyi li ğe Ça ğır mak, 
Kö tü lük ten Men Et mek

Kar de şi ne yü re ğin de nef ret bes le me ye cek sin. Kom şun gü nah iş -

ler se onu uya ra cak sın. Yok sa sen de gü nah iş le miş olur sun. (Le -

vi li ler, 19:17)



Ağ zın dan bil ge lik akar, di li iyi lik öğüt ler. (Sü ley man'ın Öz de yiş -

le ri, 31:26)

Doğ ru ki şi ar ka da şı na da yol gös te rir, kö tü nün tut tu ğu yol sa ken -

di ni sap tı rır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 12:26)

Ata la rı nız gi bi dav ran ma yın! Ön ce ki pey gam ber ler, "Her şe ye

ege men Rab kö tü yol la rı nız dan ve kö tü uy gu la ma la rı nız dan dö -

nün" di yor di ye rek on la rı uyar dı lar. Ne var ki, on lar din le me di -

ler, ba na al dı rış et me di ler... (Ze ke ri ya, 1:4)

"Kar deş ler, lüt fen bu kö tü lü ğü yap ma yın." de di. (Ya ra tı lış, 19:7)

Be ni din le, sa na öğüt ve re yim. Al lah se nin le ol sun... (Mı sır'dan

Çı kış, 18:19)

… "Ha yır, kar deş le rim, ri ca edi yo rum böy le bir kö tü lük yap ma -

yın… böy le bir al çak lık yap ma yın… ada ma bu kö tü lü ğü yap ma -

yın." (Ha kim ler, 19:23-24)

Kö tü lük ta sar la ya nın yü re ği hi le ci, ba rı şı öğüt le ye nin yü re ğiy se

se vinç li dir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 12:20)

Bun dan ötü rü on la rı uyar, ey in sa noğ lu, on la rı uyar. (He ze ki el, 11:4)

Kalk… o bü yük ken te git ve hal kı uyar… (Yu nus, 1:1-2)

… Be ni bı ra kıp baş ka ilah la ra kul luk et ti ler… On la rı açık ça uyar…

(1. Sa mu el, 8:8-9)

(Da vut:) Kö tü lük ten sa kı nın, iyi lik ya pın; esen li ği amaç la yın, ar -

dın ca gi din. (Mez mur lar, 34:14)

(Eyüp:) Ağ zım dan çı kan söz ler le yü rek len di rir, du dak la rım dan
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dö kü len avu tu cu söz ler le ya tış tı rır dım si zi. (Eyüp, 16:5)

Tev rat'ta Boş Söz Söy le mek ten Ka çın mak

Her emek ka zanç ge ti rir, ama boş la kır dı yok sul lu ğa gö tü rür. (Sü -

ley man'ın Öz de yiş le ri, 14:23)

… Key fi ni ze bak ma yıp boş ko nu la ra dal maz, o gü nü yü cel tir se -

niz, Rab'den zevk alır sı nız... (Ye şa ya, 58:13-14)

Bil ge ki şi boş söz ler le ya nıt lar mı, kar nı nı do ğu rüz ga rıy la dol du -

rur mu? Boş söz ler le tar tı şır, ya rar sız söy lev ler ve rir mi? (Eyüp,

15:2-3)

Bu yüz den ege men Rab şöy le di yor: "Söy le di ği niz boş söz ler, gör -

dü ğü nüz ya lan gö rüş ler den ötü rü si ze kar şı yım." Böy le di yor ege -

men Rab. (He ze ki el, 13:8)

… Öy ley se ne di ye boş boş ko nu şu yor su nuz? (Eyüp, 27:12)

… Boş laf edi yor, fe sat top lu yor için de, son ra dı şa rı çı kıp fe sa dı

ya yı yor. (Mez mur lar, 41:6)

… Si ze uy dur ma gö rüş ler den, fal cı lık tan, boş şey ler den, akıl la rın -

dan ge çen ha yal ler den söz edi yor lar. (Ye rem ya, 14:14)

Boş laf lar la be ni na sıl avu tur su nuz? Ya nıt la rı nız dan çı kan tek so -

nuç ya lan dır. (Eyüp, 21:34)

Tev rat'ta De di ko du dan Ka çın mak

Huy suz ki şi çe kiş me yi kö rük ler, de di ko du cu can dost la rı ayı rır.

(Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 16:28)
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Odun bi tin ce ateş sö ner, de di ko du cu yok olun ca kav ga di ner. Kor

için kö mür, ateş için odun ney se, çe kiş me yi alev len dir mek için

kav ga cı da öy le dir… (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 26:20-22)

De di ko du cu sır sak la ya maz, bu ne den le ağ zı gev şek olan la ar ka -

daş lık et me. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 20:19

De di ko du cu sır sak la ya maz, oy sa gü ve ni lir in san sır daş olur. (Sü -

ley man'ın Öz de yiş le ri, 11:13)

Hal kı nın ara sın da onu bu nu çe kiş ti re rek do laş ma ya cak sın.

Kom şu nun ca nı na za rar ver me ye cek sin. Rab Be nim. (Le vi li ler,

19:16)

Hep si de çok dik baş lı, onu bu nu çe kiş ti re rek do la şan in san lar dır,

tunç ka dar, de mir ka dar ka tı dır lar. Hep si baş tan çık mış tır… Rab

on la rı red det ti. (Ye rem ya, 6:28, 30)

Tev rat'ta Tav si ye Edi len Di ğer 
Ko nuş ma Şe kil le ri

Ya rın la övün me, çün kü ne ge ti re ce ği ni bi le mez sin. Se ni ken di ağ -

zın de ğil, baş ka la rı öv sün; ken di du dak la rın de ğil, ya ban cı öv sün.

(Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 27:1-2)

Ar tık bü yük ko nuş ma yın, ağ zı nız dan küs tah ça söz ler çık ma sın.

Çün kü Rab her şe yi bi len Al lah'tır; O'dur dav ra nış la rı tar tan. (1. Sa -

mu el, 2:3)

Din le me den ya nıt ver mek ah mak lık ve utanç tır. (Sü ley man'ın Öz -

de yiş le ri, 18:13)

Sev gi is te yen ki şi suç la rı ba ğış lar, ola yı di li ne do la yan sa can dost -
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la rı ayı rır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 17:9)

… Yal tak la nan ağız dan yı kım ge lir. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri,

26:28)

Akıl sı zın du dak la rı çe kiş me ye yol açar, ağ zı da da ya ğı da vet ed-

er. Akıl sı zın ağ zı ken di si ni mah ve der, du dak la rı da ca nı na tu zak -

tır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 18:6-7)

İn san ağ zı nın ürü nüy le iyi li ğe do yar, eli nin eme ği ne gö re de kar -

şı lı ğı nı alır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 12:14)

İyi in san ağ zın dan çı kan söz ler için ödül len di ri lir, ama ha in le rin

so lu du ğu zor ba lık tır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 13:2)
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… Al lah'ın hu zu run da dü şün me yi en gel li yor sun. Çün kü su çun

ağ zı nı kış kır tı yor, hi le kar la rın di liy le ko nu şu yor sun. Ken di

ağ zın se ni suç lu yor, ben de ğil, du dak la rın sa na kar şı ta nık lık

edi yor. (Eyüp, 15:4-6)

Kö tü ki şi nin gü nah lı söz le ri ken di si için tu zak tır, ama doğ ru

ki şi sı kın tı yı at la tır. (Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 12:13)

Sus tur sun Rab dal ka vuk la rın ağ zı nı, bü yük le nen dil le ri. On -

lar ki, "Di li miz le ka za nı rız, du dak la rı mız em ri miz de, kim bi ze

efen di lik ede bi lir?" der ler. (Mez mur lar, 12:3)
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Ya lan Söy le me mek

... Bir bi ri ni ze ya lan söy le me ye cek si niz. Be nim adım la ya lan ye -

re ant iç me ye cek si niz... (Le vi li ler, 19:11-12)

Kom şu na kar şı ya lan ye re ta nık lık et me ye cek sin. (Mı sır'dan Çı -

kış, 20:16; Ya sa'nın Tek ra rı, 5:20)

Ya lan dan uzak du ra cak, suç suz ve doğ ru ki şi yi öl dür me ye cek si -

niz. Çün kü Ben kö tü ki şi yi ak la mam. (Mı sır'dan Çı kış, 23:7)

Ya lan ha ber ta şı ma ya cak sın, hak sız şa hit ol mak için kö tü ye el

ver me ye cek sin. Kö tü lük için çok lu ğun pe şin de ol ma ya cak sın ve

bir da va da ada le ti boz mak için çok lu ğun ar dın ca sa pa rak söy le -

me ye cek sin... (Mı sır'dan Çı kış, 23:1-2) 

Ka yıp bir eş ya bu lup ya lan söy ler se, ya lan ye re ant içer se, ya ni

in san la rın iş le ye bi le ce ği bu suç lar dan bi ri ni iş -

ler se, gü nah iş le miş olur ve suç lu sa yı lır...

(Le vi li ler 6:3-4)

... ge ri de ka lan lar hak sız lık et me ye cek,

ya lan söy le me ye cek, kim se yi al dat ma -



ya cak, tok kar na ya ta cak lar ve on la rı kor ku tan ol ma ya cak. (Se fen -

ya, 3:13)

Hır sız lık Yap ma mak

Çal ma ya cak sın. (Mı sır'dan Çı kış, 20:15; Ya sa'nın Tek ra rı, 5:19)

Çal ma ya cak sı nız. Hi le yap ma ya cak sı nız. Bir bi ri ni ze ya lan söy le -

me ye cek si niz. (Le vi li ler, 19:11)

... Ev le re hır sız gi ri yor, dı şar da hay dut çe te le ri soy gun ya pı yor.

Ne var ki, dü şün mü yor lar, kö tü lük le ri ni unut ma dı ğı mı. Gü nah la -

rı ku şa tı yor on la rı, gö zü mün önün de ler. (Ho şe a, 7:1-2)

Çal mak, adam öl dür mek, zi na et mek, ya lan ye re ant iç mek, Ba al'a

bu hur yak mak, ta nı ma dı ğı nız baş ka ilah la rın ar dın ca git mek, bü -

tün bu iğ renç lik le ri yap mak için mi Ba na ait olan ta pı na ğa ge lip

önüm de du ru yor, gü ven lik te yiz di yor su nuz? (Ye rem ya, 7:9-10)

Hır sız la or tak ola nın düş ma nı ken di si dir... (Sü ley man'ın Öz de yiş -

le ri, 29:24)

Do muz Eti Ye me mek

Do muz ça tal ve ya rık tır nak lı dır, ama ge viş ge tir mez. Si zin için

kir li sa yı lır. Bu hay van la rın eti ni ye me ye cek, le şi ne do kun ma ya -

cak sı nız, si zin için kir li dir. (Le vi li ler, 11:7-8)
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... Do muz eti yer ler; kap la rın da ha ram et var. (Ye şa ya, 65:4)

"... Do muz, fa re ve öte ki iğ renç hay van la rın eti ni yi yen le rin or ta -

sın da du ra nı iz le yen ler hep bir lik te yok ola cak lar." di yor Rab. (Ye -

şa ya, 66:17)

Fa iz le Pa ra Kul lan ma mak

Kar de şi ni ze pa ra, yi ye cek ya da fa iz ge ti ren baş ka bir şey ödünç

ver di ği niz de, on dan fa iz al ma ya cak sı nız. (Ya sa'nın Tek ra rı, 23:19)

... Ara nız da ya şa yan bir yok su la ödünç pa ra ve rir se niz, ona te fe ci

gi bi dav ran ma ya cak sı nız. Üze ri ne fa iz ek le me ye cek si niz. (Mı -

sır'dan Çı kış, 22:25)

On dan fa iz ve kar al ma. Al lah'ın dan kork ki, kar de şin ya nın da ya -

şa mı nı sür dü re bil sin. Ona fa iz le pa ra ver me ye cek sin. Ödünç ver -

di ğin yi ye cek ten kar al ma ya cak sın. (Le vi li ler, 25:36-37)

Pa ra sı nı fai ze ver mez... Böy le ya şa yan as la sar sıl ma ya cak. (Mez -

mur lar, 15:5)

Kar deş le rim, adam la rım ve ben ödünç ola rak hal ka pa ra ve buğ -

day ve ri yo ruz. Lüt fen fa iz al mak tan vaz ge çe lim! (Ne hem ya, 5:10)

Di ye lim ki, adil ve doğ ru ola nı ya pan doğ ru bir adam var... Fa iz le

pa ra ver mez. (He ze ki el, 18:5, 8)

Fal, Bü yü Gi bi İş ler le Uğ raş ma mak

… Ke ha net te bu lun ma ya cak, fal cı lık yap ma ya cak sı nız. (Le vi li ler,

19:26)
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… Fa la bak mak için kul lan dı ğı ka se de ğil mi bu? Bu nu yap mak la

kö tü lük et ti niz. (Ya ra tı lış, 44:5)

Ara nız da… fal cı, bü yü cü, mus ka cı, med yum, ruh ça ğı ran ya da

ölü le rin ruh la rı na da nı şan kim se ol ma sın. Çün kü Rab bun la rı ya -

pan lar dan tik si nir. Al lah'ınız Rab, bu iğ renç tö re le ri yü zün den bu

ulus la rı önü nüz den ko va cak tır. (Ya sa'nın Tek ra rı, 18:10-12)

Ül ke le ri ni ala ca ğı nız ulus lar bü yü cü le rin, fal cı la rın öğü dü ne ku -

lak ve rir ler. Ama Al lah'ınız Rab bu na izin ver mi yor. (Ya sa'nın

Tek ra rı, 18:14)

... Fal cı lık, bü yü cü lük yap tı lar. Rab'bin gö zün de kö tü ola nı yap -

tı lar... (2. Kral lar, 17:17)

Ben söy le me di ğim hal de, Rab'bin sö zü dür di yor su nuz. Oy sa gör -

dü ğü nüz gö rüş ler uy dur ma, yap tı ğı nız fal cı lık ya lan de ğil mi?

Bu yüz den ege men Rab şöy le di yor: Söy le di ği niz boş söz ler, gör -

dü ğü nüz ya lan gö rüş ler den ötü rü si ze kar şı yım. Böy le di yor ege -

men Rab. Elim uy dur ma gö rüş gö ren, ya lan ye re fal cı lık eden

pey gam ber le re kar şı ola cak... Bir da ha uy dur ma gö rüş ler gör me -

ye cek, fal cı lık et me ye cek si niz... (He ze ki el, 13:7-9, 23)

Si ze ge lin ce... fal cı la rı nı zı, düş gö ren le ri ni zi, med yum la rı nı zı,

bü yü cü le ri ni zi din le me yin!... (Ye rem ya, 27:9)

Si ze iliş kin gö rüş ler al da tı cı dır, açı lan fal ya lan dır... On la rın gü nü

yak laş tı, so nun da yar gı gün le ri gel di. (He ze ki el, 21:29)

Bü yü yap ma gü cü nü zü kı ra ca ğım, ara nız da fal cı kal ma ya cak.

Put la rı nı zı, di ki li taş la rı nı zı kal dı rıp ata ca ğım. El le ri niz le yap tı ğı -

nız put la ra ar tık tap ma ya cak sı nız... Söz din le me yen ulus la rı öf ke

ve ga zap la ce za lan dı ra ca ğım. (Mi ka, 5:12-15)
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... Si ze uy dur ma gö rüş ler den, fal cı lık tan, boş şey ler den, akıl la rın -

dan ge çen ha yal ler den söz edi yor lar... Yap tık la rı kö tü lü ğü ken di

baş la rı na ge ti re ce ğim. (Ye rem ya, 14:14-16)

Rüş vet Al ma mak

Yar gı lar ken hak sız lık yap ma ya cak, kim se yi ka yır ma ya cak sı nız.

Rüş vet al ma ya cak sı nız. Çün kü rüş vet bil ge ki şi nin göz le ri ni kör

eder, hak lı yı hak sız çı ka rır. (Ya sa'nın Tek ra rı, 16:19; Mı sır'dan Çı -

kış, 23:8)

Suç suz bi ri ni öl dür mek için rüş vet ala na la net ol sun! (Ya sa'nın

Tek ra rı, 27:25)

Ama doğ ru yol da yü rü yüp doğ ru dü rüst ko nu şan, zor ba lık la edi -

ni len ka zan cı red de den, eli ni rüş vet ten uzak tu tan... yük sek ler de

otu ra cak… Ek me ği sağ la na cak, hiç su suz kal ma ya cak. (Ye şa ya,

33:15-16)

Çün kü is yan la rı nı zın çok, gü nah la rı nı zın sa yı sız ol du ğu nu bi li yo -

rum, ey doğ ru ki şi ye bas kı ya pan, rüş vet alan, mah ke me de maz -

lu mun hak kı nı yi yen ler! (Amos, 5:12)

... Suç su za kar şı rüş vet al maz. Böy le ya şa yan as la sar sıl ma ya cak.

(Mez mur lar, 15:5)

... Rüş vet uğ ru na kö tü yü hak lı çı ka ran la rın, hak lı la rın hak kı nı
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elin den alan la rın vay ha li ne! (Ye şa ya, 5:22-23)

Onun için Rab'den kor kun, dik kat le yar gı la yın. Çün kü

Al lah'ımız Rab kim se nin hak sız lık yap ma sı na, kim se yi ka yır ma sı -

na, rüş vet al ma sı na göz yum maz. (2. Ta rih ler, 19:7)

Dik kat et, pa ra se ni baş tan çı kar ma sın, bü yük bir rüş vet se ni sap -

tır ma sın. (Eyüp, 36:18)

Hi le Yap ma mak

… Hi le yap ma ya cak sı nız… (Le vi li ler, 19:11)

Su çu Rab ta ra fın dan sa yıl ma yan, ru hun da hi le bu lun ma yan in sa -

na ne mut lu! (Mez mur lar, 32:2)

İyi ki şi Rab'bin lüt fu na erer, ama dü zen ba zı Rab mah kum eder.

(Sü ley man'ın Öz de yiş le ri, 12:2)

Cinayet İşlememek

Adam öl dür me ye cek sin. (Mı sır'dan Çı kış, 20:13; Ya sa'nın Tek ra rı, 5:17)

Ya lan dan uzak du ra cak, suç suz ve doğ ru ki şi yi öl dür me ye cek si -

niz. Çün kü Ben kö tü ki şi yi ak la mam. (Mı sır'dan Çı kış, 23:7)

Çal mak, adam öl dür mek, zi na et mek, ya lan ye re ant iç mek, Ba al'a
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bu hur yak mak, ta nı ma dı ğı nız baş ka ilah la rın ar dın ca git mek, bü -

tün bu iğ renç lik le ri yap mak için mi Ba na ait olan ta pı na ğa ge lip

önüm de du ru yor, gü ven lik te yiz di yor su nuz? (Ye rem ya, 7:9-10)

Oğ lum, se ni ayart ma ya ça lı şan gü nah kar la ra tes lim ol ma. Şöy le

di ye bi lir ler: "Bi zim le gel, adam öl dür mek için pu su ya ya ta lım,

zevk uğ ru na ma sum ki şi le ri tu za ğa dü şü re lim." (Sü ley man'ın Öz -

de yiş le ri, 1:10-11)

Zi na Yap ma mak

Zi na et me ye cek sin. (Mı sır'dan Çı kış, 20:14; Ya sa'nın Tek ra rı 5:18)

Yap tık la rı iş ler Al lah'la rı na dön me ye izin ver mi yor, çün kü zi na

ru hu var iç le rin de, Rab'bi ta nı mı yor lar. (Ho şe a, 5:4)

... Zi na ru hu on la rı sap tır dı, ken di Al lah'la rın dan ay rı la rak zi na

et ti ler. (Ho şe a, 4:12)

... Öte ki halk lar gi bi se vin me, coş ma! Çün kü ken di Al lah'ına ve fa -

sız lık ede rek zi na et tin, har man yer le ri nin tü mün de zi na ka zan cı -

na gö nül ver din. (Ho şe a, 9:1)

... Ül ke zi na eden ler le do lu... İz le dik le ri yol kö tü... (Ye rem ya,

23:10)

Zi na eden adam sağ du yu dan yok sun dur. Yap tık la rıy la ken di ni

yok eder. Pa yı na dü şen da yak ve onur suz luk tur, as la kur tu la maz

utanç tan. (Sü ley man'ın Öz de yiş ler, 6:32-33)

Zi na ede nin gö zü ala ca ka ran lık ta dır, "Be ni kim se gör mez" di ye

dü şü nür... Ka ran lı ğın deh şe tiy le dost tur lar. (Eyüp 24:15-17)
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Eş cin sel li ğin Ya sak lan ma sı

Bir er kek baş ka bir er kek le cin sel iliş ki ku rar sa, iki si de iğ renç lik

et miş olur... (Le vi li ler, 20:13)

Ka dın la ya tar gi bi bir er kek le yat ma. Bu iğ renç tir. (Le vi li ler, 18:22)

Ka nın Ya sak Ol ma sı

… Kan ye me ye cek si niz. Ya şa dı ğı nız her yer de ku şak lar bo yun ca

bu ku ral hep ge çer li ola cak. (Le vi li ler, 3:17)

Ne re de ya şar sa nız ya şa yın, hiç bir ku şun ya da hay va nın ka nı nı

ye me ye cek si niz. (Le vi li ler, 7:26)

Ama kan ye me me ye dik kat edin… Kan ye me me li si niz… Kan ye -

me ye cek si niz. Öy le ki, si ze ve siz den son ra ge len ço cuk la rı nı za

255

Ha run Yah ya (Ad nan Ok tar)



iyi lik gel sin. Böy le ce Rab'bin gö zün de doğ ru ola nı yap mış olur su -

nuz. (Ya sa'nın Tek ra rı, 12:23-25)

An cak kan ye me ye cek si niz… (Ya sa'nın Tek ra rı, 15:23)

Ölü Hay van Eti nin Ya sak Ol ma sı

Ölü bu lun muş ya da ya ba nıl hay van lar ta ra fın dan par ça lan mış

bir le şi yi ye rek ken di ni kir let me ye cek tir. Rab Be nim. Ka hin ler

buy ruk la rı ma uy ma lı dır... (Le vi li ler, 22:8-9)

Ka hin ler ölü bu lun muş ya da ya ba nıl hay van ta ra fın dan par ça -

lan mış hiç bir kuş ya da hay van ye me ye cek. (Le vi li ler, 44:31)

Ken di li ğin den ölen hiç bir hay va nın eti ni ye me ye cek si niz… (Ya -

sa'nın Tek ra rı, 14:21)

Yer li ol sun, ya ban cı ol sun ölü bul du ğu ya da ya ba nıl hay van la rın

par ça la dı ğı bir hay va nın le şi ni yi yen her kes… kir li sa yı la cak -

tır… (Le vi li ler, 17:5)
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Tev rat'ta Kı yam (Ayak ta Dur mak)

... Aya ğa kal kıp... Rab'bi yük sek ses le öv dü ler. (2. Ta rih ler, 20:19)

... Aya ğa kal kıp yük sek ses le Al lah'la rı Rab'be ya kar dı lar... "Aya ğa

kal kın!" de di ler, "Baş lan gıç tan son su za ka dar var olan Al lah'ınız

Rab'be öv gü ler ol sun..." (Ne hem ya, 9:4-5)

... Aya ğa kalk tı ve yü züs tü ye re ka pa na rak üç kez eğil di. (1. Sa mu -

el, 2:41)

Tev rat'ta Rü ku (Diz le re Eğil mek)

… Baş ka ilah la ra tap ma ya cak, ön le rin de eğil me ye -

cek, on la ra kul luk et me ye cek, kur ban kes me ye cek -

si niz. Yal nız ca ulu gü cüy le her ye re eri şen eliy le



siz le ri Mı sır'dan çı ka ran Rab'be ta pı na cak sı nız. Onun önün de eği -

lip Ona kur ban ke se cek si niz. (2. Kral lar, 17:35-36)

Adam eği lip Rab'be ta pın dı. (Ya ra tı lış, 24:26)

... Se vinç le öv gü ler sun du lar, baş la rı nı eğip ta pın dı lar. (2. Ta rih ler

29:30)

Eği lip Rab'be ta pın dım… Rab'be öv gü ler sun dum. (Ya ra tı lış, 24:48)

Ge lin, ta pı na lım, eği le lim, bi zi ya ra tan Rab'bin önün de diz çö ke lim.

(Mez mur lar, 95:6)

… Eği lip ta pın dı lar. Son ra gi dip Rab'bin Mu sa'yla Ha run'a ver di ği

buy ru ğu ek sik siz uy gu la dı lar. (Mı sır'dan Çı kış, 12:27-28)

Halk inan dı; Rab'bin ken di le riy le il gi len di ği ni, çek tik le ri sı kın tı yı

gör müş ol du ğu nu du yun ca, eği lip ta pın dı lar. (Mı sır'dan Çı kış, 4:31)

Tev rat'ta Sec de (Ye re Ka pan mak)

... Yü züs tü ye re ka pa na rak üç kez eğil di... (1. Sa mu el 20:41)
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Ez ra yü ce Al lah'a, Rab'be öv gü ler sun du. Bü tün halk el le ri ni kal dı -

ra rak, "Amin! Amin!" di ye kar şı lık ver di. Hep bir lik te eği lip ye re

ka pa na rak Rab'be ta pın dı lar. (Ne hem ya, 8:6)

Av ram (İb ra him) yü züs tü ye re ka pan dı... (Ya ra tı lış ,17:3)

İb ra him'in uşa ğı bu söz le ri du yun ca, ye re ka pa na rak Rab'be ta pın -

dı. (Ya ra tı lış, 24:52)

Mu sa he men ye re ka pa nıp ta pın dı. (Mı sır'dan Çı kış, 34:8)

Bu nu du yan Mu sa yü züs tü ye re ka pan dı. (Çöl de Sa yım, 16:4)

Mu sa'yla Ha run yü züs tü ye re ka pa na rak, "Ey Al lah, bü tün in san

ruh la rı nın Al lah'ı!" de di ler... (Çöl de Sa yım, 16:22)

Mu sa'yla Ha run... yü züs tü ye re ka pan dı lar. Rab'bin gör ke mi on la -

ra gö rün dü. (Çöl de Sa yım, 20:6)

Al lah'ın söz le ri ni du yan, Her şe ye Gü cü Ye ten'in te cel li le ri ni gö ren,

ye re ka pa nan, Al lah'ın göz le ri ni aç tı ğı ki şi bil di ri yor. (Çöl de Sa yım,

24:4)
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... O za man Ye şu yü züs tü ye re ka pa nıp Ona ta pın dı... (Ye şu, 5:14)

Halk olan la rı gö rün ce yü züs tü ye re ka pan dı. "Rab Al lah'tır, Rab

Al lah'tır!" de di ler. (1. Kral lar, 18:39)

... Ta pı nak ta onun la bir lik te ye re ka pan dı ğım da, Rab bu ku lu nu

ba ğış la sın. (2. Kral lar, 5:18)

Al lah'ın... önün de baş la rı nı eğip ye re ka pan dı. (1. Ta rih ler, 29:20)

... Av lu da yü züs tü ye re ka pan dı lar; Rab'be ta pı na rak Onu öv dü ler.

(2. Ta rih ler, 7:3)

... Kral la ya nın da ki ler ye re ka pa nıp ta pın dı lar... Rab'bi öv me le ri ni

söy le di ler. On lar da se vinç le öv gü ler sun du lar, baş la rı nı eğip ta pın -

dı lar. (2. Ta rih ler 29:29-30)

... Ye re ka pa nıp ta pın dı. De di ki, "Bu dün ya ya çıp lak gel dim, çıp lak

gi de ce ğim. Rab ver di, Rab al dı, Rab'bin adı na öv gü ler ol sun!"

(Eyüp, 1:20-21)

Bü tün kral lar önün de ye re ka pan sın, bü tün ulus lar Ona kul luk et -

sin! (Mez mur lar, 72:11)

Rab in sa na bo yun du ruk ta kın ca, in san tek ba şı na otu rup sus ma lı;

umu du nu kes me den ye re ka pan ma lı. (Ağıt lar, 3:28-29)

Tev rat'ta Ka'de (Sec de den Son ra Otu ruş)

Ge lin, ta pı na lım, eği le lim, bi zi ya ra tan Rab'bin önün de diz çö ke -

lim. (Mez mur lar, 95:6)
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… Her gün üç kez diz çö küp du a et ti, Al lah'ına öv gü ler sun du.

(Da ni el, 6:10)

Ak şam su nu su saa ti ge lin ce… diz le rim üze ri ne dü şüp el le ri mi

Al lah'ım Rab'be aç tım. (Ez ra, 9:5)

Sü ley man, Rab'be du ası nı ve yal va rı şı nı bi ti rin ce, el le ri gök le re açık,

diz le ri üze ri ne çök müş ol du ğu Rab'bin su na ğı nın önün den kalk tı.

(1. Kral lar, 8:54)

… Diz çö küp el le ri ni gök le re aç tı. (2. Ta rih ler, 6:13)
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Tev rat'ta Oruç

Oruç tut tuk ve bu ko nu da Al lah'ımı za ya kar dık. O da ya ka rı şı mı zı

ya nıt la dı. (Ez ra, 8:23)

... Oruç tu tup gök le rin Al lah'ına du a et tim. (Ne hem ya, 1:4)

... O gün ak şa ma dek oruç tut tu lar... (1. Ha kim ler, 20:26)

... O gün oruç tut tu lar ... (1. Sa mu el, 7:6)

... Çu la sa rı nıp oruç tut ma ya baş la dı. Çul için de ya tıp kal ka rak, al -

çak gö nül lü bir yol tut tu. (1. Kral lar 21:27)

Ay nı ayın yir mi dör dün cü gü nü... hep si oruç tut muş, çul ku şan mış,

ba şı na top rak serp miş ti. (Ne hem ya, 9:1)

Sen oruç gü nü Rab'bin ta pı na ğı na git. Ora da ki hal ka sa na yaz dır dı -

ğım Rab'bin söz le ri ni to mar dan oku... Rab'bin önün de oruç ilan

edil di. (Ye rem ya, 36:6, 9)

Bu nun üze ri ne yü zü mü Rab Al lah'a çe vir dim. Du ay la, ya ka rış la,

oruç la Ona yal var dım; çul ku şa nıp kül de otur dum. (Da ni el, 9:3)

Oruç için gün be lir le yin, özel bir top lan tı ya pın; yaş lı la rı ve ül ke de

ya şa yan la rın tü mü nü Al lah'ınız Rab'bin ta pı na ğı na top la yıp Rab'be

ya ka rın. (Yo el, 1:14)

Her şe ye ege men Rab di yor ki, "Dör dün cü, be şin ci, ye din ci ve

onun cu ay la rın oruç la rı... se vinç, coş ku do lu mut lu bay ram lar ola -

cak. Bu ne den le ger çe ği ve esen li ği se vin." (Ze ke ri ya, 8:19)
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Tev rat'ta Ze kat-Sa da ka İba de ti

Bağ bo zu mun da ba ğı nı zı tü müy le dev şir me ye cek, ye re dü şen

üzüm le ri top la ma ya cak sı nız. On la rı yok sul la ra ve ya ban cı la ra bı -

ra ka cak sı nız... (Le vi li ler, 19:10)

Ül ke niz de ki ekin le ri bi çer ken tar la la rı nı zı sı nır la rı na ka dar biç me -

yin. Ar ta ka lan ba şak la rı top la ma yın. On la rı yok sul la ra ve ya ban cı -

la ra bı ra ka cak sı nız... (Le vi li ler, 23:22)

Bir kar de şin yok sul la şır, muh taç du ru ma dü şer se, ona yar dım et -

me li sin. Ara nız da ka lan bir ya ban cı ya da ko nuk gi bi ya şa ya cak.

(Le vi li ler, 25:35)

Al lah'ınız Rab'bin si ze ve re ce ği ül ke nin her han gi bir ken tin de ya şa -

yan kar deş le ri niz den bi ri yok sul sa, yü re ği ni zi ka tı laş tır ma yın, yok -

sul kar de şi ni ze eli sı kı dav ran ma yın. Ter si ne, eli niz açık ol sun; ge -

rek si nim le ri ni kar şı la ya cak ka dar ona ödünç ve rin. "Ye din ci yıl,

borç la rı ba ğış la ma yı lı ya kın dır." di ye rek yü re ği niz de kö tü dü şün -

ce ba rın dır mak tan sa kı nın. Öy le ki, yok sul kar de şi ni ze kar şı eli sı kı

dav ra nıp ona yar dım et mek ten ka çın ma ya sı nız. Yok sul kar de şi niz

siz den Rab'be ya kı na bi lir, siz de gü nah iş le miş olur su nuz. Ona bol

bol ve rin, ve rir ken yü re ği niz de is tek siz lik ol ma sın. Bun dan ötü rü

Al lah'ınız Rab bü tün iş le ri niz de ve el at tı ğı nız her şey de si zi kut sa -

ya cak tır. Ül ke de her za man yok sul lar ola cak. Bu nun için, ül ke niz de

ya şa yan kar deş le ri ni ze, yok sul la ra, ge rek si ni mi olan la ra eli

açık dav ran ma nı zı bu yu ru yo rum. (Ya sa'nın Tek ra rı,

15:7-11)
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Siz ler, Le vi li ler ve ara nız da ya şa yan ya ban cı lar Al lah'ınız Rab'bin

si ze ve ai le ni ze ver di ği bü tün iyi şey ler için se vi ne cek si niz. Üçün cü

yıl, on da lı ğı ver me yı lı, bü tün ürü nü nü zün on da lı ğı nı bir ya na

ayı rın. Ayır ma işi ni bi tir di ği niz de, on da lı ğı Le vi li ler'e, ya ban cı la ra,

ök süz le re ve dul ka dın la ra ve re cek si niz. Öy le ki, on lar da kent le ri -

niz de yi yip doy sun lar. Son ra Al lah'ınız Rab'be, "Ba na bu yur du ğun

gi bi… ver dim" di ye cek si niz, "Buy ruk la rın dan ay rıl ma dım, hiç bi ri ni

unut ma dım." (Ya sa'nın Tek ra rı, 11-13)

Tev rat'ta Ab dest 

Yı kan mak için tunç bir ka zan yap. Ayak lı ğı da tunç tan ola cak. Bu -

luş ma Ça dı rı ile su na ğın ara sı na ko yup içi ne su dol dur. Ha run'la

oğul la rı el le ri ni, ayak la rı nı ora da yı ka ya cak lar. Bu luş ma Ça dı rı'na

gir me den ya da Rab için ya kı lan su nu yu su na rak hiz met et mek

üze re su na ğa yak laş ma dan ön ce... el le ri ni, ayak la rı nı yı ka ma lı lar.

Ha run'la so yu nun bü tün ku şak la rı bo yun ca sü rek li bir ku ral ola cak

bu. (Mı sır'dan Çı kış, 30:18-21)

Ha run'la oğul la rı nı Bu luş ma Ça dı rı'nın gi riş bö lü mü ne ge ti rip yı -

ka... Ka za nı Bu luş ma Ça dı rı ile su nak ara sı na koy du, yı kan mak

için içi ne su dol dur du. Mu sa, Ha run ve Ha run'un oğul la rı el le ri ni,

ayak la rı nı ora da yı ka dı lar. Ne za man Bu luş ma Ça dı rı'na gi rip su -

na ğa yak laş sa lar, Rab'bin Mu sa'ya bu yur du ğu gi bi ora da yı kan dı -

lar. (Mı sır'dan Çı kış, 40:12, 30-32)

Ha run'la oğul la rı nı Bu luş ma Ça dı -

rı'nın gi riş bö lü mü ne ge ti rip

yı ka. (Mı sır'dan Çı kış, 29:4)

265

Ha run Yah ya (Ad nan Ok tar)



266

TEVRAT'TAN HİKMETLER VE GÜZEL ÖĞÜTLER

Al lah Ku ran'da tüm iman eden ler için Pey gam be ri miz

(sav)'de "çok gü zel ör nek ler" ol du ğu nu bil dir miş tir. Bu ne den le,

Pey gam ber Efen di miz (sav)'in gün lük ya şa mı tüm Müs lü man lar

için çok önem li ve de ğer li dir. Sa lih mü min ler gün lük ha yat la rı -

nın Pey gam be ri miz (sav)'in ha ya tı na ben ze me si için özen gös te -

rir ler. Hz. Mu ham med (sav)'in bir gü nü nü na sıl ge çir di ği, han gi

ye mek le ri sev di ği, bun la rı na sıl ye di ği, ne tarz kı ya fet le ri ol du ğu,

saç la rı nı na sıl şe kil len dir di ği, te miz lik ko nu sun da ki has sa si ye ti,

soh bet le ri, Müs lü man la ra ve di ğer in san la ra na sıl dav ran dı ğı

mü min ler için çok kıy met li bil gi ler dir. 

Pey gam be ri miz (sav) ve as ha bı nın (sa ha be le rin, ya kın çev re -

si nin) yap mış ol du ğu amel ve fi il ler, sün net ola rak ad lan -

dı rı lır ve tüm Müs lü man lar bu sün ne te uy gun

ya şa mak la mü kel lef tir. Hz. Adem'den iti -

ba ren gön de ri len tüm el çi le rin üs tün

ah lak la rı ve di ğer in san la ra ör nek ola -

cak ya şam la rı var dır Pey gam ber

Efen di miz (sav)'in bil dir di ği ne gö re,

tüm el çi ler Rab bi miz'in gü zel ah lak,



hey bet, hik met, et ki li hi ta bet, asa let ve nur ih san et ti ği kut lu in -

san lar dır. Bu mü ba rek şa hıs la rın ya şam la rı, top lum la ra ışık tu tan

adet le ri ve edep le ri de on la rın sün ne ti dir. Pey gam be ri miz (sav)

ha dis-i şe rif le rin de, tüm pey gam ber le rin ve gön de ri len el çi le rin

sün net le ri nin bir bi ri ne ben zer ol duk la rı nı ha ber ver miş tir. Pey -

gam be ri miz (sav)'in sün ne ti de pey gam ber ler sil si le si nin sün ne ti -

dir ve "Sün net le rin en gü ze li Mu ham med (sav)'in sün ne ti dir" ha di -

sin de buy rul du ğu gi bi, bun la rın en gü ze li dir. 

Ku ran'da da tüm pey gam ber le rin ay nı soy dan gel dik le ri, ay -

nı inanç ve ah lak üze ri ne ol duk la rı ha ber ve ri lir: 

Bu, İb ra him'e, kav mi ne kar şı ver di ği miz de li li miz dir.

Biz, di le di ği mi zi de re ce ler le yük sel ti riz. Şüp he siz se nin

Rab'bin, hü küm ve hik met sa hi bi dir, bi len dir. Ve ona İs -

hak'ı ve Ya kup'u ar ma ğan et tik, hep si ni hi da ye te eriş tir -

dik; bun dan ön ce de Nuh'u ve onun so yun dan Da vut'u,

Sü ley man'ı, Ey yüp'ü, Yu suf'u, Mu sa'yı ve Ha run'u hi da -

ye te ulaş tır dık. Biz, iyi lik ya pan la rı iş te böy le ödül len di -

ri riz. Ze ke ri ya'yı, Yah ya'yı, İsa'yı ve İl yas'ı da (hi da ye te

eriş tir dik.) On la rın hep si sa lih ler den dir. İs ma il'i, El ya -

sa'yı, Yu nus'u ve Lut'u da (hi da ye te eriş tir dik). On la rın

hep si ni alem le re üs tün kıl dık. Ba ba la rın dan, soy la rın dan

ve kar deş le rin den, ki mi ni (bun la ra kat tık); on la rı da seç -

tik ve dos doğ ru yo la yö nel tip-ilet tik. Bu, Al lah'ın hi da ye -

ti dir; kul la rın dan di le di ği ni bu nun la hi da ye te er di rir.

On lar da şirk koş sa lar dı, el bet te bü tün ya pıp-et tik le ri 'on -

lar adı na' bo şa çık mış olur du. Bun lar, ken di le ri ne ki tap,

hik met ve pey gam ber lik ver dik le ri miz dir... (En'am Su re -

si, 83-89)
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İş te bun -

lar; ken di le ri -

ne Al lah'ın ni -

met ver di ği pey -

g a m  b e r  l e r  d e n  d i r ;

Adem'in so yun dan, Nuh

ile bir lik te ta şı dık la rı mız

(in san ne sil le rin)den, İb ra him

ve İs ra il'in (Ya kup'un) so yun dan,

doğ ru yo la eriş tir dik le ri miz den ve

seç tik le ri miz den dir ler. On la ra Rah man

(olan Al lah')ın ayet le ri okun du ğun da, ağ la -

ya rak sec de ye ka pa nır lar. (Mer yem Su re si, 58)

Hz. Mu sa'ya vah ye dil miş olan Tev rat de tay lı ola -

rak in ce len di ğin de, için de Pey gam be ri miz (sav)'den ön -

ce ya şa mış olan el çi le rin ve ne bi le rin ha yat la rıy la, ah lak la -

rıy la ve sün net le riy le önem li bil gi ler ol du ğu gö rü lür. Gü nü -

müz de ki Tev rat, za man için de tah rif ol muş ve çe şit li bo zul ma la ra

uğ ra mış tır. Tev rat'ta yer alan bil gi le rin han gi si nin doğ ru han gi si -

nin yan lış ol du ğu nu an la mak ise, Ku ran ve sün net ışı ğın da bu bil -

gi le ri de ğer len dir mek le müm kün dür. Pey gam be ri miz (sav)'in

sün ne ti ne ben zer lik gös te ren ve Ku ran ayet le ri ne uy gun Tev rat

açık la ma la rı, doğ ru ol du ğu na hüs nü zan edi len açık la ma lar dır. Bu

ba kış açı sıy la in ce len di ğin de, Tev rat'ta an la tı lan pey gam ber sün -

net le riy le, Pey gam be ri miz (sav)'in mü ba rek sün ne ti ara sın da ki

ben zer lik ler de or ta ya çı ka cak tır. 

Ki ta bın bu bö lü mün de, alem le re nur ola rak gön de ri len son

pey gam ber Hz. Mu ham med (sav)'in sün ne ti ne ben ze yen ve bu

sün ne te uy gun Tev rat açık la ma la rı yer al mak ta dır.

268

TEVRAT'TAN HİKMETLER VE GÜZEL ÖĞÜTLER



269

Ha run Yah ya (Ad nan Ok tar)

Tev rat'ta Ta rif Edi len Kı ya fet Şe kil le ri

Tak ke ta kıl ma sı:

Ha run'un oğul la rı na min tan lar, ku şak lar, gör kem ve say gın lık

ka zan dı ra cak baş lık lar yap. (Mı sır'dan Çı kış, 28:40)

Bel le ri ne ku şak bağ la, baş la rı na baş lık koy. Ka lı cı bir ku -

ral ola rak ka hin lik on la rın işi ola cak. Böy le ce Ha run'la

oğul la rı nı ata mış ola cak sın. (Mı sır'dan Çı kış, 29:9 )

Ha run'un oğul la rı nı öne çı kar dı, on la ra min -

tan giy dir di, bel le ri ne ku şak bağ la dı, baş la -

rı na baş lık koy du. Mu sa her şe yi Rab'bin

bu yur du ğu gi bi yap tı. (Le vi li ler, 8:13)

Tak ke gi yer di. Ba zen onu sa rı ğın al tın dan ba zen de tek gi yer -

di. Ba zen de onu çı kar tıp ba şı na ve al nı na şal bağ lar dı. (Tir mi -

zi, Şe ma il'de, s. 9; Bu ha ri, cilt 4, s. 248)

Mü ba re ğin el bi se si nin ço ğu be yaz idi. Tak ke si nin üze ri ne sa -

rık bı ra kır dı. Göm le ği ni sağ ta raf tan giy me ye baş lar dı. Cu ma

gü nün de giy di ği özel bir el bi se si var dı. (el-Me na kib, cilt 1, s.

145; ed-Daa im, cilt 2, s. 207)

Re su lul lah (sav) çiz gi li tak ke ta kar dı. (el-Me ka rim, cilt 1, s.

137; ed-Daa im, cilt 2, s. 159)



Göm lek gi yil me si:

İn ce ke ten den iş le me li bir min tan* do ku, in ce ke ten den bir sa rık,

bir de na kış lı ku şak yap. (Mı sır'dan Çı kış, 28:39)

* Min tan: Ya ka sız, uzun kol lu er kek göm le ği.

Ha run'un oğul la rı nı öne çı ka rıp on la ra min tan giy dir. (Mı sır'dan

Çı kış, 29:8)

Oğul la rı nı ge ti rip min tan la rı giy dir.

(Mı sır'dan Çı kış, 40:14)

Ha run'a min ta nı giy -

dir di, be li ne ku şa ğı

bağ la dı, üze ri ne kaf -

ta nı, onun üze ri ne

de efo du* giy dir di...

(Le vi li ler, 8:7)

* Efod: En ta ri nin üze ri ne

gi yi len bir tür kı ya fet.

Ga za li, İh ya u'l-Ulum ki ta bın da şöy le di yor: Re su lul lah (sav)

ken di si için ha zır la nan her tür lü el bi se yi gi yer di. Göm lek,

cüp pe, şal, vs. (Ga za li, İh ya u'l-Ulum)

Onu göm le ği nin üze ri ne bağ lı yor du, ba zen na maz ve na maz

dı şın da açı yor du. (Ga za li, İh ya u'l-Ulum)

Göm le ği ni sağ ta raf tan giy me ye baş lar dı. (el-Me na kib, cilt 1,

s. 145; ed-Daa im, cilt 2, s. 207)
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Ke ten den kı ya fet ler kul la nıl ma sı:

Ha run'la oğul la rı için in ce ke ten den us ta ca do kun muş min tan -

lar, sa rık lar, süs lü baş lık lar, in ce ke ten ça ma şır lar, la ci vert, mor,

kır mı zı ip lik le, özen le do kun muş in ce ke ten den na kış lı ku şak

yap tı lar; tıp kı Rab'bin Mu sa'ya bu yur du ğu gi bi. (Mı sır'dan Çı kış,

39:27-29)

İbn-i Şeh ri Aşub Me na kib ki ta bın da şöy le ri va yet et miş tir:

"(Hz. Mu ham med) Ay nı şe kil de pa muk ve ke ten den do kun muş

el bi se ler gi yer di. Mü ba re ğin el bi se si nin ço ğu be yaz idi..." (el-

Me na kib, cilt 1, s. 145; ed-Daa im, cilt 2, s. 207)

Me ka ri mu'l-Ah lak ki ta bın da ise şu ri va ye te yer ve ril mek te dir:

"Ke ten, pey gam ber le rin giy si le rin den idi." (el-Me ka rim, cilt 1,

s. 118)
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... On la ra ke ten ça ma şır lar yap. Bo yu bel den uy lu ğa ka dar ola -

cak. Ha run'la oğul la rı Bu luş ma Ça dı rı'na gir dik le rin de ya da kut -

sal yer de hiz met et mek üze re su na ğa yak laş tık la rın da... bu ça ma -

şır la rı gi ye cek ler. Ha run ve so yun dan ge len ler için sü rek li bir

ku ral ola cak bu. (Mı sır'dan Çı kış, 28:40-43)

Baş la rı na ke ten sa rık sa ra cak, ke ten ça ma şır gi ye cek ler. Ken di -

le ri ni ter le te cek bir şey giy me ye cek ler. (He ze ki el, 44:18)

Kut sal ke ten min tan, ke ten ça ma şır gi ye cek, ke ten ku şak bağ la -

ya cak, ke ten sa rık sa ra cak. Bun lar kut sal giy si ler dir.

Bun la rı giy me den ön ce yı ka na cak. (Le vi li ler, 16:4)

Ha run'a min ta nı giy dir di, be li ne ku şa ğı bağ la dı,

üze ri ne kaf ta nı, onun üze ri ne de efo du giy dir di.

Us ta ca do kun muş şe ri diy le efo du bağ la dı. (Le vi li -

ler, 8:7)
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Bil ge lik ver di ğim be ce rik li adam la ra söy le, Ha run'a giy si yap sın -

lar. Öy le ki, Ba na ka hin lik et mek için kut sal kı lın mış ol sun. Ya pa -

cak la rı giy si ler şun lar dır: Gö ğüs lük, efod, kaf tan, na kış lı min -

tan, sa rık, ku şak. Ba na ka hin lik et me le ri için ağa be yin Ha run'a ve

oğul la rı na bu kut sal giy si le ri ya pa cak lar. Al tın sır ma, la ci vert,

mor, kır mı zı ip lik, in ce ke ten kul la na cak lar. (Mı sır'dan Çı kış,

28:3-5)

Sa rık kul la nıl ma sı:

Ben de Ye şu'nun ba şı na te miz bir sa rık sar ma la rı nı söy le dim.

Ba şı na te miz bir sa rık sa rıp onu giy dir di ler. Rab'bin me le ği de

onun ya nın da du ru yor du. (Ze ke ri ya, 3:5)

Ya pa cak la rı giy si ler şun lar dır: Gö ğüs lük, efod, kaf tan, na kış lı

göm lek, sa rık, ku şak... (Mı sır'dan Çı kış, 28:4)

Baş la rı na ke ten sa rık sa ra cak, ke ten ça ma şır gi ye cek ler. Ken di le -

ri ni ter le te cek bir şey giy me ye cek ler. (He ze ki el, 44:18)

Tak ke si nin üze ri ne sa rık bı ra kır dı. (el-Me na kib, cilt 1, s. 145;

ed-Daa im, cilt 2, s. 207)

Ri va ye te gö re, Pey gam be ri miz sa rı ğı nı üç ve ya beş de fa do la -

yıp bağ lar dı. (el-Me na kib, cilt 1, s. 145; ed-Daa im, cilt 2, s.

207)

Se hab adın da bir sa rı ğı var dı ve onu Ali (as)'a ba ğış la dı, Ali

(as) bu sa rık ile gel di ğin de Re su lul lah (sav) şöy le bu yu rur du:

"Se hab'ın için de ki Ali si zin ya nı nı za gel di." (Ga za li, İh ya u'l-

Ulum, cilt 2, s. 377)
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Cüp pe ve kaf tan gi yil me si:

Efo dun al tı na gi yi len kaf ta nı us ta ca do kun muş salt la ci -

vert ip lik ten yap tı lar. Or ta sın da baş ge çe cek ka dar

bir boş luk bı rak tı lar. Yır tıl ma ma sı için boş lu ğun

ke nar la rı nı ya ka gi bi do ku ya rak çe vir di ler.

Kaf ta nın ke na rı nı la ci vert, mor, kır mı zı ip lik -

le, özen le do kun muş in ce ke ten den nar mo tif -

le riy le be ze di ler. (Mı sır'dan Çı kış, 39:22-24)

Ha run'la oğul la rı nı Bu luş ma Ça dı rı'nın gi riş

bö lü mü ne ge ti rip yı ka. Giy si le ri al; göm le ği,

efo dun al tı na gi yi len kaf ta nı, efo du ve gö -

ğüs lü ğü Ha run'a giy dir. Efo dun us ta ca do -

kun muş şe ri di ni bağ la. (Mı sır'dan Çı kış,

29:4-5)

Ha run'a min ta nı giy dir di, be li ne ku şa ğı

bağ la dı, üze ri ne kaf ta nı, onun üze ri ne de

Sa vaş ve nor mal gün ler de as tar lı el bi se gi yer di. Ye şil renk li ipek

sün düs bir cüp pe si var dı, mü ba rek onu gi yip be yaz te ni ile

bir leş ti ği za man gö rül me ye de ğer di...

El bi se le ri nin üze ri ne giy di ği giy si si saf ran ile bo yan mış idi. Ba -

zen o bir tek el bi se si ile mil le te ce ma at na ma zı kıl dı rı yor du. Ba -

zen sa de ce bir tek aba gi yi yor du...

Ba zen çiz gi li bed ri ye me ni, ba zen yün den di kil miş aba (cüp -
pe)yi el bi se si nin üs tü ne atar dı. Ay nı şe kil de pa muk ve ke -

ten den do kun muş el bi se ler gi yer di. (Ga za li, İh ya u'l-Ulum)
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efo du giy dir di. Us ta ca do kun muş şe ri diy le efo du bağ -

la dı. (Le vi li ler, 8:7)

Bil ge lik ver di ğim be ce rik li adam la ra söy le, Ha run'a

giy si yap sın lar. Öy le ki, Ba na ka hin lik et mek için kut -

sal kı lın mış ol sun. Ya pa cak la rı giy si ler şun lar dır: Gö -

ğüs lük, efod, kaf tan, na kış lı min tan, sa rık, ku şak. Ba -

na ka hin lik et me le ri için ağa be yin Ha run'a ve oğul la rı na

bu kut sal giy si le ri ya pa cak lar. Al tın sır ma, la ci vert, mor,

kır mı zı ip lik, in ce ke ten kul la na cak lar. (Mı sır'dan Çı kış,

28:3-5)
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Tev rat'ta Te miz li ğe Ve ri len Önem

Rab Mu sa'ya, "Git, bu gün ve ya rın hal kı arın dır" de di, "Giy si le -

ri ni yı ka sın lar." (Mı sır'dan Çı kış, 19:10)

Son ra Mu sa dağ dan hal kın ya nı na inip on la rı arın dır dı. Her kes

giy si le ri ni yı ka dı. (Mı sır'dan Çı kış, 19:14)

... "Efen dim, pey gam ber sen den da ha zor bir şey is te miş ol say -

dı, yap maz mıy dın?" de di ler, "Oy sa o sa na sa de ce, 'Yı kan, te -

miz len' di yor." (2. Kral lar, 5:13)

Ne za man Bu luş ma Ça dı rı'na gi rip su na ğa yak laş sa lar, Rab'bin

Mu sa'ya bu yur du ğu gi bi ora da yı kan dı lar. (Mı sır'dan Çı kış,

40:32)

Mü ba rek için iki hır ka do ku muş lar dı bun la rı sa de ce na maz lar -

da gi yer di. Üm me ti ni te miz li ğe teş vik eder ve te miz li ği
em re der di.(Ken zü'l-Fu ad, s. 285)

Biz Ehl-i Beyt uyu mak is te di ği miz za man on şe ye ria yet ede riz:

Ta ha ret li (te miz) ol mak... (Fe la hu's-Sa il, s. 280)

Ömer Hat tab'ın oğ lun dan ri va yet edil miş tir: Re su lul lah

(sav)'den da ha cö mert, da ha ce sur ve da ha te miz bi ri si ni gör -
me dim. (Me ka rim, cilt 1)

Re su lul lah şöy le bu yur muş tur: "Müs lü man lık te miz dir, kir -

siz dir. Siz de te miz olun, te miz le nin, zi ra cen ne te te miz ler

gi rer." (G. Ah med Zi ya üd din, Ra muz El Ha dis, cilt 1, Gon ca

Ya yı ne vi, İs tan bul, 1997, 96/2)
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Bu nun üze ri ne Da vut yer den kalk tı. Yı kan dı, gü zel ko ku lar sü -

rü nüp giy si le ri ni de ğiş tir di. Rab'bin ta pı na ğı na gi dip ta pın dı...

(2. Sa mu el, 12:20)

... Hal kı nı kir li li ğin den arın dı ra cak sın. Öy le ki, ara la rın da bu lu -

nan ko nu tu mu kir le tip kir li lik için de öl me sin ler. (Le vi li ler, 15:31)

Son ra giy si le ri ni yı ka ya cak, yı ka na cak. An cak o za man or du ga -

ha gi re bi lir. Ama ak şa ma dek kir li sa yı la cak tır. (Çöl de Sa yım,

19:7)

... Giy si le ri ni yı ka yıp ken di si de yı kan dık tan son ra or du ga ha

gi re cek. (Le vi li ler, 16:28)

Kut sal bir yer de yı ka nıp ken di giy si le ri ni gi ye cek... (Le vi li ler,

16:24)

... Ken di le ri ni gü nah tan arın dı rıp giy si le ri ni yı ka dı lar... (Çöl de

Sa yım, 8:21)

Kut sal, ke ten göm lek, ke ten ça ma şır gi ye cek, ke ten ku şak bağ la -

ya cak, ke ten sa rık sa ra cak. Bun lar kut sal giy si ler dir. Bun la rı giy -

me den ön ce yı ka na cak. (Le vi li ler, 16:4)

Yı ka nıp te miz le nin... Kö tü lük et mek ten vaz ge -

çin. (Ye şa ya, 1:16)

Kut sal la ba ya ğı ola nı, kir liy le te -

mi zi bir bi rin den ayırt et me li si -

niz. (Le vi li ler, 10:10)
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Gü zel ko ku sü rül me si:

Bu nun üze ri ne Da vut yer den kalk tı. Yı kan dı, gü zel ko ku lar

sü rü nüp giy si le ri ni de ğiş tir di... (2. Sa mu el, 12:20)

Yı kan, ko ku lar sü rün, gi yi nip har man ye ri ne git... (Rut, 3:3)

Re su lul lah (sav)'in için de misk bu lu nan bir ku tu su var dı.
Her ab dest ten son ra he men onu alıp sü rer di. Ev den çık tı ğı

za man geç ti ği her yer de bu gü zel ko ku da ğı lır dı. (el-Ka fi, cilt 1,

s. 515; el-Me ka rim, cilt 1, s. 44)

Mü ba re ğe esans su nul du ğu za man alıp sü rer di. "Ko ku su
gü zel, ta şı ma sı ko lay dır." bu yu rur du. Esans sür me si için ma -

ze re ti ol say dı, par ma ğı nın ucu nu esan sa sür mek le ye ti nir di.

(el-Me ka rim, cilt 1, s. 34)

Pey gam ber Efen di miz (sav)'in to ru nu Hz. Ha san, onun gü zel

ko ku hak kın da ki gö rü şü nü şöy le ifa de et miş tir: "Pey gam ber

Efen di miz bi ze el de et ti ği ni zin en iyi si ni giy me mi zi ve bu la bil -
di ği miz en hoş ko ku la rı sür me mi zi em re der di." (Bu ha ri, et-

Ta rih'ul-Ke bir, cilt 1, 382, n: 1222)

"Cis mi na zif (te miz), ko ku su la tif (hoş) idi. Ko ku sü rün sün
sü rün me sin, te ni en gü zel ko ku lar dan ala ko kar dı. Bir

kim se onun la mu sa fa ha et se (el sı kış mak, to ka laş mak, mu hab be -

ti ni, ar ka daş lı ğı nı, sev gi si ni iz har et mek), bü tün gün onun ra -
yi ha-i tay yi be si ni (te miz ko ku su nu) du yar dı ve mü ba rek

eliy le bir ço cu ğun ba şı nı mes het se, ra hi ya-i tay yi be siy le (te miz

ko ku suy la) o ço cuk, sa ir (di ğer) ço cuk lar ara sın da ma lum (bi li -

nir di) olur idi." (Ah med Cev det Pa şa, Kı sas-ı En bi ya, IV. Cüz,

Ka na at Mat baa sı, İs tan bul 1331, s. 364-365)
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Mes cit le rin gü zel kok ma sı:

Te miz li ğe çok önem ve ren, Müs lü man la rın te miz me kan lar -

da bu lun ma sı nı is te yen, gü zel lik ten ve gü zel ko ku lar dan,

Al lah'ın bi rer te cel li si ola rak, çok hoş la nan Pey gam ber Efen di miz

(sav), mes cit le rin te miz tu tul ma sı nı bu yur muş lar dır. Mes cit le rin

gü zel kok ma sı nı ve iba det için ge len mü min le re fe rah lık ve re cek

bir or tam oluş ma sı nı is te yen Pey gam be ri miz (sav), bu amaç la

mes cit ler de ve ca mi ler de tüt sü de yak tır mış tır. Gü zel ko ku ama -

cıy la tüt sü ya kıl ma sı Tev rat'ta da geç mek te dir. Aşa ğı da ko nuy la

il gi li ri va yet ler ve Tev rat açık la ma la rı bu lun mak ta dır:

... Kut sal yer için gü zel ko ku lu bu hu ru tam sa na bu yur du ğum

gi bi yap sın lar. (Mı sır'dan Çı kış, 31:11)

Rab'bin ken di si ne bu yur du ğu gi bi üze rin de gü zel ko ku lu bu hur

yak tı. (Mı sır'dan Çı kış, 40:27)

Gü zel ko ku ve bu hur ca nı fe rah la tır... (Sü ley man'ın Öz de yiş le -

ri, 27:9)

Ha run her sa bah kan dil le rin ba kı mı nı ya par ken su na ğın üze rin -

de gü zel ko ku lu bu hur ya ka cak. Ak şa müs tü kan dil le ri ya kar ken

Pey gam be ri miz (sav)'in umu mi mec lis le rin de ka fur (ka fur ağa -

cın dan el de edi len yağ) ve ya baş ka tüt sü ler ya kı lır, bu su ret le

de ce maa tin is ti ra ha tı na dik kat edi lir di. Cu ma gün le ri mes ci de
gü zel ko ku sa çıl ma sı nı em re der di. (Ebu Da vud; M. Asım

Kök sal, İs lam Ta ri hi, XI, 162 vd)

Re su lul lah (sav) "Ev du'l-Gu ma ri" (ate şin üze ri ne bı ra kıl dı ğın -

da gü zel ko ku ya yan bir tür bit ki) ile bu hur ve rir di. (el-Me ka -

rim, cilt 1, s. 34)
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yi ne bu hur ya ka cak. Böy le ce hu zu rum da ku şak lar bo yun ca sü -

rek li bu hur ya na cak... (Mı sır'dan Çı kış, 30:7-9)

Hu zu rum da ki ma ya sız ek mek se pe tin den bir so mun, yağ lı pi de

ve yuf ka al, hep si ni Ha run'la oğul la rı nın eli ne ver. Bun la rı Be nim

hu zu rum da sal la ma lık su nu ola rak sal la, son ra el le rin den alıp su -

nak ta yak ma lık su nuy la bir lik te Be ni hoş nut eden ko ku ola rak

yak. Bu, Rab için ya kı lan su nu dur. (Mı sır'dan Çı kış, 29:23-25)

Rab Mu sa'ya şöy le de di: "... Söy le, Ba na ar ma ğan ge tir sin ler. Gö -

nül den ve ren her ke sin ar ma ğa nı nı alın… Kan dil için zey tin ya ğı,

mesh ya ğıy la gü zel ko ku lu bu hur için ba ha rat. (Mı sır'dan Çı kış,

25:2, 6)

Mes cit le rin te miz li ği:

Ta pı nak hiz me tin den ay rıl ma ya cak, Al lah'ının ta pı na ğı nı kir let -

me ye cek. Çün kü Al lah'ın bu yur du ğu mesh ya ğıy la Al lah'ına

adan mış tır… Ta pı na ğı mı kir let me sin. On la rı kut sal kı lan Rab

Be nim. Mu sa Ha run'la oğul la rı na ve bü tün İs ra il hal kı na bun la rı

an lat tı. (Le vi li ler, 21:12, 23-24)

Sı cak bir gün de iş sa hip le ri ve iş çi ler iş el bi se le riy le ca mi ye gel -

miş ler, ca mi de kü çük ol du ğu için ha va ağır laş mış ve ra hat sız

edi ci ol muş tu. Bu nun üze ri ne Re sul-i Ek rem (sav); "Yı ka na -
rak gel miş ol say dı nız da ha iyi olur du." bu yur muş lar dır.

On dan son ra da Cu ma gün le ri yı kan mak sün net ol muş tur.

(M. Asım Kok sal, İs lam Ta ri hi, XI, 162 vd.)

Re su lul lah (sav)'in mes ci di, mun ta zam si li nip süp rü lüp te miz le -
nir di. (M. Asım Kok sal, İs lam Ta ri hi, XI, 162 vd.)
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Oda la rı te miz le me le ri için buy ruk ver dim. Al lah ta pı na ğı nın eş -

ya la rı nı, ta hıl su nu la rı nı, gün nü ğü yi ne ora ya koy dur dum. (Ne -

hem ya, 13:9)

Rab'bin ta pı na ğı nı arın dır mak için içe ri gi ren ka hin ler ta pı nak -

ta bul duk la rı bü tün kir li sa yı lan şey le ri ta pı na ğın av lu su na çı kar -

dı lar... (2. Ta rih ler, 29:16)

Ye din ci gün giy si le ri ni zi yı ka yın. Böy le ce te miz sa yı la cak sı nız.

Son ra or du ga ha gi re bi lir si niz. (Çöl de Sa yım, 31:24)

Son ra giy si le ri ni yı ka ya cak, yı ka na cak. An cak o za man or du ga -

ha gi re bi lir. Ama ak şa ma dek kir li sa yı la cak tır. (Çöl de Sa yım,

19:7)



Be den te miz li ği ne önem ve ril me si:

Naa man'ın gö rev li le ri ya nı na va rıp, "Efen dim, pey gam ber sen -

den da ha zor bir şey is te miş ol say dı, yap maz mıy dın?" de di ler,

Oy sa o sa na sa de ce, 'Yı kan, te miz len' di yor." (2. Kral lar, 5:13)

Sa bun otuy la yı kan sam, el le ri mi kül su yuy la te miz le sem. (Eyüp,

9:30)

Yı ka nıp te miz le nin, kö tü lük yap tı ğı nı zı gö züm gör me sin, kö tü -

lük et mek ten vaz ge çin. (Ye şa ya, 1:16)

Yı kan mak için tunç bir ka zan yap. Ayak lı ğı da tunç tan ola cak.

Bu luş ma Ça dı rı ile su na ğın ara sı na ko yup içi ne su dol dur. (Mı -

sır'dan Çı kış, 30:18)

Çe ki lin, çe ki lin, ora dan çı kın, mur da ra do kun ma yın. Ora dan çı -

kıp te miz le nin… (Ye şa ya, 52:11)

… Diş le ri süt ten be yaz ola cak. (Ya ra tı lış, 49:12)

Müs lü man lık te miz dir, kir siz dir. Siz de te miz olun, te miz -
le nin, zi ra cen ne te te miz ler gi rer. (Tır mi zi, İmam Ah med ve

Ha kim'den; Huc ce tü'l İs lam İmam Ga za li, İh ya'u Ulum'id-din,

cilt 2, çe vi ri: Dr. Sıt kı Gül le, Hu zur Ya yı ne vi, İs tan bul 1998, s.

789)

Re su lul lah (sav) sa çı nı ta rar dı, bir çok za man lar su ile dü zel tip

ve şöy le bu yu rur du: "Mü mi nin gü zel ko ku lu ol ma sı için su
ye ter li dir." (el-Müs ted rek, cilt 1, s. 59; el-Me ka rim, cilt 1, s.

76; Kur bu'l-Es nad, s. 45)

İbn-i Şu be, Tu he fu'l-Ukul ki ta bın da ri va yet eder: "Te miz lik
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Saç ve gi yim de ba kım:

Ka hin ler baş la rı nı tı raş et me ye cek, saç la rı nı uzat ma ya cak lar. An -

cak saç la rı nı ke sip dü zel te cek ler. (He ze ki el, 44:20)

Son ra Mu sa Ha run'la oğul la rı Ela zar'la İta mar'a, "Saç la rı nı zı da -

ğıt ma yın, giy si le ri ni zi yırt ma yın" de di… (Le vi li ler, 10:6)

Öbür ka hin ler ara sın dan ba şı na mesh ya ğı dö kü len ve özel giy si -

Hz. Ai şe (ra) va li de miz an la tı yor: "Re sul-i Ek rem (sas) saç la rı nı

ta ra yıp yağ la dı ğın da..." (Et-Tir mi zi İmam Ebu İ'sa Mu ham med,

Şe ma il-i Şe ri fe, cilt 1, Hi lal Ya yın la rı, An ka ra, 1976, s. 58)

Ta ber si, Me ka ri mu'l-Ah lak ki ta bın da ri va yet et miş tir: Re su lul -

lah (sav) "Me de ri" adın da özel bir ta rak ile sa çı nı ta rar dı…
Ço ğu za man, sa çı nı gün de iki kez ta rar dı." Yi ne ri va yet et -

miş tir ki; "Sa çı nı ta ra dık tan son ra ta ra ğı nı dö şe ği nin al tı na bı -

ra kır dı." (Ta ber si Me ka ri mu'l-Ah lak, cilt 1, s. 34)

Bir gün Pey gam ber (sav) sa ha be le ri nin ya nı na çı ka ca ğı za man

küp te ki su ya ba ka rak sa rı ğı nı ve sa ka lı nı dü zelt ti ve şöy le de di:

"Al lah kar deş le ri nin yan la rı na çı kar ken ku lu nun kar deş -
le ri için süs len me si ni se ver." (İbn Adiy ye el-Ka mil; Huc ce -

tü'l İs lam İmam Ga za li, İh ya'u Ulum'id-din, 3. cilt, çe vi ri: Dr.

Sıt kı Gül le, Hu zur Ya yı ne vi, İs tan bul 1998, s. 679)

Pey gam ber Efen di miz (sav)'in to ru nu Hz. Ha san, onun gi yim

ko nu su hak kın da ki gö rü şü nü şöy le ifa de et miş tir: "Pey gam ber

Efen di miz (sav) bi ze el de et ti ği ni zin en iyi si ni giy me mi zi ve

bu la bil di ği miz en hoş ko ku la rı sür me mi zi em re der di." (3131

Bu ha ri, et-Ta rih'ul-Ke bir, cilt 1, 382, n:1222)
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ler giy mek üze re ata nan baş ka hin, saç la rı nı da ğıt ma ya cak, giy -

si le ri ni yırt ma ya cak. (Le vi li ler:21:10)

… Giy si le rin in ce ke ten den, pa ha lı, iş le me li ku maş tan dı… (He -

ze ki el, 16:13)

Ha run'la oğul la rı için in ce ke ten den us ta ca do kun muş min tan lar,

sa rık lar, süs lü baş lık lar, in ce ke ten ça ma şır lar, la ci vert, mor, kır -

mı zı ip lik le, özen le do kun muş in ce ke ten den na kış lı ku şak

yap tı lar; tıp kı Rab'bin Mu sa'ya bu yur du ğu gi bi. (Mı sır'dan Çı kış,

39:27-29)

Saç la rı ve ba şı yağ la mak:

Ha run'u kut sal kıl mak için ba şı na yağ dö ke rek mes het ti. (Le vi li -

ler, 8:12)

Ba şa sü rü len de ğer li yağ gi bi; sa kal dan, Ha run'un sa ka lın dan;

Mü ba rek en çok me nek şe çi çe ği ya ğı ile be de ni ni yağ lar ve şöy -

le bu yu rur du: “Bu yağ la rın en iyi si dir.” (el-Me ka rim, cilt 1, s.

33)

Pey gam be ri miz (sav) yağ sür mek is te di ği za man, ön ce kaş la rı na

son ra bı yı ğı na da ha son ra bur nu nun içi ne gö tü re rek kok lar ve

so nun da mü ba rek ba şı na sü rer di. (Ta ber si Me ka ri mu'l-Ah -

lak, cilt 1, s. 34)

Re su lul lah (sav) bir çok fark lı yağ ile be de ni ni yağ lar, yağ -

la ma es na sın da sa ka lın dan ön ce ba şı nı yağ lar ve şöy le bu yu -

rur du: “Baş sa kal dan ön ce dir.” (el-Me ka rim, cilt 1, s. 33)
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kaf ta nı nın ya ka sı na dek inen yağ gi bi. (Mez mur lar, 133:2)

Düş man la rı mın önün de Ba na sof ra ku rar sın; ba şı ma yağ sü rer -

sin... (Mez mur lar, 23:5)

Doğ ru in san ba na vur sa, iyi lik sa yı lır; azar la sa, ba şa sü rü len yağ

gi bi dir; ba şım red det mez onu. Çün kü du am hep kö tü le re kar şı -

dır. (Mez mur lar, 141:5)

Tev rat'ta Dik kat Çe ki len Yi ye cek ve İçe cek ler

Çor ba:

… Eli şa bir pey gam ber top lu lu ğuy la otu rur ken uşa ğı na, "Bü yük

ten ce re yi ate şe koy, pey gam ber le re çor ba pi şir." de di. (2. Kral lar,

4:38)

Bir gün Ya kup çor ba pi şi rir ken, Esav av dan gel di... (Ya ra tı lış,

25:29)

Me ka rim ki ta bın da ri va yet edil miş tir: “Re su lul lah (sav) bir çok
za man he lim (bul gur, et ve suy la ya pı lan bir çe şit çor ba)
yer di. Ba zen de sa hur ye me ği için he li mi se çer di.” (el-Me ka rim,

cilt 1, s. 30)

“Haz re ti Pey gam be rin ka tık ola rak ye di ği ye mek le rin bir kıs mı

şöy le sı ra la na bi lir: Ko yu nun ön ko lu ve sırt eti, pir zo la, ke bap,

ta vuk, toy ku şu, et çor ba sı, ti rit, ka bak, zey tin ya ğı, çö ke lek, ka -

vun, hel va, bal, hur ma, pa zı, an ber ba lı ğı…” (Ebu Da vud, II I,

496-497, n: 3840; Ne sa i, VI I, 207-209; Prof. Dr. Ali Yar dım,

Pey gam be ri mi zin Şe ma i li, Dam la Ya yı ne vi, 3. bas kı, İs tan bul,

1998, s. 219)
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Et:

Ya kup, "Ben ilk oğ lun Esav'ım" di ye kar şı lık ver di, "Söy le di ği ni

yap tım. Lüt fen kalk, otur da ge tir di ğim av eti ni ye. Öy le ki, be ni

mü ba rek kı la sın." (Ya ra tı lış, 27:19)

Son ra Mu sa, "Ak şam si ze ye mek için et, sa bah da di le di ği niz ka -

dar ek mek ve ri lin ce, Rab'bin gör ke mi ni gö re cek si niz." de di...

(Mı sır'dan Çı kış, 16:8)

Haz re tin nez din de en iyi yi ye cek et idi. Su lu ye mek şek lin de

yer di... Av lan mış hay va nın etin den yer di… Ko yun etin den,
omuz, but, ve bi lek kı sım la rı nı se ver di. (el-Me na kib, cilt 1,

s.145; ed-Daa im, cilt 2, s. 207)

Me ka rim ki ta bın da Re su lul lah (sa a)'ten ri va yet edil miş tir: …

Haz re tin en çok sev di ği yi ye cek et idi… Sof ra da ki yi ye cek -

ler ara sın dan ona uza nır dı, ta vuk eti ve di ğer sah ra, kır
hay van la rı nın, kuş la rın eti ni yer di... (el-Me ka rim de ği şik

yer ler de zik ret miş tir, s. 26-29-30-31; el-Me ha sin, s. 433-459;

el-Hi sâl; el-Kâ fî; el-Müs ted rek; ed-Daa im, cilt 2, s. 113)

“Haz re ti Pey gam be rin ka tık ola rak ye di ği ye mek le rin bir kıs mı

şöy le sı ra la na bi lir: Ko yu nun ön ko lu ve sırt eti, pir zo la, ke -
bap, ta vuk, toy ku şu, et çor ba sı, ti rit, ka bak, zey tin ya ğı, çö -

ke lek, ka vun, hel va, bal, hur ma, pa zı, an ber ba lı ğı…” (Ebu Da -

vud, II I, 496-497, n: 3840; Ne sa i, VI I, 207-209; Prof. Dr. Ali

Yar dım, Pey gam be ri mi zin Şe ma i li, Dam la Ya yı ne vi, 3. bas kı,

İs tan bul, 1998, s. 219)

“En çok hoş lan dı ğı yi ye cek et ti.” (Eb bu şeyh, Huc ce tü'l İs -

lam İmam Ga za li, İh ya'u Ulum'id-din, cilt 2, çe vi ri: Dr. Sıt kı

Gül le, Hu zur Ya yı ne vi, İs tan bul 1998, s. 803)
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İs hak, "Oğ lum, av eti ni ge tir yi ye yim de se ni mü ba rek kı la yım."

de di... (Ya ra tı lış, 27:25)

Esav da lez zet li bir ye mek ya pa rak ba ba sı na gö tür dü. Ona, "Ba -

ba, kalk, ge tir di ğim av eti ni ye." de di, "Öy le ki, be ni mü ba rek kı -

la bi le sin." (Ya ra tı lış, 27:31)

On la ra de ki, "Ak şa müs tü et yi ye cek si niz, sa bah da ek mek le kar -

nı nı zı do yu ra cak sı nız. O za man bi le cek si niz ki, Al lah'ınız Rab

Be nim." (Mı sır'dan Çı kış, 16:12)
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Hur ma:

Son ra Elim'e git ti ler. Ora da on iki su kay na ğı, yet miş hur ma ağa -

cı var dı. Su kı yı sın da ko nak la dı lar. (Mı sır'dan Çı kış, 15:27)

Da vut... Ar dın dan ka dın er kek her ke se... bi rer so mun ek mek le

bi rer hur ma ve üzüm pes ti li da ğıt tı. Son ra her kes evi ne dön dü.

(2. Sa mu el, 6:17, 19)

İlk gün mey ve ağaç la rı nın gü zel mey ve le ri ni, hur ma dal la rı -

Me ka rim ki ta bın da şöy le ri va yet edil miş tir: “... Oruç tut tu ğu

za man lar 'ta ze hur ma'nın ol du ğu dö ne me denk ge lir se, sa de ce

onun la if tar eder di... Mü ba re ğin ye me ği ço ğun luk la hur ma
ve su idi.” (el-Me ka rim de ği şik yer ler de zik ret miş tir, s. 26-29-

30-31; el-Me ha sin, s. 433-459; el-Hi sal; el-Ka fi; el-Müs ted rek;

ed-Daa im, cilt 2, s. 113)

“Hur ma lar dan Ac ve hur ma sı nı se ver di.” (Ebuş şeyh, Huc -

ce tü'l İs lam İmam Ga za li, İh ya'u Ulum'id-din, cilt 2, çe vi ri: Dr.

Sıt kı Gül le, Hu zur Ya yı ne vi, İs tan bul 1998, s. 803)

Hz. Ai şe (ra) ek ola rak şun la rı bil dir miş tir: “Ka vun, kar pu zu,

yaş hur ma ile yer ler di.” (G. Ah med Zi ya üd din, Ra muz El

Ha dis, cilt 2, Gon ca Ya yı ne vi, İs tan bul, 1997, 552/5)

Hz. Ca bir (ra)'den: ”Ta ze hur ma ve ka vun çok yer ler di ve
‘bun lar gü zel mey ve dir' der ler di.” (G. Ah med Zi ya üd din,

Ra muz El Ha dis, cilt 2, Gon ca Ya yı ne vi, İs tan bul, 1997, 549/1)
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nı, sık yap rak lı ağaç dal la rı nı, va di ka vak la rı nı top la yıp Al -

lah'ınız Rab'bin önün de ye di gün şen lik ya pa cak sı nız. (Le vi li ler,

23:40)

Ek mek:

Sü ley man'ın sa ra yı nın bir gün lük yi ye cek ge rek si ni mi şun lar dı:

Otuz kor in ce, alt mış kor ke pek li un; onu ahır da, yir mi si ça yır -

da ye tiş ti ril miş sı ğır ve yüz ko yun; ay rı ca ge yik ler, cey lan lar, ka -

ra ca lar ve se miz kuş lar. (1. Kral lar, 4:22-23)

Ebu Hâ zım an la tı yor: “Re sul lul lah za ma nın da as ha bın ele ği

var mıy dı?” de dim. “Aley his sa lâ tu ves se lâm ve fat edin ce ye ka -

dar elek gör me dim” de di. “Öy ley se elen me miş ar pa ek me ği ni
na sıl yi yor du nuz?” de dim. “Biz onu üf ler dik, için de ki ke pek ten

uçan uçar dı. Ka lan (ke pek)le ri de su ile yu mu şa tıp yo ğu -
rur duk.” ce va bı nı ver di.” (Kü tüb-i Sit te, no: 6945)

Um mi Ey men (ra)'nın an lat tı ğı na gö re:… Aley his sa la tu ves se -

lam da: “Su ele yip ayır dı ğın ke pe ği, öbü rü ne (un kıs mı na)
ge ri kat, son ra yo ğur (ve ek mek yap)” bu yur muş tur.” (Kü -

tüb-i Sit te, no: 6946)

Hz. Enes (ra) an la tı yor:… “Re su lul lah aley his sa la tu ves se lam

‘be si' ye me ği ye di ve sert el bi se giy di.” (Enes'in ra vi si) Ha -

sen'e so rul du: “‘Be si' de di ğin ye mek ne dir?” O şu ce va bı ver di:

“Ar pa nın iri öğü tül mü şü dür, ağız da ki lok ma yı ki şi, an cak bir

yu dum su ile yu ta bi lir di.” (Kü tüb-i Sit te, no: 949)

Ib nu Ab bas (ra) an la tı yor: “Re sû lul lah aley his sa lâ tu ves se -

lâm'in en çok sev di ği yi ye cek ek mek ten ya pı lan ti rit ve hays

(Arap la rın meş hur bir ye me ği)'tan ya pı lan ti rit idi.” (Ebu Da -

vud, Et'ime 23, (3783))
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Son ra Mu sa, "Ak şam si ze ye mek için et, sa bah da di le di ği niz ka -

dar ek mek ve ri lin ce, Rab'bin gör ke mi ni gö re cek si niz." de di...

(Mı sır'dan Çı kış, 16:8)

Hu zu rum da ki ma ya sız ek mek se pe tin den bir so mun, yağ lı pi de

ve yuf ka al, hep si ni Ha run'la oğul la rı nın eli ne ver. (Mı sır'dan Çı -

kış, 29:23)

On la ra de ki, "Ak şa müs tü et yi ye cek si niz, sa bah da ek mek le kar -

nı nı zı do yu ra cak sı nız. O za man bi le cek si niz ki, Al lah'ınız Rab

Be nim." (Mı sır'dan Çı kış, 16:12)

Rab'bin söy le dik le ri ni ya pan İl yas… de re den su içi yor… et ve ek -

mek le bes le ni yor du. (1. Kral lar, 17:5-6)

Ama Lut çok di ret ti. So nun da onun la bir lik te evi ne git ti ler. Lut

on la ra ye mek ha zır la dı, ma ya sız ek mek pi şir di. Ye di ler. (Ya ra tı -

lış, 19:3)

Buğ day, ar pa, bak la, mer ci mek, da rı, kı zıl buğ day al, bir ka ba

koy. Bun lar dan ken di ne ek mek yap. Bir ya nı na uza na ca ğın üç

yüz dok san gün bo yun ca bu ek mek ten yi ye cek sin. Her gün be -

lir li za man da ye men için yir mi şe kel ek mek tar ta cak sın. (He ze ki -

el, 4:9-10)

Mu sa Ha run'a ve sağ ka lan oğul la rı Ela zar'la İta mar'a şöy le de di:

"Rab için ya kı lan su nu lar dan ar tan ta hıl su nu su nu alın, ma ya sız

ek mek ya pıp su na ğın ya nın da yi yin. Çün -

kü çok kut sal dır. (Le vi li ler, 10:12)

Rab'be şük ret mek için, esen lik su -

nu su nu ma ya lı ek mek pi de le riy le bir -

lik te su na cak. (Le vi li ler, 7:13)

290

TEVRAT'TAN HİKMETLER VE GÜZEL ÖĞÜTLER



291

Ha run Yah ya (Ad nan Ok tar)

Pek mez ve üzüm:

Ku ral la rı ma gö re ya şar, buy ruk la rı mı dik kat le ye ri ne ge ti rir se -

niz, yağ mur la rı za ma nın da yağ dı ra ca ğım. Top rak ürün, ağaç lar

mey ve ve re cek. Bağ bo zu mu na ka dar har man dö ve cek, ekim za -

ma nı na ka dar bağ la rı nız dan üzüm top la ya cak sı nız. Bol bol yi ye -

cek, ül ke niz de gü ven lik için de ya şa ya cak sı nız. (Le vi li ler, 26:3-5)

Al lah'ınız Rab si zi ve rim li bir ül ke ye gö tü rü yor. Öy le bir ül ke ki,

ır mak la rı, pı nar la rı, de re ler den te pe ler den çı kan su kay nak la rı

var dır; buğ da yı, ar pa sı, üzü mü, in ci ri, na rı, zey tin ya ğı, ba lı var -

dır. (Ya sa'nın Tek ra rı, 8:7-8)

Eş kol Va di si'ne va rın ca, üze rin de bir sal kım üzüm

olan bir as ma da lı kes ti ler. Adam lar dan iki si

da lı bir sı rık ta ta şı dı lar. Yan la rı na nar, in cir

de al dı lar. (Çöl de Sa yım, 13:23)

İbn-i ‘Ömer'den ri va yet tir; sor du lar ki: “Üzüm özü na sıl dır?”

De di ki: “Sen iç.” Öz de dik le ri şu dur: Üzüm şı ra sı nı kay na -
tır lar, üç pay dan iki pa yı gi der, bir pa yı ka lır. (Ön der Ça ğı ran,

Tıb bi Ne be vi, 1. bas kı, Bo ğa zi çi Ya yın la rı, İs tan bul 1996)

Ümey yi İb ni Zeyd an la tır: “Pey gam ber sal la'lla hü ‘aley hi ve

sel lem ye miş ler den üzüm le ka vu nu se ver di.” (Ön der Ça ğı -

ran, Tıb bi Ne be vi, 1. bas kı, Bo ğa zi çi Ya yın la rı, İs tan bul 1996)



Bal:

Bu nun üze ri ne İs ra il, "Öy ley se gi din." de di. "Yal nız, tor -

ba la rı nı za bu ül ke nin en iyi ürün le rin den

bi raz pe le senk, bi raz bal, kit re, la den, fıs -

tık, ba dem ko yun, Mı sır'ın yö ne ti ci si ne

ar ma ğan ola rak gö tü rün." (Ya ra tı lış,

43:11)

... Ay rı ca Da vut'la ya nın da ki le rin

ye me si için buğ day, ar pa, un, kav -

rul muş buğ day, bak la, mer ci mek,

bal, te re ya ğı, inek pey ni ri ve ko -

yun da ge tir di ler. "Halk kır da yo -

Hay se me bin Es ved Ab du'llah'tan an la tır: “Pey gam ber aley hi's-

se lâm bu yur du ki: ‘Kur'ân'dan ve de bal dan şi fâ edi nin.'”
(Ön der Ça ğı ran, Tıb bi Ne be vi, 1. bas kı, Bo ğa zi çi Ya yın la rı, İs -

tan bul 1996)

“Tat lı ve ba lı se ver ler di.” (G. Ah med Zi ya üd din, Ra muz El

Ha dis, cilt 2, Gon ca Ya yı ne vi, İs tan bul, 1997, 552/11)

“Pey gam ber Efen di miz (sav) bal şer be ti, hur ma ve ku ru üzüm

şı ra sı gi bi içe cek le ri se ver ler di.” (Arı zat'ül Ah ze vi Şer hu

Sünen'it Tir mi zi, VII I, 89-90, Prof. Dr. Ali Yar dım, Pey gam be -

ri mi zin Şe ma i li, Dam la Ya yı ne vi, 3. bas kı, İs tan bul, 1998, s.

255)

“Şer bet le rin için de en çok bal şer be ti ni se ver di.” (G. Ah med

Zi ya üd din, Ra muz El Ha dis, cilt 2, Gon ca Ya yı ne vi, İs tan bul,

1997, 521/17)
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rul muş tur, aç ve su suz dur" di ye dü şün müş ler di. (2. Sa mu el,

17:28-29)

... O ül ke den çı ka rıp ge niş ve ve rim li top rak la ra, süt ve bal akan

ül ke ye... gö tü re ce ğim. (Mı sır'dan Çı kış, 3:8)

... Zey tin ya ğı, bal ve bü tün tar la ürün le rin den bol bol ver di ler.

Bu nun ya nı sı ra her şe yin on da lı ğı nı da bol bol ge tir di ler. (2. Ta -

rih ler, 31:5)

Süt:

Si se ra su is te di, Ya el ona süt ver di. (Ha kim ler, 5:25)

... Ya el süt tu lu mu nu açıp ona içir dik ten son ra üze ri ni yi ne ört -

tü. (Ha kim ler, 4:19)

... Ken di le ri için seç ti ğim en gü zel ül ke ye, süt ve bal akan ül ke -

ye... (He ze ki el, 20:6)

”... Al lah bir kim se ye bir mik tar süt içir di ği za man da o kim se,

‘Al lah'ım bi ze bu sü tü be re ket li kıl ve bi ze da ha çok süt
ver' di ye du a et sin. Çün kü yi ye ce ğin ve içe ce ğin ye ri ni tu -
tan süt ten baş ka bir şe yi bil mi yo rum.” (Hay dar Ha ti poğ lu,

Sü nen-i İb ni Ma ce Ter ce me si ve Şer hi, Kah ra man Ya yın la rı,

cilt 9, İs tan bul 1983, s. 75)

“İçi le cek şey ler de en çok sü tü se ver ler di.” (G. Ah med Zi ya -

üd din, Ra muz El Ha dis, cilt 2, Gon ca Ya yı ne vi, İs tan bul, 1997,

521/18)
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Nar:

Eş kol Va di si'ne va rın ca, üze rin de bir sal kım üzüm olan bir as ma

da lı kes ti ler. Adam lar dan iki si da lı bir sı rık ta ta şı dı lar. Yan la rı na

nar, in cir de al dı lar. (Çöl de Sa yım, 13:23)

Am bar da hiç to hum kal dı mı? As ma, in cir, nar, zey tin ağaç la rı

bu gü ne dek ürün ver di mi? "Bu gün den baş la ya rak üze ri ni ze be -

re ket yağ dı ra ca ğım." (Ha gay, 2:19)

Zey tin ya ğı:

… İn ce un la, bal la, zey tin ya ğıy la bes len din. Git gi de gü zel leş tin,

kral lı ğa ya raş tın. (He ze ki el, 16:13)

Me ka rim ki ta bın da Re su lul lah (sa a)'ten ri va yet edil miş tir:

Haz re tin en sev di ği mey ve ler ka vun ve nar idi... Bir çok za -
man lar na rı ta ne ta ne yer di.” (el-Me ka rim de ği şik yer ler de

zik ret miş tir, s. 26-29-30-31; el-Me ha sin, s. 433-459; el-Hi sal;

el-Ka fi; el-Müs ted rek; ed-Daa im, cilt 2, s. 113)

Ku ley ni Ömer b. Eban-ı Ku ley ni'nin şöy le de di ği ni ri va yet eder:

İmam Ba kır ve İmam Sa dık (a.s.)'ın şöy le bu yur duk la rı nı duy -

dum: “Re su lul lah (sa a) yer yü zün de ki mey ve ler ara sın da en
çok na rı se ver di.” (el-Emâ li, cilt 2, s. 294; Ema li-i Mü fid, s. 114;

el-Me ka rim, cilt 1, s. 176; el-Kâ fî, cilt 2, s. 138 ve cilt 8, s. 168)

“Zey tin ya ğı nı yi yi niz ve kul la nı nız. Çün kü bu yağ mü ba rek -

tir.” (Hay dar Ha ti poğ lu, Sü nen-i İb ni Ma ce Ter ce me si ve Şer -

hi, Kah ra man Ya yın la rı, cilt 9, İs tan bul 1983, s. 73)
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Ba na ka hin lik ede bil me le ri için, Ha -

run'la oğul la rı nı kut sal kıl mak üze re

şun la rı yap: Bir bo ğa ile iki ku sur suz

koç al. İn ce buğ day unun dan ma ya sız

ek mek, zey tin ya ğıy la yoğ rul muş ma -

ya sız pi de ler, üze ri ne yağ sü rül müş

ma ya sız yuf ka lar yap. (Mı sır'dan Çı kış,

29:1-2)

Eğer adam su nu su nu Rab'be şük ret mek için su -

nu yor sa, su nu su nun ya nı sı ra zey tin ya ğıy la yoğ -

rul muş ma ya sız pi de ler, üze ri ne zey tin ya ğı sü rül müş ma ya sız

yuf ka lar ve iyi ce ka rış tı rıl mış in ce un dan yağ la yoğ rul muş ma ya -

sız pi de ler de su na cak. (Le vi li ler, 7:12)

Eğer su nu saç da pi şi ril miş ta hıl su nu su ise, zey tin ya ğıy la yoğ -

rul muş ma ya sız in ce un dan ya pıl ma lı. Onu su nar ken par ça la ra

ayı rıp üze ri ne zey tin ya ğı dö ke cek sin. Bu ta hıl su nu su dur. Eğer

su nu ta va da pi şi ril miş ta hıl su nu su ise, in ce un ve zey tin ya ğıy la

yoğ rul muş ol ma lı. (Le vi li ler, 2:5-7)
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Tev rat'ta Pey gam be ri miz (sav)'in Sün ne ti ne 
Uy gun Di ğer Uy gu la ma lar

Akik ta şı nın kul la nıl ma sı:

Efod gi bi al tın sır may la la ci vert, mor, kır mı zı ip lik le, özen le do -

kun muş in ce ke ten den us ta işi bir gö ğüs lük yap tı lar. Dört kö şe,

eni ve bo yu bi rer ka rış tı, iki ye kat lan mış tı. Üze ri ne dört sı ra taş

yu va sı kak tı lar. Bi rin ci sı ra da ya kut, to paz, züm rüt; ikin ci sı ra da

fi ru ze, la ci vert ta şı, ay ta şı (be yaz akik); üçün cü sı ra da gök ya kut,

agat (akik), ame tist; dör dün cü sı ra da sa rı ya kut, oniks (si yah

akik), ye şim var dı. Taş lar al tın yu va la ra ka kıl mış tı… Öy le ki, gö -

ğüs lük efo dun us ta ca do kun muş şe ri di nin yu ka rı sın da kal sın ve

efod dan ay rıl ma sın. Tıp kı Rab'bin Mu sa'ya bu yur du ğu gi bi

yap tı lar. (Mı sır'dan Çı kış, 39:8-13, 21)

Us ta işi bir ka rar gö ğüs lü ğü yap. Onu da efod gi bi, al tın sır may -

la, la ci vert, mor, kır mı zı ip lik le, özen le do kun muş in ce ke ten den

yap. Dört kö şe, eni ve bo yu bi rer ka rış ola cak; iki ye kat la na cak.

Üze ri ne dört sı ra taş yu va sı kak. Bi rin ci sı ra da ya kut, to paz, züm -

rüt; ikin ci sı ra da fi ru ze, la ci vert ta şı, ay ta şı (be yaz akik); üçün cü

sı ra da gök ya kut, agat (akik), ame tist; dör dün cü sı ra da sa rı ya kut,

oniks (si yah akik) ve ye şim ola cak. Taş lar al tın yu va la ra ka kı la -

“Hz. Pey gam ber (sav) kom şu dev let hü küm dar la rı na gön der -

miş ol du ğu mek tup la rın al tı nı mü hür le mek ga ye siy le üze rin de

üç sa tır da “Mu ham med Re su lul lah” ya zı lı bir mü hür kul lan -

mak tay dı. Ya zı akik ta şı üze ri ne iş len miş olup müh rün mad -

de si gü müş ten di. Yü zük şek lin de olup Pey gam be ri miz (sav)

onu par ma ğı na ta kı yor du. Yaz dır dı ğı res mi ev ra kı mü hür le mek

için par ma ğın dan çı ka rır, mü hür le dik ten son ra tek rar ta kar dı.”

(Ga za li, İh ya u'l-Ulum)
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cak… İki al tın hal ka da ha yap; efo dun önün de ki omuz luk la ra alt -

tan, di ki şe ya kın, us ta ca do kun muş şe ri din yu ka rı sı na tak. (Mı -

sır'dan Çı kış, 28:15-20, 27)

Mü hür yü zü ğü nün kul la nıl ma sı:

Bir taş ge ti rip çu ku run ağ zı na koy du lar. Da ni el'le il gi li hiç bir şey

de ğiş ti ril me sin di ye kral hem ken di mü hür yü zü ğüy le, hem soy -

lu la rın mü hür yü zük le riy le ta şı mü hür le di. (Da ni el, 6:17)

Bu nun üze ri ne kral mü hür yü zü ğü nü par ma ğın dan çı kar tıp…

Ha man'a ver di… adı nı ve yü zü ğü nün müh rü nü ta şı yor du. (Es -

ter, 3:10, 12)

Ama kral adı na ya zıl mış ve onun yü zü ğüy le mü hür len miş ya zı -

yı kim se ge çer siz kı la maz… siz ya zın ve kra lın yü zü ğüy le mü -

hür le yin. (Es ter, 8:8)

Enes b. Ma lik (ra) an la tı yor: “Pey gam ber Efen di miz (sav)'in

Mühr-i Şe rif le ri (şe ref li, mü ba rek mü hür) gü müş ten ya pıl mış -

tı. Ka şı ise Ha beş ta şın dan dı. Re su lul lah Efen di miz (sav) ya -

ban cı dev let re is le ri ne mek tup yaz mak is te yin ce, bir mü hür
yü zük ya pıl ma sı nı bu yur du. Pey gam ber Efen di miz (sav)'in

par ma ğın da ki yü zü ğün pa rıl tı sı ha la gö zü mün önün de du ru -

yor. Pey gam ber Efen di miz (sav)'in Mühr-i Şe rif le ri nin ka şı na,

üç sa tır ha lin de, “Mu ham med Re su lul lah” iba re si ka zın mış tı.

Bi rin ci sa tır da “Mu ham med”, ikin ci sa tır da “Re sul”, üçün cü

sa tır da da “Al lah” ke li me le ri yer alı yor du. (Et-Tir mi zi İmam

Ebu İ'sa Mu ham med, Şe ma il-i Şe ri fe, cilt 1, Hi lal Ya yın la rı,

An ka ra, 1976, s. 114-117)
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Herşeyin bir Kitap'ta yazılı olması:

TEVRAT: Gizli yerde yaratıldığımda, yerin derinlik-

lerinde örüldüğümde, bedenim Sen'den gizli değildi.

Henüz döl yatağındayken Gözlerin gördü beni; bana

ayrılan günlerin hiçbiri gelmeden, hepsi Senin kitabına

yazılmıştı. (Mezmurlar, 139:16)

KURAN: Senin içinde olduğun herhangi bir durum,

onun hakkında Kur'an'dan okuduğun herhangi bir şey

ve sizin işlediğiniz herhangi bir iş yoktur ki, ona (iy-

ice) daldığınızda, biz sizin üzerinizde şahidler durmuş

olmayalım. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey

Rabbinden uzakta (saklı) kalmaz. Bunun daha küçüğü

de, daha büyüğü de yoktur ki, apaçık bir kitapta

(kayıtlı) olmasın. (Yunus Suresi, 61)

298

TEVRAT'TAN HİKMETLER VE GÜZEL ÖĞÜTLER



Allah'ın heryerde iman edenlerle 
beraber olması:

TEVRAT: "Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi?

Korkma, yılma. Çünkü Allah'ın Rab gideceğin her

yerde seninle birlikte olacak." (Yeşu, 1:9)

KURAN: Dedi ki: "Korkmayın, çünkü Ben sizinle

birlikteyim; işitiyorum ve görüyorum." (Taha

Suresi, 46)

İman edenlerin sayısı az da olsa, 
her zaman galip gelmeleri:

TEVRAT: Kûşlularla Luvlular, çok sayıda savaş ara-

baları, atlılarıyla büyük bir ordu değil miydiler?

Ama sen Rab'be güvendin, O da onları eline teslim

etti. (2. Tarihler, 16:8)

KURAN: ... Nice küçük topluluk, daha çok olan bir

topluluğa Allah'ın izniyle galib gelmiştir; Allah

sabredenlerle beraberdir. (Bakara Suresi, 249)
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Bin yıllık sürenin Allah Katında 
bir gün gibi olması:

TEVRAT: Çünkü Senin gözünde bin yıl, aslında

geçmiş bir gün, dün gibi, bir gece nöbeti gibidir.

(Mezmurlar, 90:4)

KURAN: ... Gerçekten, Rabbinin Katında bir gün,

sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir.

(Hac Suresi, 47)

Günahkarların simalarından
tanınması:

TEVRAT: Yüzlerindeki ifade onlara karşı tanıklık

ediyor. Sodom gibi günahlarını açıkça söylüyor,

gizlemiyorlar. Vay onların haline! Çünkü bu fe-

laketi başlarına kendileri getirdiler. (Yeşaya, 3:9)

KURAN: (Çünkü o gün) Suçlu-günahkarlar,

simalarından tanınır da alınlarından ve ayak-

larından yakalanırlar. (Rahman Suresi, 41)
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İnsanın imtihan olması:

TEVRAT: Ben Rab, herkesi davranışlarına,

yaptıklarının sonucuna göre ödüllendirmek için

yüreği yoklar, düşünceyi denerim. (Yeremya,

17:10)

KURAN: ... Biz sizi, şerle de, hayırla da deneyerek

imtihan ediyoruz ve siz Biz'e döndürüleceksiniz.

(Enbiya Suresi, 35)



İnkar edenlerin gönderilen elçilerle 
alay etmeleri:

TEVRAT: Ama onlar Allah'ın elçileriyle alay ed-

erek sözlerini küçümsediler, peygamberlerini

aşağıladılar... (2. Krallar, 36: 16)

KURAN: Andolsun, senden önce geçmiş topluluk-

lara da elçiler gönderdik. Onlara herhangi bir elçi

gelmeye görsün, mutlaka onunla alay ederlerdi.

(Hicr Suresi, 11)

302

TEVRAT'TAN HİKMETLER VE GÜZEL ÖĞÜTLER



Allah'ın iman edenlere yakınlığı,
dualara icabet etmesi:

TEVRAT: Rab Kendisi'ne yakaran, içtenlikle

yakaran herkese yakındır. Dileğini yerine getirir.

Kendisi'nden korkanların, feryatlarını işitir, onları

kurtarır. Rab korur Kendisi'ni seven herkesi...

(Mezmurlar, 145:18-20)

KURAN: Kullarım Beni sana soracak olursa,

muhakkak ki Ben (onlara) pek yakınım. Bana dua

ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öy-

leyse, onlar da Benim çağrıma cevap versinler ve

Bana iman etsinler. Umulur ki irşad (doğru yolu

bulmuş) olurlar. (Bakara Suresi, 186)

İnsanın asıl görevinin, Allah'a 
kulluk olması:

TEVRAT: ... Allah'tan kork ve O'nun emirlerini tut;

çünkü insanın bütün vazifesi budur. (Vaiz, 12:13)

KURAN: Ben, cinleri ve insanları yalnızca Bana

ibadet etsinler diye yarattım. (Zariyat Suresi, 56 )
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Kalplerin katılaşması:

TEVRAT: Kutsal Yasa'yı ve herşeye egemen

Rab'bin kendi Ruhu'yla gönderdiği, önceki

peygamberler aracılığıyla ilettiği sözleri dinle-

memek için yüreklerini taş gibi sertleştirdiler. Bu

yüzden herşeye egemen Rab onlara çok gazaplandı.

(Zekeriya, 7:12)

KURAN: Bundan sonra kalpleriniz yine katılaştı;

taş gibi, hatta daha katı. Çünkü taşlardan öyleleri

vardır ki, onlardan ırmaklar fışkırır, öyleleri vardır

ki yarılır, ondan sular çıkar, öyleleri vardır ki Allah

korkusuyla yuvarlanır. Allah yaptıklarınızdan

gafil (habersiz) değildir. (Bakara Suresi, 74)

İnkar edenlerin peygamberleri 
öldürmeleri:

TEVRAT: ... (Halk) söz dinlemedi, Sana

başkaldırdı. Yasa'na sırt çevirdiler, Sana dönmeleri

için kendilerini uyaran peygamberleri öldürdüler...

(Nehemya, 9:26)

KURAN: ... Allah'tan bir gazaba uğradılar. Bu,

kuşkusuz, Allah'ın ayetlerini tanımazlıkları ve

peygamberleri haksız yere öldürmelerindendi.

(Yine) bu, isyan etmelerinden ve sınırı

çiğnemelerindendi. (Bakara Suresi, 61)
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İman edenlerin Allah'ın yarattıkları
üzerine derin düşünmeleri:

TEVRAT: (Rab'bin) Yaptıkları üzerinde derin derin

düşüneceğim, bütün işlerinin üzerinde dikkatle

duracağım. (Mezmurlar, 77:12)

KURAN: Onlar, ayakta iken, otururken, yan

yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin

yaratılışı konusunda düşünürler. (Ve derler ki:)

"Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek

yücesin, bizi ateşin azabından koru." (Al-i İmran

Suresi, 191)

Allah'ın hükümlerini kimsenin 
değiştirememesi:

TEVRAT: Allah'ın yaptığı herşeyin sonsuza dek

süreceğini biliyorum. Ona ne bir şey eklenebilir ne

de ondan bir şey çıkarılabilir... (Vaiz, 3:14)

KURAN: Rabbinin sözü, doğruluk bakımından da,

adalet bakımından da tastamamdır. O'nun sözleri-

ni değiştirebilecek yoktur. O, işitendir, bilendir.

(En'am Suresi, 115)
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Dünyevi zenginlik ahirette kişiye 
fayda sağlamaz:

TEVRAT: Rab'bin gazap gününde, altınları da

gümüşleri de onları kurtaramayacak… Rab ülkede

yaşayanların hepsini korkunç bir sona uğratacak.

(Sefenya, 1:18)

KURAN: Şüphesiz inkar edenler, onların malları

da, çocukları da kendilerine Allah'tan (gelecek aza-

ba karşı) hiçbir şey kazandırmaz. Ve onlar ateşin

yakıtıdırlar. (Al-i İmran Suresi, 10)

Allah'ın nimetlerinin sayılamayacak 
kadar çok olması:

TEVRAT: Ya Rab, Allah'ım, harikaların,

düşüncelerin ne çoktur bizim için; Sana eş koşul-

maz! Duyurmak, anlatmak istesem yaptıklarını,

saymakla bitmez. (Mezmurlar, 40:5)

KURAN: Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışa-

cak olursanız, onu bir genelleme yaparak bile

sayamazsınız. Gerçekten Allah, bağışlayandır,

esirgeyendir. (Nahl Suresi, 18)
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Allah'ın dilediğini yüceltip, 
dilediğini alçaltması:

TEVRAT: Hakim olan ancak Allah'tır, birini alçaltır

ve birini yükseltir. (Mezmurlar, 75:7)

KURAN: Kendilerini (övgüyle) temize çıkaranları

görmedin mi? Hayır; Allah, dilediğini temizleyip

yüceltir. Onlar, 'bir hurma çekirdeğindeki iplikçik

kadar' bile haksızlığa uğratılmazlar. (Nisa Suresi,

49)

TEVRAT: O kimini yoksul, kimini varlıklı kılar; ki-

mini alçaltır, kimini yükseltir… Yeryüzünün temel-

leri Rab'bindir… (1. Samuel, 2:7-8)

KURAN: De ki: "Ey mülkün sahibi Allah'ım, dile-

diğine mülkü verirsin ve dilediğinden mülkü çekip-

alırsın, dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın;

hayır Senin elindedir. Gerçekten Sen, herşeye güç ye-

tirensin." (Al-i İmran Suresi, 26)
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İnsanların kendi yaptıkları 
kötülüklerin cezasını çekmeleri:

TEVRAT: Başımıza gelenlere yaptığımız kötülükler

ve büyük suçumuz neden oldu. Sen, ey Allah'ımız,

bizi hak ettiğimizden daha az cezalandırdın... (Ezra,

9:13)

KURAN: Size isabet eden her musibet, (ancak) el-

lerinizin kazandığı dolayısıyladır. (Allah) Çoğunu da

affeder. (Şura Suresi, 30)
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Ahlakı bozuk kişilerin kaş göz 
hareketleri ile anlaşmaları:

TEVRAT: Ağzında yalanla dolaşan kişi, soysuz ve fe-

satçıdır. Göz kırpar, bir sürü ayak oyunu, el kol

hareketleri yapar. Ahlaksız yüreğinde kötülük tasar-

lar, çekişmeler yaratır durmadan. (Süleyman'ın

Özdeyişleri, 6:12-14)

KURAN: Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareket-

leriyle alay eden her kişinin vay haline. (Hümeze

Suresi, 1)
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İnkar edenlerin gözlerinin ve 
kulaklarının duyarsızlaşması:

TEVRAT: "Git, bu halka şunu duyur" dedi,

"'Duyacak duyacak, ama anlamayacaksınız, baka-

cak bakacak, ama görmeyeceksiniz!" (Yeşaya, 6:9)

TEVRAT: Rab bana şöyle seslendi: "İnsanoğlu, asi

bir halkın arasında yaşıyorsun. Gözleri varken gör-

müyor, kulakları varken işitmiyorlar. Çünkü bu

halk asidir." (Hezekiel, 12:1-3)

KURAN: Andolsun, cehennem için cinlerden ve in-

sanlardan çok sayıda kişi yarattık (hazırladık).

Kalbleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gö-

zleri vardır bununla görmezler, kulakları vardır

bununla işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hat-

ta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olanlardır.

(Araf Suresi, 179)

TEVRAT: Ey sağırlar, işitin, ey körler, bakın da

görün!... Pek çok şey gördünüz, ama aldırmıyor-

sunuz, kulaklarınız açık, ama işitmiyorsunuz.

(Yeşaya, 42:18, 20)

KURAN: Öyleyse sağır olanlara sen mi dinlete-

ceksin veya kör olan ve açıkça bir sapıklık içinde

bulunanı hidayete erdireceksin? (Zuhruf Suresi, 40)
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İman edenlerin kötülüğe iyilikle 
karşılık vermeleri:

TEVRAT: Düşmanın acıkmışsa doyur, susamışsa

su ver. Bunu yapmakla onu utanca boğarsın ve Rab

seni ödüllendirir. (Mezmurlar, 25:21-22)

KURAN: İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen, en güzel

olan bir tarzda (kötülüğü) uzaklaştır; o zaman,

(görürsün ki) seninle onun arasında düşmanlık bu-

lunan kimse, sanki sıcak bir dost(un) oluvermiştir.

(Fussilet Suresi, 34)

Allah'ın rızık veren olması:

TEVRAT: Herkesin umudu Sen'de, onlara yiyecek-

lerini zamanında veren Sensin... Bütün canlıları

doyurursun dilediklerince. (Mezmur 145:15-16)

KURAN: Yeryüzünde hiç bir canlı yoktur ki, rızkı

Allah'a ait olmasın. Onun karar (yerleşik) yerini de

ve geçici bulunduğu yeri de bilir. (Bunların) Tümü

apaçık bir kitapta (yazılı)dır. (Hud Suresi, 6)
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Hiçbir şeyin Allah'tan gizli 
kalmaması:

TEVRAT: (Allah) Derin ve gizli şeyleri ortaya

çıkarır, karanlıkta neler olduğunu bilir, çevresi

ışıkla kuşatılmıştır. (Daniel, 2:22)

TEVRAT: Allah her işi, her gizli şeyi yargılaya-

caktır, ister iyi ister kötü olsun. (Vaiz, 12:14)

TEVRAT: Akılsızlığımı biliyorsun, ey Allah,

suçlarım Sen'den gizli değil. (Mezmurlar, 69:5)

KURAN: Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve

nemli toprağın altında olanların tümü O'nundur.

Sözü açığa vursan da, (gizlesen de birdir). Çünkü

şüphesiz O, gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilmek-

tedir. (Taha Suresi, 6-7)

KURAN: "Rabbimiz, şüphesiz Sen, bizim saklı tut-

tuklarımızı da, açığa vurduklarımızı da bilirsin.

Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz."

(İbrahim Suresi, 38)

KURAN: Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun.

Şüphesiz O, sinelerin özünde saklı duranı  bilendir.

(Mülk Suresi, 13)
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Allah'a tevekkül etmeyenlerin örneği: 

TEVRAT: Allah'ı unutan herkesin sonu böyledir,

Allah'sız insanın umudu böyle yok olur. Onun

güvendiği şey kırılır, dayanağı ise bir örümcek

ağıdır. Örümcek ağına yaslanır, ama ağ çöker, ona

tutunur, ama ağ taşımaz. (Eyüp, 8:13-15)

KURAN: Allah'ın dışında başka veliler edinenlerin

örneği, kendine ev edinen örümcek örneğine benzer.

Gerçek şu ki, evlerin en dayanıksız olanı örümcek

evidir; bir bilselerdi. (Ankebut Suresi 41

Hiç kimse başkasının günahını 
yüklenemez:

TEVRAT: … Oğul babasının suçundan sorumlu

tutulamaz, baba da oğlunun suçundan sorumlu tu-

tulamaz. Doğru kişi doğruluğunun, kötü kişi

kötülüğünün karşılığını alacaktır. (Hezekiel, 18:20)

KURAN: Kim hidayete ererse, kendi nefsi için hi-

dayete erer; kim de saparsa kendi aleyhine sapar.

Hiç bir günahkar, bir başkasının günah yükünü

yüklenmez... (İsra Suresi, 15)
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İyilik veya kötülük yapanlar 
karşılığını alacaklardır:

TEVRAT: Doğru kişiye iyilik göreceğini söyleyin.

Çünkü iyiliklerinin meyvesini yiyecek. Vay kötü-

lerin haline! Kötülük görecek, yaptıklarının

karşılığını alacaklar. (Yeşaya 3: 10-11)

KURAN: Güzellik yapanlara daha güzeli ve fa-

zlası vardır. Onların yüzlerini ne bir karartı sarar,

ne bir zillet, işte onlar cennetin halkıdırlar; orada

süresiz kalacaklardır. Kötülükler kazanmış olan-

lar ise; her bir kötülüğün karşılığı, kendi mis-

liyledir. Bunları bir zillet sarıp kaplar. Onları

Allah'tan (kurtaracak) hiçbir koruyucu yok.

Onların yüzleri, sanki bir karanlık gecenin

parçalarına bürünmüş gibidir. İşte bunlar ateşin

halkıdırlar; orada süresiz kalacaklardır. (Yunus

Suresi, 26-27)
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Suçlular hemen cezalandırılacak olsaydı,
yeryüzünde kimse kalmazdı:

TEVRAT: Derinliklerden Sana sesleniyorum, ya

Rab... Ya Rab, Sen suçların hesabını tutsan, kim

ayakta kalabilir, ya Rab? (Mezmurlar, 130:1-3)

KURAN: Eğer Allah, insanları zulümleri nedeniyle

sorguya çekecek olsaydı, onun üstünde

(yeryüzünde) canlılardan hiç bir şey bırakmazdı;

ancak onları adı konulmuş bir süreye kadar ertele-

mektedir. Onların ecelleri gelince ne bir saat erte-

lenebilirler, ne de öne alınabilirler. (Nahl Suresi,

61)
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Allah'ın Esirgeyen, Seven olması:

TEVRAT: ... "Ben Rab'bim" dedi, "Rab, acıyan, lütfe-

den... sevgisi engin... Binlercesine sevgi gösterir,

suçlarını, isyanlarını, günahlarını bağışlarım…"

(Mısır'dan Çıkış, 34:6)

TEVRAT: Bütün suçlarını bağışlayan… O'dur…

Rab sevecen ve lütfedendir… Sevgisi engindir.

(Mezmurlar, 103:3-8)

KURAN: "Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra

O'na tevbe edin. Gerçekten benim Rabbim,

esirgeyendir, sevendir." (Hud Suresi, 90)

KURAN: O, çok bağışlayandır, çok sevendir.

(Büruc Suresi, 14)

Allah'ın birliği:

TEVRAT: Sonunda dünyanın bütün ulusları bilsinler

ki, tek Allah Rab'dir ve O'ndan başka Allah yoktur. (1.

Krallar, 8:60)

KURAN: Sizin İlahınız tek bir İlahtır; O'ndan başka
İlah yoktur... (Bakara Suresi, 16)
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Allah yeri, göğü ve ikisi 
arasındakileri yaratandır:

TEVRAT: Yeri, göğü, denizi ve içindeki herşeyi

yaratan... O'dur. (Mezmurlar, 146:6-7)

KURAN: Allah; gökleri, yeri ve ikisi arasında

olanları altı günde yarattı, sonra arşa istiva etti.

Sizin O'nun dışında bir yardımcınız ve şefaatçiniz

yoktur. Yine de öğüt alıp-düşünmeyecek misiniz?

(Secde Suresi, 4)

Allah’ın Kendi yolunda olanları 
başarıya ulaştırması:

TEVRAT: Allah'ın Rab'bin verdiği görevleri yerine

getir. O'nun yollarında yürü... Allah'ın kurallarına,

buyruklarına, ilkelerine ve öğütlerine uy ki, yaptığın

herşeyde ve gittiğin her yerde başarılı olasın. (1.

Krallar, 2: 3)

KURAN: Kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri
dost (veli) edinirse, hiç şüphe yok, galip gelecek
olanlar, Allah'ın taraftarlarıdır. (Maide Suresi, 56) 
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Kulakları ve gözleri yaratandır:

TEVRAT: İşiten kulağı da gören gözü de Rab

yaratmıştır. (Özdeyişler, 20:12)

KURAN: O, sizin için kulakları, gözleri ve gönül-

leri inşa edendir; ne az şükrediyorsunuz.

(Müminun Suresi, 78)

İman edenlerin Allah'a umutla 
bağlı olmaları:

TEVRAT: Umudunu Rab'be bağla, güçlü ve yürek-

li ol; umudunu Rab'be bağla! (Mezmurlar, 27:14)

TEVRAT: Sana umut bağlayan hiç kimse utanca

düşmez… Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit

beni; çünkü beni kurtaran Allah Sen'sin. Bütün gün

umudum Sen'de. (Mezmurlar, 25:3-5)

KURAN: (Benden onlara) De ki: "Ey kendi aleyh-

lerinde olmak üzere ölçüyü taşıran kullarım.

Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin... (Zümer

Suresi, 53)

KURAN: Yoksa o, gece saatinde kalkıp da secde

ederek ve kıyama durarak gönülden itaat (ibadet)

eden, ahiretten sakınan ve Rabbinin rahmetini

umud eden (gibi) midir? De ki: "Hiç bilenlerle

bilmeyenler bir olur mu? Şüphesiz, temiz akıl

sahipleri öğüt alıp-düşünürler." (Zümer Suresi, 9)
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Hidayet veren (doğru yola erdiren)
Allah'tır:

TEVRAT: Yaptığın her işte Rab'bi an, O senin yol-

unu düze çıkarır. “Bütün yollarında onu tanı, O da

senin yollarını doğrultur.” (Süleyman'ın Meselleri,

3:6)

KURAN: Yolu doğrultmak Allah'a aittir, kimi (yol-

lar) ise eğridir. Eğer o dileseydi, sizin tümünüzü el-

bette hidayete erdirirdi. (Nahl Suresi, 9)

Herşeyin Allah'ın emriyle 
anında olması:

TEVRAT: ... O söyleyince, herşey var oldu; O

buyurunca, herşey belirdi. (Mezmurlar, 33: 9)

KURAN: Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin)

yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona

yalnızca "Ol" der, o da hemen oluverir. (Bakara

Suresi, 117)
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Allah, Kendisi'ne sığınılandır:

TEVRAT: Şöyle dedi: "Rab benim gücüm,

sığınağım, kurtarıcımdır... Kendisi'ne sığınan

herkesin kalkanıdır (koruyucusudur). (2. Samuel,

22:2, 31)

TEVRAT: Rab iyidir, sığınaktır sıkıntı anında.

Korur Kendisi'ne sığınanları. (Nahum, 1:7)

KURAN: Sana Rabbinin kitabından vahyedileni

oku. O'nun sözlerini değiştirici yoktur ve O'nun

dışında kesin olarak bir sığınacak (makam) bula-

mazsın. (Kehf Suresi, 27)

KURAN: De ki: "Muhakkak beni Allah'tan

(gelebilecek bir azaba karşı) hiç kimse asla kur-

taramaz ve O'nun dışında asla bir sığınak da bu-

lamam." (Cin Suresi, 22) 
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Yaşatan ve öldüren Allah'tır:

TEVRAT: Artık anlayın ki, Ben, evet Ben O'yum,

Ben'den başka Allah yoktur! Öldüren de, yaşatan da,

yaralayan da, iyileştiren de Benim... (Yasa'nın

Tekrarı, 32:39)

TEVRAT: Rab öldürür de diriltir de... (2. Samuel, 2:

6)

KURAN: O, yaşatan ve öldürendir; gece ile gündüzün
aykırılığı (veya ardarda gelişi) da O'nun
(kanunu)dur. Yine de aklınızı kullanmayacak
mısınız? (Müminun Suresi, 80)
KURAN: Doğrusu, öldüren ve dirilten O'dur. (Necm
Suresi, 44)

Kıyamet günü yeryüzünün düzleşmesi:

TEVRAT: Her vadi yükseltilecek, her dağ, her tepe

alçaltılacak. Böylelikle engebeler düzleştirilecek,

sarp yerler ovaya dönüştürülecek. O zaman

Rab'bin yüceliği görünecek... Bunu söyleyen

Rab'dir." (Yeşaya, 40:4-5)

KURAN: Dağları yürüteceğimiz gün, yeri

çırılçıplak (dümdüz olmuş) görürsün; onları birara-

da toplamışız da, içlerinden hiçbirini dışarda

bırakmamışızdır. (Kehf Suresi, 47)
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Allah'ın bütün canlıları insanlara nimet
olarak vermesi:

TEVRAT: İşte yeryüzünde tohum veren her otu,

tohumu meyvesinde bulunan her meyve ağacını

size veriyorum. Bunlar size yiyecek olacak.

(Yaratılış, 1:29)

TEVRAT: Bütün canlılar size yiyecek olacak. Yeşil

bitkiler gibi, hepsini size veriyorum. (Yaratılış, 9:3)

KURAN: Ve hayvanları da yarattı; sizin için on-

larda ısınma ve yararlar vardır ve onlardan

yemektesiniz. (Nahl Suresi, 5)

KURAN: Yerde sizin için üretip-türettiği çeşitli

renklerdekileri de (faydanıza verdi). Şüphesiz

bunda, öğüt alıp düşünen bir topluluk için ayetler

vardır. Denizi de sizin emrinize veren O'dur, on-

dan taze et yemektesiniz... (Nahl Suresi, 13-14)
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Allah'ın dilediğini yüceltip, 
dilediğini alçaltması; dilediğine 

mülk vermesi:

TEVRAT: Hakim olan ancak Allah'tır, birini

alçaltır ve birini yükseltir. (Mezmurlar, 75:7)

TEVRAT: O kimini yoksul, kimini varlıklı kılar; ki-

mini alçaltır, kimini yükseltir. Yeryüzünün temel-

leri Rab'bindir. (1. Samuel, 2:7-8)

KURAN: De ki: "Ey mülkün sahibi Allah'ım, dile-

diğine mülkü verirsin ve dilediğinden mülkü çekip-

alırsın, dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın;

hayır Senin elindedir. Gerçekten Sen, herşeye güç

yetirensin." (Al-i İmran Suresi, 26)

KURAN: Kendilerini (övgüyle) temize çıkaranları

görmedin mi? Hayır; Allah, dilediğini temizleyip

yüceltir. Onlar, 'bir hurma çekirdeğindeki iplikçik

kadar' bile haksızlığa uğratılmazlar. (Nisa Suresi,

49)
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İman edenlerin Allah'tan başka 
kimseden korkmamaları:

TEVRAT: Kuvvetli olun ve yürekli olun, korkmayın

ve onların yüzlerinden yılmayın, çünkü seninle be-

raber yürüyen (sana destek olan) Allah'ın Rab'dir,

seni boşa çıkarmaz ve seni bırakmaz. (Yasa'nın

Tekrarı, 31:6)

TEVRAT: ... Ve senin önünde yürüyen (sana yol

gösteren) Rab'dir. O seninle olacak, seni boşa çıkar-

maz ve seni bırakmaz, korkma ve yılgınlığa düşme.

(Tensiye 31:8)

TEVRAT: Güçlü ve yürekli olun! Asur Kralı'ndan

ve yanındaki büyük ordudan korkmayın, yılmayın.

Çünkü bizimle olan, onunla olandan daha

üstündür. (2. Tarihler, 32: 7) 

KURAN: Dediler ki: "Rabbimiz, gerçekten, onun

bize karşı 'taşkın bir tutum takınmasından' ya da

'azgın davranmasından' korkuyoruz." Dedi ki:

"Korkmayın, çünkü Ben sizinle birlikteyim; işitiyo-

rum ve görüyorum." (Taha Suresi, 45-46) 

KURAN: Şüphesiz: "Bizim Rabbimiz Allah'tır"

deyip sonra dosdoğru bir istikamet tutturanlar (yok

mu); onların üzerine melekler iner (ve der ki:)

"Korkmayın ve hüzne kapılmayın, size vadolunan

cennetle sevinin." (Fussilet Suresi, 30)
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Göklerdeki düzen:

TEVRAT: Başınızı kaldırıp göklere bakın. Kim

yarattı bütün bunları? Yıldızları sırayla görünür

kılıyor, her birini adıyla çağırıyor. Büyük kudreti,

üstün gücü sayesinde hepsi yerli yerinde duruyor.

(Yeşaya, 40:26)

KURAN: O, biri diğeriyle 'tam bir uyum' (muta-

bakat) içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman

(olan Allah)ın yaratmasında hiçbir 'çelişki ve uy-

gunsuzluk' (tefavüt) göremezsin. İşte gözü(nü) çe-

virip-gezdir; herhangi bir çatlaklık (bozukluk ve

çarpıklık) görüyor musun? Sonra gözünü iki kere

daha çevirip-gezdir; o göz (uyumsuzluk bulmak-

tan) umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana

dönecektir. (Mülk Suresi, 3-4)

325

Ha run Yah ya (Ad nan Ok tar)



Allah'ın insana şekil vermesi:

TEVRAT: ... Ey akılsız ve bilgelikten yoksun halk?

Sizi yaratan, size biçim veren... Yaratıcınız O değil

mi? (Yasa'nın Tekrarı, 32:6)

KURAN: "Ona bir biçim verdiğimde ve ona

Ruhum'dan üfürdüğümde hemen ona secde ederek

(yere) kapanın." (Hicr Suresi, 29)

KURAN: Döl yataklarında size dilediği gibi suret

veren O'dur. O'ndan başka ilah yoktur; üstün ve

güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. (Nisa

Suresi, 6)
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Ne mut lu o in sa na ki, kö tü le rin öğüdü y le yü rü mez, gü nah kar la rın

yo lun da dur maz, alay cı la rın ara sın da otur maz. Ancak zev ki ni

Rab'bin Yasası'ndan alır ve ge ce gün düz onun üze rin de de rin de -

rin dü şü nür. Böylesi akar su kı yı la rı na di kil miş ağaca ben zer, mey -

ve si ni mev si min de ve rir, yap rağı hiç sol maz. Yaptığı her işi ba şa -

rır. Kötüler böy le değil, rüz ga rın sa vur duğu sa man çö pü ne ben -

zer ler. Bu yüz den yar gı la nın ca ak la na maz, doğru lar top lu luğun da

yer bu la maz gü nah kar lar. Çün kü Rab doğru la rın yo lu nu gö ze tir,

kö tü le rin yo lu ise ölü me gö tü rür. (Mezmurlar, 1:1-6)

Nedir ulus lar ara sın da ki bu kar ga şa, ne -

den boş dü zen ler ku rar bu halk lar?

Dünyanın kral la rı saf bağlı yor, hü küm -

dar lar bir le şi yor Rab'be... kar şı... Ey kral -

lar, akıl lı olun! Ey dün ya ön der le ri, ders

alın! Rab'be kor kuy la hiz met edin, tit -

re ye rek se vi nin. (Mezmurlar, 2:1, 10-

11)

1. "İman eden , salih müminler" an la mın da dır.



Ya Rab, düş man la rım ne ka dar çoğal dı, he le ba na kar şı ayak la nan -

lar! Birçoğu be nim için: "Allah Katında ona kur tu luş yok!" di yor.

Ama Sen, ya Rab, çev rem de kal kan sın (beni koruyansın), onu rum,

ba şı mı yu ka rı kal dı ran Sensin. Rab'be ses le ni rim, ya nıt lar be ni...

Yatar uyu rum, uya nır kal ka rım, Rab des tek tir ba na. Korkum yok

çev re mi sa ran bin ler ce düş man dan. Ya Rab... Ey Allah'ım, kur tar

be ni!... Kurtuluş Rab'dedir, hal kı nın1 üze rin de ol sun be re ke tin!

(Mezmurlar, 3:1-8)

Sana ses le nin ce ya nıt la be ni, ey adil Allah'ım! Ferahlat be ni sı kın tı -

ya düş tüğüm de, lüt fet ba na, ku lak ver du a ma. Ey in san lar... Ne za -

ma na dek boş şeylere gö nül ve re cek, ya lan pe şin de ko şa cak sı nız...

Günah iş le me yin; iyi dü şü nün ya tağınızda... O'na gü ve nin... Ya

Rab, yü zü nün2 ışığıyla bi zi ay dın lat! Öy le bir se vinç ver din ki ba -

na... Esenlik için de ya tar uyu rum, çün kü yal nız Sen, ya RAB, gü -

ven lik için de tu tar sın be ni. (Mezmurlar, 4:1-8)

Sözlerime ku lak ver, ya Rab, inil ti le ri mi (yalvarışlarımı,

yakarışlarımı) işit. Feryadımı din le... Allah'ım! Duam Sana'dır.

Sabah se si mi du yar sın, ya Rab, her sa bah Sana du a mı su nar, umut -

la bek le rim... Kötülük Senin ya nın da ba rın maz. Böbürlenenler

önün de du ra maz... Ya Rab, Sen eli kan lı lar dan, al da tı cı lar dan hoş -

lan maz, ra zı ol maz sın. Bense bol sev gin sa ye sin de

Kutsal Mesciti'ne (Allah'a ibadet edilen mekan)

gi re ceğim; ora ya doğru sa y gıy la eğile ceğim. Yol

gös ter ba na doğru luğun la, ya Rab... Yolunu önüm -

de düz le. Çün kü on la rın sö zü ne gü ve nil mez,

yü rek le ri yı kım do lu. Ağızları açık bi rer me zar -

dır, onursuzca davranırlar. Ey Allah...
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2. Allah'ın Ce ma li; Allah'ın Nuru



Kurdukları dü zen yı kım la rı na yol aç sın. Kov on la rı sa yı sız is yan -

la rı yü zün den. Çün kü Sana kar şı ayak lan dı lar. Sevinsin Sana

sığınan her kes, se vinç çığlık la rı at sın sü rek li, çün kü on la rı Sen ko -

rur sun; se vinç le coş sun adı nı se ven ler Sen'de. Çün kü Sen doğru ki -

şi yi kut lu kı lar sın, ya Rab, çev re si ni kal kan gi bi lüt fun la sa rar sın.

(Mezmurlar, 5:1-12)

Ya Rab... Beni ga zap la yo la ge tir me. Lütfet ba na, ya Rab, bit ki nim;

şifa ver ba na, ya Rab, ke mik le rim sız lı yor, çok acı çe ki yo rum. Ah,

ya Rab!... Kurtar be ni, yar dım et sev gin den do la yı. (Mezmurlar,

6:1-4)

Sana sığınıyorum, ya Rab Allah'ım! Peşime dü şen ler den kur tar be -

ni, öz gür kıl.... Buyur, ada let ol sun... Rab halk la rı yar gı lar; be ni de

yar gı la, ya Rab, doğru luğuma, dü rüst lüğüme gö re. Ey adil

Allah'ım! Kötülerin kö tü lüğü son bul sun, doğru lar gü ve ne ka vuş -

sun, Sen ki akıl la rı, gö nül le ri sı nar sın. Allah kal kan gi bi ya nı ba şım -

da, te miz yü rek li le ri O kur ta rır. Allah adil bir yar gıç tır3... İşte kö tü

in san kö tü lük san cı la rı çe ki yor, fe sa da ge be kal mış, ya lan doğuru -

yor. Bir ku yu açıp ka zı yor, kaz dığı ku yu ya ken di si dü şü yor.

Kötülüğü ken di ba şı na ge le cek, zor ba lığı ken di te pe si ne ine cek.

Şükredeyim doğru luğu için Rab'be, Yüce Rab'bin adı nı İlahi ler le

öve yim. (Mezmurlar, 7:1, 7-11, 14-17)

Ey Egemenimiz Rab, ne yü ce Adın var ye ryü zü nün tü mün de!

Gökyüzünü gör ke min le kap la dın. Seyrederken el le ri nin ese ri4

olan gök le ri, ora ya koy duğun Ay'ı ve yıl dız la rı, so ru yo rum ken di

ken di me: "İnsan ne ki, onu ana sın, ya da in sa noğlu ne ki, ona il gi

gös te re sin?"... Başına yü ce lik ve onur ta cı nı koy dun. Ellerinin ya -

pıt la rı (yarattıkların) üze ri ne onu ege men kıl dın, her şe yi ayak la rı -
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3. Allah'ın Adl (Adil olan, Adaleti emreden) isminin tecelli etmesi anlamında kullanılmıştır.

4. Allah'ın Sani (Sanatçı, nihayetsiz güzellikleri sanatının içinde yaratan) ismi teşbih yöntemiyle anlatılmak-

tadır. 

. 



nın al tı na ser din; da var la rı, sığırları, ya ba nıl hay van la rı, gök te ki

kuş la rı, de niz de ki ba lık la rı, de niz de kı pır da şan bü tün can lı la rı. Ey

Egemenimiz Rab, ne yü ce Adın var ye ryü zü nün tü mün de!

(Mezmurlar, 8:1-9)

Ya Rab, bü tün yü reğim le Sana şükredeceğim, yap tığın ha ri ka la rın

hep si ni an la ta cağım. Sen'de se vinç bu la cak, co şa cağım, Adını

İlahi ler le öve ceğim, ey Yüceler Yücesi! Çün kü hak kı mı, da va mı

Sen sa vun dun, adil yar gıç ola rak5... Temelinden sök tüğün şehirler

ise, on la rın anı la rı bi le si li nip git ti. Oysa Rab son su za dek ege men -

lik sü rer, yar gı için kur muş tur hü küm dar lığını; O yö ne tir doğru -

luk la dün ya yı, O yar gı lar ada let le halk la rı. Rab ezi len ler için bir

sığınak, sı kın tı lı gün ler de bir ka le dir.6 Seni ta nı yan lar Sana gü ve -

nir, çün kü Sana yö ne len le ri hiç terk et me din, ya Rab... Rab'bi İlahi -

ler le övün! Yaptıklarını halk lar ara sın da du yu run!... Ezilenlerin fe -

rya dı nı unut maz. Acı ba na, ya Rab!... Öv gü ye değer iş le ri ni an la ta -

yım (Övgüyle Seni anayım)... Sağla dığın kur tu luş la se vi ne yim.

Uluslar ken di kaz dık la rı ku yu ya düş tü, ayak la rı giz le dik le ri ağa

ta kıl dı. Adil yar gı la rıy la Rab Kendini gös ter di, kö tü ler ken di kur -

duk la rı tu zağa düş tü. Kötüler ölüler diyarına (cehenneme) gi de -

cek, Allah'ı unu tan bü tün ulus lar... Ama yok sul büs bü tün unu tul -

ma ya cak, maz lu mun umu du son su za dek kı rıl ma ya cak.

(Mezmurlar, 9:1-18)

Ya Rab... Kötü in san için de ki is tek ler le övü nür... Kendini beğen miş

kö tü in san Allah'a yö nel mez... Öy le yü ce dir ki Senin yar gı la rın, kö -

tü ler an la ya maz... İçinden, "Ben sar sıl mam" der, "Hiçbir za man sı -

kın tı ya düş mem." Ağzı la net, hi le ve zu lüm do lu, di li nin al tın da

kö tü lük ve fe sat sak lı. Köylerin çev re sin de pu su ku rar, ma su mu

giz li yer ler de öl dü rür, ça re si zi sin si ce göz ler. Gizli yer ler de pu su -
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5. Allah'ın Adl (Adil olan, Adaleti emreden) isminin tecelli etmesi anlamında kullanılmıştır. 

6. Allah Yüce isim le rin den bi ri de Melca (Kendisi'ne sığınılan)'dır. Allah'ın Melca is mi nin te cel li et me si ma na -

sın da dır



ya ya tar ça lı lık ta ki as lan gi bi, kap mak için maz lu mu bek ler ve

ağına dü şü rüp ya ka lar... Ya Rab... Oysa Sen sı kın tı ve acı çe ken le ri

gö rür sün, yar dım et mek için on la rı iz ler sin; ça re siz ler Sana da ya -

nır, ök sü zün yar dım cı sı Sensin... Mazlumların di leğini du yar sın,

ya Rab, yü rek len di rir sin on la rı, ku lağın7 hep üzer le rin de; ök sü ze,

düş kü ne hak kı nı ver mek için, bir daha deh şet saç ma sın ölüm lü in -

san. (Mezmurlar, 10:1-18)

Ben Rab'be sığınırım... Bütün in san la rı gö rür, her ke si sı nar. RAB

doğru in sa nı sı nar, kö tü den, zor ba lığı se ven den hoş lan maz, ra zı

ol maz sın. Kötülerin üze ri ne kız gın kor lar ve kü kürt yağdı ra cak,

pay la rı na dü şen ka se ka vu ru cu rüz gar ola cak. Çün kü RAB doğru -

dur, doğru la rı se ver; dü rüst in san lar O'nun yü zü nü gö re cek.8

Kurtar be ni, ya Rab, sa dık ku lun kal ma dı, gü ve ni lir in san lar yok

ol du. Herkes bir bi ri ne ya lan söy lü yor, dal ka vuk luk, iki yüz lü lük

edi yor. Sustursun Rab dal ka vuk la rın ağzı nı, bü yük le nen dil le ri.

Onlar ki, "Dilimizle ka za nı rız, du dak la rı mız em ri miz de, kim bi ze

efen di lik ede bi lir?" der ler... Rab'bin söz le ri pak söz ler dir; top rak

ocak ta eri til miş, ye di kez arı tıl mış gü mü şe ben zer. Sen on la rı ko ru,

ya Rab, bu kö tü ku şak tan hep uzak tut! İnsanlar ara sın da al çak lık

rağbet gö rün ce, kö tü ler her yan da do la şır ol du. (Mezmurlar, 11:1-7)

Gör ha li mi, ya Rab... Ben Senin sev gi ne gü ve ni yo rum, yü reğim

kur ta rı şın la coş sun. Ezgiler söy le ye ceğim Sana, ya Rab, çün kü iyi -

lik et tin ba na. (Mezmurlar, 13:3-6)

Ya Rab... Kusursuz ya şam sü ren, adil dav ra nan, yü rek ten ger çeği

söy le yen. İftira et mez, dos tu na za rar ver mez, komş usu na ka ra çal -

maz böy le si. Aşağılık in san la rı hor gö rür, ama Rab'den kor kan la ra

sa y gı du yar. Kendi za ra rı na ant iç se bi le, dön mez an dın dan.
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7. Allah'ın "Semi (İşiten)" is mi teş bih le an la tıl mak ta dır.

8. Salih mü min le rin, cen net ni me ti ola rak Allah'ın Cemali'ni gör me le ri kast edil mek te dir. 



Parasını fai ze ver mez, suç su za kar şı rüş vet al maz. Böyle ya şa yan

as la sar sıl ma ya cak. (Mezmurlar, 15:1-5)

Koru be ni, ey Allah, çün kü Sana sığınıyorum. Rab'be de dim ki,

"Efendim Sensin. Sen'den öte mut lu luk yok be nim için."... Başka

ilah la rın ar dın ca ko şan la rın der di ar ta cak. Onların... ad la rı nı ağzı -

ma al ma ya cağım. Benim pa yı ma, be nim ka se me dü şe ni tah sis

eden Sensin, ya Rab; ya şa mım Senin el le rin de (Senin takdirinde).

Payıma ne gü zel yer ler düş tü, ne ha ri ka bir mi ra sım var! Öv gü ler

su na rım ba na öğüt ve ren Rab'be, ge ce le ri bi le vic da nım uya rır be -

ni. Gözümü Rab'den ayır mam, sağımda9 dur duğu için sar sıl mam.

Bu ne den le içim se vinç do lu, yü reğim co şu yor, be de nim gü ven

için de. Çün kü Sen be ni ölüler diyarına (cehenneme) terk et mez sin,

sa dık ku lu nun çü rü me si ne izin ver mez sin. Yaşam yo lu nu ba na bil -

di rir sin. Bol se vinç var dır Senin hu zu run da, sağ elin den mut lu luk

ek sil mez.10 (Mezmurlar, 16:1-11)

Hilesiz du dak lar dan çı kan du a ma ku lak ver! Haklı çı kar be ni, çün -

kü Sen ger çeği gö rür sün. Yüreğimi yok la dın, ge ce de ne din, sı na -

dın be ni, kö tü bir şey bul ma dın; ka rar lı yım, ağzım dan kö tü söz

çık maz, baş ka la rı nın yap tık la rı na ge lin ce, ben Senin söz le ri ne uya -

rak şiddet yol la rın dan ka çın dım. Sıkı adım lar la Senin yol la rı nı tut -

tum, kay ma dı ayak la rım. Sana ya ka rı yo rum, ey Allah, çün kü be ni

ya nıt lar sın... Göster ha ri ka sev gi ni, ey Sana sığınanları sal dır gan -

lar dan sağ eliy le kur ta ran (inayetiyle koruyan)! Koru be ni göz be -

beği gi bi; ka nat la rı nın göl ge si ne11 giz le kö tü le rin sal dı rı sın dan,

çev re mi sa ran ölüm cül düş man la rım dan. Yürekleri yağ bağla mış,

ağızları bü yük laf lar edi yor. İzimi bul du lar, üze ri me ge li yor lar, ye -

re vur mak için gö zet li yor lar. Tıpkı par ça la mak için sa bır sız la nan
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11. Allah'ın koruyan olması teşbihle anlatılmaktadır.

9. Allah'ın inayeti kast edilmektedir.

10. Allah'ın inayeti, müminlere neşe, huzur ve güven veren olduğu teşbih kullanılarak anlatılmaktadır.
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bir as lan, pu su ya ya tan genç bir as lan gi bi... ya Rab, kes ön -

le ri ni, eğ baş la rı nı!... Kurtar ca nı mı kö tü ler den... ya Rab,

ya şam pa yı bu dün ya da olan in san lar dan... (Mezmurlar,

17:1-15)

Seni se vi yo rum, gü cüm Sensin, ya Rab!

Rab be nim da ya nağım, sığınağım, kur ta -

rı cım dır, Allah'ım, da ya nağımdır, sığına-

cak ye rim dir, kal ka nım (koruyanım),

güç lü kur ta rı cım, ko ru nağımdır!...

Sıkıntı için de Rab'be ya kar dım, yar dı ma

çağırdım Allah'ımı... Sesimi du y du... O

za man ye ryü zü sar sı lıp sal lan dı, tit re yip

sar sıl dı dağla rın te mel le ri Rab... çı kar dı

be ni de rin su lar dan. Beni ben den nef ret

eden ler den kur tar dı, çün kü on lar ben -

den güç lü y dü. Felaket gü nüm de kar şı -



ma di kil di ler, ama RAB ba na des tek ol du. Beni hu zu ra ka vuş tur -

du, kur tar dı, çün kü ben den hoş nut kal dı. Rab doğru luğumun kar -

şı lığını ver di, be ni te miz el le ri me gö re ödül len dir di. Çün kü

Rab'bin yo lun da yü rü düm, Allah'ımdan uzak la şa rak kö tü lük yap -

ma dım. O'nun bü tün il ke le ri ni göz önün de tut tum, ku ral la rın dan

ay rıl ma dım. O'nunla ka mi lim, suç iş le mek ten sa kın dım. Bu yüz -

den Rab be ni doğru luğuma ve na za rın da pak olan el le ri me gö re

ödül len dir di. Merhametli ku lu na mer ha met gös te rir sin...

Alçakgönüllüleri kur ta rır, gu rur lu la rın ba şı nı eğer sin. Işığımın

kay nağı Sensin, ya Rab, Allah'ım! Karanlığımı ay dın la tır sın...

Allah'ın yo lu ku sur suz dur, Rab'bin sö zü arı dır. O Kendisi'ne

sığınan her ke sin kal ka nı(koruyanı) dır. Var mı Rab'den baş ka

Allah? Allah'ımızdan baş ka da ya nak var mı? Allah be ni güç le do -

na tır, yo lu mu ku sur suz kı lar. Ayaklar ver di ba na, ge yik le rin ki gi -

bi, do ruk lar da tu tar be ni... Bastığım yer le ri ge niş le tir sin, bur kul -

maz bi lek le rim... Rab ya şı yor! Dayanağıma (Allah'ıma) öv gü ler ol -

sun! Yücelsin kur ta rı cım Allah!... Düşmanlarımdan kur ta rır, baş -

kal dı ran lar dan üs tün kı lar be ni, zor ba la rın elin den alır. Bunun için

ulus lar ara sın da Sana şükredeceğim, ya Rab, adı nı İlahi ler le öve -

ceğim. Rab kra lı nı bü yük za fer le re ulaş tı rır. (Mezmurlar, 18:1-49)

Gökler Allah'ın gör ke mi ni açık la mak ta, gök kub be el le ri nin ese ri -

ni12 du yur mak ta. Gün gü ne söz söy ler, ge ce ge ce ye bil gi ve rir...

Göğün bir ucun dan çı kar, öbür ucu na dö ner, hiç bir şey giz len mez

sı cak lığından. Rab'bin Ya sa sı ka mil dir, ca na can ka tar, Rab'bin bu -

y ruk la rı gü ve ni lir dir, saf ada ma bil ge lik ve rir, Rab'bin ku ral la rı

doğru dur, yü reği se vin di rir, Rab'bin bu y ruk la rı arı dır, göz le ri ay -

dın la tır. Rab kor ku su pak tır, son su za dek ka lır, Rab'bin il ke le ri

ger çek, ta ma men adil dir. Onlara al tın dan, bol mik tar da saf al tın -

dan çok is tek du yu lur, on lar bal dan, süz me pe tek ba lın dan tat lı dır.
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12. Allah'ın "Sa nat çı, ni ha yet siz gü zel lik le ri sa na tı nın için de ya ra tan" an la mı na ge len "Sani"

is mi nin teş bih le an la tı mı dır.



Uyarırlar ku lu nu, on la ra

uyan la rın ödü lü bü yük tür.

Kim yan lış la rı nı gö -

re bi lir? Bağışla gö -

re me diğim ku sur -

la rı mı, bi le rek iş le -

nen gü nah lar dan ko -

ru ku lu nu, izin ver me ba na ege men ol -

ma la rı na! O za man bü yük is yan dan uzak,

ka mil olu rum. Ağzım dan çı kan söz ler, yü -

reğim de ki dü şün ce ler, ka bul gör sün Senin

önün de, ya Rab, da ya nağım, kur ta rı cım be nim!

(Mezmurlar, 19:1-14)

Sıkıntılı gü nün de Rab se ni ya nıt la sın... se ni ko -

ru sun! Yardım gön der sin sa na... Bazıları sa vaş

ara ba la rı na, ba zı la rı at la rı na gü ve nir, biz se

Allah'ımız Rab'be gü ve ni riz. Onlar çö kü yor, dü şü yor lar;

biz se kal kı yor, dim dik du ru yo ruz. Ya Rab... Yanıtla bi zi Sana

ya kar dığımız gün! (Mezmurlar, 20:1-9)

Ya Rab, kral se vi ni yor gös ter diğin gü ce... Üze ri ne sü rek li be re ket

yağdır dın, var lığınla onu se vin ce boğdun. Çün kü kral Rab'be gü -

ve nir, Yüceler Yücesi'nin sev gi si sa ye sin de sar sıl maz... Düzenler

kur sa lar Sana, al dat ma ya ça lış sa lar, yi ne de ba şa rı lı ola maz lar...

Yüceliğini gös ter, ya Rab, gü cün le! Ezgiler söy le yip İlahi ler le öve -

ceğiz kud re ti ni. (Mezmurlar, 21:1-13)

Sana gü ven di ler ata la rı mız, Sana da yan dı lar, on la rı kur tar dın.

Sana ya ka rıp kur tul du lar, Sana gü ven di ler, al dan ma dı lar... Beni

ana rah min den çı ka ran, ana ku cağındayken Sana gü ven me yi öğre -
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ten Sensin. Doğuşum dan be ri Sana tes lim edil dim, ana rah min den

be ri Allah'ım Sensin... Ya Rab ... Ey gü cüm be nim... Kurtar be ni as -

la nın ağzın dan, ya ban öküz le ri nin boy nu zun dan. (Mezmurlar,

22:4-21)

Adını kar deş le ri me du yu ra yım, top lu luğun or ta sın da Sana öv gü -

ler su na yım: Ey siz ler, Rab'den kor kan lar, O'na öv gü ler su nun!...

O'nu yü cel tin!... O'na sa y gı gös te rin!... Öv gü ko num Sen ola cak sın

bü yük top lu luk ta, Sen'den kor kan la rın önün de ye ri ne ge ti re ceğim

adak la rı mı. Yoksullar yi yip do ya cak, Rab'be yö ne len ler O'na öv gü

su na cak... Yeryüzünün dört bu cağı anım sa yıp Rab'be dö ne cek,

ulus la rın bü tün soy la rı O'nun önün de ye re ka pa na cak. Çün kü ege -

men lik Rab'bindir, ulus la rı O yö ne tir. Yeryüzündeki bü tün zen gin -

ler... O'nun önün de ye re ka pa na cak, top rağa gi den ler, ölüm le ri ne

en gel ola ma yan lar, eğile cek ler O'nun önün de. Gelecek ku şak lar

O'na kul luk ede cek, Rab ye ni ku şak la ra an la tı la cak. O'nun kur ta rı -

şı nı, "Rab yap tı bun la rı" di ye rek, he nüz doğma mış bir hal ka (gele-

cek nesillere) du yu ra cak lar. (Mezmurlar, 22:22-31)

Rab kı la vu zum dur,13 ek siğim ol maz. Beni ye mye şil ça yır lar da ya tı -

rır, sa kin su la rın kı yı sı na gö tü rür. İçimi ta ze ler, Adı uğru na ba na

doğru yol lar da ön cü lük eder. Karanlık ölüm va di sin den geç sem

bi le, kö tü lük ten kork mam. Çün kü Sen be nim le sin. Öm rüm bo yun -

ca yal nız iyi lik ve sev gi iz le ye cek be ni, hep Rab'bin evin de otu ra -

cağım. (Mezmurlar, 23:1-6)

Rab'bindir ye ryü zü ve için de ki her şey, dün ya ve üze rin de ya şa -

yan lar; çün kü O'dur de niz ler üze rin de onu ku ran, su lar üze rin de

dur du ran. (Mezmurlar, 24:1-2)

Elleri pak, yü reği te miz olan, gön lü nü put la ra kap tır ma yan, ya lan
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13. Allah kul la rı na yol gös te ren, on la rı hi da ye te er di ren dir. 



ye re ant iç me yen. Rab kut sar böy le si ni, kur ta rı cı sı Allah ak lar...

(Mezmurlar, 24:4-5)

Ya Rab, bü tün var lığımla Sana yak la şı yo rum, ey Allah'ım, Sana

gü ve ni yo rum... Sana umut bağla yan hiç kim se utan ca düş mez; ne -

den siz hain lik eden ler uta nır. Ya Rab, yol la rı nı ba na öğret, yön le -

ri ni bil dir. Bana ger çek yo lun da ön cü lük et, eğit be ni; çün kü be ni

kur ta ran Allah Sensin. Bütün gün umu dum Sen'de. Ya Rab...

Gençlik gü nah la rı mı, is yan la rı mı anım sa ma,14 sev gi ne gö re anım -

sa be ni, çün kü Sen iyi sin, ya Rab. Rab iyi ve doğru dur, onun için

gü nah kar la ra yol gös te rir. Alçakgönüllülere ada let yo lun da ön cü -

lük eder, Kendi yo lu nu öğre tir on la ra. Rab'bin bü tün yol la rı sev gi

ve sa da ka te da ya nır ah dim de ki bu y ruk la ra uyan lar için. Ya Rab,

Adın uğru na su çu mu bağışla... Kim Rab'den kor kar sa, Rab ona se -

çe ceği yo lu gös te rir. Rahatlık için de ya şa ya cak o in -

san... Rab Kendisi'n den kor kan lar la pay la şır sır rı -
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14. Allah'a mü min le rin "kö tü lük le ri nin ör tül me si, ha ta la rı nın bağışlanması için" dua

edil me si ma na sın da dır.



nı, on la ra açık lar ah di ni. Gözlerim hep Rab'dedir, çün kü ayak la rı -

mı ağdan O çı ka rır. Halime bak, lüt fet ba na; çün kü ga rip ve maz -

lu mum... Kurtar be ni dert le rim den!... Bütün gü nah la rı mı bağışla!...

Canımı ko ru, kur tar be ni!... Sana sığınıyorum! Dürüstlük, doğru -

luk ko ru sun be ni, çün kü umu dum Sen'dedir. (Mezmurlar, 25:1-21)

Beni hak lı çı kar, ya Rab, çün kü dü rüst bir ya şam sür düm; sar sıl -

ma dan Rab'be gü ven dim. Dene be ni, ya Rab, sı na; du y gu la rı mı,

dü şün ce le ri mi yok la. Çün kü sev gi ni hep göz önün de tu tu yor,

Senin ger çeğini ya şı yo rum ben. Yalancılarla otur mam, iki yüz lü le -

rin su yu na git mem. Kötülük ya pan lar top lu luğun dan nef ret ede -

rim, fe sat çı la rın ara sı na gir mem... Ya Rab, yük sek ses le şükranımı

du yur mak ve bü tün ha ri ka la rı nı an lat mak için. Severim, ya Rab...

gör ke mi nin bu lun duğu ye ri. Günahkarların, eli kan lı adam la rın... el -

le ri kö tü lük ale ti dir, sağ el le ri rüş vet do lu dur. Ama ben dü rüst ya şa -

rım, kur tar be ni, lüt fet ba na! Ayağım emin yer de du ru yor. Topluluk

için de Sana öv gü ler su na cağım, ya Rab. (Mezmurlar, 26:1-12)
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Rab be nim ışığım, kur tu lu şum dur, kim se den kork mam. Rab ya şa -

mı mın ka le si dir15, kim se den yıl mam. Hasımlarım, düş man la rım

olan kö tü ler, be ni yut mak için üze ri me ge lir ken tö kez le yip dü şer -

ler. Karşımda bir or du ko nak la sa, kı lım kı pır da maz, ba na kar şı sa -

vaş açıl sa, yi ne gü ve ni mi yi tir mem. Rab'den tek di leğim, tek is -

teğim şu: Rab'bin gü zel liğini sey ret mek,16 mes ci din de O'na hay ran

ol mak için öm rü mün bü tün gün le ri ni O'nun evin de ge çir mek...

Sevinçle hay kı ra rak kur ban lar su na cağım O'nun ça dı rın da,17 O'nu

ez gi ler le, İlahi ler le öve ceğim. Sana ya ka rı yo rum, ya Rab... lüt fet,

ya nıt la be ni! Ya Rab, içim den bir ses du y dum: "Yüzümü ara!"18 de -

din, iş te yü zü nü (rızanı) arı yo rum. Yüzünü ben den giz le me

(Rızanı benden esirgeme)... Bana hep yar dım cı ol dun; bı rak ma,

terk et me be ni, ey be ni kur ta ran Allah! Annemle ba bam be ni terk

et se ler bi le, Rab be ni ka bul eder. Ya Rab, yo lu nu öğret ba na, düş -

man la rı ma kar şı düz yol da ba na ön cü lük et. Beni ha sım la rı mın

key fi ne bı rak ma, çün kü ya lan cı ta nık lar di ki li yor kar şı ma, ağızları

şiddet sa çı yor. Yaşam di ya rın da Rab'bin iyi liğini gö re ceğim den

kuş kum yok. Umudunu Rab'be bağla, güç lü ve yü rek li ol; umu du -

nu Rab'be bağla! (Mezmurlar, 27:1-14)

Ya Rab, Sana ya ka rı yo rum, gü cüm be nim... Seni yar dı ma

çağırdığımda... ku lak ver yal va rış la rı ma. Beni kö tü ler le, hak sız lık

ya pan lar la bir tutup ce za lan dır ma. Onlar komş ula rıy la dost ça ko -

nu şur, ama yü rek le rin de kö tü lük bes ler ler. Eylemlerine, yap tık la rı

kö tü lük le re gö re on la rı ya nıt la; yap tık la rı nın, hak et tik le ri nin kar -

şı lığını ver. Onlar Rab'bin yap tık la rı na, el le ri nin ese ri ne (Allah'ın

yaratışına) önem ver mez ler; bu yüz den Rab on la rı yı ka cak, bir da-

ha ayağa kal dır ma ya cak. Rab'be öv gü ler ol sun! Çün kü yal va rı şı mı
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15. Allah Melca (Kendisi'ne sığınılan)'dır. Teşbihle Allah'ın bu sı fa tı an la tıl mak ta dır.

16. Salih müminlerin, cennet nimeti olarak Allah'ın Yüce Cemali'ni görmeleri kast edilmektedir.

17. Allah'a iba det edi len me ka nı ta rif et mek için kul la nı lan bir teş bih tir.

18. Allah'ın Zatı; Allah'ın rı za sı, hoş nut luğu.



du y du. Rab be nim gü cüm,

kal ka nım  (koruyanım)dır,

O'na yü rek ten gü ve ni yor

ve yar dım gö rü yo rum.

Yüreğim co şu yor, ez gi le -

rim le (İlahilerle) O'na

şükrediyorum. Rab hal -

kı nın gü cü dür...

(Mezmurlar, 28:1-8)

... Rab'bi övün, Rab'bin gü -

cü nü, yü ce liğini övün,

Rab'bin gör ke mi ni adı na ya ra -

şır bi çim de övün, kut sal gi y si ler

için de Rab'be kul luk edin!...

Rab'bin se si güç lü dür, Rab'bin se si

gör kem li dir...  O'nun mes ci din de her kes

"Yücesin!" di ye hay kı rır... (Mezmurlar, 29:1-9)

Seni yü celt mek is ti yo rum, ya Rab, çün kü be ni kur tar dın, düş man -

la rı mı ba na gül dür me din. Ya Rab Allah'ım, Sana ya kar dım, ba na

şifa ver din. Ya Rab... ya şam ver din ba na, ölüm çu ku ru na (cehen-

neme) dü şür me din. Ey Rab'bin sa dık kul la rı, O'nu İlahi ler le övün,

kut sal lığını ana rak O'na şükredin... Huzur du yun ca de dim ki,

"Asla sar sıl ma ya cağım!" Ya Rab, lüt fun la be ni güç lü bir dağ gi bi

sar sıl maz kıl dın... "Ya Rab, acı ba na; yar dım cım ol, ya Rab!" Yasımı

şenliğe dön dür dün, çu lu mu çı ka rıp be ni se vinç le ku şat tın. Öy le ki,

gön lüm Seni İlahi ler le öv sün, sus ma sın! Ya Rab Allah'ım, Sana sü -

rek li şükredeceğim. (Mezmurlar, 30:1-12)

Ya Rab, Sana sığınıyorum. Utandırma be ni hiç bir za man!

Adaletinle kur tar be ni! Kulak ver ba na, ça buk ye tiş, kur tar be ni; bir
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güç ol ba na sığınmam için, güç lü bir ka le (sığınak) ol kur tul mam

için!... Gücüm ve ka lem (sığınağım) Sensin, ön cü lük et, yol gös ter

ba na Ken di Adın uğru na. Bana kur duk la rı tu zak tan uzak tut be ni,

çün kü sığınağım Sensin. Ruhumu el le ri ne (Senin Kudretine, ilmi-

ne) bı ra kı yo rum, ya Rab, sa dık Allah, kur tar be ni. Değer siz put la -

ra bel bağla yan lar dan hoş lan mam, Rab'be gü ve ni rim ben.

Sadakatinden ötü rü se vi nip co şa cağım, çün kü düş kün ha li mi gö -

rü yor, çek tiğim sı kın tı la rı bi li yor sun, be ni düş man eli ne dü şür me -

din, bas tığım yer le ri ge niş let tin... Ama ben Sana gü ve ni yo rum, ya

Rab, "Allah'ım Sensin!" di yo rum. Hayatım Senin elin de (Senin tak-

dirinde, Kudretinde), kur tar be ni düş man la rı mın pen çe sin den, ar -

dı ma dü şen ler den. Yüzün (Nurun) ku lu nu ay dın lat sın, sev gi gös -

ter, kur tar be ni! Utandırma be ni, ya Rab, Sana ses le ni yo rum; kö tü -

ler utan sın, ölü ler di ya rın da (cehennemde) ses le ri ke sil sin. Sussun

o ya lan cı du dak lar; doğru in sa na kar şı gu rur la, te pe den ba ka rak,

kü çüm se ye rek ko nu şan du dak lar. İyiliğin ne bü yük tür, ya Rab,

onu Sen'den kor kan lar için sak lar sın, her ke sin gö zü önün de, Sana

sığınanlara iyi dav ra nır sın. İnsanların dü zen le ri ne kar şı, ko ru yu cu



hu zu run la üzer le ri ne ka nat ge rer sin;19 sal dır gan dil le re kar şı on la -

rı çar dağında20 giz ler sin. Rab'be öv gü ler ol sun, ku şa tıl mış bir kent -

te sev gi si ni ba na ha ri ka bi çim de gös ter di... Rab'bi se vin, ey O'nun

sa dık kul la rı! RAB Kendisi' ne bağlı olan la rı ko rur, bü yük le nen le -

rin ise tü mü y le hak kın dan ge lir. Ey Rab'be umut bağla yan lar, güç -

lü ve yü rek li olun! (Mezmurlar, 31:1-24)

Ne mut lu is ya nı bağışlanan, gü na hı ör tü len in sa na! Suçu RAB ta -

ra fın dan sa yıl ma yan, ru hun da hi le bu lun ma yan in sa na ne mut -

lu!... Sığınağım Sensin, be ni sı kın tı dan ko rur, çev re mi kur tu luş

İlahi le riy le ku şa tır sın... Kötülerin acı sı ço ktur, ama Rab'be gü ve -

nen le ri O'nun sev gi si ku şa tır. Ey doğru in san lar, se vinç kay nağınız

RAB ol sun, co şun; ey yü reği te miz olan lar, he pi niz se vinç çığlık la -

rı atın! (Mezmurlar, 32:1-11)

Ey doğru in san lar, Rab'be se vinç le hay kı rın! Dürüstlere O'nu öv -

mek ya ra şır. Lir ça la rak Rab'be şükredin, on tel li çenk eş liğin de

O'nu İlahi ler le övün. O'na ye ni bir ez gi söy le yin, se vinç çığlık la rıy -

la sa zı nı zı ko nuş tu run. Çün kü Rab'bin sö zü doğru dur, her işi sa -

da kat le ya par. Doğru luğu, ada le ti se ver, Rab'bin sev gi si ye ryü zü -

nü dol du rur. Gökler Rab'bin sö zü y le... ya ra tıl dı. Deniz su la rı nı bi -

ra ra ya top lar, en gin su la rı am bar la ra de po lar. Bütün ye ryü zü

Rab'den kork sun, dün ya da ya şa yan her kes O'na sa y gı duy sun.

Çün kü O söy le yin ce, her şey var ol du; O bu yu run ca, her şey be lir -

di. Rab ulus la rın plan la rı nı bo zar, halk la rın ta sa rı la rı nı bo şa çı ka -

rır. Ama Rab'bin plan la rı son su za dek sü rer... Ne mut lu Allah'ı

RAB olan ulu sa... Rab... bü tün in san la rı gö rür... Yeryüzünde ya şa -

yan her ke si göz ler. Herkesin yü reğini ya ra tan, yap tık la rı her şe yi

tar tan O'dur. Ne bü yük or du la rıy la za fer ka za nan kral var, ne de
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19. Allah'ın Mümin (Emniyet veren, emniyet kılan) isminin tecelli etmesi teşbih yöntemiyle anlatılmaktadır.

20. Teşbih yön te miy le "Allah'ın hi ma ye si, ko ru ma sı" kas t e dil mek te dir.



bü yük gü cü y le kur tu lan yiğit. Zafer için at boş bir umut tur, bü yük

gü cü ne kar şın kim se yi kur ta ra maz. Ama Rab'bin gö zü21 Kendisi'n -

den kor kan la rın, sev gi si ne umut bağla yan la rın üze rin de dir; böy le -

ce on la rı ölüm den kur ta rır, kıt lık ta ya şa ma la rı nı sağlar.

Umudumuz Rab'dedir, yar dım cı mız, kal ka nı mız (koruyanımız)

O'dur. O'nda se vinç bu lur yü reğimiz, çün kü O'nun kut sal adı na

gü ve ni riz... Umudumuz Sen'de, sev gin üze ri miz de ol sun, ya Rab!

(Mezmurlar, 33:1-22)

Her za man Rab'be öv gü ler su na cağım, öv gü sü di lim den düş me ye -

cek. RAB'le övü nü rüm, maz lum lar işi tip se vin sin! Benimle bir lik te

Rab'bin bü yük lüğünü du yu run, adı nı bir lik te yü cel te lim. Rab'be

yö nel dim, ya nıt ver di ba na, bü tün kor ku la rım dan kur tar dı be ni.

O'na ba kan la rın yü zü ışıl ışıl par lar, yüz le ri utanç tan kı zar maz. Bu

maz lum ya kar dı, Rab du y du, bü tün sı kın tı la rın dan kur tar dı onu.

Rab'bin me leği O'ndan kor kan la rın çev re si ne or du gah ku rar, kur -

ta rır on la rı... Rab ne iyi dir, ne mut lu O'na sığınan ada ma! Rab'den

kor kun... çün kü O'ndan kor ka nın ek siği ol maz. Genç as lan lar bi le

aç ve muh taç olur; ama Rab'be yö ne len ler den hiç bir iyi lik esir gen -

mez. Gelin, ey çocuk lar, din le yin be ni: Size Rab kor ku su nu öğre te -

yim. Kim ya şam dan zevk al mak, iyi gün ler gör mek is ti yor sa, di li -

ni kö tü lük ten, du dak la rı nı ya lan dan uzak tut sun. Kötülükten sa kı -

nın, iyi lik ya pın; esen liği amaç la yın, ar dın ca gi din. Rab'bin göz le ri

doğru ki şi le rin üze rin de dir, ku lak la rı on la rın ya ka rı şı na açık tır.22

Rab kö tü lük ya pan la ra kar şı dır, on la rın anı sı nı ye ryü zün den si ler.

Doğru lar ya ka rır, Rab du yar; bü tün sı kın tı la rın dan kur ta rır on la -

rı... Kötü in sa nın so nu kö tü lük le bi ter, ce za sı nı bu lur doğru lar dan

nef ret eden ler. Rab kul la rı nı kur ta rır, O'na sığınanların hiç bi ri ce za

gör mez. (Mezmurlar, 34:1-22)
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21. Teşbih yön te miy le, Allah'ın ina ye ti, iman eden ler üze rin de ki ko ru ma sı an la tıl mak ta dır. 

22. Teşbih yön te miy le, Allah'ın ina ye ti, iman eden ler üze rin de ki ko ru ma sı an la tıl mak ta dır. 



... Rab'de se vinç bu la cağım, be ni kur tar dığı için co şa cağım. Bütün

var lığımla şöyle di ye ceğim: "Senin gi bi si var mı, ya Rab, maz lu mu

zor ba nın elin den, maz lu mu ve yok su lu soy gun cu dan kur ta ran?"...

Büyük top lan tı da Sana şükürler su na cağım, ka la ba lığın or ta sın da

Sana öv gü ler di ze ceğim... Barış sö zü nü et mez on lar, kur naz ca dü -

zen ku rar lar ül ke nin sa kin in san la rı na. (Mezmurlar, 35:9-20)

Günah fı sıl dar kö tü in sa na, yü reğinin di bin den: Allah kor ku su yo -

ktur on da. Kendini öy le beğen miş ki, su çu nu gör mez, on dan tik -

sin mez. Ağzın dan kö tü lük ve ya lan akar, akıl lan mak tan, iyi lik

yap mak tan vaz geç miş. Yatağında bi le fe sat dü şü nür, olum suz yol -

da di re nir, red det mez kö tü lüğü. Ya RAB, sev gin gök le re, sa da ka -

tin gök yü zü ne eri şir. Doğru luğun ulu dağla ra ben zer, ada le tin uç -

suz bu cak sız en gin le re. İnsanı da, hay va nı da ko ru yan Sensin, ya

Rab. Sevgin ne değer li, ey Allah! Kanatlarının göl ge si ne23 sığınır

in sa noğlu. Evindeki bol luğa do yar lar, zevkle ri nin ırmağından içi -

rir sin on la ra. Çün kü ya şam kay nağı Sensin, Senin ışığınla ay dın la -

nı rız. Sürekli gös ter Seni ta nı yan la ra sev gi ni, yü reği te miz olan la ra

doğru luğunu. Gururlunun ayağı ba na var ma sın, kö tü le rin eli be ni

kov ma sın. (Mezmurlar, 36:1-11)

Kötülük eden le re kı zıp üzül -

me, suç iş le yen le re özen me!

Çün kü on lar ot gi bi he men

so la cak, ye şil bit ki gi bi ku ru -

yup gi de cek. Sen Rab'be gü -

ven, iyi lik yap, ül ke de otur, sa -

da kat le ça lış. Rab'den zevk al,

O senin için de ki is tek le ri ye ri ne
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23. Teşbih yön te miy le Allah'ın ko ru ma sı na, rah me ti -

ne sığınma kas t e dil mek te dir.
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ge ti re cek tir. Herşeyi Rab'be bı rak, O'na gü ven, O ge re ke ni ya par.

O senin doğru luğunu ışık gi bi, hak kı nı öğle gü ne şi gi bi ay dınlığa

çı ka rır. Rab'bin önün de sa kin dur, sa bır la bek le; kı zıp üzül me işi

yo lun da olan la ra, kö tü amaç la rı na ka vu şan la ra. Kızmaktan ka çın,

bı rak öf ke yi, üzül me, yal nız kö tü lüğe sü rük ler bu se ni... Yakında

kö tü nün so nu ge le cek, ye ri ni ara san da bu lun ma ya cak. Ama al çak -

gö nül lü ler ül ke yi mi ras ala cak, de rin bir hu zu run zev ki ni ta da cak.

Kötü in san doğru in sa na dü zen ku rar, diş gı cır da tır... Doğru nun

azı cık var lığı, pek çok kö tü nün ser ve tin den iyi dir. Çün kü kö tü le -

rin gü cü kı rı la cak, ama doğru la ra Rab des tek ola cak. Rab ka mil

ola nın her gü nü nü gö ze tir, on la rın mi ra sı son su za dek sü re cek.

Kötü gün de utan ma ya cak lar, kıt lık ta ka rın la rı do ya cak. Ama kö tü -

ler yı kı ma uğra ya cak; Rab'bin düş man la rı kır çi çek le ri gi bi ku ru -

yup gi de cek, du man gi bi dağılıp yok ola cak. Kötüler ödünç alır,

ge ri ver mez; doğru lar sa cö mert çe ve rir... Rab in sa na sağlam adım

at tı rır, in sa nın yo lun dan hoş nut olur sa. Düşse bi le yı kıl maz in san,

çün kü elin den tu tan Rab'dir.24 Gençtim, öm rüm tü ken di, ama hiç

gör me dim doğru in sa nın terk edil diğini, so yu nun ek mek di len -

diğini. O hep cö mert çe ödünç ve rir, so yu kut sa nır. Kötülükten kaç,

iyi lik yap; son suz ya şa ma ka vu şur sun. Çün kü Rab doğru yu se ver,

sa dık kul la rı nı terk et mez. Onlar son su za dek ko ru na cak... Doğru -

nun ağzın dan bil ge lik akar, di lin den ada let dam lar. Allah'ın

Yasası  yü reğin de dir, ayak la rı kay maz. Kötü, doğru ya pu su ku rar,

onu öl dür me ye ça lı şır. Ama Rab onu kö tü nün eli ne dü şür mez...

Rab'be umut bağla, O'nun yo lu nu tut... Kötü ve acı ma sız ada mı

gör düm, ilk di kil diği top rak ta ye şe ren ağaç gi bi dal bu dak sa lı yor -

du; ge çip git ti, yok ol du, ara dım, bu lun maz ol du. Kamil olan ada -

mı göz le, doğru ada ma bak, çün kü ya rın lar ba rış  se ve rin dir...

Doğru la rın kur tu lu şu Rab'den ge lir, sı kın tı lı gün de on la ra ka le

olur.25 Rab on la ra yar dım eder, kur ta rır on la rı, kö tü le rin elin den

24. Allah'ın Hadi (Hidayet lütfeden, doğru yola ulaştıran) ismi teşbih yöntemiyle anlatılmaktadır.

25. Allah Melca (Kendisi'ne sığınılan)'dır. Teşbihle Allah'ın bu ismi anlatılmaktadır



alıp öz gür kı lar, çün kü Kendisi'ne sığınırlar. (Mezmurlar, 37:1-40)

Ya Rab, bü tün öz lem le ri mi bi lir sin... Umudum Sen'de, ya Rab...

Sen ya nıt la ya cak sın, ya Rab, Allah'ım be nim! Çün kü dua edi yo -

rum... İyiliğe kar şı kö tü lük ya pan lar ba na kar şı çı kar, iyi liğin pe -

şin de ol duğum için. Beni terk et me, ya Rab! Ey Allah'ım, ben den

uzak dur ma! Yardımıma koş, ya Rab, kur tu lu şum be nim!

(Mezmurlar, 38:9-22)

Karar ver dim: "Adımlarıma dik kat ede ceğim, di li mi gü nah tan sa -

kı na cağım..." Yalnız bir ka rış ömür ver din ba na, hiç ka lır ha ya tım

Senin önün de. Her in san bir so luk tur sa de ce, en güç lü çağında bi -

le. "Bir göl ge gi bi do la şır in san, boş ye re çır pı nır, mal bi rik ti rir, ki -

me ka la cağını bil me den. "Ne bek le ye bi li rim şimdi, ya Rab?

Umudum Sen'de. Kurtar be ni... Her in san bir so luk tur sa de ce.

"Duamı işit, ya Rab, ku lak ver ya ka rı şı ma... (Mezmurlar, 39:1-12)

Rab'bi sa bır la bek le dim; ba na yö ne lip ya ka rı şı mı du y du. Ölüm çu -

ku run dan, bal çık tan çı kar dı be ni, ayak la rı mı ka ya üze rin de tut tu,

kay ma ya yım di ye. Ağzı ma ye ni bir ez gi (İlahi), Allahımız için bir

öv gü İlahi si koy du. Çok la rı gö rüp kor ka cak ve Rab'be gü ve ne cek -

ler. Ne mut lu Rab'be gü ve nen in sa na, gu rur lu ya, ya la na sa pa na il -

gi du y ma ya na. Ya Rab, Allah'ım, ha ri ka la rın, dü şün ce le rin ne ço -

ktur bi zim için; Sana eş ko şul maz! Duyurmak, an lat mak is te sem

yap tık la rı nı, say mak la bit mez... Şöyle de dim: "... Ey Allah'ım,

Senin is teğini yap mak tan zevk alı rım ben, Yasan yü reğimin de rin -

liğin de dir." Büyük top lan tı da müj de le rim Senin za fe ri ni, sö zü mü

esir ge mem, ya Rab, bil diğin gi bi! Zaferini içim de giz le mem, bağlı -

lığını ve kur ta rı şı nı du yu ru rum, sev gi ni, sa da ka ti ni sak la mam bü -

yük top lu luk tan. Ya Rab, esir ge me se ve cen liğini ben den! Sevgin,

sa da ka tin hep ko ru sun be ni! Sayısız be la lar çev re mi sar dı... Ne
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olur, ya Rab, kur tar be ni! Yardımıma koş, ya Rab!... Sen'de ne şe ve

se vinç bul sun bü tün Sana yö ne len ler! "Rab yü ce dir!" de sin hep

Senin kur ta rı şı nı öz le yen ler!... Yardımcım ve kur ta rı cım Sensin...

ey Allah'ım! (Mezmurlar, 40:1-17)

Ne mut lu yok su lu dü şü ne ne! Rab kur ta rır onu kö tü gün de. Korur

Rab, ya şa tır onu, ül ke de mut lu kı lar, terk et mez düş man la rı nın eli -

ne. Destek olur Rab ona ya tağa dü şün ce; has ta lan dığında sağlığa

ka vuş tu rur onu. "Acı ba na, ya Rab!" de dim, "Şifa ver ba na.."

Dürüstlüğüm den ötü rü ba na des tek olur, son su za dek be ni hu zu -

run da tu tar sın. Ön ce siz lik ten son su za dek, öv gü ler ol sun... Rab'be!

Amin! Amin! (Mezmurlar, 41:1-13)

Geyik akar su la rı na sıl öz ler se, ca nım da Seni öy le öz ler, ey Allah!

Canım Allah'a, ya şa yan Allah'a su sa dı; ne za man gör me ye gi de -

ceğim Allah'ın yü zü nü?26... Allah'a umut bağla, çün kü O'na yi ne

öv gü ler su na cağım; O be nim kur ta rı cım ve Allah'ımdır... Gündüz

Rab sev gi si ni gös te rir, ge ce İlahi söy ler, dua ede rim ya şa mı mın

Allah'ına... Allah'a umut bağla, çün kü O'na yi ne öv gü ler su na -

cağım; O be nim kur ta rı cım ve Allah'ımdır. (Mezmurlar, 42:1-11)

... Kurtar hi le ci, hak sız in san dan. Çün kü Sen Allah'ım, ka lem sin...27

Gönder ışığını, ger çeğini, yol gös ter sin ler ba na... Ne şe, se vinç kay -

nağım Allah'a gi de ceğim ve Sana, ey Allah, Allah'ım be nim, lir le

şükredeceğim... Allah'a umut bağla, çün kü O'na yi ne öv gü ler su -

na cağım; O be nim kur ta rı cım ve Allah'ımdır. (Mezmurlar, 43:1-5)

Onlar... ken di bi lek le riy le za fe re ulaş ma dı lar. Senin sağ elin, bi -

leğin, yü zü nün ışığı28 sa ye sin de ol du bu; çün kü Sen on la rı sev din...

Sensin bi zi düş man la rı mız dan kur ta ran, biz den nef ret eden le ri

26. Allah'ın rı za sı nı, rah me ti ni ve cen ne ti ni ka zan mak teş bih le an la tıl mak ta dır. 

27. Allah'ın Melca (Kendisi'ne sığınılan) ismi teşbihle anlatılmaktadır.

28. Allah'ın inayeti ve alemlerin Nuru olması teşbih yöntemiyle anlatılmaktadır. 
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utan ca boğan. Her gün Allah'la övü nür, son su za dek adı na şükran

su na rız... O yü rek te ki giz le ri bi lir. (Mezmurlar, 44:3-21)

Allah sığınağımız ve gü cü müz dür, sı kın tı da hep yar dı ma ha zır dır.

Bu yüz den kork ma yız ye ryü zü al tüst ol sa, dağlar de niz le rin bağrı -

na dev ril se, su lar kük re yip kö pür se, ka ba ran de niz dağla rı tit ret se

bi le... Herşeye Egemen RAB bi zim le dir... (Mezmurlar, 46:1-7)

Ey bü tün ulus lar, el çır pın! Sevinç çığlık la rı atın Allah'ın onu ru na!

Ne müt hiş tir yü ce Rab... Ezgiler (İlahiler) su nun Allah'a, ez gi ler

(İlahiler)... Allah'a ait tir ye ryü zü kral la rı. O çok

yü ce dir. (Mezmurlar, 47:1-2, 6-8)

Rab bü yük tür ve yal nız O övül me ye

değer... Adın gi bi, ey Allah, öv gün de dün -

ya nın dört bu cağına va rı yor. Sağ elin za fer

do lu... Bu Allah son su za dek bi zim



Allah'ımız ola cak, bi ze hep yol gös te re cek tir. (Mezmurlar, 48:1, 10-

14)

Ey bü tün halk lar, din le yin! Kulak ve rin he pi niz, ey dün ya da ya şa -

yan lar, halk çocuk la rı, bey çocuk la rı, zen gin ler, yok sul lar! Bilgelik

dö kü le cek ağzım dan, an la yış sağla ya cak içim de ki dü şün ce ler, ku -

lak ve re ceğim öz de yiş le re... Onlar var lıkla rı na gü ve nir, bü yük ser -

vet le riy le bö bür le nir ler. Kimse kim senin ha ya tı nın be de li ni öde ye -

mez, Allah'a fid ye ve re mez... Bütün gös te ri şi ne kar şın ge çi ci dir in -

san, ölüp gi den hay van lar gi bi. Budalaların yo lu, on la rın sö zü nü

onay la yan la rın so nu bu dur. Sürü gi bi ölüler diyarına (cehenneme)

sü rü le cek ler... Tan ağarın ca doğru lar on la ra ege men ola cak, ce set -

le ri çü rü ye cek, ölüler diyarı (cehennem) on la ra ko nut ola cak. Ama

Allah be ni ölüler diyarının (cehennemin)  pen çe sin den kur ta ra cak

ve ya nı na ala cak. Korkma bi ri zen gin le şir se, evi nin gör ke mi ar tar -

sa. Çün kü ölün ce hiç bir şey gö tü re mez, gör ke mi onun la me za ra

git mez. Yaşarken ken di ni mut lu say sa bi le, ba şa rı lı olun ca övül se

bi le. Atalarının ku şağına ka tı la cak, on lar ki as la ışık yü zü gör me -

ye cek ler. Bütün gös te ri şi ne kar şın an la yış sız dır in san, ölüp gi den

hay van lar gi bi. (Mezmurlar, 49:1-20)

Güçlü olan Allah, Rab ko nu şu yor; Güneş'in doğduğu yer den bat -

tığı ye re ka dar ye ryü zü nün tü mü ne ses le ni yor. Güzelliğin... pa rıl -

dı yor Allah... Gökler O'nun ada le ti ni bil di re cek tir, çün kü hü küm

ve ren Allah'ın Kendisi' dir... "Ben Allah'ım... Bütün or man ya ra tık -

la rı, dağlar da ki bü tün hay van lar Benimdir. Dağlar da ki bü tün kuş -

la rı ko ru rum, kır lar da ki bü tün ya ba nıl hay van lar Benim'dir...

Sıkıntılı gü nün de ses len Bana, se ni kur ta rı rım, sen de Beni yü cel -

tir sin." Ama Allah kö tü ye şöyle di yor: "... Yola ge ti ril mek ten nef ret

edi yor, söz le ri mi ar ka na atı yor sun. Hırsız gö rün ce onun la dost

olu yor, zi na eden le re or tak olu yor sun. Ağzı nı kö tü lük için kul la nı -

yor, di li ni ya la na ko şu yor sun... Suçlarını gö zü nün önü ne se ri yo -
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rum...Yolunu dü zel te ne kur ta rı şı mı gös te re ceğim." (Mezmurlar,

50:1-23)

Ey Allah, lüt fet ba na, sev gin uğru na; sil is yan la rı mı, sı nır sız mer -

ha me tin uğru na. Tümüyle yı ka be ni su çum dan, arıt be ni gü na hım -

dan... Sen gö nül de sa da kat is ti yor sun, bil ge lik öğret ba na yü -

reğimin de rin lik le rin de. Beni... arıt, pak la na yım, yı ka be ni (günah-

larımdan arındır), kar dan be yaz ola yım... Ey Allah, te miz bir yü rek

ya rat, ye ni den ka rar lı bir ruh var et içim de. Beni hu zu run dan at -

ma, mu kad des ru hu nu ben den al ma. Geri ver ba na sağla dığın kur -

tu luş se vin ci ni, ba na des tek ol, is tek li bir ruh ver. Başkaldıranlara

Senin yol la rı nı öğre te yim, gü nah kar lar ge ri dön sün Sana. Kurtar

be ni kan dök me su çun dan, Ey Allah, be ni kur ta ran Allah, di lim

Senin kur ta rı şı nı İlahi ler le öv sün. Ya Rab, aç du dak la rı mı, ağzım

Senin öv gü le ri ni du yur sun... Senin ka bul et tiğin kur ban al çak gö -

nül lü bir ruh tur, al çak gö nül lü ve piş man bir yü reği hor gör mez sin,

ey Allah. (Mezmurlar, 51:1-17)

Niçin kö tü lüğün le bö bür le nir sin, ey ka ba da yı, Allah'ın sa dık kul -

la rı na kar şı bü tün gün di lin yı kım ta sar lar kes kin us tu ra gi bi, ey hi -

le kar. İyilikten çok kö tü lüğü, doğru ko nuş mak tan çok ya la nı se -

ver sin. Seni hi le li dil se ni! Her yı kı cı sö zü se ver sin. Ama Allah se -

ni son su za dek yı ka cak... Doğru lar bu nu gö rün ce kor ka cak... şöyle

di ye cek ler: "İşte bu adam, Allah'a sığınmak is teme di, ser ve ti nin

bol luğuna gü ven di, baş ka la rı nı yı ka rak güç len di!" Ama ben... son -

su za dek Allah'ın sev gi si ne gü ve ni rim. Sürekli Sana şükrederim

yap tık la rın için, sa dık kul la rı nın önün de umut bağla rım, çün kü

Adın iyi dir. (Mezmurlar, 52:1-9)

Akılsız için den, "Allah yok!" der. İnsanlar bo zul du, iğrenç lik al dı

yü rü dü, iyi lik eden yok... Hepsi sap tı, tü mü yoz laş tı, iyi lik eden

yok... Allah'a ya kar mı yor lar. Ama kor kul ma ya cak yer de kor ka cak -
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lar, çün kü Allah... on la rı red det tiği için hep si ni utan dı ra cak.

(Mezmurlar, 53:1-5)

Ey Allah, be ni Adın la kur tar, gü cün le ak la be ni!... Küstahlar ba na

sal dı rı yor, zor ba lar ca nı mı al mak is ti yor, Allah'a al dır mı yor lar.

İşte Allah be nim yar dım cım dır, tek des teğim Rab'dir... Ya Rab, sa -

na gö nül den bir kur ban su na cağım, adı na şükredeceğim, çün kü

Adın iyi dir. Beni bü tün sı kın tı la rım dan kur tar dın... (Mezmurlar,

54:1-7)

Şaşkına çe vir kö tü le ri, ya Rab, ka rış tır dil le ri ni, çün kü kent te şid-

det ve ça tış ma gö rü yo rum. Gece gün düz kent sur la rı üze rin de do -

la şır lar, hak sız lık, fe sat do lu ken tin içi. Yıkıcılık ken tin gö beğin de,

zor ba lık, hi le ek sil mez mey da nın dan... Bense Allah'a ses le ni rim,

Rab kur ta rır be ni... Allah'tan kork mu yor lar. Yoldaşım dost la rı na

sal dı ra rak yap tığı ant laş ma yı boz du. Ağzın dan bal dam lar, ama

yü reğin de sa vaş var. Sözleri yağdan yu mu şak, ama ya lın bi rer kı -

lıç tır. Yükünü Rab'be bı rak, O sa na des tek olur. Asla izin ver mez

doğru in sa nın sar sıl ma sı na. Ama Sen, ey Allah, ölüm çu ku ru na

(cehenneme) ata cak sın kö tü le ri, gün le ri nin ya rı sı nı gör me ye cek

ka til ler le hain ler; ben se Sana gü ve ni yo rum. (Mezmurlar, 55:9-23)

Sana gü ve ni rim kork tuğum za man. Allah'a, sö zü nü öv düğüm

Allah'a gü ve ni rim ben, kork mam. İnsan ba na ne ya pa bi lir? Gün

bo yu söz le ri mi çar pı tı yor lar, hak kım da hep kö tü lük ta sar lı yor lar.

Fesatlık için uğra şı yor, pu su ya ya tı yor, adım la rı mı göz lü yor, ca nı -

mı al mak is ti yor lar... Biliyorum, Allah ben den ya na. Sözünü öv -

düğüm Allah'a, sö zü nü öv düğüm Rab'be, Allah'a gü ve ni rim ben,

kork mam; in san ba na ne ya pa bi lir?... Çün kü ca nı mı ölüm den kur -

tar dın, ayak la rı mı tö kez le mek ten ko ru dun; iş te ya şam ışığında,

Allah hu zu run da yü rü yo rum. (Mezmurlar, 56:3-13)
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Acı ba na, ey Allah, acı, çün kü Sana sığınıyorum; fe la ket ge çin ce ye

ka dar, ka nat la rı nın göl ge si ne29 sığınacağım. Yüce Allah'a, be nim

için her şe yi ya pan Allah'a ses le ni yo rum... Yüceliğini gös ter gök le -

rin üs tün de, ey Allah, gör ke min bü tün ye ryü zü nü kap la sın!

Yoluma çu kur kaz dı lar, içi ne ken di le ri düş tü ler. Kararlıyım, ey

Allah, ka rar lı yım,  İlahi ler söy le ye ceğim. Halkların ara sın da Sana

şükürler su na yım, ya Rab, ulus la rın ara sın da Seni İlahi ler le öve -

yim. Çün kü sev gin gök le re eri şir, sa da ka tin gök yü zü ne ula şır.

Yüceliğini gös ter gök le rin üs tün de, ey Allah, gör ke min bü tün ye -

ryü zü nü kap la sın! (Mezmurlar, 57:1-11)

Ey yö ne ti ci ler, ger çek ten adil mi ka rar ve rir si niz? Doğru mu yar gı -

lar sı nız in san la rı? Hayır! Hep hak sız lık ta sar lar sı nız içi niz de, zor -

ba lık sa çar el le ri niz ye ryü zü ne.... (Mezmurlar, 58:1-3)

Kurtar be ni düş man la rım dan, ey Allah'ım, ka lem (sığınağım) ol

ha sım la rı ma kar şı. Kurtar be ni suç iş le yen ler den, uzak tut kan lı ka -

til ler den... Sen, ya Rab, Herşeye Egemen Allah... Gücüm Sensin,

Seni göz lü yo rum, çün kü ka lem sin (sığınağımsın), ey Allah.

Allah'ım sev gi siy le kar şı lar be ni... Ya Rab, kal ka nı mız (koruyucu-

muz) bi zim... Gücün için sa bah ez gi ler söy le ye cek, sev gi ni se vinç -

le di le ge ti re ceğim. Çün kü Sen ba na ka le,30 sı kın tı lı gü nüm de

sığınak ol dun. Gücüm Sensin, Seni İlahi ler le öve ceğim, çün kü ka -

lem (sığınağım), be ni se ven Allah Sensin. (Mezmurlar, 59:1-17)

Kurtar bi zi sağ elin le, yar dım et, sev dik le rin öz gür lüğe ka vuş sun

di ye! Yardım et bi ze düş ma na kar şı, çün kü boş tur in san yar dı mı.

Allah'la za fer ka za nı rız... (Mezmurlar, 60:5, 11-12)

Ey Allah... çün kü Sen be nim için sığınak, düş ma na kar şı güç lü bir

des tek ol dun. Ça dı rın da31 son su za dek otur mak ve ka nat la rı nın
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göl ge si ne32 sığınmak is te rim. Çün kü Sen, ey Allah, adak la rı mı du -

y dun, adın dan kor kan la rın mi ra sı nı ba na ver din... Sevgin ve sa da -

ka tin le ko ru!... Adını hep İlahi ler le öve ceğim... (Mezmurlar, 61:1-8)

Canım yal nız Allah'da hu zur bu lur, kur tu lu şum O'ndan ge lir. Tek

gü cüm, kur tu lu şum, ka lem (sığınağım) O'dur, as la sar sıl mam... Ey

ca nım, yal nız Allah'da hu zur bul, çün kü umu dum O'ndadır. Tek

gü cüm, kur tu lu şum, ka lem (sığınağım) O'dur, sar sıl mam.

Kurtuluşum ve onu rum Allah'a bağlı dır, kuv vet li gü cüm,

sığınağım O'dur. Ey hal kım, her za man O'na gü ven... Çün kü Allah

sığınağımızdır... Zorbalığa gü ven me yin... Güç Allah'ındır, sev gi de

Senin, ya Rab! Çün kü Sen her ke se, yap tığının kar şı lığını ve rir sin.

(Mezmurlar, 62:1-12)

Ey Allah, Sensin be nim Allah'ım, Seni çok öz lü yo rum, ca nım Sana

su sa mış, ku rak, yo ru cu, su suz bir di yar da, bü tün var lığımla Seni

arı yo rum... Senin sev gin ya şam dan iyi dir, bu yüz den du dak la rım

Seni yü cel tir. Öm rüm ce Sana öv gü ler su na cağım, Senin adın la el le -

ri mi kal dı ra cağım. Zengin yi ye cek le re do yar ca sı na do ya cağım Sana,

şakıyan du dak lar la ağzım Sana öv gü ler su na cak. Yatağıma uza nın -

ca Seni ana rım, ge ce bo yun ca de rin de rin Seni dü şü nü rüm. Çün kü

Sen ba na yar dım cı ol dun, ka nat la rı nın göl ge sin de33 se vin ci mi di le

ge ti ri rim. Canım Sana sım sı kı sa rı lır, sağ elin ba na des tek olur...

Kralsa Allah'ta se vinç bu la cak. Allah'ın adıy la ant içen le rin hep si

övü ne cek, ya lan cı la rın ağzıy sa ka pa na cak. (Mezmurlar, 63:1-11)

Kötülerin giz li ta sa rı la rın dan, o suç lu gü ru hun şamatasından esir -

ge be ni. Onlar dil le ri ni kı lıç gi bi bi le miş, acı söz le ri ni ok gi bi he de -

fe yö nelt miş ler, pu su la rın dan ma sum in sa -
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nın üze ri ne at mak

için. Ansızın vu rur -

lar, hiç çe kin me den.

Birbirlerini kö tü lük

yap ma ya iter, giz li tu -

zak lar ta sar lar ken, "Kim

gö re cek?" der ler. Haksızlık yap ma -

yı dü şü nür, "Kusursuz bir plan yap tık!"

der ler. İnsanın içi ve yü reği de rin bir sır dır, bi lin mez.

Ama ... Dilleri yü zün den yı kı ma uğra ya cak lar... Doğru in san

Rab'de se vinç bu la cak, O'na sığınacak, bü tün te miz yü rek li ler O'nu

öve cek. (Mezmurlar, 64:2-10)

Ey Allah... Ey Sen, du a la rı işi ten, bü tün in san lar Sana ge le cek.

Suçlarımızın al tın da ezil dik, ama Sen is yan la rı mı zı bağışlarsın. Ne

mut lu av lu la rın da otur sun di ye se çip Kendine yak laş tır dığın ki şi -

ye! Evinin, kut sal mes ci di nin ni met le ri ne do ya cağız. Ey bi zi kur ta -

ran Allah, müt hiş iş ler ya pa rak za fer le ya nıt lar sın bi zi. Sen ye ryü -

zü nün dört bu cağında, uzak de niz ler de ki le rin umu du sun; kud ret

ku şa nan, gü cü y le dağla rı ku ran, de niz le rin kük re me si ni, dal ga la -

rın güm bür tü sü nü, halk la rın kar ga şa sı nı ya tış tı ran Sensin.

Dünyanın öbür ucun da ya şa yan lar kor ku ya ka pı lır Senin be lir ti le -

rin kar şı sın da. Doğudan ba tı ya ka dar in san la ra se vinç çığlık la rı at -

tı rır sın. Toprağa ba kar, çok ve rim li kı lar sın, onu zen gin liğe boğar -

sın. Ey Allah, ırmakların suy la do lu dur, in san la ra ta hıl sağlar sın,

çün kü Sen top rağı şöyle ha zır lar sın: Sabanın aç tığı ya rık la rı bol ca

su lar, sırt la rı nı düz ler sin. Yağmur la top rağı yu mu şa tır, ürün le ri ne

be re ket ka tar sın. İyiliklerinle yı lı taç lan dı rır sın, ara ba la rı nın geç tiği

yol lar dan bol luk akar, ot lak lar ye şil le nir, te pe ler se vin ce bü rü nür,

ça yır lar sü rü ler le be ze nir, va di ler ekin le ör tü nür, se vinç ten hay kı -

rır, ez gi (İlahi) söy ler ler. (Mezmurlar, 65:1-13)
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Ey ye ryü zün de ki bü tün in san lar, Allah'a se vinç çığlık la rı atın!

Adının yü ce liğine İlahi ler söy le yin, O'na gör kem li öv gü ler su nun!

"Ne müt hiş iş le rin var!" de yin Allah'a, "Öy le bü yük gü cün var ki,

düş man la rın eğili yor önün de. Bütün ye ryü zü Sana kul luk edi yor,

İlahi ler oku yor, adı nı İlahi ler le övü yor." Gelin, ba kın Allah'ın ne ler

yap tığına! Ne müt hiş iş ler yap tı in san lar ara sın da: Denizi ka ra ya

çe vir di, ata la rı mız ya ya geç ti ler ırmaktan. Yaptığına se vin dik ora -

da. Kudretiyle son su za dek ege men lik sü rer, göz le ri ulus la rı sü -

zer;34 baş kal dı ran lar gu ru ra ka pıl ma sın! Ey halk lar, Allah'ımıza

şükredin, öv gü le ri ni du yu run. Hayatımızı ko ru yan, ayak la rı mı zın

kay ma sı na izin ver me yen O'dur. Sen bi zi sı na dın, ey Allah, gü müş

arı tır gi bi arıt tın... Gelin, din le yin, ey siz ler, Allah'tan kor kan lar,

be nim için ne ler yap tığını si ze an la ta yım. Ağzım la O'na ya kar dım,

öv gü sü di lim den düş me di. Yüreğim de kö tü lüğe yer ver sey dim,

Rab be ni din le mez di. Oysa Allah din le di be ni, ku lak ver di du a mın

se si ne. Öv gü ler ol sun Allah'a, çün kü du a mı ge ri çe vir me di, sev gi -

si ni ben den esir ge me di. (Mezmurlar, 66:1-10, 20)

Allah bi ze lüt fet sin, bol luk ver sin, yü zü nün ışığı35 üze ri mi ze par la -

sın. Öy le ki, ye ryü zün de yo lun, bü tün ulus lar ara sın da kur ta rı cı

gü cün bi lin sin. Halklar Sana şükretsin, ey Allah, bü tün halk lar

Sana şükretsin! Uluslar se vin sin, se vinç ten çığlık at sın, çün kü Sen

halk la rı ada let le yar gı lar sın, ye ryü zün de ki ulus la ra yol gös te rir sin.

Halklar Sana şükretsin, ey Allah, bü tün halk lar Sana şükretsin!

Toprak ürü nü nü ver di, Allah, Allah'ımız, bi zi bol luğa ka vuş tur -

sun. Allah bi ze bol luk ver sin, dün ya nın dört bu cağındakiler

O'ndan kork sun! (Mezmurlar, 67:1-7)

Ancak doğru lar se vin sin, bay ram et sin ler Allah'ın önün de, ne şey -

le coş sun lar. Allah'a ez gi ler söy le yin, adı nı İlahi ler le övün... Allah

34. Allah'ın her şe yi bi len, her şey den ha ber dar olan ol duğu teş bih kul la nı la rak an la tıl mak ta dır.

35. Allah'ın "Nur" is mi kas te dil mek te dir.



kim se siz le re ev ve rir, tut sak la rı öz gür lüğe ve rahatlığa ka vuş tu rur,

ama baş kal dı ran lar ku rak yer de otu rur... Her gün yü kü mü zü ta şı -

yan Rab'be, bi zi kur ta ran Allah'a öv gü ler ol sun. Allah'ımız kur ta -

rı cı bir Allah'tır, ölüm den (cehennemden) kur ta rış yal nız Egemen

Rab'be öz gü dür... "Ey siz ler... top lan tı la rı nız da Allah'a, Rab'be öv -

gü ler su nun!"... Ey Allah... Dağıt sa vaş tan zevk alan halk la rı!... Ey

ye ryü zü nün kral lık la rı, Allah'a ez gi ler söy le yin, İlahi ler le övün

Rab'be'bi... Allah'ın gü cü nü ta nı yın... Ne hey bet li sin, ey Allah...

Güç, kud ret ve ren Allah'a öv gü ler ol sun! (Mezmurlar, 68:3-35)

Ama be nim du am Sana'dır, ya Rab. Ey Allah, sev gi nin bol luğuy la,

gü ve ni lir kur ta rı şın la uy gun gör düğün de ya nıt la be ni. Beni ça -

mur dan kur tar, izin ver me bat ma ma; ben den nef ret eden ler den,

de rin su lar dan kur tu la yım. Seller be ni sü rük le me sin, en gin be ni

yut ma sın, ölüm çu ku ru ağzı nı üs tü me ka pa ma sın. Yanıt ver ba na,

ya Rab, çün kü sev gin iyi dir. Yüzünü çe vir ba na (benden Rahmetini

esirgeme) bü yük mer ha me tin le! Kulundan yü zü nü giz le me (beni

merhametinden uzak tutma), çün kü sı kın tı da yım, he men ya nıt la

be ni! Yaklaş ba na, kur tar ca nı mı, al ba şım dan düş man la rı mı...

Senin kur ta rı şın, ey Allah, ba na bir ka le (sığınak) ol sun! Allah'ın

adı nı ez gi ler le (İlahilerle) öve ceğim, şükranlarımla O'nu yü cel te -

ceğim... Mazlumlar bu nu gö rün ce se vin sin, Ey Allah'a yö ne len siz -

ler, yü reğiniz can lan sın. Çün kü Rab yok sul la rı işi tir... O'na öv gü ler

su nun, ey yer, gök, de niz ler ve on lar da ki bü tün can lı lar!

(Mezmurlar, 69:13-18, 29-34)

Sen'de ne şe ve se vinç bul sun bü tün Sana yö ne len ler! "Allah yü ce -

dir!" de sin hep Senin kur ta rı şı nı öz le yen ler!... Yardımcım ve kur ta -

rı cım Sensin... ya Rab! (Mezmurlar, 70:4-5)

Ya Rab, Sana sığınıyorum... Adaletinle kur tar be ni, teh li ke den

uzak laş tır... Kurtar be ni! Sığınacak gü cüm ol, her za man baş vu ra -
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bi le ceğim; bu y ruk ver, kur tu la yım, çün kü gü cüm ve ka lem

(sığınağım) Sensin. Ey Allah'ım, kur tar be ni kö tü nün elin den, hak -

sı zın, gad da rın pen çe sin den! Çün kü umu dum Sensin, ey Egemen

Rab, genç liğim den be ri da ya nağım Sensin. Doğduğum gün den be -

ri Sana gü ve ni yo rum, be ni ana rah min den çı ka ran Sensin. Öv gü le -

rim hep Sana'dır. Birçokları için iyi bir ör nek ol dum, çün kü Sen

güç lü sığınağımsın. Ağzım dan Sana öv gü ek sil mez, gün bo yu yü -

ce liğini ana rım... Ama ben her za man umut lu yum, Sana öv gü üs -

tü ne öv gü di ze ceğim. Gün bo yu Senin za fe ri ni, kur ta rı şı nı an la -

ta cağım... Ey Egemen Rab, Senin, yal nız Senin za fe ri ni du yu ra -

cağım. Ey Allah, çocuk luğum dan be ri be ni Sen ye tiş tir din, Senin

ha ri ka la rı nı ha la an la tı yo rum... Ey Allah, doğru luğun gök le re eri -

şi yor, bü yük iş ler yap tın... Sen ki... ba na ye ni den ya şam ve re cek,

be ni top rağın de rin lik le rin den çı ka ra cak sın. Saygınlığımı ar tı ra -

cak, yi ne be ni avu ta cak sın. Ben de Seni, Senin sa da ka ti ni... lir ça -

la rak Seni İlahi ler le öve ceğim... Seni İlahi ler le över ken, du dak la -

rım la, var lığımla se vin ci mi di le ge ti re ceğim, çün kü Sen be ni kur -

tar dın. Dilim gün bo yu Senin za fe rin den söz ede cek...

(Mezmurlar, 71:1-24)

Rab Allah'a... öv gü ler ol sun, ha ri ka lar ya ra tan yal nız O'dur. Yüce

adı na son su za dek öv gü ler ol sun, bü tün ye ryü zü O'nun yü ce liğiy -

le dol sun! Amin! Amin! (Mezmurlar, 72:18-19)

Allah ger çek ten... Yü reği te miz olan la ra kar şı iyi dir... Onlar (kötü-

ler) acı ne dir bil mez ler, be den le ri sağlık lı ve se miz dir. Başkalarının

der di ni bil mez, on lar gi bi çi le çek mez ler. Bu yüz den gu rur on la rın

ger dan lığı, zor ba lık on la rı ör ten bir gi y si gi bi dir... İçleri kö tü lük

ka za nı gi bi kay nar. İnsanlarla eğle nir, kö tü ni yet le ko nu şur, te pe -

den ba kar, bas kıy la teh dit eder ler. Göklere kar şı ağızlarını açar lar,

boş söz le ri ye ryü zü nü do la şır... Bunu an la mak için dü şün düğüm -
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de, zor gel di ba na, Allah'ın Mescidi'ne gi re ne dek; o za man an la -

dım son la rı nın ne ola cağını. Gerçekten on la rı ka y gan ye re ko yu -

yor, yı kı ma sü rük lü yor sun... Yine de sü rek li Seninleyim, sağ elim -

den tu tar sın36 be ni. Öğüt le rin le yol gös te rir, be ni so nun da yü ce liğe

eriş ti rir sin. Sen'den baş ka ki mim var gök ler de? İstemem Sen'den

baş ka sı nı ye ryü zün de. Bedenim ve yü reğim tü ke ne bi lir, ama Allah

yü reğim de güç, ba na dü şen pay dır son su za dek... Benim için en

iyi si Allah'a ya kın ol mak tır; bü tün iş le ri ni du yu ra yım di ye sığınak

yap tım Egemen Rab'bi ken di me. (Mezmurlar, 73:1-28)

Kaynaklar, de re ler fış kırt tın, sü rek li akan ırmakları ku rut tun. Gün

Senin'dir, ge ce de Senin, Ay ve Güneş'i Sen yer leş -

tir din, ye ryü zü nün bü tün sı nır la rı nı Sen sap -

ta dın, ya zı da kı şı da ya ra tan Sensin.

(Mezmurlar, 74:15-17)
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36. Allah'ın yar dı mı, kur ta rı şı teş bih yön te miy le an la tıl mış tır. 



Sana şükrederiz, ey Allah, şükrederiz, çün kü Sen ya kın sın, ha ri ka -

la rın bu nu gös te rir. "Belirlediğim za man ge lin ce, doğru luk la yar gı -

la ya cağım" di yor Allah, "Yeryüzü al tüst olun ca üze rin de ki ler le,

ben pekiş ti re ceğim onun di rek le ri ni." Övü nen le re, "Övün me yin ar -

tık!" de dim; Kötülere, "Kaldırmayın ba şı nı zı! Kaldırmayın ba şı nı zı!

Tepeden ko nuş ma yın!" Çün kü ne doğudan, ne ba tı dan, ne de çöl -

de ki dağlar dan doğar yar gı. Yargıç an cak Allah'tır,37 bi ri ni al çal tır,

bi ri ni yük sel tir... Bense sü rek li du yu ra cağım bu nu... Allah'ı İlahi -

ler le öve ceğim: "Kıracağım kö tü le rin bü tün gü cü nü, doğru la rın

gü cü y se yük sel ti le cek." (Mezmurlar, 75:1-10)

Yalnız Sensin kor kul ma sı ge re ken, öf ke le nin ce kim du ra bi lir kar -

şın da?... Adaklar ada yın Allah'ınız Rab'be, ye ri ne ge ti rin adak la rı -

nı zı...  (Mezmurlar, 76:7-11)

Yüksek ses le Allah'a ya ka rı yo rum... Sıkıntılı gü nüm de Rab'be yö -

ne li rim... Rab'bin iş le ri ni ana cağım, evet, geç miş te ki ha ri ka la rı nı

ana cağım. Yaptıkları üze rin de de rin de rin dü şü ne ceğim, bü tün iş -

le ri nin üze rin de dik kat le du ra cağım. Ey Allah, yo lun kut sal dır!...

Harikalar ya ra tan Allah Sensin, halk lar ara sın da gü cü nü gös ter -

din... (Mezmurlar, 77:1-19)

... Bunları giz le me ye ceğiz; Rab'bin öv gü ye değer iş le ri ni, gü cü nü,

yap tığı ha ri ka la rı ge le cek ku şağa du yu ra cağız... Allah'a gü ven

duy sun lar, Allah'ın yap tık la rı nı unut ma sın lar, O'nun bu y ruk la rı nı

ye ri ne ge tir sin ler; ata la rı gi bi inat çı, baş kal dı rı cı, yü reği ka rar sız,

Allah'a sa da kat siz bir ku şak ol ma sın lar... Allah'ın ah di ne uy ma dı -

lar, O'nun Ya sa sı 'na gö re ya şa ma yı red det ti ler. Unuttular O'nun iş -

le ri ni, ken di le ri ne gös ter diği ha ri ka la rı... Allah ha ri ka lar yap mış tı

ata la rı nın önün de. Denizi ya rıp ge çir miş ti on la rı, bir du var gi bi

ayak ta tut muş tu su la rı. Gündüz bu lut la, ge ce ateş ışığıyla on la ra
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37. Allah'ın Adl is mi kast edil mek te dir. Allah ada let ya pan la rın en ha yır lı sı dır.
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38. Allah öfkeden münezzeh olandır. Kastedilen Allah'ın Muazzip (Azap eden) isminin tecelli etmesidir.

39. Allah'ın üs tün güç ve kud re ti teş bih le an la tıl mak ta dır. 

yol gös ter miş ti. Çöl de ka ya la rı yar mış, san ki dip siz kay nak lar dan

on la ra ka na ka na su içir miş ti. Kayadan akar su lar fış kırt mış, su la rı

ırmak gi bi akıt mış tı. Ama on lar çöl de Yüceler Yücesi'ne (Allah'a)

baş kal dı ra rak gü nah iş le me ye de vam et ti ler. Canlarının çek tiği yi -

ye ceği is te ye rek iç le rin de Allah'ı de ne di ler. (Allah'ı ten zih ede riz)

"Allah çöl de sof ra ku ra bi lir mi?" di ye rek, Allah'a kar şı ko nuş tu lar.

"Bak, ka ya ya vu run ca su lar fış kır dı, de re ler taş tı. Peki, ek mek de

ve re bi lir mi, et sağla ya bi lir mi hal kı na?" Rab bu nu du yun ca çok öf -

ke len di...38 Çün kü Allah'a inan mı yor lar dı, O'nun kur ta rı cı lığına

gü ven mi yor lar dı. Yine de Rab bu y ruk ver di bu lut la ra, ka pak la rı nı

aç tı gök le rin... Doyasıya yi ye cek gön der di on la ra. Doğu rüz ga rı nı

es tir di gök ler de, gü cü y le gü ney rüz ga rı na yol gös ter di... İstekleri-

ni ye ri ne ge tir di Allah... Yine de gü nah iş le me ye de vam et ti ler,

O'nun ha ri ka la rı na inan ma dı lar. Bu yüz den Allah on la rın gün le ri -

ni boş luk, yıl la rı nı deh şet için de bi tir di. Allah on la rı öl dür dük çe

O'na yö nel me ye, is tek le O'nu ye ni den ara ma ya baş lı yor lar dı.

Allah'ın güç le ri ol duğunu, Yüce Allah'ın kur ta rı cı la rı ol duğunu

anım sı yor lar dı. Oysa ağızlarıyla O'na onur suz ca dav ra nı yor, dil le -

riy le ya lan söy lü yor lar dı. O'na yü rek ten bağlı değil ler di, ah di ne

sa dık kal ma dı lar. Yine de Allah se ve cen di, suç la rı nı bağışlıyor, on -

la rı yok et mi yor du... Çöl de kaç kez O'na baş kal dır dı lar... Anımsa-

madılar O'nun güç lü eli ni,39 ken di le ri ni düş man dan kur tar dığı gü -

nü, Mısır'da gös ter diği be lir ti le ri... Yap tığı şaşılası iş le ri. Mısır'ın

ka nal la rı nı ka na çe vir di, su la rı nı içe me di ler. Gönderdiği at si nek -

le ri ye di hal kı, gön der diği kur bağalar yok et ti ül ke yi. Ekinlerini tır -

tıl la ra, emek le ri nin ürü nü nü çe kir ge le re ver di. Asmalarını do luy -

la, ya ba nıl in cir ağaç la rı nı iri do lu ta ne le riy le yok et ti. Büyükbaş

hay van la rı nı kır gı na, kü çük baş hay van la rı nı yıl dı rı ma tes lim et ti...

Canlarını ölüm den esir ge me di, on la rı sal gın has ta lığın pen çe si ne

dü şür dü... Onlara gü ven lik için de yol gös ter di, kork ma dı lar; düş -
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man la rı nı ise de niz yut tu... Ama on lar... O'na baş kal dır dı lar, ko şul -

la rı na uy ma dı lar. Döneklik edip ata la rı gi bi iha net et ti ler, gü ve nil -

mez bir yay gi bi bo zuk çık tı lar... (Mezmurlar, 78:4-57)

... Sevecenliğini he men gös ter bi ze... Yardım et bi ze yü ce Adın

uğru na, ey bi zi kur ta ran Allah, kur tar bi zi Adın uğru na, bağışla

gü nah la rı mı zı!... Sonsuza dek şükredeceğiz Sana, ku şak lar bo yun -

ca öv gü le ri ni di li miz den dü şür me ye ceğiz. (Mezmurlar, 79:8-13)

Bizi es ki ha li mi ze ka vuş tur, ey Allah, Yüzünün ışığıyla (Nurunla)

ay dın lat, kur tu la lım! Ya Rab, Herşeye Egemen Allah... Bizi es ki ha -

li mi ze ka vuş tur, Ey Herşeye Egemen Allah, Yüzünün ışığıyla

(Nurunla) ay dın lat, kur tu la lım!... Sen'den as la ay rıl ma ya cağız; ya -

şam ver bi ze, adı nı ana lım! Ya Rab, ey Herşeye Egemen Allah, bi -

zi es ki ha li mi ze ka vuş tur, Yüzünün ışığıyla (Nurunla) ay dın lat,

kur tu la lım! (Mezmurlar, 80:3-19)

Sevincinizi di le ge ti rin gü cü müz olan Allah'a, se vinç çığlık la rı

atın... Çal gı ya baş la yın, tef ça lın, tat lı ses li lir ve çenk çın la tın. Yeni

Ay'da, do lu nay da, bo ru ça lın bay ram gü nü müz de.... "... Başka bir

ilaha tap ma yın! Seni Mısır'dan çı ka ran Allah'ın Rab Benim."

(Mezmurlar, 81:1-10)

"Ne za ma na dek hak sız ka rar ve re cek, kö tü le ri ka yı ra cak sı nız?

Zayıfın, ök sü zün da va sı nı sa vu nun, maz lu mun, yok su lun hak kı nı

ara yın. Zayıfı, düş kü nü kur ta rın, on la rı kö tü le rin elin den öz gür kı -

lın." Bilmiyor, an la mı yor lar, ka ran lık ta do la şı yor lar... (Mezmurlar,

82:2-5)

Utançla kap la yüz le ri ni, Sana yö nel sin ler, ya Rab... Senin Adın

Rab'dir, an la sın lar yal nız Senin ye ryü zü ne ege men en yü ce Allah

ol duğunu. (Mezmurlar, 83:16-18)



Ey Herşeye Egemen Rab... Yü reğim, bü tün var lığım Sana, ya şa yan

Allah'a se vinç le hay kı rı yor... Ey Herşeye Egemen Rab... Allah'ım!

Ne mut lu Senin evin de otu ran la ra (Allah'ın mescidinde Allah'ı

ananlara), Seni sü rek li över ler! Ne mut lu gü cü nü Sen'den alan in -

sa na!... Senin av lu la rın da (Allah'ın adının anıldığı mescitte) bir

gün, baş ka yer de ki bin gün den iyi dir; kö tü le rin ça dı rın da ya şa -

mak tan sa, Allah'ımın evi nin (Allah'ın adının anıldığı mescidin)

eşiğin de dur ma yı yeğle rim. Çün kü Rab Allah bir Güneş40, bir kal -

kan dır.41 Lütuf ve yü ce lik sağlar; dü rüst çe ya şa yan lar dan hiç bir

iyi liği esir ge mez. Ey Herşeye Egemen Rab, ne mut lu Sana gü ve nen

in sa na! (Mezmurlar, 84:1-12)

Ya Rab, sev gi ni gös ter bi ze, kur ta rı şı nı bağışla! Kulak ve re ceğim

Rab Allah'ın ne di ye ceğine... Sadık kul la rı na esen lik sö zü ve re cek,

ye ter ki, bir daha akıl sız lık et me sin ler. Evet, O Kendisi'nden kor -

kan la rı kur tar mak üze re dir, gör ke mi ül ke miz de ya şa sın di ye.

Sevgiyle sa da kat bu lu şa cak, doğru luk la esen lik öpü şe cek. Sadakat

yer den bi te cek, doğru luk gök ten ba ka cak. Ve Rab iyi olan ney se,

onu ve re cek, top rağımızdan ürün fış kı ra cak. Doğru luk önü sı ra

yü rü ye cek... (Mezmurlar, 85:7-13)

... Ya Rab, ya nıt la be ni, çün kü maz lum ve yok su lum. Koru ca nı mı,

çün kü Senin sa dık ku lu num. Ey Allah'ım, kur tar Sana gü ve nen ku -

lu nu! Acı ba na, ya Rab, çün kü gün bo yu Sana ya ka rı yo rum.

Sevindir ku lu nu, ya Rab, çün kü du a la rı mı Sana yük sel ti yo rum.

Sen iyi ve bağışlayıcısın, ya Rab, Sana ya ka ran her ke se bol sev gi

gös te rir sin. Kulak ver du a ma, ya Rab, yal va rış la rı mı dik ka te al!

Sıkıntılı gü nüm de Sana ya ka rı rım, çün kü ya nıt lar sın be ni... Senin

gi bi si yok, ya Rab, eş siz dir iş le rin. Yarattığın bü tün ulus lar ge lip

Sana kul luk ede cek ler, ya Rab, adı nı yü cel te cek ler. Çün kü Sen ulu -
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40. Allah'ın Nuru teş bih le an la tıl mak ta dır.

41. Allah'ın ko ru yan, esir ge yen ol duğu ifa de edil mek te dir.



sun, ha ri ka lar ya ra tır sın, tek Allah Sen'sin. Ya Rab, yo lu nu ba na

öğret, Senin ger çeğine gö re yü rü ye yim, ka rar lı kıl be ni, yal nız

Senin Adın dan kor ka yım. Ya Rab Allah'ım, bü tün yü reğim le Sana

şükredeceğim, Adı nı son su za dek yü cel te ceğim. Çün kü ba na sev -

gin bü yük tür, ca nı mı ölüler diyarının (cehennemin)  de rin lik le rin -

den Sen kur tar dın... Sen, ya Rab, se ve cen, lüt fe den... sev gi si ve sa -

da ka ti bol sun... Sen, ya RAB, ba na yar dım et tin, be ni avut tun.

(Mezmurlar, 86:1-17)

Ya Rab, be ni kur ta ran Allah, ge ce gün düz Sana ya ka rı yo rum... Her

gün Sana ya ka rı yo rum, ya Rab... Ya Rab, yar dı ma çağırıyorum

Seni, sa bah du am Sana va rı yor. (Mezmurlar, 88:1, 9-13)

Rab'bin sev gi si ni son su za dek ez gi ler le (İlahilerle) öve ceğim, sa da -

ka ti ni bü tün ku şak la ra bil di re ceğim. Sevgin son su za dek ayak ta

ka lır di ye ceğim... Ya Rab, gök ler över ha ri ka la rı nı, kut sal lar top lu -

luğun da (sa lih mü min ler ara sın da) övü lür sa da ka tin... Kutsallar

top lu luğun da (sa lih mü min ler ara sın da) Allah kor ku uyan dı rır,

çev re sin de ki le rin hep sin den ulu ve müt hiş tir... Gökler Senin'dir,

ye ryü zü de Senin; dün ya nın ve için de ki her şe yin te me li ni Sen at -

tın. Kuzeyi, gü ne yi Sen ya rat tın... Kolun güç lü dür, elin kud ret li,

sağ elin yü ce.42 Tahtın (Allah'ın Yüce Makamı) ada let ve doğru luk

üze ri ne ku ru lu, sev gi ve sa da kat önün sı ra gi der. Ne mut lu se vinç

çığlık la rı at ma sı nı bi len hal ka (Allah'ın adını anarak mutlu olanla-

ra), ya Rab! Yüzünün ışığında (Nurunda) yü rür ler. Gün bo yu

Senin Adın la se vi nir, doğru luğun la yü ce lir ler. Çün kü Sen on la rın

gü cü ve yü ce liğisin, lüt fun sa ye sin de gü cü müz ar tar. Kalkanımız

Rab'be ait tir (Koruyucumuz Allah'tır)... Sonsuza dek öv gü ler ol sun

Rab'be! Amin! Amin! (Mezmurlar, 89:1-52)
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42 Allah'ın üs tün güç ve kud ret sa hi bi ol duğu teş bih ya pı la rak an la tıl mak ta dır. 
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Ya Rab, ba rı nak ol dun bi ze ku şak lar bo yun ca. Dağlar var ol ma dan,

daha ev re ni ve Dünya'yı ya rat ma dan, ön ce siz lik ten son suz luğa

dek Allah Sensin. İnsanı top rağa dön dü rür sün, "Ey in sa noğul la rı,

top rağa dö nün!" di ye rek. Çün kü Senin gö zün de bin yıl geç miş bir

gün, dün gi bi, bir ge ce nö be ti gi bi dir. İnsanları bir düş gi bi si ler,

sü pü rür sün, sa bah bi ten ot mi sa li: Sabah fi liz le nir, bü yür, ak şam

so lar, ku rur... Bizi sev gin le do yur, öm rü müz bo yun ca se vinç le

hay kı ra lım. Allah'ımız Rab biz den hoş nut kal sın. Ellerimizin

emeğini bo şa çı kar ma. Evet, el le ri mi zin emeğini bo şa çı kar ma.

(Mezmurlar, 90:1-17)

Yüceler Yücesi'nin evin de otu ran (Allah'ın mescidinde Allah'ı anan),

her şe ye Gücü Yeten'in göl ge sin de ba rı nır.43 "O be nim sığınağım, ka -

lem dir (koruyanımdır)" de rim Rab için, "Allah'ımdır, O'na gü ve ni -

rim." Çün kü O se ni av cı tu zağından, ölüm cül has ta lık tan kur ta rır.

Seni ka nat la rı nın al tı na44 alır, on la rın al tı na sığınırsın. O'nun sa da ka -

ti senin kal ka nın, si pe rin (koruyucun) olur. Ne ge ce nin deh şe tin den

kor kar sın, ne gün düz uçan oktan, ne ka ran lık ta do la şan has ta lık tan,

ne de öğle yin yok eden kır gın dan... Sen Rab'bi ken di ne sığınak, Yü -

ce ler Yücesi'ni ko nut edin diğin (Allah'ı dost edin diğin, O'na

sığındığın) için, ba şı na kö tü lük gel me ye cek, ça dı rı na fe la ket yak laş -

ma ya cak. Çün kü Allah me lek le ri ne bu y ruk ve re cek, gi de ceğin her

yer de se ni ko ru sun lar di ye... "Beni sev diği için onu kur ta ra cağım"

di yor Rab, "Beni iyi ta nı dığı için ona ka le ola cağım (onu koruya-

cağım). Bana ses le nin ce onu ya nıt la ya cağım, sı kın tı da onun ya nın da

ola cağım, kur ta rıp yü cel te ceğim onu. Onu uzun ömür le do yu ra cak,

ona kur ta rı şı mı gös te re ceğim." (Mezmurlar, 91:1-16)

Ya Rab, sa na şükretmek, Yüceler Yücesi, adı nı İlahi ler le öv mek, sa -

bah sev gi ni, ge ce sa da ka ti ni, on tel li saz la, çenk ve lir le du yur mak

43. Allah'ın Rahmetine sığınmak kast edil mek te dir.

44. Allah'ın ko ru yan esir ge yen ol duğu teş bih ya pı la rak an la tıl mak ta dır.



ne gü zel! Çün kü yap tık la rın la be ni se vin dir din, ya Rab, el le ri nin işi

(eşsiz yaratışın) kar şı sın da se vinç İlahi le ri oku yo rum. Yaptıkların

ne bü yük tür, ya Rab... Aptal in san bi le mez, bu da la akıl er di re -

mez... Sen son su za dek Yü ce sin, ya Rab. Ya Rab... Doğru in san hur -

ma ağacı gi bi ser pi le cek, Lübnan se di ri gi bi yük se le cek... Böyleleri

yaş la nın ca da mey ve ve re cek, tap ta ze ve ye şil ka la cak lar. "Rab

doğru dur! Gücümdür be nim! O'nda hak sız lık bu lun maz!" di ye du -

yu ra cak lar. (Mezmurlar, 92:1-15)

Rab ege men lik sü rü yor, gör ke me bü rün müş (üstün güç sahibi),

kud ret ku şan mış. Dünya sağlam ku rul muş, sar sıl maz. Ya Rab, ha -

ki mi ye tin öte den be ri ku rul muş, var lığın ön ce siz liğe uza nır.

Denizler gür lü yor, ya Rab, de niz ler güm bür güm bür gür lü yor, de -

niz ler dal ga la rı nı çın la tı yor... Koşulların hep ge çer li dir...

(Mezmurlar, 93:1-5)

Ey hal kın için de ki bu da la lar, dik kat edin; ey ap tal lar, ne za man

akıl la na cak sı nız? Kulağı ya ra tan işit mez mi? Göze bi çim ve ren

gör mez mi? Ulusları yo la ge ti ren yar gı la maz mı? İnsanı

eğiten bil mez mi? Rab in sa nın dü şün ce le ri nin boş ol -

duğunu bi lir. Ne mut lu, ya Rab, yo la ge tir diğin, Yasa' -

nı öğret tiğin in sa na!... Adalet yi ne doğru luk üze ri ne

ku ru la cak, yü reği te miz olan her kes ona uya cak...

"Ayağım ka yı yor" de diğim de, sev gin ayak ta tu tar be -

ni, ya Rab. Kaygılar içi mi sa rın ca, Senin avut ma la -

rın (Senin huzur ve güvenlik duygusu indirmen)

gön lü mü se vin di rir... Rab ba na ka le (sığınağım,

tek yardımcım, dos tum) ol du, Allah'ım

sığındığım güç ol du. Allah'ımız Rab yap tık la rı

kö tü lüğü ken di baş la rı na ge ti re cek...

(Mezmurlar, 94:8-23)
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Gelin, Rab'be se vinç le hay kı ra lım, bi zi kur ta ran gü ce se vinç çığlık -

la rı ata lım, şükranla hu zu ru na çı ka lım, O'na se vinç İlahi le ri yük -

sel te lim! Çün kü Rab ulu Allah'tır... Yerin de rin lik le ri O'nun elin de -

dir, dağla rın do ruk la rı da O'nun. Deniz O'nundur, çün kü O ya rat -

tı, ka ra ya da O'nun el le ri bi çim ver di. Gelin, iba det ede lim, eğile -

lim, Bizi ya ra tan Rab'bin önün de diz çö ke lim. Çün kü O

Allah'ımızdır... Yüreklerinizi na sır laş tır ma yın. (Mezmurlar, 95:1-8)

Yeni bir ez gi (İlahi) söy le yin Rab'be! Ey bü tün dün ya, Rab'be ez gi -

ler söy le yin! Ezgi (İlahi) söy le yin, Rab'bin adı nı övün, her gün du -

yu run kur ta rı şı nı! Görkemini ulus la ra, ha ri ka la rı nı bü tün halk la ra

an la tın! Çün kü Rab ulu dur, yal nız O öv gü ye değer... O'ndan kor -

ku lur... Gökleri ya ra tan Rab'dir. Yücelik, ulu luk O'nun hu zu run -

da dır, güç ve gü zel lik O'nun iba det ye rin de dir. Ey bü tün halk lar,

Rab'bi övün, Rab'bin gü cü nü, yü ce liğini övün, Rab'bin gör ke mi ni

adı na ya ra şır bi çim de övün... Rab'be kul luk edin! Titreyin O'nun

önün de, ey bü tün ye ryü zün de ki ler! Uluslara, "Rab ege men lik sü -

rü yor" de yin... O halk la rı ada let le yar gı lar. Sevinsin gök ler, coş sun

ye ryü zü! Gürlesin de niz için de ki ler le bir lik te! Bayram et sin kır lar

ve üze rin de ki ler! O za man Rab'bin önün de bü tün or man ağaç la rı

se vinç le hay kı ra cak. (Mezmurlar, 96:1-12)

Rab ege men lik sü rü yor, coş sun ye ryü zü, bü tün kı yı halk la rı se vin -

sin!... Şimşekleri dün ya yı ay dın la tır, ye ryü zü gö rüp tit rer... Gökler

O'nun doğru luğunu du yu rur, bü tün halk lar gör ke mi ni gö rür.

Utansın pu ta ta pan lar, değer siz put lar la övü nen ler! Rab'be kul luk

edin... Sensin, ya Rab, bü tün ye ryü zü nün en Yü ce si... Çok ulu sun.

Ey siz ler, Rab'bi se ven ler, kö tü lük ten tik si nin. O sa dık kul la rı nın

ca nı nı ko rur, on la rı kö tü le rin elin den kur ta rır. Doğru la ra ışık, te -

miz yü rek li le re se vinç sa çar. Ey doğru lar, Rab'de se vinç bu lun,

kut sal lığını ana rak O'na şükredin! (Mezmurlar, 97:1-12)
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Yeni bir ez gi (İlahi) söy le yin Rab'be. Çün kü ha ri ka lar yap tı, za fer -

ler ka zan dı sağ eli... Rab ulus la rın gö zü önü ne ser di kur ta rı şı nı, za -

fe ri ni bil dir di... Sevinç çığlık la rı yük sel tin Rab'be, ey ye ryü zün de -

ki ler! Sevinç İlahi le riy le ye ri göğü çın la tın! Lirle ez gi ler su nun

Rab'be, lir ve mü zik eş liğin de! Boru ve bo ra zan eş liğin de se vinç

çığlık la rı atın... Rab'bin önün de. Gürlesin de niz ve için de ki ler, gür -

le sin ye ryü zü ve üze rin de ki ler. El çırp sın ırmaklar, se vinç le hay -

kır sın dağlar Rab'bin önün de! (Mezmurlar, 98:1-8)

Rab.. Ulu dur, Yü ce 'dir O, bü tün halk la ra ege men dir. Öv sün ler bü -

yük, müt hiş Adı nı! O kut sal dır. Yüceltin Allah'ımız Rab'bi... O kut -

sal dır. Musa'yla Harun O'nun el çi le rin den di... Rab'be ses le nir ler di,

O da ya nıt lar dı... Uydular O'nun bu y ruk la rı na, ken di le ri ne ver diği

ku ral la ra. Ya Rab Allah'ımız, ya nıt ver din on la ra; bağışlayıcı ol -

dun... Allah'ımız Rab'bi yü cel tin, kul luk edin... Çün kü Allah'ımız

Rab kut sal dır. (Mezmurlar, 99:2-9)

Ey bü tün dün ya, Rab'be se vinç çığlık la rı yük sel tin! O'na ne şey le

kul luk edin, se vinç ez gi le riy le çı kın hu zu ru na! Bilin ki Rab

Allah'tır. Bizi ya ra tan O'dur, biz de O'nunuz... Şükredin O'na, adı -

na öv gü ler su nun! Çün kü Rab iyi dir, sev gi si son suz dur...

(Mezmurlar, 100:1-5)

Sevgini ve ada le ti ni ez gi ler le (İlahilerle) ana cağım, Seni İlahi ler le

öve ceğim, ya Rab. Dürüst dav ran ma ya özen gös te re ceğim... Temiz

bir ya şam sü re ceğim evim de, önüm de al çak lığa izin ver me ye -

ceğim. Hoşlanmam dö nek le rin işin den, et ki le mez be ni. Uzak ol sun

ben den sa pık lık, ta nı mak is temem kö tü lüğü. Yok ede rim (yok sa-

yarım) dos tu nu giz li ce çekiş ti re ni, kat la na mam te pe den ba kan, gu -

rur lu in sa na. Gözüm ül ke nin sa dık in san la rı üze rin de ola cak, ya -

nım da otur ma la rı nı is te rim; ba na dü rüst ya şa yan ki şi hiz met ede -
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cek. Dolap çe vi ren evim de otur ma ya cak, ya lan söy le yen gö zü mün

önün de dur ma ya cak. (Mezmurlar, 101:1-7)

... Ya Rab, ünün (Şanın) ku şak lar bo yu sü rer. Uluslar Rab'bin Adın -

dan, ye ryü zü kral la rı gör ke min den (güç ve kudretinden) kor ka -

cak... Çok ön ce den at tın dün ya nın te mel le ri ni, gök ler de Senin el -

le ri nin ya pı tı dır. Onlar yok ola cak, ama Sen ka lı cı sın. Hepsi bir gi -

y si gi bi es ki ye cek. Onları bir kaf tan gi bi değiş ti re cek sin, ge çip gi -

de cek ler. (Mezmurlar, 102:12-26)

Rab'be öv gü ler sun, ey gön lüm! O'nun kut sal Adı na öv gü ler sun,

ey bü tün var lığım! Rab'be öv gü ler sun, ey ca nım! İyiliklerinin hiç -

bi ri ni unut ma! Bütün suç la rı nı bağışlayan, bü tün has ta lık la rı nı iyi -

leş ti ren, ca nı nı ölüm çu ku run dan (cehennemden) kur ta ran, sa na

sev gi ve se ve cen lik ta cı giy di ren, ya şam bo yu se ni iyi lik ler le do yu -

ran O'dur, bu ne den le genç liğin kar ta lın ki gi bi ta ze le nir. Rab bü -

tün düş kün le re hak ve ada let sağlar... Rab se ve cen ve lüt fe den dir,

tez ga zap lan maz, sev gi si en gin dir... Kendisi'nden kor kan la ra kar şı

sev gi si de o ka dar bü yük tür... Rab Kendisi'n den kor kan la ra se ve -

cen dav ra nır... İnsana ge lin ce, ota ben zer öm rü, kır çi çeği gi bi ser -

pi lir; rüz gar üze ri ne esin ce yok olur gi der, bu lun duğu yer onu ta -

nı maz. Ama Rab Kendisi'n den kor kan la rı son su za dek se ver, ant -

laş ma sı na (ayetlerine) uyan ve bu y ruk la rı na uy ma yı anım sa yan

soy la rı na adil dav ra nır... O'nun ege men liği her ye ri kap sar. Rab'be

öv gü ler su nun, ey siz ler, O'nun me lek le ri, O'nun sö zü nü din le yen,
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söy le dik le ri ni ye ri ne ge ti ren güç sa hip le ri! Rab'be öv gü ler su nun,

ey siz ler, O'nun... is teğini ye ri ne ge ti ren kul la rı! Rab'be öv gü ler su -

nun... Rab'be öv gü ler sun, ey gön lüm! (Mezmurlar, 103:1-22)

Rab'be öv gü ler sun, ey gön lüm! Ya Rab Allah'ım, ne ulu sun!

Görkem ve yü ce lik ku şan mış sın... Işığa (Nura) bü rün müş sün...

Yeryüzünü te mel ler üze ri ne kur dun, as la sar sıl ma sın di ye. Engini

ona bir gi y si gi bi giy dir din, su lar dağla rın üze rin de dur du...

(Sular) dağla rı aşıp de re le re ak tı, on lar için be lir le diğin yer le re

doğru. Bir sı nır koy dun ön le ri ne, geç me sin ler, ge lip ye ryü zü nü bir

daha kap la ma sın lar di ye. Vadilerde fış kırt tığın pı nar lar, dağla rın

ara sın dan akar. Bütün kır hay van la rı na su içi rir sin, ya ban eşek le ri -

nin su suz luğunu gi de rir ler. Kuşlar yan la rın da yu va ku rar, dal la rın

ara sın da ötü şür ler... Hayvanlar için ot, in san la rın ya ra rı için bit ki -

ler ye tiş ti rir sin; in san lar ek meğini top rak tan çı kar sın di ye..

Yüzlerini gül dü ren zey tin yağını, güç le ri ni art tı ran ek meği hep Sen

ve rir sin. Rab'bin ağaç la rı... su ya do yar. Kuşlar ora da yu va ya par,

ley leğin evi ise çam lar da dır. Yüksek dağlar dağ ke çi le ri nin uğrağı,

ka ya lar ka ya tav şan la rı nın sığınağıdır. Mevsimleri gös ter sin di ye

Ay'ı, ba ta cağı za ma nı bi len Güneş'i ya rat tın. Karartırsın or ta lığı,

ge ce olur, baş lar kı pır da ma ya or man hay van la rı. Genç as lan av pe -

şin de kük rer, Allah'tan yi ye cek is ter. Güneş doğun ca in le ri ne çe ki -

lir, ya tar lar. İnsan işi ne gi der, ak şa ma dek ça lış mak için. Ya Rab, ne

çok ese rin var! Hepsini bil ge ce (hikmetle) yap tın; ye ryü zü ya rat tık -

la rın la do lu. İşte uç suz bu cak sız de niz ler, için de kay na şan sa yı sız

can lı lar, bü yük kü çük ya ra tık lar. Orada ge mi ler do la şır... Hepsi

Seni bek li yor, yi ye cek le ri ni za ma nın da ve re sin di ye. Sen ve rin ce

on lar top lar... İyi liğe do yar... Ruhu'nu gön de rin ce (Allah'ın dile-

mesiyle, Ruhu'ndan üflemesiyle) var olur lar, ye ryü zü ne ye ni ya -

şam ve rir sin. Rab'bin gör ke mi son su za dek sür sün!... Öm rüm ce

Rab'be ez gi ler (İlahiler) söy le ye cek, var ol duk ça Allah'ımı İlahi ler -
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le öve ceğim. Düşüncem ona hoş gö rün sün, se vin cim Rab ol sun!..

Rab'be öv gü ler sun, ey gön lüm! Rab'be öv gü ler su nun!

(Mezmurlar, 104:1-35)

Rab'be şükredin, O'na ya ka rın, halk la ra du yu run yap tık la rı nı!

O'nu ez gi ler le, İlahi ler le övün, bü tün ha ri ka la rı nı an la tın! Kutsal

adıy la övü nün, se vin sin Rab'be yö ne len ler! Rab'be ve O'nun gü cü -

ne ba kın, dur ma dan O'nun yü zü nü (Allah'ın rızasını) ara yın!...

O'nun yap tığı ha ri ka la rı, olağanüs tü iş le ri ni (üstün yaratışını) ve

yar gı la rı nı (hükmünü) anım sa yın! Allah'ımız Rab O'dur, yar gı la rı

(hükmü) bü tün ye ryü zü nü kap sar. (Mezmurlar, 105:1-7)

Öv gü ler su nun, Rab'be! Rab'be şükredin, çün kü O iyi dir, sev gi si

son suz dur. Rab'bin bü yük iş le ri ni kim an la ta bi lir, kim O'na ye te -

rin ce öv gü su na bi lir? Ne mut lu ada le te uyan la ra, sü rek li doğru

ola nı ya pan la ra!... O'nun söz le ri ne inan dı lar, ez gi ler söy le ye rek

O'nu öv dü ler. Ne var ki, Rab'bin yap tık la rı nı ça bu cak unut tu lar...

Allah'ın ver diği sö ze inan ma dı lar. Ça dır la rın da söy len di ler, din le -

me di ler Rab'bin se si ni... Putlarına tap tı lar, bu da on la ra tu zak ol -

du... Suçsuzların ka nı nı dök tü ler... Yaptıklarıyla kir li sa yıl dı lar, ve -

fa sız du ru ma düş tü ler... Rab on la rı bir çok kez kur tar dı, ama akıl -

la rı fi kir le ri baş kal dır mak tay dı ve al çal tıl dı lar suç la rı yü zün den...

Kurtar bi zi, ey Allah'ımız... Kutsal adı na şükredelim, yü ce liğin le

övü ne lim. Ön ce siz lik ten son su za dek... Rab'be öv gü ler ol sun!

Bütün halk, "Amin!" de sin. Rab'be öv gü ler ol sun! (Mezmurlar,

106:1-48)

Rab'be şükredin, çün kü O iyi dir, sev gi si son suz dur. Böyle de sin

Rab'bin kur tar dık la rı, düş man pen çe sin den öz gür kıl dık la rı,

doğudan, ba tı dan, ku zey den, gü ney den, bü tün ül ke ler den top la -

dık la rı. Issız çöl ler de do laş tı lar, yer le şe cek le ri ken te gi den bir yol

bu la ma dı lar. Aç, su suz, se fil ol du lar. O za man sı kın tı için de Rab'be
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ya kar dı lar, Rab kur tar dı on la rı dert le rin den... Onlara doğru yol da

ön cü lük et ti. Şükretsinler Rab'be sev gi si için, in san lar ya ra rı na

yap tığı ha ri ka lar için. Çün kü O su sa mış ca nın su suz luğunu gi de -

rir, aç ca nı iyi lik ler le do yu rur... Sıkıntı için de Rab'be ya kar dı lar,

Rab kur tar dı on la rı dert le rin den; çı kar dı ka ran lık tan, zi fi ri ka ran -

lık tan, kırdı zin cir le ri ni. Şükretsinler Rab'be sev gi si için, in san lar

ya ra rı na yap tığı ha ri ka lar için!... Sıkıntı için de Rab'be ya kar dı lar,

Rab kur tar dı on la rı dert le rin den... Şükretsinler Rab'be sev gi si için,

in san lar ya ra rı na yap tığı ha ri ka lar için! Şükran kur ban la rı sun sun -

lar ve se vinç çığlık la rıy la du yur sun lar O'nun yap tık la rı nı!

Gemilerle de ni ze açı lan lar, okya nus lar da iş ya pan lar, Rab'bin iş le -

ri ni, de rin lik ler de yap tığı ha ri ka la rı gör dü ler. Çün kü O bu yu run ca

şiddetli bir fır tı na kop tu, dal ga lar şaha kal ktı. Göklere yük se lip

dip le re in di ge mi ler, sı kın tı dan can la rı bu run la rı na gel di ge mi ci le -

rin... Ustalıkları işe ya ra ma dı. O za man sı kın tı için de Rab'be ya kar -

dı lar, Rab kur tar dı on la rı dert le rin den. Fırtınayı li man lığa çe vir di,

ya tış tı dal ga lar; ra hat la yın ca se vin di ler, di le dik le ri li ma na gö tür dü

Rab on la rı. Şükretsinler Rab'be sev gi si için, in san lar ya ra rı na yap -

tığı ha ri ka lar için! Yüceltsinler O'nu... Irmakları çö le çe vi rir, pı nar -

la rı ku rak top rağa, ve rim li top rağı ço rak ala na... Çö lü su bi ri kin ti -

si ne çe vi rir, ku ru top rağı pı na ra. Açları yer leş ti rir ora ya; otu ra cak

bir kent kur sun lar, tar la lar ekip bağlar dik sin ler, bol ürün al sın lar

di ye... Doğru in san lar gö rüp se vi ne cek, kö tü ler se ağzı nı ka pa ya -

cak. Aklı olan bun la rı göz önün de tut sun, Rab'bin sev gi si ni dik ka -

te al sın. (Mezmurlar, 107:1-43)

Halkların ara sın da Sana şükürler su na yım, ya Rab, ulus la rın ara -

sın da Seni İlahi ler le öve yim. Çün kü sev gin gök le re eri şir, sa da ka -

tin gök yü zü ne ula şır. Yüceliğini gös ter gök le rin üs tün de, ey Allah,

gör ke min bü tün ye ryü zü nü kap la sın! Kurtar bi zi sağ elin le, yar dım

et, sev dik le rin öz gür lüğe ka vuş sun di ye! (Mezmurlar, 108:1-12
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Ey öv gü ler sun duğum Allah... Sevgime kar şı lık ba na düş man ol -

du lar, ben se dua et mek te yim. İyiliğime kö tü lük, sev gi me nef ret le

kar şı lık ver di ler... Ama Sen, ey Egemen Rab... Kurtar be ni, iyi liğin,

sev gin uğru na!... Yardım et ba na, ya Rab Allah'ım; kur tar be ni sev -

gin uğru na! Bilsinler bu iş te Senin elin ol duğunu (Senin tak di rin le

ol duğunu), bu nu Senin yap tığını, ya Rab!... Rab'be çok şükrede-

ceğim, ka la ba lığın ara sın da O'na öv gü ler di ze ceğim... (Mezmurlar,

109:1-30)

Öv gü ler su nun Rab'be! Doğru in san la rın top lan tı sın da, top lu luk

için de, bü tün yü reğim le Rab'be şükredeceğim. Rab'bin iş le ri bü -

yük tür, on lar dan zevk alan lar hep on la rı dü şü nür. O'nun yap tık la -

rı yü ce ve gör kem li dir, doğru luğu son su za dek sü rer. Rab unu tul -

ma ya cak ha ri ka lar yap tı, O se ve cen ve lüt fe den dir. Kendisi'nden

kor kan la rı bes ler... Yaptığı her iş te sa dık ve adil dir, bü tün ko şul la -

rı gü ve ni lir dir; son su za dek sü rer, sa da kat ve doğru luk la ya pı lır...

Adı kut sal ve müt hiş tir. Bilgeliğin te me li Rab kor ku su dur, O'nun

ku ral la rı nı ye ri ne ge ti ren her kes sağdu yu sa hi bi olur. O'na son su -

za dek öv gü su nu lur! (Mezmurlar, 111:1-10)

Öv gü ler su nun Rab'be! Ne mut lu Rab'den kor kan in sa na, O'nun

bu y ruk la rın dan bü yük zevk ala na!... Doğru la rın ku şağı kut sa na -

cak. Bolluk ve zen gin lik ek sil mez evin den... Karanlıkta ışık doğar

dü rüst ler için, lüt fe den, se ve cen, doğru in san lar için. Ne mut lu eli

açık olan, ödünç ve ren, iş le ri ni ada let le yü rü ten in sa na! Asla sar sıl -

maz, son su za dek anı lır doğru in san. Kötü ha ber den kork maz, yü -

reği sar sıl maz, Rab'be gü ve nir. Gözü pek tir, kor ku ne dir bil mez,

so nun da düş man la rı nın ye nil gi si ni gö rür. Armağan lar dağıttı,

yok sul la ra ver di; doğru luğu son su za dek ka lı cı dır, gü cü ve sa y -

gınlığı ar tar. Kötü ki şi bu nu gö rün ce ku du rur, diş le ri ni gı cır da tır,

ken di ken di ni yer, bi ti rir. Kötülerin di leği bo şa çı kar. (Mezmurlar,

112:1-10)
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Öv gü ler su nun Rab'be! Öv gü ler su nun, ey Rab'bin kul la rı, Rab'bin

adı na öv gü ler su nun! Şimdiden son su za dek Rab'bin adı na şükür-

ler ol sun! Güneş'in doğduğu yer den bat tığı ye re ka dar Rab'bin adı -

na öv gü ler su nul ma lı! Rab bü tün ulus la ra ege men dir, gör ke mi

gök le ri aşar. Var mı Allah'ımız Rab gi bi.... Rab'be öv gü ler su nun!

(Mezmurlar, 113:1-9)

... Onların put la rı al tın ve gü müş ten ya pıl mış, in san eli nin ese ri dir.

Ağızları var, ko nuş maz lar, göz le ri var, gör mez ler, ku lak la rı var,

du y maz lar, bu run la rı var, ko ku al maz lar, el le ri var, his set mez ler,

ayak la rı var, yü rü mez ler, boğaz la rın dan ses çık maz... Rab'be gü ve -

nin, O'dur yar dım cı nız ve kal ka nı nız (ko ru ya nı nız, sığınağınız)!...

Ey Rab'den kor kan lar, Rab'be gü ve nin, O'dur yar dım cı nız ve kal -

ka nı nız (ko ru ya nı nız, sığınağınız)!... Küçük, bü yük, Kendisi'n den

kor kan her ke si kut sa ya cak... Yeri göğü ya ra tan RAB siz le ri kut sa -

sın... Rab'be öv gü ler su nun! (Mezmurlar, 115:1-18)

Rab'bi se vi yo rum... Yaşadığım sü re ce O'na ses le ne ceğim...

Sıkıntıya, acı ya gö mül müş tüm. O za man Rab'be ya kar dım, "Aman,

ya Rab, kur tar ca nı mı!" de dim. Rab lü tuf kar ve adil dir, se ve cen dir

Allah'ımız. Rab saf in san la rı ko rur, tü ken diğim za man be ni kur tar -

dı. Ey ca nım, yi ne hu zu ra ka vuş, çün kü Rab sa na iyi lik et ti...

Rab'bin hu zu run da yü rü ye ceğim. İman et tim, "Büyük acı çe ki yo -

rum" de diğim za man bi le... Rab'be ada dık la rı mı ye ri ne ge ti re -

ceğim. Rab'bin gö zün de (Allah'ın Katında) değer li dir sa dık kul la -

rı nın ölü mü. Ya Rab, ben ger çek ten Senin ku lu num... Ya Rab, Sana

ses le ne cek, şükran kur ba nı su na cağım... Rab'be öv gü ler su nun!

(Mezmurlar, 116:1-19)

Ey bü tün ulus lar, Rab'be öv gü ler su nun! Ey bü tün halk lar, O'nu

yü cel tin! Çün kü bi ze bes le diği sev gi bü yük tür, Rab'bin sa da ka ti

son su za dek sü rer. Rab'be öv gü ler su nun! (Mezmurlar, 117:1-2)
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Rab'be şükredin, çün kü O iyi dir, sev gi si son suz dur... "Sonsuzdur

sev gi si!" de sin Rab'den kor kan lar. Sıkıntı için de Rab'be ses len dim;

ya nıt la dı, ra ha ta ka vuş tur du be ni. Rab ben den ya na, kork mam; in -

san ba na ne ya pa bi lir? Rab ben den ya na, be nim yar dım cım...

Rab'be sığınmak in sa na gü ven mek ten iyi dir. Rab'be sığınmak soy -

lu la ra gü ven mek ten iyi dir... İtilip ka kıl dım, düş mek üze rey dim,

ama Rab yar dım et ti ba na... O kur tar dı be ni. Sevinç ve za fer çığlık -

la rı çın lı yor doğru la rın ça dır la rın da... Rab'bin yap tık la rı nı du yu ra -

cağım... İşte bu dur Rab'bin ka pı sı! Doğru lar gi re bi lir ora dan. Sana

şükrederim, çün kü ba na ya nıt ver din, kur ta rı cım ol dun... Rab'bin

işi dir bu, gö zü müz de ha ri ka bir iş! Bugün Rab'bin ya rat tığı gün -

dür, onun için se vi nip co şa lım! Ne olur, ya Rab, kur tar bi zi, ne

olur, ba şa rı lı kıl bi zi! Kutsansın Rab'bin adıy la ge len!... Rab

Allah'tır, ay dın lat tı bi zi... Allah'ım Sensin, şükrederim Sana,

Allah'ım Sensin, yü cel ti rim Seni. Rab'be şükredin, çün kü O iyi dir,

sev gi si son suz dur. (Mezmurlar, 118:1-29)

Ne mut lu yol la rı te miz olan la ra, Rab'bin Ya sa sı'na gö re ya şa yan la -

ra! Ne mut lu O'nun öğüt le ri ne uyan la ra, bü tün yü reğiy le O'na yö -

ne len le re! Hiç hak sız lık et mez ler, O'nun yo lun da yü rür ler.

Koyduğun ko şul la ra dik kat le uyul ma sı nı bu yur dun. Keşke ka rar lı

ol sam Senin ku ral la rı na uy mak ta! Hiç utan ma ya cağım, bü tün bu -

y ruk la rı nı iz le dik çe. Şükredeceğim Sana te miz yü rek le, adil hü -

küm le ri ni öğren dik çe. Kurallarını ye ri ne ge ti re ceğim, bı rak ma be -

ni hiç bir za man! Genç in san yo lu nu na sıl te miz tu tar? Senin sö zü -

nü tut mak la. Bütün yü reğim le Sana yö ne li yo rum, izin ver me bu y -

ruk la rın dan sap ma ma! Aklımdan çı kar mam sö zü nü, Sana kar şı

gü nah iş le me mek için. Öv gü ler ol sun Sana, ya Rab, ba na ku ral la rı -

nı öğret. ... Bütün hü küm le ri ni du dak la rım la yi ne li yo rum. Sevinç

du yu yo rum öğüt le ri ni iz ler ken, san ki be nim olu yor bü tün ha zi ne -

ler. Koşullarını de rin de rin dü şü nü yo rum, yol la rı nı iz ler ken. Zevk
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alı yo rum ku ral la rın dan, sö zü nü unut ma ya cağım... Gözlerimi aç,

Yasa'n da ki ha ri ka la rı gö re yim. Garibim bu dün ya da, bu y ruk la rı nı

ben den giz le me (hikmetlerini öğret bana)! İçim tü ke ni yor, her an

hü küm le ri ni öz le mek ten... Uzaklaştır ben den kü çüm se me le ri, ha -

ka ret le ri, çün kü öğüt le ri ni tu tu yo rum. Ön der ler top la nıp be ni kö -

tü le se ler bi le, ben ku lun Senin ku ral la rı nı de rin de rin dü şü ne -

ceğim. Öğüt le rin be nim zev kim dir, ba na akıl ve rir ler... Kurallarını

öğret ba na! Koşullarını an la ma mı sağla ki, ha ri ka la rı nın üze rin de

dü şü ne yim... Sözün uya rın ca güç len dir be ni! Yalan yol dan uzak -

laş tır, Yasan uya rın ca lüt fet ba na. Ben sa da kat yo lu nu seç tim, hü -

küm le ri ni uy gun gör düm. Öğüt le ri ne dört el le sa rıl dım, ya Rab,

utan dır ma be ni! İçime hu zur ver diğin için bu y ruk la rın doğrul tu -

sun da ko şa cağım. Kurallarını na sıl iz le ye ceğimi öğret ba na, ya

Rab, öy le ki, on la rı so nu na ka dar iz le ye yim. Anlamamı sağla,

Yasa' na uya yım, bü tün yü reğim le onu ye ri ne ge ti re yim.

Buyrukların doğrul tu sun da yol gös ter ba na, çün kü yo lun dan zevk

alı rım. Yüreğimi hak sız ka zan ca değil, Kendi öğüt le ri ne yö nelt.

Gözlerimi boş şeylerden çe vir, be ni Kendi yo lun da ya şat... Senin il -

ke le rin iyi dir. Çok öz lü yo rum Senin ko şul la rı nı! Beni doğru -

luğunun için de ya şat! Bana sev gi ni gös ter, ya Rab, sö zün uya rın ca

kur tar be ni! O za man be ni aşağılayanlara ge re ken ya nı tı ve re bi li -

rim, çün kü Senin sö zü ne gü ve ni rim. Gerçeğini ağzım dan dü şür -

me, çün kü Senin hü küm le ri ne umut bağla dım. Yasa'na sü rek li,

son su za dek uya cağım. Öz gür ce yü rü ye ceğim, çün kü Senin ko şul -

la rı na yö nel dim ben. Kralların önün de Senin öğüt le rin den söz ede -

ceğim... Senin bu y ruk la rın dan zevk alı yor, on la rı se vi yo rum. Saygı

ve sev gi du yu yo rum bu y ruk la rı na, de rin de rin dü şü nü yo rum ku -

ral la rı nı... Sözün ba na ya şam ve rir. Çok eğlen di ler küs tah lar be -

nim le, yi ne de Yasa'n dan şaşmadım. Geçmişte ver diğin hü küm le ri

anım sa yın ca, avun dum, ya RAB... Senin ku ral la rın dır ez gi le ri min

ko nu su, ko nuk ol duğum bu dün ya da. Gece adı nı ana rım, ya Rab,
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Yasa' na uya rım. Tek yap tığım, Senin ko şul la rı na uy mak... Ya Rab,

söz le ri ni ye ri ne ge ti re ceğim, de dim. Bütün yü reğim le Sana ya kar -

dım. Lütfet ba na, sö zün uya rın ca. Tuttuğum yol la rı dü şün düm,

Senin öğüt le ri ne gö re adım at tım. Buyruklarına uy mak için eli mi

ça buk tut tum, oya lan ma dım. Kötülerin ip le ri be ni sar dı, Yasa' nı

unut ma dım... Hükümlerin için ge ce ya rı sı kal kıp Sana şükrederim.

Dostuyum bü tün Sen'den kor kan la rın, ko şul la rı na uyan la rın.

Yeryüzü sev gin le do lu, ya Rab, ku ral la rı nı öğret ba na! Ya Rab, iyi -

lik et tin ku lu na... Bana sağdu yu ve bil gi ver, çün kü ina nı yo rum

bu y ruk la rı na. Acı çek me den ön ce yol dan sa par dım, ama şimdi sö -

zü ne uyu yo rum. Sen iyi sin, iyi lik eder sin; ba na ku ral la rı nı öğret.

Küstahlar ya lan lar la be ni le ke le di, ama ben bü tün yü reğim le Senin

ko şul la rı na uya rım. Onların yü reği yağ bağla dı, ben se zevk alı rım

Yasa'n dan. İyi ol du acı çek mem; çün kü ku ral la rı nı öğre ni yo rum...

Yasan be nim için bin ler ce al tın ve gü müş ten daha değer li dir. Senin

el le rin45 be ni ya rat tı, bi çim len dir di. Anlamamı sağla ki bu y ruk la rı -

nı öğre ne yim. Sen'den kor kan lar be ni gö rün ce se vin sin, çün kü

Senin sö zü ne umut bağla dım. Biliyorum, ya Rab, hü küm le rin adil -

dir... Sevecenlik gös ter ba na, ya şa ya yım, çün kü Yasa'n dan zevk

alı yo rum... Senin ko şul la rı nı dü şü nü yo rum. Bana dön sün Sen'den

kor kan lar, öğüt le ri ni bi len ler. Yüreğim ku sur suz uy sun ku ral la rı -

na, öy le ki, utanç du y ma ya yım... Senin sö zü ne umut bağla dım

ben... Bütün bu y ruk la rın gü ve ni lir dir; hak sız ye re zul me di yor lar,

yar dım et ba na! Nerdeyse si le cek ler di be ni ye ryü zün den, ama ben

Senin ko şul la rın dan ay rıl ma dım. Koru ca nı mı sev gin uya rın ca, tu -

ta yım... öğüt le rini. Ya Rab, sö zün gök ler de son su za dek du ru yor.

Sadakatin ku şak lar bo yu sü rü yor, kur duğun ye ryü zü sa pa sağlam

du ru yor. Bugün hü küm le rin uya rın ca ayak ta du ran her şey Sana

kul luk edi yor. Eğer Yasan zevk kay nağım ol ma say dı, çek tiğim acı -
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lar dan yok olur dum. Koşullarını as la unut ma ya cağım, çün kü on -

lar la ba na ya şam ver din. Kurtar be ni, çün kü Seninim, Senin ko şul -

la rı na yö nel dim. Kötüler be ni yok et me yi bek ler ken, ben Senin

öğüt le ri ni in ce li yo rum. Kusursuz olan her şe yin bir so nu ol duğunu

gör düm, ama Senin bu y ruğun sı nır ta nı maz. Ne ka dar se ve rim

Yasa' nı! Bütün gün dü şü nü rüm onun üze rin de. Buyrukların be ni

düş man la rım dan bil ge kı lar, çün kü her za man ak lım da dır on lar.

Bütün öğret men le rim den daha akıl lı yım, çün kü öğüt le rin üze rin -

de dü şü nü yo rum. Yaşlılardan daha bil ge yim, çün kü Senin ko şul -

la rı na uyu yo rum. Sakınırım her kö tü yol dan, Senin sö zü nü tut mak

için. Ayrılmam hü küm le rin den, çün kü ba na Sen öğret tin. Ne tat lı

ge li yor ver diğin söz ler da mağıma, bal dan tat lı ge li yor ağzı ma!

Senin ko şul la rı na uy mak la bil ge lik ka za nı yo rum, bu yüz den nef ret

edi yo rum her yan lış yol dan. Sözün adım la rım için çı ra, yo lum için

ışıktır. Adil hü küm le ri ni iz le ye ceğime ant iç tim, an dı mı tu ta cağım.

Çok sı kın tı çek tim, ya Rab; ko ru ha ya tı mı sö zün uya rın ca. Ağzım -

dan çı kan iç ten öv gü le ri ka bul et, ya Rab, ba na hü küm le ri ni öğret.

Hayatım her an teh li ke de, yi ne de unut mam Yasa' nı. Kötüler tu zak

kur du ba na, yi ne de sap ma dım Senin ko şul la rın dan. Öğüt le rin

son su za dek mi ra sım dır, yü reğimin se vin ci dir on lar. Kararlıyım

so nu na ka dar Senin ku ral la rı na uy ma ya... Senin Yasa' nı se ve rim.

Sığınağım ve kal ka nım (yar dım cım, ko ru ya nım) Sensin, Senin sö -

zü ne umut bağla rım. Ey kö tü ler, ben den uzak du run, Allah'ımın

bu y ruk la rı nı ye ri ne ge ti re yim... Destek ol ba na, ya şam bu la yım...

Sıkı tut be ni (koru beni), kur tu la yım, her za man ku ral la rı nı dik ka -

te ala yım... Bana ku ral la rı nı öğret. Ben Senin ku lu num, ba na akıl

ver ki, öğüt le ri ni an la ya bi le yim... Senin bu y ruk la rı nı, al tın dan, saf

al tın dan daha çok se vi yo rum; koy duğun ko şul la rın hep si ni doğru

bu lu yo rum, her yan lış yol dan tik si ni yo rum. Harika öğüt le rin var,

bu yüz den on la ra can dan uyu yo rum. Sözlerinin açık la nı şı ay dın lık



sa çar, saf in san la ra akıl ve rir. Ağzım açık, so luk so luğayım, çün kü

bu y ruk la rı nı öz lü yo rum. Bana lü tuf la bak (bana lütufta bulun),

Adı nı se ven le re her za man yap tığın gi bi. Adımlarımı pekiş tir ver -

diğin söz uya rın ca, hiç bir suç ba na ege men ol ma sın. Kurtar be ni

in san bas kı sın dan, ko şul la rı na uya bi le yim. Yüzün (Nurun) ay dın -

lık saç sın ku lu nun üze ri ne, ku ral la rı nı öğret ba na... Sen adil sin, ya

Rab, hü küm le rin doğru dur. Buyurduğun öğüt ler doğru ve tam gü -

ve ni lir dir... Düş man la rım unut tu Senin söz le ri ni. Sözün çok gü ve -

ni lir dir, ku lun onu se ver... Ama ko şul la rı nı unut mu yo rum.

Adaletin son su za dek doğru dur, Yasan ger çek tir... Ama bu y ruk la -

rın be nim zev kim dir. Öğüt le rin son su za dek doğru dur; ba na akıl

ver ki, ya şa ya yım. Bütün yü reğim le hay kı rı yo rum... Ya Rab! Senin

ku ral la rı na uya cağım. Sana ses le ni yo rum, kur tar be ni, öğüt le ri ne

uya yım. Gün doğma dan kal kıp yar dım di le rim, Senin sö zü ne

umut bağla dım. Verdiğin söz üze rin de dü şü ne yim di ye, ge ce bo -

yun ca uy ku gir mi yor gö zü me... Yaklaşıyor kö tü lük ar dın ca ko şan -

lar, Yasa'n dan uzak la şı yor lar. Oysa Sen ya kın sın, ya Rab, bü tün

bu y ruk la rın ger çek tir. Ço ktan be ri an la dım öğüt le ri ni son su za dek

ver diğini... Kurtuluş kö tü ler den uzak tır, çün kü Senin ku ral la rı na

yö nel mi yor lar. Çok se ve cen sin, ya Rab, hü küm le rin uya rın ca ko ru

ca nı mı. Bana zul me den ler, düş man la rım çok, yi ne de sap ma dım

Senin öğüt le rin den... Bak, ne ka dar se vi yo rum ko şul la rı nı, sev gin

uya rın ca, ya Rab, ko ru ca nı mı. Sözlerinin te me li ger çek tir, doğru

hü küm le ri nin tü mü son su za dek sü re cek tir... Oysa yü reğim Senin

sö zün le tit rer. Ganimet bu lan bi ri gi bi ver diğin söz ler de se vinç bu -

lu rum. Tiksinir, iğre ni rim ya lan dan, ama Senin Yasa' nı se ve rim...

Yasa'nı se ven ler bü yük esen lik bu lur, hiç bir şey sende let mez on la -

rı. Ya Rab, kur ta rı şı na umut bağlar, bu y ruk la rı nı ye ri ne ge ti ri rim.

Öğüt le ri ne can dan uyar, on la rı çok se ve rim. Öğüt le ri ni, ko şul la rı -

nı uy gu la rım, çün kü bü tün dav ra nış la rı mı gö rür sün Sen... Akıl ver

ba na!... Kurtar be ni! Dudaklarımdan öv gü ler ak sın, çün kü ba na
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ku ral la rı nı öğre ti yor sun... Çün kü bü tün bu y ruk la rın doğru dur...

Kurtarışını öz lü yo rum, ya Rab, Yasan zevk kay nağımdır. Beni ya -

şat ki, Sana öv gü ler su na yım, hü küm le rin ba na yar dım cı ol sun.

(Mezmurlar, 119:1-175)

Sıkıntıya dü şün ce Rab'be ses len dim... Ya Rab, kur tar ca nı mı ya lan -

cı du dak lar dan, al da tı cı dil ler den!... Ben ba rış yan lı sı yım, ama sö -

ze baş la dığımda, on lar sa va şa kal kı yor! (Mezmurlar, 120:1-7)

... Nereden yar dım ge le cek? Yeri göğü ya ra tan Rab'den ge le cek

yar dım. O ayak la rı nın kay ma sı na izin ver mez, Seni ko ru yan uyuk -

la maz... (Allah) ne uyur ne uyuk lar. Senin ko ru yu cun Rab'dir, O

sağ ya nın da sa na göl ge dir (Rahmet'tir, ko ru yan dır). Gündüz

Güneş, ge ce Ay sa na za rar ver mez. Rab her kö tü lük ten Seni ko rur,

esir ger ca nı nı. Şimdiden son su za dek Rab ko ru ya cak gi di şi ni, ge li -

şi ni. (Mezmurlar, 121:1-8)

Bana: "Rab'bin evi ne (Allah'ın adının anıldığı mescide) gi de lim"

den dik çe se vi ni rim. Ayaklarımız Senin ka pı la rın da (Allah'ın

adının anıldığı mescidlerin girişinde)... "Huzur bul sun Seni se ven -

ler! Surlarına esen lik, sa ray la rı na hu zur ege men ol sun!"

Kardeşlerim, dost la rım için, "esen lik ol sun sa na!" de rim... İyilik di -

le rim sa na. (Mezmurlar, 122:1-9)

Öv gü ler ol sun Rab'be!... Yeri göğü ya ra tan Rab'bin adı yar dım cı -

mız dır. (Mezmurlar, 124:6-8)

Rab'be gü ve nen ler... sar sıl maz, son su za dek du rur. (Mezmurlar,

125:1)

Evi Rab yap maz sa, ya pı cı lar bo şu na di di nir. Kenti Rab ko ru maz sa,

bek çi bo şu na bek ler. Ey zah met le ka za nı lan ek meği yi yen ler, Rab

sev dik le ri nin ra hat uyu ma sı nı sağlar. (Mezmurlar, 127:1-2)
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Ne mut lu Rab'den kor ka na, O'nun yo lun da yü rü ye ne! Emeğinin

ürü nü nü yi ye cek sin, mut lu ve ba şa rı lı ola cak sın... İşte Rab'den

kor kan ki şi böy le kut sa na cak. (Mezmurlar, 128:1-4)

Derinliklerden Sana ses le ni yo rum, ya Rab... Ya Rab, Sen suç la rın

he sa bı nı tut san, kim ayak ta ka la bi lir, ya Rab? Ama Sen

bağışlayıcısın, öy le ki Sen'den kor kul sun. Rab'bi göz lü yo rum

(Allah'ı seviyorum, Allah'ın rızasını arıyorum), ca nım Rab'bi göz -

lü yor (Allah'ı seviyor), umut bağlı yo rum O'nun sö zü ne. Sabahı

göz le yen ler den, evet, sa ba hı göz le yen ler den daha çok, ca nım

Rab'bi göz lü yor (Allah'ı seviyor, Allah'ın rızasını arıyor)... Rab'be

umut bağla! Çün kü Rab'de sev gi, tam kur tu luş var dır.

(Mezmurlar, 130:1-7)

Ya Rab, yü reğim de gu rur yok, gö züm yük sek ler de değil...

Kendimi ya tış tı rıp hu zur bul dum... Rab'be umut bağla şimdiden

son su za dek! (Mezmurlar, 131:1-3)

Din bil gin le ri doğru luğu ku şan sın, sa dık kul la rın se vinç çığlık la rı

at sın... Kurtuluşla do na ta cağım din bil gin le ri ni; hep se vinç ez gi le -

ri söy le ye cek sa dık kul la rı. (Mezmurlar, 132:9, 16)

Ne iyi, ne gü zel dir, bir lik için de kar deş çe ya şa mak! (Mezmurlar,

133:1)

Ey siz ler, Rab'bin bü tün kul la rı... Rab'be öv gü ler su nun! Yeri göğü

ya ra tan Rab... (Mezmurlar, 134:1-3)

Rab'be öv gü ler su nun! Rab'bin adı na öv gü ler su nun, Ey Rab'bin

kul la rı!... Rab'be öv gü ler su nun, çün kü Rab iyi dir. Adını İlahi ler le

övün, çün kü hoş tur bu... Biliyorum, Rab bü yük tür... üs tün dür. Rab

ne is ter se ya par, gök ler de, ye ryü zün de, de niz ler de, bü tün de rin -

lik ler de. Yeryüzünün dört bu cağından bu lut lar yük sel tir, yağmur
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için şimşek çak tı rır, rüz gar es ti rir... Ya Rab, Adın son su za dek sü -

re cek, bü tün ku şak lar Seni ana cak. Rab... kul la rı na acır. Ulusların

put la rı al tın ve gü müş ten ya pıl mış, in san eli nin ese ri dir. Ağızları

var, ko nuş maz lar, göz le ri var, gör mez ler, ku lak la rı var, du y maz -

lar, so luk alıp ver mez ler... Rab'be öv gü ler su nun, ey Rab'den kor -

kan lar!... Rab'be öv gü ler su nun! (Mezmurlar, 135:1-21)

Şükredin Rab'be, çün kü O iyi dir, sev gi si son suz dur... Sevgisi son -

suz dur; şükredin.. Sevgisi son suz dur; bü yük ha ri ka lar ya pan tek

var lığa, sev gi si son suz dur; gök le ri bil ge ce ya ra ta na, sev gi si son -

suz dur; ye ri su lar üze ri ne ya ya na, sev gi si son suz dur; bü yük ışıklar

ya ra ta na, sev gi si son suz dur; gün dü ze ege men ol sun di ye Güneş'i,

sev gi si son suz dur; ge ce ye ege men ol sun di ye Ay'ı ve yıl dız la rı ya -

ra ta na, sev gi si son suz dur... Düşmanlarımızdan bi zi kur ta ra na,

sev gi si son suz dur; bü tün can lı la ra yi ye cek ve re ne, sev gi si son suz -

dur; şükredin gök le rin (ve yerin) Allah'ına, sev gi si son suz dur.

(Mezmurlar, 136:1-9, 24-26)

Bütün yü reğim le Sana şükrederim, ya Rab... Seni İlahi ler le öve rim.

Adına şükrederim, sev gin, sa da ka tin için... Seslendiğim gün ba na

ya nıt ver din, içi me güç koy dun, be ni yü rek len dir din. Şükretsin

Sana, ya Rab, ye ryü zü kral la rı nın tü mü... Yaptığın iş le ri ez gi ler le

(İlahilerler) öv sün ler, ya Rab, çün kü çok yü ce sin. Rab al çak gö nül -

lü le ri gö ze tir (korur, kollar)... Sıkıntıya dü şer sem, ca nı mı ko rur...

be ni kur ta rır. Ya Rab, her şe yi ya par sın be nim için. Sevgin son suz -

dur, ya RAB, eli nin ese ri ni46 esir ge me! (Mezmurlar, 138:1-8)

Ya RAB... Oturup kal kı şı mı bi lir sin, ni ye ti mi... an lar sın. Gittiğim

yo lu, yat tığım ye ri ku şa tır sın, bü tün yap tık la rım dan ha be rin var.

Daha sö zü ağzı ma al ma dan, söy le ye ceğim her şe yi bi lir sin, ya Rab.
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Beni çe pe çev re ku şat tın, eli ni üze ri me koy dun47... Göklere çık sam,

ora da sın (Allah Zatı her ye ri kap la mış tır)... Seherin ka nat la rı nı alıp

uç sam, de ni zin öte si ne kon sam, ora da elin (il min) yol gös te rir ba -

na, sağ elin tu tar be ni.48 Desem ki, "Karanlık be ni kap la sın, çev rem -

de ki ay dın lık ge ce ye dön sün." Karanlık bi le ka ran lık sa yıl maz

Senin için, ge ce, gün düz gi bi ışıldar, ka ran lık la ay dın lık bir dir

Senin için. İç var lığımı Sen ya rat tın, an ne min rah min de be ni Sen

ör dün. Sana öv gü ler su na rım, çün kü müt hiş ve ha ri ka ya ra tıl mı -

şım. Ne ha ri ka iş le rin var! Bunu çok iyi bi li rim...  Henüz döl ya -

tağındayken göz le rin49 gör dü be ni; ba na ay rı lan gün le rin hiç bi ri

gel me den, hep si Senin ki ta bı na ya zıl mış tı. Hakkımdaki dü şün ce le -

rin50 ne değer li, ey Allah, sa yı la rı ne çok! Kum ta ne le rin den faz la -

dır say ma ya kalk sam. Uyanıyorum, hâ lâ Seninleyim... Ön cü lük et

ba na son suz ya şam (cennet) yo lun da! (Mezmurlar, 139:1-24)

Ya Rab, kur tar be ni kö tü in san dan, ko ru be ni zor ba dan. Onlar yü -

rek le rin de kö tü lük ta sar lar, sa va şı sü rek li kö rük ler, yı lan gi bi dil -

le ri ni bi ler ler, en ge rek ze hi ri var du dak la rı nın al tın da. Ya RAB, sa -

kın be ni kö tü nün elin den, ko ru be ni zor ba dan... Ya Rab: "Allah'ım

Sensin." Yalvarışıma ku lak ver, ya Rab. Ey Egemen Rab, güç lü kur -

ta rı cım... Kötülerin di lek le ri ni ye ri ne ge tir me, ya Rab, ta sa rı la rı nı

ile ri gö tür me!... Biliyorum, Rab maz lu mun da va sı nı sa vu nur...

Kuşkusuz doğru lar Senin adı na şükredecek, dü rüst ler Senin hu zu -

run da otu ra cak. (Mezmurlar, 140:1-13)

Seni çağırıyorum, ya Rab, yar dı mı ma koş (bana rahmet et)!... Ya

Rab, ağzı ma bek çi koy, du dak la rı mın ka pı sı nı ko ru! Yüreğim kö -

tü lüğe eğilim gös ter me sin, suç iş le yen le rin fe sa dı na bu laş ma ya -

47. Allah'ın inayeti teşbih yöntemiyle anlatılmaktadır.

48. Allah'ın "Ko ru yan" an la mın da ki "Asim" is mi nin te cel li si kas t e dil mekt dir. 

49. Allah'ın "Basir" is mi nin te cel li si ola rak, her an her şe yi en iyi gö ren an la mın da kul la nıl mak ta dır. 

50. Rahmetinin ör nek le ri, kul la rı için ya rat tığı ni met ler an la mın da kul la nıl mış tır.



yım... Doğru in san ba na vur sa, iyi lik sa yı lır, azar la sa, ba şa sü rü len

yağ gi bi dir, ba şım red det mez onu. Çün kü du am hep kö tü le re kar -

şı dır. Ancak göz le rim Sen'de, ey Egemen Rab, Sana sığınıyorum,

be ni sa vun ma sız bı rak ma! Koru be ni kur duk la rı tu zak tan, suç iş le -

yen le rin ka pan la rın dan. Ben gü ven lik için de ge çip gi der ken, ken -

di ağla rı na düş sün kö tü ler. (Mezmurlar, 141:1-10)

Yüksek ses le ya ka rı yo rum Rab'be, yük sek ses le Rab'be yal va rı yo -

rum... Gideceğim yo lu Sen bi lir sin... Ya Rab: "Sığınağım, ya şa -

dığımız bu dün ya da na si bim Sensin" di yo rum. Haykırışıma ku lak

ver, çün kü çok ça re si zim; kur tar be ni ar dı ma dü şen ler den, çün kü

ben den güç lü ler. (Mezmurlar, 142:1-6)

Duamı işit, ya Rab, yal va rış la rı ma ku lak ver! Sadakatinle, doğru -

luğun la ya nıt la be ni! Geçmiş gün le ri anı yor, bü tün yap tık la rı nı de rin

de rin dü şü nü yorum... Ellerimi Sana açı yo rum, ca nım ku rak top rak

gi bi Sana su sa mış... Sabahları du yur ba na sev gi ni, çün kü Sana gü ve -

ni yo rum; ba na gi de ceğim yo lu bil dir, çün kü du am Sana'dır.

Düşmanlarımdan kur tar be ni, ya Rab; Sana sığınıyorum. Bana rı za nı

yap ma yı öğret, çün kü Allah'ımsın be nim. Senin iyi Ruhun

(Rahmetin, Nurun) düz yol da ba na ön cü lük et sin! Ya Rab, Adın

uğru na ya şam ver ba na, doğru luğun la kur tar be ni sı kın tı dan.

Sevginden ötü rü... Çün kü Senin ku lu num ben. (Mezmurlar, 143:1-

12)

... Rab'be öv gü ler ol sun! O'dur be nim ve fa lı dos tum, ka lem51, kur -

ta rı cım, des teğim, kal ka nım (koruyanım), O'na sığınırım... İnsan

bir so luğu an dı rır, gün le ri ge çi ci bir göl ge gi bi dir... Ey Allah, Sana

ye ni bir ez gi (İlahi) söy le ye yim, Seni on tel li çenk le, İlahi ler le öve -

yim. Kurtar be ni, öz gür kıl... Ne mut lu Allah'ı Rab olan hal ka!

(Mezmurlar, 144:1-15)
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52. Rabbimiz'in ya rat tığı her şey kas t e dil mek te dir.

53. Allah'ın "Kerimi bol olan, cö mert olan" an la mın da ki "Kerim" is mi ni nin te cel li et me si an la mın da kul la -

nıl mak ta dır.

Ey Allah'ım... Seni yü cel te ceğim, Adı nı son su za dek öve ceğim.

Seni her gün öve cek, adı nı son su za dek yü cel te ceğim. Rab bü yük -

tür, yal nız O öv gü ye la yık olan dır, akıl er mez bü yük lüğüne.

Yaptıkların ku şak tan ku şağa şükranla anı la cak, güç lü iş le rin du yu -

ru la cak. Düşüneceğim ha ri ka iş le ri ni, in san lar bü yük lüğünü, yü ce

gör ke mi ni ko nu şa cak. Yaptığın müt hiş iş le rin gü cün den söz ede -

cek ler, ben de Senin bü yük lüğünü du yu ra cağım. Eşsiz iyi liğinin

anı la rı nı kut la ya cak, se vinç ez gi le riy le öve cek ler doğru luğunu.

Rab lü tuf kar ve se ve cen dir... Sevgisi en gin dir. Rab her ke se iyi dav -

ra nır, se ve cen liği bü tün ya pıt la rı nı kap sar. Bütün ya pıt la rın52 Sana

şükreder, ya Rab, sa dık kul la rın Sana öv gü ler su nar... Herkesin

umu du Sen'de, on la ra yi ye cek le ri ni za ma nın da ve ren Sensin. Elini

açar53, bü tün can lı la rı do yu rur sun di le dik le rin ce. Rab bü tün

yaptıklarında adil, yap tığı bü tün iş ler de se ve cen dir. Rab Kendisi' -

ne ya ka ran, iç ten lik le ya ka ran her ke se ya kın dır. Dileğini ye ri ne ge -

ti rir Kendisi'nden kor kan la rın, fe ryat la rı nı işi tir, on la rı kur ta rır.

Rab ko rur Kendisi'ni se ven her ke si... Rab'be öv gü ler sun sun

ağzım! Bütün can lı lar O'nun kut sal adı na, son su za dek öv gü ler

diz sin. (Mezmurlar, 145:1-21)

Rab'be öv gü ler su nun! Ey gön lüm, Rab'be öv gü ler sun. Yaşadıkça

Rab'be öv gü ler su na cak, var ol duk ça Allah'ıma İlahi ler söy le ye -

ceğim. Ön der le re, si zi kur ta ra ma ya cak in san la ra gü ven me yin. O

son so luğunu ve rin ce top rağa dö ner, o gün ta sa rı la rı da bi ter. Ne

mut lu... umu du Allah'ı Rab'de ola na! Yeri göğü, de ni zi ve için de ki

her şe yi ya ra tan, son su za dek ha ki ka ti ko ru yan, ezi len le rin hak la rı -

nı ve ren, aç la ra yi ye cek sağla yan O'dur. Rab tut sak la rı öz gür kı lar,

kör le rin gö zü nü açar, iki bük lüm olan la rı doğrul tur, doğru la rı se -

ver. Rab ga rip le ri ko rur, ök sü ze, dul ka dı na yar dım eder, kö tü le rin



yo lu nuy sa sap tı rır... Rab'be öv gü ler su nun! (Mezmurlar, 146:1-10)

Rab'be öv gü ler su nun! Ne gü zel, ne hoş Allah'ımızı İlahi ler le öv -

mek! O'na öv gü ya ra şır. Rab... yıl dız la rın sa yı sı nı be lir ler...

Rabbimiz bü yük ve çok güç lü dür, sı nır sız dır an la yı şı. Rab maz -

lum la ra yar dım eder, kö tü le ri ye re ka dar al çal tır. Rab'be şükran ez -

gi le ri oku yun, Allah'ımızı lir le, İlahi ler le övün. O'dur gök le ri bu -

lut lar la kap la yan, ye ryü zü ne yağmur sağla yan, dağlar da ot bi ti -

ren. O yi ye cek sağlar hay van la ra, bağrı şan kuz gun yav ru la rı na...

Rab Ken di si'n den kor kan lar dan, sev gi si ne umut bağla yan lar dan

hoş la nır. Rab'bi yü celt... Yeryüzüne bu y ruğunu gön de rir, sö zü çar -

ça buk ya yı lır. Yapağı gi bi kar yağdı rır, kı rağıyı kül gi bi sa çar. ... İri

iri do lu sa vu rur, kim da ya na bi lir soğuğuna? Buyruk ve rir, eri tir

buz la rı, rüz ga rı nı es ti rir, su lar ak ma ya baş lar... Rab'be öv gü ler su -

nun! (Mezmurlar, 147:1-20)

Rab'be öv gü ler su nun! Göklerden Rab'be öv gü ler su nun, yü ce ler -

de O'na öv gü ler su nun! Ey bü tün me lek le ri, O'na öv gü ler su nun,

öv gü ler su nun O'na... Ey Güneş, Ay, O'na öv gü ler su nun, öv gü ler

su nun O'na, ey ışıldayan bü tün yıl dız lar! Ey gök le rin gök le ri ve

gök le rin üs tün de ki su lar, O'na öv gü ler su nun! Rab'bin adı na öv gü -

ler sun sun lar, çün kü O bu y ruk ve rin ce, var ol du lar. Bir ka nun koy -

du, onu geç mez ler... Yeryüzünden Rab'be öv gü ler su nun, ey de niz

can lı la rı, bü tün en gin ler, şimşek, do lu, kar, bu lut lar, O'nun bu y -

ruğuna uyan fır tı na lar, dağlar, bü tün te pe ler, mey ve ağaç la rı, se dir

ağaç la rı, ya ba nıl ve ev cil hay van lar, sü rün gen ler, uçan kuş lar, ye -

ryü zü nün kral la rı, bü tün halk lar, ön der ler, ye ryü zü nün bü tün yö -

ne ti ci le ri, de li kan lı lar, genç kız lar, yaş lı lar, çocuk lar! Rab'bin adı na

öv gü ler sun sun lar, çün kü yal nız O'nun adı yü ce dir. O'nun yü ce liği

ye rin göğün üs tün de dir... Rab'be öv gü ler su nun! (Mezmurlar,

148:1-14)
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Rab'be öv gü ler su nun! Rab'be ye ni bir ez gi söy le yin, sa dık kul la rı -

nın top lan tı sın da. O'nu ez gi ler le övün!... Öv gü ler sun sun lar O'nun

adı na, tef ve lir ça la rak O'nu İlahi ler le öv sün ler!... Rab al çak gö nül -

lü le ri za fer ta cıy la süs ler. Bu onur la mut lu ol sun sa dık kul la rı, se -

vinç ez gi le ri oku sun lar ya tak la rın da! Ağızlarında Allah'a yü ce öv -

gü ler... Rab'be öv gü ler su nun! (Mezmurlar, 149:1-9)

Rab'be öv gü ler su nun!... Gücünü gös te ren gök ler de öv gü ler su nun

O'na! Öv gü ler su nun O'na güç lü iş le ri için! Öv gü ler su nun O'na eş -

siz bü yük lüğüne ya ra şır bi çim de! Boru ça la rak O'na öv gü ler su nun!

Çenk le ve lir le O'na öv gü ler su nun! Tef ve dans la O'na öv gü ler su -

nun! Saz ve ney le O'na öv gü ler su nun! Zillerle O'na öv gü ler su nun!

Çın la yan zil ler le O'na öv gü ler su nun! Bütün can lı var lıklar Rab'be

öv gü ler sun sun! Rab'be öv gü ler su nun! (Mezmurlar, 150:1-6)

Bu öz de yiş ler (Hz. Süleyman'ın özdeyişleri), bil ge liğe ve ter bi ye ye

ulaş mak, akıl lı ca söz le ri an la mak, ba şa rı ya gö tü ren ter bi ye yi edi -

nip doğru, hak lı ve adil ola nı yap mak, saf ki şi yi ih ti yat lı, genç ada -

mı bil gi li ve sağgö rü lü kıl mak için dir... Bilge ki şi din le sin ve kav -

ra yı şı nı ar tır sın, akıl lı ki şi ya şam hü ne ri ka zan sın. (Süleyman'ın

Öz de yiş le ri, 1:1-6)

Rab kor ku su dur bil gi nin te me li. Ahmaklarsa bil ge liği ve ter bi ye yi

kü çüm ser... Oğlum, se ni ayart ma ya ça lı şan gü nah kar la ra tes lim ol -

ma. Şöyle di ye bi lir ler: "Bizimle gel, adam öl dür mek için pu su ya

ya ta lım, zevk uğru na ma sum ki şi le ri tu zağa dü şü re lim... Bir sü rü

değer li mal ele ge çi rir, ev le ri mi zi ga ni met le dol du ru ruz. Gel, sen

de bi ze ka tıl, tek bir ke se miz ola cak." Oğlum, böy le le riy le git me,

on la rın tut tuğu yol dan uzak dur. Çün kü ayak la rı kö tü lüğe ko şar,

çe kin me den kan dö ker ler... Başkasına pu su ku ran ken di kur duğu

pu su ya dü şer. Yalnız ken di ca nı dır tu zağa dü şür düğü. Haksız ka -

zan ca düş kün olan la rın so nu böy le dir. Bu düş kün lük on la rı can la -
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rın dan eder. (Süleyman'ın Öz de yiş le ri, 1:7-19)

Bilgelik dı şa rı da yük sek ses le hay kı rı yor...: "Ey bu da la lar, bu da la -

lığı ne za ma na dek se ve cek si niz? Alaycılar ne za ma na dek alay et -

mek ten zevk ala cak? Akılsızlar ne za ma na dek bil gi den nef ret ede -

cek? Uyardığımda yo la ge lin, o za man si ze yü reğimi açar, söz le ri -

mi an la ma nı za yar dım ede rim. Ama si zi çağırdığım za man be ni

red det ti niz. Elimi uzat tım, umur sa yan ol ma dı. Duymazlıktan gel -

di niz bü tün öğüt le ri mi, uya rı la rı mı du y mak is teme di niz...

Bilgiden nef ret et ti niz. Rab'den kork ma yı red det ti niz. (Allah'ı ten-

zih ederiz.) Öğüt le ri mi is teme di niz, uya rı la rı mın tü mü nü kü çüm -

se di niz. Bu ne den le tut tuğunuz yo lun mey ve si ni yi ye cek si niz,

ken di dü zen baz lığınıza do ya cak sı nız. Bön adam lar dö nek lik le ri -

nin kur ba nı ola cak. Akılsızlar ka y gı sız lık la rı nın için de yok olup gi -

de cek. Ama be ni din le yen gü ven lik için de ya şa ya cak, kö tü lük ten

kork ma ya cak, hu zur bu la cak." (Süleyman'ın Öz de yiş le ri, 1:20-33)

Oğlum, bil ge liğe ku lak ve rip yü rek ten ak la yö ne le rek söz le ri mi ka -

bul eder, bu y ruk la rı mı ak lın da tu tar san; evet, ak lı çağırır, ona gö -

nül den ses le nir sen, gü müş arar ca sı na onu arar san, onu arar san de -

fi ne arar gi bi, Rab kor ku su nu an lar ve Allah'ı ya kın dan ta nır sın.

Çün kü bil ge liğin kay nağı Rab'dir. O'nun ağzın dan (Allah'ın sözle-

ri) bil gi ve an la yış çı kar. Doğru ki şi le ri ba şa rı ya ulaş tı rır, kal ka nı -

dır (ko ru yan dır, esir ge yen dir) dü rüst ya şa yan la rın. Adil olan la rın

adım la rı nı ko rur, sa dık kul la rı nın yo lu nu gö ze tir. O za man an lar -

sın her iyi yo lu, ne yin doğru, hak lı ve adil ol duğunu. Çün kü yü -

reğin bil ge lik le do la cak, zevk ala cak sın bil gi den. Sağgö rü sa na

bek çi lik ede cek ve akıl se ni ko ru ya cak. Bunlar se ni kö tü yol dan,

ah lak sı zın söz le rin den kur ta ra cak. Onlar ki ka ran lık yol lar da yü -

rü mek için doğru yol dan ay rı lır lar. Kötülük yap mak tan hoş la nır,

zevk alır lar kö tü lüğün aşı rı sın dan. Yolları do lam baç lı, ya şa yış la rı

çar pık tır... Bu ne den le sen iyi le rin yo lun da yü rü, doğru la rın izin -
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den git. Çün kü ül ke de ya şa ya cak olan doğru lar dır, dü rüst ki şi ler -

dir ora da ka la cak olan. Kötüler ül ke den sü rü le cek, hain ler sö kü lüp

atı la cak. (Süleyman'ın Öz de yiş le ri, 2:1-20)

Oğlum, unut ma öğret tik le ri mi, ak lın da tut bu y ruk la rı mı. Çün kü

bun lar öm rü nü uza ta cak, ya şam yıl la rı nı, esen liğini ar tı ra cak tır.

Sevgiyi, sa da ka ti hiç ya nın dan ayır ma, bağla on la rı boy nu na, yaz

yü reğinin lev ha sı na. Böylece Allah'ın (Katında) ve in san la rın gö -

zün de beğeni ve sa y gın lık ka za na cak sın. Rab'be gü ven bü tün yü -

reğin le, ken di ak lına bel bağla ma. Yaptığın her iş te Rab'bi an, O

Senin yo lu nu dü ze çı ka rır. Kendini bil ge bi ri ola rak gör me,

Rab'den kork, kö tü lük ten uzak dur. Böylece be de nin sağlık ve fe -

rah lık bu lur. Servetinle ve ürü nü nün tur fan da sıy la Rab'bi sev giy le

an. O za man am bar la rın tı ka ba sa do lar. (Süleyman'ın Öz de yiş le ri,

3:1-10)

Bilgeliğe eri şe ne, ak lı bu la na ne mut lu! Gümüş ka zan mak tan sa

onu ka zan mak daha iyi dir. Onun ya ra rı al tın dan daha ço ktur.

Daha değer li dir mü cev her den, di le ye ceğin hiç bir şey onun la kı -

yas la na maz... Yolları se vinç yol la rı dır, evet, bü tün yol la rı esen liğe

çı ka rır. Bilgelik ya şam ağacı dır ona sa rı lan la ra, ne mut lu ona sım -

sı kı tu tu nan la ra!... Oğlum, sağlam öğüde, sağgö rü ye tu tun. Sakın

gö zü nü ayır ma on lar dan. Onlar sa na ya şam ve re cek ve boy nu na

gü zel bir süs ola cak. O za man gü ven lik için de yol alır sın, sende le -

me den. Korkusuzca ya tar, tat lı tat lı uyur sun. Beklenmedik fe la ket -

ten, ya da kö tü le rin uğra dığı yı kım dan kork ma. Çün kü senin gü -

ven cen Rab'dir, tu zağa düş mek ten se ni O ko ru ya cak tır. Elinden

gel dik çe, iyi liğe hak kı olan lar dan iyi liği esir ge me. Elinde var ken

komş una, "Bugün git, ya rın gel, o za man ve ri rim" de me. Sana gü -

ve ne rek ya nın da ya şa yan komş una kö tü lük ta sar la ma... Zorba ki -

şi ye im ren me, onun yol la rın dan hiç bi ri ni seç me. Çün kü Rab sap -
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kın lar dan hoş lan maz, ama doğru la rın can dan dos tu dur. Rab kö tü -

le rin evi ni la net ler, doğru la rın otur duğu ye ri y se kut sar. Rab alay -

cı lar la alay eder, ama al çak gö nül lü le re lüt fe der. Bilge ki şi ler onu ru

mi ras ala cak, akıl sız la ra yal nız utanç ka la cak. (Süleyman'ın Öz de -

yiş le ri, 3:13-35)

... Dikkat edin ki an la yış lı ola sı nız. Çün kü si ze iyi ders ve ri yo rum,

ay rıl ma yın öğret tiğim den... "Söylediklerime yü rek ten sa rıl...

Bilgeliği ve ak lı sa hip len, söy le dik le ri mi unut ma, on lar dan sap ma.

Bilgelikten ay rıl ma, o se ni (Allah'ın dilemesiyle) ko rur. Sev onu,

se ni (Allah'ın dilemesiyle) gö ze tir. Bilgeliğe ilk adım onu sa hip len -

mek tir. Bütün ser ve ti ne mal ol sa da ak la sa hip çık. Onu el üs tün de

tut, o da (güzel ahlaklı, bilge olmak) se ni yü cel te cek, ona sa rı lır san

se ni onur lan dı ra cak. Başına za rif bir çe lenk, gör kem li bir taç giy di -

re cek tir." Dinle oğlum, söz le ri mi be nim se ki, uza sın öm rün. Seni

bil ge lik yo lun da eğitir, doğru yol la ra yö nel ti rim. Ayakların ta kıl -

ma dan yü rür, sürç me den ko şar sın. Aldığın ter bi ye ye sa rıl, bı rak -

ma, onu uy gu la, çün kü odur ya şa mın. Kötülerin yo lu na ayak bas -

ma, yü rü me al çak la rın yo lun da, o yol dan sa kın, ya kı nın dan bi le

geç me, yö nü nü değiş ti rip geç. Çün kü kö tü lük et me dik çe uyu ya -

maz on lar, uy ku la rı ka çar sap tır ma dık ça bi ri le ri ni. Yedikleri ek -

mek kö tü lük, iç tik le ri şarap zor ba lık ürü nü dür. Oysa doğru la rın

yo lu şafak ışığı gi bi dir, gi de rek öğle gü ne şi nin par lak lığına eri şir.

Kötülerin yo luy sa zi fi ri ka ran lık gi bi dir, ne den tö kez le dik le ri ni bil -

mez ler. Oğlum, söz le ri me dik kat et, de dik le ri me ku lak ver.

Aklından çık ma sın bun lar, on la rı yü reğin de sak la. Çün kü on la rı

bu lan için ya şam, be de ni için şifadır bun lar. Herşeyden ön ce de

yü reğini ko ru, çün kü ya şam on dan kay nak la nır. Yalan çık ma sın

ağzın dan, uzak tut du dak la rı nı sap kın söz ler den. Gözlerin hep ile -

riye bak sın, dos doğru önü ne! Gideceğin yo lu düz le, o za man bü -
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tün iş le rin sağlam olur. Sapma sağa so la, ayağını kö tü lük ten uzak

tut. (Süleyman'ın Öz de yiş le ri, 4:1-27)

Oğlum, bil ge liğime dik kat et, akıl lı ca söz le ri me ku lak ver.

Böylelikle her za man sağgö rü lü olur, du dak la rın la bil gi yi ko rur -

sun... Yoksa... ah çe kip in ler sin öm rü nün son gün le rin de, etin le be -

de nin tü ken diğin de. "Eğitil mek ten ne den bu ka dar nef ret et tim,

yü reğim uya rı la rı ne den önem se me di?" der sin. "Öğret men le ri min

sö zü nü din le me dim, be ni eğiten le re ku lak ver me dim"... Rab in sa -

nın tut tuğu yo lu göz ler, at tığı her adı mı de net ler. Kötü ki şi yi ken -

di suç la rı ele ve re cek, gü na hı nın ke men di kıs kıv rak bağla ya cak

onu. Aşırı ah mak lığı onu yol dan çı ka ra cak, ter bi ye yi umur sa ma -

dığı için öle cek. (Süleyman'ın Öz de yiş le ri, 5:1-23)

Ey tem bel ki şi, git, ka rın ca la ra bak, on la rın ya şa mın dan bil ge lik

öğren... Ne za ma na dek ya ta cak sın, ey tem bel ki şi? Ne za man kal -

ka cak sın uy kun dan? "Biraz kes ti re yim, bi raz uyuk la ya yım, el le ri -

mi ka vuş tu rup şöyle bir uyu ya yım" de me ye kal ma dan, yok luk bir

hay dut gi bi, yok sul luk bir akın cı gi bi ge lir üze ri ne. Ağzın da ya lan -

la do la şan ki şi, soy suz ve fe sat çı dır. Göz kır par, bir sü rü ayak oyu -

nu, el kol ha re ket le ri ya par, ah lak sız yü reğin de kö tü lük ta sar lar,

çekiş me ler ya ra tır dur ma dan. Bu yüz den an sı zın yı kı ma uğra ya -

cak, bir den bi re ça re siz ce yok ola cak. Rab'bin razı olmadığı şeyler

şunlardır: Gururlu göz ler, ya lan cı dil, suç suz ka nı dö ken el ler, dü -

zen baz yü rek, kö tü lüğe seğir ten ayak lar, ya lan so lu yan ya lan cı ta -

nık ve kar deş ler ara sın da çekiş me ya ra tan ki şi. (Süleyman'ın Öz de -

yiş le ri, 6:6-19)

Zina eden adam sağdu yu dan yok sun dur. Yaptıklarıyla ken di ni

yok eder. Payına dü şen... onur suz luk tur, as la kur tu la maz utanç -

tan. (Süleyman'ın Öz de yiş le ri, 6:32-33)
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Oğlum, söz le ri mi ye ri ne ge tir, ak lın da tut bu y ruk la rı mı.

Buyruklarımı ye ri ne ge tir ki, ya şa ya sın (cennet ehlinden olasın).

Öğret tik le ri mi gö zü nün be beği gi bi ko ru. Onları yü zük gi bi par -

mak la rı na ge çir, yü reğinin lev ha sı na yaz. Bilgeliğe "sen kız kar de -

şim sin", ak la "ak ra bam sın" de. (Süleyman'ın Öz de yiş le ri, 7:1-4)

Bilgelik çağırıyor, akıl se si ni yük sel ti yor. Yol ke na rın da ki te pe le rin

ba şın da, yol la rın bir leş tiği yer de du ru yor o. Kentin gi ri şin de, ka pı -

la rın ya nın da, se si ni yük sel ti yor: "Ey in san lar, si ze ses le ni yo rum,

çağrım in san so yu na dır! Ey bön ki şi ler, ih ti yat lı ol ma yı öğre nin;

sağdu yu lu ol ma yı öğre nin, ey akıl sız lar! Söylediğim yet kin söz le ri

din le yin, ağzı mı doğru la rı söy le mek için aça rım. Ağzım ger çeği

du yu rur, çün kü du dak la rım kö tü lük ten iğre nir. Ağzım dan çı kan

her söz doğru dur, yo ktur eğri ya da sap kın ola nı. Apaçıktır hep si

an la ya na, bil gi ye eri şen, doğru luğunu bi lir on la rın. Gümüş ye ri ne

ter bi ye yi, saf al tın ye ri ne bil gi yi edi nin. Çün kü bil ge lik mü cev her -

den değer li dir, di le diğin hiç bir şey onun la kı yas la na maz. Ben bil -

ge lik ola rak ih ti ya tı ken di me ko nut edin dim. Bilgi ve sağgö rü ben -

de dir. Rab'den kork mak, kö tü lük ten nef ret et mek de mek tir.

Kibirden, küs tah lık tan, kö tü yol dan, sap kın ağızdan nef ret ede rim.

(Süleyman'ın Öz de yiş le ri, 8:1-13)

Doğru luk yo lun da, ada le tin izin den yü rü rüm... Gün be gün se -

vinç le do lup taş tım, hu zu run da hep coş tum. O'nun dün ya sı mut -

lu luğum, in san la rı (salih müminler) se vin cim di. Çocuk la rım, şim-

di be ni din le yin: Yolumu iz le yen le re ne mut lu! Uyarılarımı din le -

yin ve bil ge ki şi ler olun, gör mez lik ten gel me yin on la rı. Beni din le -

yen... ki şi ye ne mut lu! Çün kü be ni bu lan ya şam bu lur ve Rab'bin

beğeni si ni ka za nır. Beni göz ar dı eden se ken di ne za rar ve rir...

(Süleyman'ın Öz de yiş le ri, 8:20, 31-36)

... Aklın yo lu nu iz le yin... Bilge ki şi yi uya rır san, se ni se ver. Bilge ki -



şi yi eğitir sen daha bil ge olur, doğru ki şi ye öğre tir sen bil gi si ni ar tı -

rır. Rab kor ku su dur bil ge liğin te me li. Akıl, Kutsal Olan'ı (Allah'ı)

ta nı mak tır... Bilgeysen, bil ge liğinin ya ra rı sa na dır, alay cı olur san

acı sı nı yal nız sen çe ker sin. Akılsız ka dın ya y ga ra cı ve saf tır, hiç bir

şey bil mez. Evinin ka pı sın da, ken tin en yük sek ye rin de bir is kem -

le ye otu rur; yol dan ge çen le ri, ken di yol la rın dan gi den le ri

çağırmak için, "Kim saf sa bu ra ya gel sin" der. Sağdu yu dan yok sun

olan la ra da, "Ça lın tı su tat lı, giz li ce ye nen ye mek lez zet li dir" der.

Ne var ki, evi ne gi ren ler ölü me git tik le ri ni, ona ko nuk olan lar ölü-

ler diyarının (cehennemin) di bi ne in dik le ri ni bil mez ler.

(Süleyman'ın Öz de yiş le ri, 9:6-18)

Haksızca ka za nı lan ser ve tin ya ra rı yo ktur, ama doğru luk ölüm den

(cehennemden) kur ta rır. Rab doğru ki şi yi aç bırakmaz, ama kö tü -

le rin is teğini bo şa çı ka rır. Tembel el ler in sa nı yok sul laş tı rır, ça lış -

kan el zen gin eder... Bereket doğru ki şi nin ba şı na yağar, kö tü ler se

zor ba lık la rı nı söz le giz ler. Doğru lar öv gü y le, kö tü ler nef ret le anı -

lır. Bilge ki şi bu y ruk la rı ka bul eder, çe ne si dü şük ah mak sa yı kı ma

uğrar. Dürüst ki şi gü ven lik için de ya şar, ama hi le li yol dan gi den

açığa vu ru la cak tır. Sinsice göz kır pan, acı la ra ne den olur. Çe ne si

dü şük ah mak da yı kı ma uğrar. Doğru ki şi nin ağzı ya şam pı na rı dır,

kö tü ler se zor ba lık la rı nı söz le giz ler ler. Nefret çekiş me yi az dı rır,

sev gi her su çu bağışlar. Akıllı ki şi nin du dak la rın dan bil ge lik akar,

ama sağdu yu dan yok sun olan sır tı na kö tek yer. Bilge ki şi bil gi bi -

rik ti rir, ah mağın ağzıy sa onu yı kı ma yak laş tı rır... Terbiyeye ku lak

ve ren ya şam yo lu nu bu lur. Uyarıları red de den se baş ka la rı nı yol -

dan sap tı rır... İftira ya yan akıl sız dır. Çok ko nu şa nın gü na hı ek sik

ol maz, sağdu yu lu ki şi y se di li ni tu tar. Doğru ki şi nin di li saf gü müş

gi bi dir, kö tü nün ni yet le riy se değer siz dir. Doğru ki şi nin söz le ri bir -

çok la rı nı bes ler, ah mak lar sa sağdu yu yok sun luğun dan ölür.

Rab'bin be re ke ti dir ki şi yi zen gin eden, Rab bu na dert kat maz.
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Kötülük akıl sız lar için eğlen ce gi bi dir. Aklı ba şın da olan lar için se

bil ge lik ay nı şeydir. Kötü ki şi nin kork tuğu ba şı na ge lir, doğru ki -

şi y se di leğine eri şir... Doğru ki şi son su za dek ayak ta ka lır.54 Dişler

için sir ke, göz ler için duman ney se, tem bel ulak da ken di si ni gön de -

ren için öy le dir. Rab kor ku su öm rü uza tır, kö tü le rin yıl la rıy sa kı sa dır

(bereketsizdir). Doğru nun umu du onu se vin di rir, kö tü nün bek len ti -

le riy se bo şa çı kar. Rab'bin yo lu dü rüst için sığınak, fe sat çı için se yı -

kım dır. Doğru ki şi hiç bir za man sar sıl maz... Doğru ki şi nin ağzı bil ge -

lik üre tir... Doğru ki şi nin du dak la rı söy le ne cek sö zü bi lir, kö tü nün

ağzın dan sa sap kın söz ler çı kar. (Süleyman'ın Öz de yiş le ri, 10:2-32)

Rab hi le li te ra zi den hoş lan maz, hi le siz tar tı dan sa hoş nut ka lır.

Küstahlığın ar dın dan utanç ge lir, ama bil ge lik al çak gö nül lü ler de -

dir. Erdemlinin dü rüst lüğü ona yol gös te rir, hai nin ya lan cı lığıysa

yı kı ma gö tü rür. Gazap gü nü ser vet işe ya ra maz, oy sa doğru luk

ölüm den (cehennemden) kur ta rır. Dürüst in sa nın doğru luğu onun

yo lu nu düz ler, kö tü ki şi y se kö tü lüğü yü zün den yı kı lıp dü şer.

Erdemlinin doğru luğu onu kur ta rır, ama hai ni ken di hır sı ele ve -

rir. Kötü ki şi öl düğün de umut la rı yok olur, gü ven diği güç de bi ter.

Doğru ki şi sı kın tı dan kur tu lur, onun ye ri ne sı kın tı yı kö tü ki şi çe -

ker. Allahsız ki şi baş ka la rı nı ağzıy la yı kı ma gö tü rür, oy sa doğru lar

bil gi sa ye sin de kur tu lur. Doğru la rın ba şa rı sı na kent bay ram eder...

Dürüstlerin be re ke tiy le kent ge li şir, ama kö tü le rin ağzı ken ti yer le

bir eder. Başkasını kü çük gö ren sağdu yu dan yok sun dur, akıl lı ki -

şi y se di li ni tu tar. Dedikoducu sır sak la ya maz, oy sa gü ve ni lir in san

sır daş olur. Yol gös te re ni ol ma yan ulus dü şer, da nış ma nı bol olan

za fe re gi der... Sevecen ka dın onur, zor ba lar sa yal nız ca ser vet ka za -

nır. İyilikseverin ya ra rı ken di ne dir, gad dar sa ken di ba şı na be la ge -

ti rir. Kötü ki şi nin ka zan cı al da tı cı dır, doğru luk eke nin ödü lü y se

gü ven li dir. Yürekten doğru olan ya şa ma (cennete) ka vu şur, kö tü -
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54. Allah'ın rı za sı nı ka za nan lar için, son suz cen net ha ya tı ol duğu müj de len mek te dir.
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lüğün ar dın dan gi den ölü mü nü ha zır lar (cehenneme gider). Rab

sap kın yü rek li yi kö tü gö rür, dü rüst ya şa yan dan hoş nut ka lır. Bilin

ki, kö tü ki şi ce za sız kal maz, doğru la rın so yu y sa kur tu lur. Sağdu -

yu dan yok sun ka dı nın gü zel liği, do mu zun bur nun da ki al tın hal -

ka ya ben zer. Doğru la rın is teği hep iyi lik le so nuç la nır, kö tü le rin

umut la rıy sa ga zap la. Eliaçık olan daha çok ka za nır, hak yi ye nin

so nuy sa yok sul luk tur. Cömert olan bol luğa ere cek, baş ka sı na su

ve re ne su ve ri le cek. Halk buğday is tif le ye ni la net ler, ama buğday

sa tan be re ket bu lur. İyiliği amaç edi nen beğeni ka za nır, kö tü lüğü

amaç edi nen se kö tü lüğe uğrar. Zenginliğine gü ve nen te pe tak lak

gi de cek, oy sa doğru lar, da lın da ki yap rak gi bi ge li şe cek...

(Süleyman'ın Öz de yiş le ri, 11:1-31)

Terbiye edil me yi se ven bil gi yi de se ver, ter bi ye edil mek ten nef ret

eden bu da la dır. İyi ki şi Rab'bin lüt fu na erer, ama dü zen ba zı Rab

mah kum eder. Kötülük ki şi yi gü ven liğe ka vuş tur maz... Erdemli

ka dın ko ca sı nın ta cı dır... Doğru la rın ta sa rı la rı adil, kö tü le rin öğüt -

le ri al da tı cı dır. Kötülerin söz le ri ölüm tu zağıdır, doğru la rın ko nuş -

ma sıy sa on la rı kur ta rır. Kötüler yı kı lıp yok olur, doğru ki şi nin evi

ayak ta ka lır. Kişi sağdu yu su ora nın da övü lür, çar pık dü şün ce li y se

kü çüm se nir... Kö tü nün se ve cen liği bi le za lim ce dir... Kötü ki şi, kö -

tü le rin ga ni me ti ni is ter, ama doğru ki şi le rin kö kü ürün ve rir. Kötü

ki şi nin gü nah lı söz le ri ken di si için tu zak tır, ama doğru ki şi sı kın tı -

yı at la tır. İnsan ağzı nın ürü nü y le iyi liğe do yar, eli nin emeğine gö -

re de kar şı lığını alır. Ahmağın yo lu ken di gö zün de doğru dur, bil -

ge ki şi y se öğüde ku lak ve rir. Ahmak si nir len diğini he men bel li

eder, ama ih ti yat lı olan aşağılanmaya al dır maz. Dürüst ta nık

doğru yu söy ler, ya lan cı ta nık sa hi le so lur. Düşünmeden söy le nen

söz ler kı lıç gi bi ke ser, bil ge le rin di li y se şifa ve rir... Kötülük ta sar la -

ya nın yü reği hi le ci, ba rı şı öğüt le ye nin yü reğiy se se vinç li dir. Doğru

ki şi ye hiç za rar gel mez, kö tü nün ba şıy sa be la dan kur tul maz. Rab



ya lan cı du dak la rı kö tü gö rür, ama ger çeğe uyan lar dan hoş nut ka -

lır... Kaygılı yü rek in sa nı çö ker tir, ama gü zel söz se vin di rir. Doğru

ki şi ar ka da şı na da yol gös te rir, kö tü nün tut tuğu yol sa ken di ni sap -

tı rır... Doğru yol ya şam kay nağıdır, bu yol ölüm süz lüğe gö tü rür.55

(Süleyman'ın Öz de yiş le ri, 12:1-28) 

Bilge ki şi ter bi ye edil me yi se ver, alay cı ki şi eleş ti ril se de al dır maz.

İyi in san ağzın dan çı kan söz ler için ödül len di ri lir, ama hain le rin

so lu duğu zor ba lık tır. Dilini tu tan ca nı nı ko rur, ama boş boğazın so -

nu yı kım dır... Doğru ki şi ya lan dan nef ret eder, kö tü nün söz le riy se

iğrenç tir, yüz ka ra sı dır. Doğru luk dü rüst ya şa ya nı ko rur, kö tü lük

gü nah ka rı yı kar... Doğru la rın ışığı par lak ya nar, kö tü le rin çı ra sı

sö ner. Kibirden an cak kav ga çı kar, öğüt din le yen se bil ge dir...

Uyarılara ku lak as ma yan be de li ni öder, bu y ruk la ra (Allah'ın buy-

ruklarına) sa y gı lı olan sa ödü lü nü alır. Bilgelerin öğret tik le ri ya şam

kay nağıdır, in sa nı ölüm tu zak la rın dan uzak laş tı rır.56 Sağdu yu lu

dav ra nış sa y gın lık ka zan dı rır, hain le rin yo luy sa yı kı ma gö tü rür.

İhtiyatlı ki şi işi ni bi le rek ya par, akıl sız ki şi y se ah mak lığını ser gi ler.

Kötü ulak be la ya dü şer, gü ve ni lir el çi y se şifa ge ti rir. Terbiye edil -

me ye ya naş ma ya nı yok luk ve utanç bek li yor, ama eleş ti ri ye ku lak

ve ren onur lan dı rı lır... Akılsız kö tü lük ten uzak ka la maz. Bilgelerle

otu rup kal kan bil ge olur, akıl sız lar la dost olan sa za rar gö rür.

Günahkarın pe şi ni fe la ket bı rak maz, doğru la rın ödü lü y se re fah -

tır... Seven ba ba (oğlu nu) özen le ter bi ye eder... (Süleyman'ın Öz de -

yiş le ri, 13:1-25)

Doğru yol da yü rü yen, Rab'den kor kar... Ahmağın söz le ri sır tı na

kö tek tir, ama bil ge nin du dak la rı ken di si ni ko rur... Güvenilir ta nık

ya lan söy le mez, ya lan cı ta nık sa ya lan so lur. Alaycı bil ge liği ara sa

da bu la maz, akıl lı için se bil gi edin mek ko lay dır. Akılsız ki şi den
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uzak dur, çün kü sa na öğre te cek bir şeyi yok. İhtiyatlı ki şi nin bil ge -

liği, ne ya pacağını bil mek tir, akıl sız la rın ah mak lığıysa al dan mak -

tır... Dürüstler ise iyi ni yet li dir... Doğru ki şi nin ko nu tuy sa ba yın dır

ola cak. Öy le yol var ki, in sa na düz gi bi gö rü nür, ama so nu ölüm -

dür57... Yüreği dö nek olan tut tuğu yo lun, iyi ki şi de yap tık la rı nın

ödü lü nü ala cak tır. Saf ki şi her sö ze ina nır, ih ti yat lı olan sa at tığı her

adı mı he sap lar. Bilge ki şi Rab'den kork tuğu için kö tü lük ten uzak -

la şır, akıl sız sa bü yük lük tas la yıp ken di ne gü ve nir. Ça buk öf ke le -

nen ah mak ça dav ra nır, dü zen baz dan her kes nef ret eder. Saf ki şi le -

rin mi ra sı akıl sız lık tır, ih ti yat lı ki şi le rin ta cı ise bil gi dir... Komşuyu

hor gör mek gü nah tır, ne mut lu maz lu ma lüt fe de ne! Kötülük ta sar -

la yan yo lu nu şaşırmaz mı? Oysa iyi lik ta sar la yan sev gi ve sa da kat

ka za nır. Her emek ka zanç ge ti rir, ama boş la kır dı yok sul luğa gö tü -

rür... Akılsızlar ah mak lık la rıy la ta nı nır. Dürüst ta nık can kur ta rır,

ya lan cı ta nık al da tı cı dır. Rab'den kor kan tam gü ven lik te dir, Rab

onun çocuk la rı na da sığınak ola cak tır. Rab kor ku su, ya şam kay -

nağıdır (salihlerin cenneti kazanmalarına vesile olur), in sa nı ölüm

tu zak la rın dan (cehennem azabından) uzak laş tı rır... Geç öf ke le nen

akıl lı dır, ça buk si nir le nen ah mak lığını gös te rir. Huzurlu yü rek be -

de nin ya şam kay nağıdır, haset ise in sa nı için için yer bi ti rir...

Yoksula acı yan Yaradan'ı yü cel tir. Kötü ki şi uğra dığı fe la ket le yı -

kı lır... Bilgelik akıl lı ki şi nin yü reğin de ba rı nır... Doğru luk bir ulu su

yü cel tir, oy sa gü nah her han gi bir halk için utanç tır. (Süleyman'ın

Öz de yiş le ri, 14:1-34)

Yumuşak ya nıt öf ke yi ya tış tı rır, oy sa ya ra la yı cı söz öf ke yi alev len -

di rir. Bilgenin di li bil gi yi iyi kul la nır, akıl sı zın ağzın dan sa ah mak -

lık akar. Rab'bin gö zü58 her yer de ola nı gö rür, kö tü le ri de iyi le ri de

göz ler. Nazik bir dil ya şam ve rir, çar pık dil se ru hu ya ra lar.

Ahmak, ba ba sı nın uya rı la rı nı kü çüm ser, ih ti yat lı ki şi eleş ti ri ye ku -

57. Buradaki "ölüm", son suz ce hen nem aza bı nın teş bih le an la tı mı dır.

58. Allah'ın "Basir" is mi nin te cel li si ola rak, her an her şe yi en iyi gö ren an la mın da kul la nıl mak ta dır.



lak ve rir. Doğru ki şi nin evi bü yük ha zi ne gi bi dir, kö tü nün ge li ri y -

se sı kın tı kay nağıdır. Bilgelerin du dak la rı bil gi ya yar, ama akıl sız -

la rın yü reği öy le değil dir... Doğru la rın du a sı O'nu hoş nut eder.

Rab kö tü ki şi nin yo lun dan hoş nut ol maz, doğru luğun ar dın dan gi -

de ni se ver... Alaycı ki şi eleş ti ril mek ten hoş lan maz, bil ge le re gi dip

da nış maz. Mutlu yü rek yü zü ne şe len di rir, acı lı yü rek ru hu ezer.

Akıllı yü rek bil gi arar, akıl sı zın ağzıy sa ah mak lık la bes le nir...

Mutlu bir yü rek sa hi bi ne sü rek li zi ya fet tir. Yoksul olup Rab'den

kork mak, zen gin olup ka y gı için de ya şa mak tan yeğdir. Sevgi do lu

bir or tam da ki seb ze ye meği, nef ret do lu bir or tam da ki be si li da na -

dan yeğdir. Huysuz ki şi çekiş me ya ra tır, sa bır lı ki şi kav ga yı ya tış -

tı rır. Tembelin yo lu di ken li çit gi bi dir, doğru nun yo luy sa ana cad -

de ye ben zer. Bilge çocuk ba ba sı nı se vin di rir, akıl sız çocuk sa an ne -

si ni kü çüm ser. Sağdu yu dan yok sun ki şi ah mak lığıyla se vi nir, ama

akıl lı in san dü rüst bir ya şam sü rer. Karşılıklı da nı şıl maz sa ta sa rı -

lar bo şa çı kar, da nış man la rın çok luğuy la ba şa rı ya ula şı lır. Uygun

ya nıt sa hi bi ni mut lu eder, ye rin de söy le nen söz ne gü zel dir!

Sağdu yu lu ki şi ya şa ma (cennete) gi den yol da dır, bu da ölüler di-

yarına (cehenneme) in me si ni ön ler. Rab ki bir linin evi ni yı kar... Rab

kö tü nün ta sa rı la rın dan hoş nut ol maz, te miz dü şün ce ler den hoş -

nut ka lır. Haksız kazanca düş kün ki şi ken di evi ne sı kın tı ve rir, rüş -

vet ten nef ret eden se ra hat ya şar. Doğru ki şi nin ak lı ya nı tı nı iyi tar tar,

kö tü nün ağzı kö tü lük sa çar. Rab kö tü ler den uzak du rur, oy sa doğru -

la rın du a sı nı du yar (ica bet eder). Gülen göz ler yü reği se vin di rir, iyi

ha ber be de ni fe rah la tır. Yaşam ve ren uya rı la rı din le yen, bil ge ler ara -

sın da ko nak lar. Terbiyeden ka çan ken di ne za rar ve rir, eleş ti riye ku -

lak ve ren se sağdu yu ka za nır. Rab kor ku su bil ge lik öğre tir, al çak gö -

nül lü lük de onu run ön ko şu lu dur. (Süleyman'ın Öz de yiş le ri, 15:1-33)

İnsan her yap tığını te miz sa nır, ama ni yet le ri ni tar tan Rab'dir.

Yapacağın iş le ri Rab'be ema net et, o za man ta sa rı la rın ger çek le şir.
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Rab her şe yi ga ye si için ya rat tı, kö tü ada mı da şer gü nü için. Rab,

yü reği küs tah ola nı kö tü gö rür, bi lin ki öy le le ri ce za sız kal maz.

Sevgi ve bağlı lık suç la rı bağışlatır, Rab kor ku su in sa nı kö tü lük ten

uzak laş tı rır. Rab ki şi nin ya şa yı şın dan hoş nut sa düş man la rı nı bi le

onun la ba rış tı rır. Doğru luk la ka za nı lan az şey, hak sız lık la ka za nı -

lan bü yük ge lir den iyi dir. Kral ada le ti çiğne me me li dir. Doğru öl çü

ve öl çek Rab'bindir,59 bü tün tar tı ağırlıklarını O be lir ler. Krallar kö -

tü lük ten iğre nir, çün kü tah tın gü ven ce si ada let tir. Kral doğru söy -

le yen den hoş nut ka lır, dü rüst ko nu şa nı se ver... Bilgelik ka zan mak

al tın dan daha değer li dir, ak la sa hip ol mak da gü mü şe yeğle nir.

Dürüstlerin tut tuğu yol kö tü lük ten uzak laş tı rır, yo lu na dik kat

eden, ca nı nı ko rur. Gururun ar dın dan yı kım, ki bir li ru hun ar dın -

dan da dü şüş ge lir. Mazlumlar ara sın da al çak gö nül lü bi ri ol mak,

ki bir li ler le ça pul ma lı pay laş mak tan iyi dir. Öğüde ku lak ve ren ba -

şa rı ya ula şır, Rab'be gü ve nen mut lu olur. Bilge yü rek li le re akıl lı

de nir, tat lı söz ik na gü cü nü ar tı rır. Sağdu yu, sa hi bi ne ya şam kay -

nağı, ah mak lık sa ah mak la ra ce za dır. Bilgenin ak lı di li ne yön ve rir,

du dak la rı nın ik na gü cü nü ar tı rır. Hoş söz ler pe tek ba lı gi bi dir, ca -

na tat lı ve be de ne şifadır. Öy le yol var ki, in sa na düz gi bi gö rü nür,

ama so nu ölüm dür (cehennemdir)... Alçaklar baş ka la rı na kö tü lük

ta sar lar, ko nuş ma la rı ka vu ru cu ateş gi bi dir. Huysuz ki şi çekiş me -

yi kö rük ler, de di ko du cu can dost la rı ayı rır. Zorba ki şi baş ka la rı nı

ayar tır ve on la rı olum suz yo la yö nel tir. Göz kırp mak dü zen baz -

lığa, sin si gü lü cük ler kö tü lüğe işa ret tir... Sabırlı ki şi yiğit ten üs tün -

dür, ken di ni de net le yen de kent ler fet he den den üs tün dür... Her

ka ra rı Rab ve rir. (Süleyman'ın Öz de yiş le ri, 16:1-33)

Huzur için de ku ru bir lok ma, kav ga ve zi ya fet do lu ev den iyi dir...

Altın ocak ta, gü müş po ta da arı tı lır, yü reği arı tan sa Rab'dir. Kötü

ki şi fe sat yük lü du dak la rı din ler, ya lan cı da yı kı cı di le ku lak ve rir...

59. Rabbimiz'in ada le ti, her şe yin he sa bı nı en iyi bi len ol ma sı teş bih le an la tıl mak ta dır.



Sevgi is te yen ki şi suç la rı bağışlar, ola yı di li ne do la yan sa can dost -

la rı ayı rır... Kötü ki şi an cak baş kal dır ma ya eğilim li dir... Azgınlığı

üs tün de bir akıl sız la kar şı laş mak, yav ru la rın dan edil miş di şi ayı y -

la kar şı laş mak tan be ter dir. İyiliğin kar şı lığını kö tü lük le öde ye nin

evin den kö tü lük ek sik ol maz. Kavganın baş lan gı cı su sı zın tı sı na

ben zer, bir pat la maya yol aç ma dan çekiş me yi bı rak. Kötüyü ak la -

ya nı da, doğru yu mah kum ede ni de Rab kö tü gö rür. Akılsız bi ri

bil ge lik sa tın al mak için ni ye pa ra har ca sın? Zaten sağdu yu dan

yok sun! Dost her za man se ver, kar deş sı kın tı lı gün de bel li olur...

Başkaldırıyı se ven kav ga yı se ver... Diliyle al da tan da be la ya dü şer.

Akılsız ken di si ni doğura na dert tir... İç fe rah lığı sağlık ge ti rir, ezik

ruh ise be de ni yıp ra tır. Kötü ki şi ada le ti sap tır mak için giz li ce rüş -

vet alır. Akıllı ki şi gö zü nü bil ge lik ten ayır maz, akıl sı zın gö zü y se

hep sağda sol da dır... Bilgili ki şi az ko nu şur, akıl lı ki şi sa kin ruh lu -

dur... (Süleyman'ın Öz de yiş le ri, 17:1-28)

Geçimsiz ki şi ken di çı ka rı pe şin de dir, iyi öğüde hep kar şı çı kar.

Akılsız ki şi bir şey an la mak tan çok ken di dü şün ce le ri ni aç mak tan

hoş la nır. Kötülüğü aşağılanma, ayı bı utanç iz ler. Bilge ki şi nin

ağzın dan çı kan söz ler de rin su lar gi bi dir, bil ge lik pı na rı da coş kun

bir akar su. Kötüyü ka yır mak da, suç suz dan ada le ti esir ge mek de

iyi değil dir. Akılsızın du dak la rı çekiş me ye yol açar... Akılsızın ağzı

ken di si ni mah ve der, du dak la rı da ca nı na tu zak tır... Zengin, ser ve -

ti ni bir ka le, aşıl maz bir sur sa nır. Yürekteki gu ru ru dü şüş, al çak -

gö nül lü lüğü ise onur iz ler. Dinlemeden ya nıt ver mek ah mak lık ve

utanç tır... Akıllı ki şi bil gi yi sa tın alır, bil ge nin ku lağı da bil gi pe şin -

de dir... Yıkıma gö tü ren dost lar var dır, ama öy le dost var ki, kar -

deş ten ya kın dır in sa na. (Süleyman'ın Öz de yiş le ri, 18:1-24)

Dürüst ya şa yan bir yok sul ol mak, ya lan cı bir akıl sız ol mak tan

yeğdir. Bilgisiz he ves işe ya ra maz, ace le ci lik in sa nı ya nıl gı ya dü şü -
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rür... Yalancı ta nık ce za sız kal maz, ya lan so lu yan kur tu la maz...

Aklı iz le yen bol luğa ka vu şur... Sağdu yu lu ki şi sa bır lı dır, ku sur la rı

hoş gör me si ona onur ka zan dı rır... Sağdu yu lu ka dın Rab'bin ar -

mağanı dır. Tembellik in sa nı uyu şuk luğa iter, hay laz ki şi de aç ka -

lır. Allah bu y ruğuna uyan ca nı nı ko rur (cenneti kazanır), git me si

ge re ken yol la rı umur sa ma yan ölür (cehennem azabıyla karşılık

bulur). Yoksula acı yan ki şi Rab'be borç ver miş olur, yap tığı iyi lik

için RAB onu ödül len di rir... Öğüde ku lak ver, ter bi ye yi ka bul et ki,

öm rü nün ka lan kıs mı bo yun ca bil ge ola sın. İnsan yü reğin de çok

şey ta sar lar, ama ger çek le şen, Rab'bin ama cı dır. İnsandan is te nen

ve fa dır, yok sul ol mak ya lan cı ol mak tan yeğdir. Rab kor ku su doy -

gun ve dert siz bir ya şa ma ka vuş tu rur... Akıllı ki şi yi eleş ti rir sen bil -

gi si ne bil gi ka tar... Oğlum, uya rı la ra ku lağını tı kar san, bil gi kay -

nağı söz ler den sa par sın... Kötülerin ağzı fe sat la bes le nir.

(Süleyman'ın Öz de yiş le ri, 19:1-28)

Kavgadan ka çın mak in san için onur dur, oy sa her ah mak tar tış ma -

ya ha zır dır... İnsanın ni yet le ri de rin bir ku yu nun su la rı gi bi dir,

akıl lı ki şi on la rı açığa çı ka rır. İnsanların çoğu, "Vefalıyım" der.

Ama sa dık bi ri ni kim bu la bi lir? Doğru ve dü rüst bir ba ba ya sa hip

olan çocuk la ra ne mut lu!... Rab hi le li tar tı dan da, hi le li öl çü den de

hoş lan maz... İşiten ku lağı da gö ren gö zü de Rab ya rat mış tır.  Bol

bol al tı nın, mü cev he rin ola bi lir, ama bil gi akı tan du dak lar daha

değer li dir... Tasarılarını da nı şa rak yap... "Bu kö tü lüğü sa na öde te -

ceğim" de me; Rab'bi bek le, O se ni kur ta rır... Rab hi le li te ra zi den

hoş lan maz. İnsanın adım la rı nı Rab yön len di rir... Düşünmeden
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adak ta bu lun mak sa kın ca lı dır. Bilge kral kö tü le ri ayık lar... İnsanın

ru hu Rab'bin ışığıdır (Allah'ın nu ru nun te cel li si dir)... Sevgi ve sa -

da kat kra lın gü ven ce si dir. Onun tah tı nı sağlam laş tı ran sev gi dir.

(Süleyman'ın Öz de yiş le ri, 20:3-28)

Kralın yü reği Rab'bin elin de dir, ka nal da ki su gi bi onu is te diği yö -

ne çe vi rir. İnsan iz le diği her yo lun doğru ol duğunu sa nır, ama ni -

yet le ri ni tar tan Rab'dir. Rab Kendisi' ne kur ban su nul ma sın dan

çok, doğru luğun ve ada le tin ye ri ne ge ti ril me si ni is ter. Küstah ba -

kış lar ve ki bir li yü rek kö tü le rin çı ra sı ve gü na hı dır.... Yalan do lan -

la ya pı lan ser vet, sis gi bi ge çi ci dir ve ölüm60 tu zağıdır. Kötülerin

zor ba lığı ken di le ri ni sü pü rüp gö tü rür, çün kü doğru ola nı yap ma -

ya ya naş maz lar. Suçlunun yo lu do lam baç lı, pak ki şi nin yap tık la -

rıy sa dos doğru dur… Kötünün can at tığı kö tü lük tür, hiç kim se ye

acı maz… Bilge olan öğre ti len den bil gi ka za nır... Yoksulun fe rya dı -

na ku lağını tı ka ya nın fe rya dı na ya nıt ve ril me ye cek tir… Hak ye ri -

ne ge lin ce doğru ki şi se vi nir, fe sat çı deh şe te dü şer. Sağdu yu dan

uzak la şan, ken di ni ölü ler ara sın da bu lur.61 Zevkine düş kün olan

yok sul la şır… Bilgenin evi değer li eş ya ve zey tin yağıyla do lu dur,

akıl sız sa ma lı nı har vu rup har man sa vu rur. Doğru luğun ve sev gi -

nin ar dın dan ko şan, ya şam, rahatlık ve onur bu lur… Gururlu, küs -

tah ve alay cı: Bunlar kas kas ka sı lan in sa nın ad la rı dır. Tembelin is -

teği onu ölü me gö tü rür, çün kü el le ri ça lış mak tan ka çı nır; bü tün

gün is tek le ri ni sı ra lar du rur, oy sa doğru ki şi esir ge me den ve rir…

Kötü ki şi ken di ne güç lü bir gö rü nüm ve rir, er dem li in san sa tut -

tuğu yol dan emin dir. Rab'be kar şı ba şa rı lı ola bi le cek bil ge lik, akıl

ve ta sa rı yo ktur. At sa vaş gü nü için ha zır tu tu lur, ama za fer sağla -

yan Rab'dir. (Süleyman'ın Öz de yiş le ri, 21:1-31)
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... Saygınlık gü müş ve al tın dan yeğdir. Zenginle yok su lun or tak

yö nü şu: Her iki si ni de Rab ya rat tı… Alçakgönüllülüğün ve Rab

kor ku su nun ödü lü, zen gin lik, onur ve ya şam dır.62 Kötünün yo lu

di ken ve tu zak la do lu dur. Canını ko ru mak is te yen bun lar dan uzak

du rur. Ço cuğu tut ma sı ge re ken yo la gö re ye tiş tir, yaş lan dığında o

yol dan ay rıl maz... Fesat eken dert bi çer, ga za bı nın değneği yok

olur. Cömert olan kut sa nır, çün kü ye meğini yok sul lar la pay la şır.

Alaycıyı kov, kav ga bi ter; çekiş me ve aşağılamalar da so na erer...

Rab bil gi yi gö ze tip ko rur, hai nin söz le ri ni ise al tüst eder...

Servetini bü yüt mek için yok su lu eze nin ... so nu yok sul luk tur.

(Süleyman'ın Öz de yiş le ri, 22:1-16)

Kulak ver, bil ge le rin söz le ri ni din le, öğret tiğimi zih ni ne iş le.

Sözlerimi yü reğin de sak lar san mut lu olur sun, on lar hep ha zır ol -

sun du dak la rın da. Rab'be gü ven men için bu gün bun la rı sa na, evet

sa na da bil di ri yo rum. Senin için otuz söz yaz dım, bil gi ve öğüt söz -

le ri... Öy le ki, gü ve ni lir, doğru söz le ri bi le sin, böy le ce se ni gön de -

re ne gü ve ni lir ya nıt ve re bi le sin. Yoksulu, yok sul ol duğu için soy -

ma ya kalk ma, düş kü nü mah ke me de ez me. Çün kü on la rın da va sı -

nı Rab sa vu na cak tır... Huysuz ki şiy le ar ka daş lık et me; tez öf ke le -

nen le yo la çık ma. Yoksa onun yol la rı na alı şır, ken di ni tu zağa düş -

müş bu lur sun. (Süleyman'ın Öz de yiş le ri, 22:17-25)

Uyarıları zih ni ne iş le, bil gi do lu söz le re ku lak ver. Ço cuğunu ter -

bi ye et mek ten ge ri kal ma... Oğlum, bil ge yü rek li olur san, be nim

yü reğim de se vi nir. Dudakların doğru ko nuş tuğun da gön lüm de

co şar. Günahkarlara im ren mek ten se, sü rek li Rab kor ku sun da ya -

şa. Böylece bir ge le ceğin olur ve umu dun bo şa çık maz. Oğlum,

din le ve bil ge ol, yü reğini doğru yol da tut... Yaşlandığı za man an -

ne ni hor gör me. Gerçeği sa tın al ve sat ma; bil ge liği, ter bi ye yi, ak lı

62. Salih müminlerin hem dünyada hem de ahirette güzellik içinde yaşaması kastedilmektedir.



da. Doğru ki şi nin ba ba sı coş tuk ça co şar, bil ge ce dav ra nan oğulun

ba ba sı se vi nir… (Süleyman'ın Öz de yiş le ri, 23:12-24)

Kötülere im ren me, on lar la bir lik te ol ma yı is teme. Çün kü yü rek le -

ri zor ba lık ta sar lar, du dak la rı be la lar dan söz eder. Ev bil ge lik le ya -

pı lır, akıl la pekiş ti ri lir. Bilgi sa ye sin de oda la rı her tür lü değer li, gü -

zel eş ya y la do lar. Bilgelik güç ten, bil gi ka ba kuv vet ten üs tün dür…

Zafer ka zan mak için bir çok da nış man ge rek li… Kötülük ta sar la -

yan ki şi dü zen baz ola rak bi li ne cek tir... Alaycı ki şi den her kes iğre -

nir. Sıkıntılı gün de ce sa re ti ni yi ti rir sen, gü cün kıt de mek tir. Ölüm

teh li ke si için de olan la rı kur tar, öl mek üze re olan la rı esir ge. "İşte

bu nu bil mi yor dum" de sen de, in sa nın yü reğin de ki ni bi len sez mez

mi? Senin ca nı nı ko ru yan an la maz mı?... Bilgelik de ca nın için öy -

le dir, bil miş ol. Bilgeliği bu lur san bir ge le ceğin olur ve umu dun

bo şa çık maz. Ey kö tü adam, doğru ki şi nin evi ne kar şı pu su ya yat -

ma, ko nu tu nu yık ma ya kalk ma. Çün kü doğru ki şi ye di kez düş se

yi ne kal kar, ama kö tü ler fe la ket te yı kı lır. Düşmanın dü şü şü ne ke -

yif len me, sende le me si ne se vin me. Yoksa Rab hoş nut ol maz...

Kötülük eden le re kı zıp üzül me, on la ra özen me. Çün kü kö tü le rin

ge le ceği yok... Oğlum, Rab'be... sa y gı gös ter, baş kal dı ran lar la ar ka -

daş lık et me... Şunlar da bil ge le rin söz le ri dir: Yargılarken yan tut -

mak iyi değil dir. Kötüye, "Suçsuzsun" di yen yar gı cı halk lar la net -

ler, ulus lar kı nar... Dürüst ya nıt ger çek dost luğun işa re ti dir...

Başkalarına kar şı ne den siz ta nık lık et me ve du dak la rın la al dat ma.

"Bana yap tığını ben de ona ya pacağım, öde te ceğim ba na yap tığını"

de me. Tembelin tar la sın dan, sağdu yu dan yok sun ki şi nin bağından

geç tiğim de her ya nı di ken le rin, ot la rın kap la dığını gör düm; taş

du var da yı kıl mış tı. Gördüklerimi de rin de rin dü şün düm, sey ret -

tik le rim den ib ret al dım. "Biraz kes ti re yim, bi raz uyuk la ya yım, el -

le ri mi ka vuş tu rup şöyle bir uyu ya yım" de me ye kal ma dan, yok luk

bir hay dut gi bi, yok sul luk bir akın cı gi bi ge lir üze ri ne.

(Süleyman'ın Öz de yiş le ri, 24:1-34)
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Yerinde söy le nen söz, gü müş oy ma lar da ki al tın el ma gi bi dir. Altın

kü pe ya da al tın bir süs ney se, din le yen ku lak için bil ge nin eleş ti -

ri si de öy le dir. Hasatta kar se rin liği na sıl sa, gü ve ni lir ulak da ken -

di si ni gön de ren ler için öy le dir... Yağmur suz bu lut ve yel na sıl sa,

ver me diği ar mağan la övü nen ki şi de öy le dir. Sabırla bir hü küm -

dar bi le ik na edi lir, tat lı dil en güç lü di ren ci kı rar. Başkasına kar şı

ya lan cı ta nık lık eden to puz, kı lıç ya da siv ri ok gi bi dir. Sıkıntılı

gün de hai ne gü ven mek, çü rük di şe ya da sa kat ayağa gü ven mek

gi bi dir. Düşmanın acık mış sa do yur, su sa mış sa su ver. Bunu yap -

mak la onu utan ca boğar sın ve Rab se ni ödül len di rir... Kötünün

önün de pes eden doğru ki şi, su yu bu lan mış pı nar, kir len miş ku yu

gi bi dir... Kendini de net le ye me yen ki şi yı kıl mış, sur suz kent gi bi -

dir. (Süleyman'ın Öz de yiş le ri, 25:11-28)

Yaz or ta sın da kar, ha sat ta yağmur uy gun ol ma dığı gi bi, akıl sı za da

onur ya kış maz.... Akılsıza ah mak lığına gö re kar şı lık ver me, yok sa

sen de onun dü ze yi ne iner sin. Akılsıza ah mak lığına uy gun kar şı -

lık ver me, yok sa ken di ni bil ge sa nır. Akılsızın eliy le ha ber gön de -

ren, ken di ayak la rı nı ke sen bi ri gi bi, ken di ne za rar ve rir. Akılsızın

ağzın da öz de yiş, kö tü rü mün sar kan ba cak la rı gi bi dir. Akılsızı

onur lan dır mak, ta şı sa pa na bağla mak gi bi dir. Sarhoşun elin de ki

di ken li dal ne ise, akıl sı zın ağzın da öz de yiş de odur... Kendini bil -

ge gö ren bi ri ni ta nı yor mu sun? Akılsız bi le on dan daha umut ve ri -

ci dir... Menteşeleri üze rin de dö nen ka pı gi bi, tem bel de ya tağında

dö ner du rur. Tembel eli ni sa ha na dal dı rır, ye ni den ağzı na gö tür -

me ye üşe nir. Tembel ken di ni, akıl lı ca ya nıt ve ren ye di ki şi den da-

ha bil ge sa nır... Odun bi tin ce ateş sö ner, de di ko du cu yok olun ca

kav ga di ner. Kor için kö mür, ateş için odun ney se, çekiş me yi alev -

len dir mek için kav ga cı da öy le dir... Okşayıcı du dak lar la kö tü yü -

rek, sır lan mış top rak ka ba ben zer. Yüreği nef ret do lu ki şi söz le riy -

le ni ye ti ni giz le me ye ça lı şır, ama içi hi le do lu dur. Güzel söz le ri ne
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kan ma, çün kü yü reğin de ye di iğrenç şey var dır. Nefretini hi ley le

ört se bi le, kö tü lüğü top lu mun önün de or ta ya çı kar. Başkasının ku -

yu su nu ka zan içi ne ken di dü şer, ta şı yu var la yan al tın da ka lır.

Yalancı dil in cit tiği ki şi ler den nef ret eder, onursuzca davranan

ağızdan yı kım ge lir. (Süleyman'ın Öz de yiş le ri, 26:1-28)

Yarınla övün me, çün kü ne ge ti re ceğini bi le mez sin. Seni ken di ağzın

değil, baş ka la rı öv sün, ken di du dak la rın değil, ya ban cı öv sün. Taş

ağırdır, kum bir yük tür, ama ah mağın kış kırt ma sı iki sin den de

ağırdır. Öf ke za lim, hid det az gın dır... Açık bir eleş ti ri, giz li tu tu lan

sev gi den iyi dir. Düşmanın güzellikleri al da tı cı dır, ama dos tun se ni

iyi liğin için ya ra lar... Güzel ko ku ve bu hur ca nı fe rah la tır, dos tun

ver diği öğüt in sa na tat lı ge lir. (Süleyman'ın Öz de yiş le ri, 27:1-10)

Demir de mi ri bi ler, in san da in sa nı... Su gö rün tü mü zü na sıl yan sı -

tı yor sa, yü rek de in sa nın içi ni yan sı tır. Ölüm ve yı kım di ya rı in sa -

na doy maz,63 in sa nın gö zü de hiç doy maz. Altın ocak ta, gü müş po -

ta da sı na nır, in san sa al dığı öv gü y le sı na nır. (Süleyman'ın Öz de yiş -

le ri, 27:17-21)

Kötü ki şi ken di si ni ko va la yan ol ma sa bi le ka çar, doğru lar sa genç

as lan gi bi yü rek li dir. Ayaklanan ül ke çok baş lı olur, ama akıl lı, bil -

gi li ki şi dü ze ni sağlar. Yoksulu ezen yok sul, ürü nü ha rap eden

sağanak yağmur gi bi dir. Yasayı terk eden kö tü yü över, ye ri ne ge -

ti ren se kö tü ye kar şı çı kar. Kötüler ada let ten an la maz, Rab'be yö ne -

len ler se her yö nü y le an lar. Dürüst bir yok sul ol mak, yol suz luk la

zen gin ol mak tan yeğdir. Kutsal Yasa' yı64 ye ri ne ge ti ren çocuk akıl -

lı dır... Dürüst ki şi le ri kö tü yo la sap tı ran ken di kaz dığı çu ku ra dü -

şer. İyiliği, özü sö zü bir olan lar mi ras ala cak. Zengin ken di ni bil ge

sa nır, ama akıl lı yok sul onun içi ni okur. Doğru la rın za fe ri coş kuy -
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la kut la nır... Günahlarını giz le yen ba şa rı lı ol maz, iti raf edip bı ra -

kan sa mer ha met bu lur. Günahtan çe ki nen ne mut lu dur! İnatçılık

eden se be la ya dü şer. Yoksul hal kı yö ne ten kö tü ki şi kük re yen as -

lan, sal dır gan ayı gi bi dir. Gaddar ön de rin ak lı kıt tır; hak sız ka -

zanç tan nef ret eden se uzun ömür lü olur. Alnı ak ya şa yan kur tu lur,

yol suz luk ya pan an sı zın yı kı ma uğrar. Toprağını iş le ye nin ek meği

bol olur, ha yal pe şin de ko şan sa yok sul luğa do yar. Güvenilir ki şi

bol luğa erer, zen gin ol ma ya can atan sa be la dan kur tu la maz...

Cimri ser vet pe şin de ko şar, yok sul luğa uğra yacağını dü şün mez...

Açgözlü kav ga çı ka rır, Rab'be gü ve nen se bol luk için de ya şar.

Kendine gü ve nen akıl sız dır, bil ge ce dav ra nan gü ven lik te olur.

Yoksula ve re nin ek siği ol maz, yok su lu gör mez den ge len se bir sü -

rü la ne te uğrar. (Süleyman'ın Öz de yiş le ri, 28:1-27)



Defalarca uya rıl dığı hal de dik baş lı lık eden, an sı zın yı kı ma uğra ya -

cak, ça re yok. Doğru ki şi ler çoğalın ca halk se vi nir, kö tü ki şi hü -

küm dar olun ca halk in ler... Adaletle yö ne ten kral ül ke si ni ayak ta

tu tar, ağır ver gi ler ko yan sa çö ker tir. Başkasını poh poh la yan ki şi,

ona tu zak ku rar. Kötünün baş kal dı rı sı ken di ne tu zak olur, doğru

ki şi y se ez gi (İlahi) söy ler ve se vi nir. Doğru ki şi yok sul la rın hak kı -

nı ve rir, kö tü ki şi hak hu kuk ne dir bil mez. Alaycı ki şi ler kent le ri

bi le ka rış tı rır, bil ge ler se öf ke yi ya tış tı rır. Bilge ki şiy le da va sı olan

ah mak kı zar, alay eder ve ra hat ver mez. Kana su sa mış lar dü rüst

ki şi den nef ret eder, doğru lar sa onun ca nı nı ko rur. Akılsız hep pat -

la maya ha zır dır, bil gey se öf ke si ni diz gin ler... Yoksulları ada let le

yö ne ten kra lın tah tı hep gü ven lik te olur... Kötüler çoğalın ca baş -

kal dı rı da çoğalır, ama doğru lar on la rın dü şü şü nü gö re cek tir.

Oğlu nu ter bi ye et, o da sa na hu zur ve re cek ve gön lü nü hoş nut

ede cek tir. Vahiyden yok sun olan halk sı nır ta nı maz olur. Ne mut -

lu Kut sal Yasa' yı65 ye ri ne ge ti re ne!... Öf ke li ki şi çekiş me ya ra tır,

huy suz ki şi nin baş kal dı rı sı ek sik ol maz. Kibir in sa nı kü çük dü şü -

rür, al çak gö nül lü lük se onur ka zan dı rır... İnsandan kork mak tu -

zak tır, ama Rab'be gü ve nen gü ven lik te olur. Hükümdarın gö zü ne

gir mek is te yen ço ktur, ama Rab'dir in sa na ada let sağla yan. Doğru -

lar hak sız lar dan iğre nir, kö tü ler de dü rüst ya şa yan lar dan.

(Süleyman'ın Öz de yiş le ri, 29:1-27)

Allah'ın her sö zü gü ve ni lir dir, O Kendisi'ne sığınan her ke se kal -

kan dır (koruyandır)... Ey Allah... Sahtekarlığı, ya la nı ben den uzak

tut... (Süleyman'ın Öz de yiş le ri, 30:5-8)

Öy le le ri var ki, ken di le ri ni ter te miz sa nır lar, oy sa kö tü lük le rin den

arın mış değil ler. Öy le le ri var ki, ken di le rin den üs tün kim se yok sa -

nır, her ke se te pe den ba kar lar. Öy le le ri var ki, diş le ri kı lıç, çe ne le ri

bı çak tır... (Süleyman'ın Öz de yiş le ri, 30:12-14)
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Dünyada dört kü çük ya ra tık var ki, çok bil ge ce dav ra nır lar:

Karıncalar güç lü ol ma yan bir top lu luk tur, ama yi ye cek le ri ni yaz -

dan bi rik ti rir ler. Kaya tav şan la rı da güç süz bir top lu luk tur, ama

yu va la rı nı ka ya ko vuk la rın da ya par lar. Çe kir ge le rin kra lı yo ktur,

ama bö lük bö lük iler ler ler. Kertenkele el le bi le ya ka la nır, ama kral

sa ray la rın da bu lu nur... Ordusunun ba şın da ki Kral, "Eğer bu da la

gi bi ken di ni yü celt tin se ya da kö tü lük ta sar la dın sa, dur ve dü şün!

Çün kü na sıl sü tü dö vün ce te re yağı... çı kar sa, öf ke yi kur ca la yın ca

da kav ga çı kar." (Süleyman'ın Öz de yiş le ri, 30:24-33)

Ağzı nı hak kı nı sa vu na ma yan için, kim se si zin da va sı nı güt mek için

aç. Ağzı nı aç ve ada let le yar gı la, maz lu mun, yok su lun hak kı nı sa -

vun. Erdemli ka dı nı kim bu la bi lir? Onun değeri mü cev her den çok

üs tün dür. Kocası ona yü rek ten gü ve nir ve ka zan cı ek sil mez. Kadın

ona kö tü lük le değil, ya şa mı bo yun ca iyi lik le kar şı lık ve rir...

Mazluma kol la rı nı açar, yok su la eli ni uza tır... Güç ve onur la ku -

şan mış tır, ge le ceğe gü ven le ba kar. Ağzın dan bil ge lik akar, di li iyi -

lik öğüt ler. Ev hal kı nın iş le ri ni yö ne tir, tem bel lik ne dir bil mez...

Çe ki ci lik al da tı cı, gü zel lik boş tur; ama Rab'be sa y gı lı ka dın övül -

me ye la yık tır. Ellerinin hak et tiğini ve rin ken di si ne, yap tık la rı için

kent ku ru lun da övül sün. (Süleyman'ın Öz de yiş le ri, 31:8-31)
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Allah'ın Cemali

Rab'den tek di leğim, tek is teğim şu: Rab'bin gü zel liğini sey ret -

mek,66 mes ci din de O'na hay ran ol mak için öm rü mün bü tün gün le -

ri ni O'nun evin de ge çir mek. (Mezmurlar, 27:4)

O her şe yi za ma nın da gü zel yap tı. İnsanların yü reğine son suz luk

kav ra mı nı koy du. Yine de in san Allah'ın yap tığı işi ba şın dan so nu -

na dek an la ya maz. (Vaiz, 3:11)

"Var mı Senin gi bi si... ya Rab? Senin gi bi kut sal lık ta gör kem li, hey -

be tiy le öv gü ye değer, ha ri ka lar ya ra tan var mı? (Mısır'dan Çı kış,

15:11)

Egemenlik ve hey bet Allah’a öz gü dür, yü ce gök ler de dü zen ku -

ran O'dur. (Eyüp, 25:2)
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Eşyalardaki Güzellikler

Surlu kent ler, ve rim li top rak lar ele ge çir di ler. Güzel eş ya lar la do -

lu ev le re, ka zıl mış sar nıç la ra, bağla ra, zey tin lik le re, çok sa yı da

mey ve ağacı na sa hip ol du lar. Yediler, doy du lar, bes len di ler ve

on la ra yap tığın bü yük iyi lik le re se vin di ler. (Nehemya, 9:25)

Onu gü zel ar mağan lar la kar şı la dın, ba şı na saf al tın dan taç koy -

dun. (Mezmurlar, 21:3)

Bilgi sa ye sin de oda la rı her tür lü değer li, gü zel eş ya y la do lar.

(Süleyman'ın Öz de yiş le ri, 24:4)

Güzel Bitkiler

Asur'a bak! Lübnan'da bir se dir ağacıy dı, Ormana göl ge sa lan gü -

zel dal la rı var dı. Çok yük sek ti, te pe si bu lut la ra eri şi yor du.

(Hezekiel, 31:3)

Güzellikte eş siz di. Dalları gi de rek uza dı, çün kü kök le ri bol su

alı yor du. (Hezekiel, 31:7)

Sık dal lar la o se dir ağacı nı gü zel leş tir dim... (Hezekiel, 31:9)

Yaprakları gü zel di, her ke se ye te cek ka dar bol mey ve si var dı.

Yabanıl hay van lar göl ge sin de ba rı nı yor, gök te uçan kuş lar dal la rı -

na tü nüy or du. Her can lı on dan bes le ni yor du. (Daniel, 4:12)

Güzel Yiyecekler

Yaptığı gü zel ye mek le ek meği Yakup'un eli ne ver di. (Yaratılış,

27:17)
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İlk gün mey ve ağaç la rı nın gü zel mey ve le ri ni, hur ma dal la rı nı, sık

yap rak lı ağaç dal la rı nı, va di ka vak la rı nı top la yıp Allah'ınız

Rab'bin önün de ye di gün şenlik ya pacak sı nız. (Levililer, 23:40)

Güzel Mekanlar

Yücelik, ulu luk O'nun hu zu run da dır, güç ve gü zel lik O'nun mes -

ci din de dir. (Mezmurlar, 96:6)

Yiyip doy duğunuz da, gü zel ev ler ya pıp yer leş tiğiniz de...

(Yasa'nın Tekrarı, 8:12)

… Konutların ne gü zel! (Çöl de Sayım, 24:5)

İzin ver de Şeria Irmağı'ndan ge çip kar şı ya ka da ki o ve rim li ül ke -

yi, o gü zel dağlık böl ge yi ve Lübnan'ı gö re yim. (Yasa'nın Tekrarı,

3:25)

Güzel tar la lar, ve rim li as ma lar… Neşeli kent te ki mut lu luk do lu

ev ler için... (Yeşaya, 32:12)

… İnşa et me diğiniz bü yük ve gü zel kent le ri, bi rik tir me diğiniz iyi

eş ya lar la do lu ev le ri, siz emek ver me den ka zıl mış sar nıç la rı, dik -
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me diğiniz bağla rı, zey tin lik le ri olan ül ke ye gö tü re cek… (Yasa'nın

Tekrarı, 6:10)

… Rab'bin si ze ver diği bu gü zel top rak lar dan... (Yeşu, 23:13)

… Rab'bin si ze ver diği bu gü zel ül ke den… (Yeşu, 23:16)

Güzel Kokular

Güzel ko ku ve bu hur ca nı fe rah la tır, dos tun ver diği öğüt in sa na

tat lı ge lir. (Süleyman'ın Öz de yiş le ri, 27:9)

Güzel ko ku dan hoş nut olan Rab... (Yaratılış, 8:21)

… Sana ge ti ri len mal lar ara sın da iş len miş de mir, tar çın, gü zel ko -

ku lu ka mış var dı. (Hezekiel, 27:18)

Kral di van day ken, Hint süm bü lü nün gü zel ko ku su ya yıl dı.

(Ezgiler Ezgisi, 1:12)

"Yemen için sağla dığım yi ye ceği -in ce unu, zey tin yağını, ba lı gü zel

ko ku lu bir su nu ola rak on la ra sun dun. Böyle yap tın" di yor

Egemen Rab. (Hezekiel, 16:19)
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Hint süm bü lü ve saf ran la, gü zel ko ku lu ka mış ve tar çın la, her

tür lü gün nük ağacıy la, mür ve öd le, her tür lü seç me ba ha rat la.

(Ezgiler Ezgisi, 4:14)

Harun oğlu Elazar ışık için zey tin yağından, gü zel ko ku lu bu hur -

dan, gün lük ta hıl su nu sun dan ve mesh yağından -ko nut tan ve

için de ki her şey den- kut sal yer le eş ya la rın dan so rum lu ola cak tır.

(Çöl de Sayım, 4:16)

Kandil için zey tin yağı, mesh yağıyla gü zel ko ku lu bu hur için ba -

ha rat. (Mısır'dan Çı kış, 25:6)

Harun her sa bah kan dil le rin ba kı mı nı ya par ken su nağın üze rin de

gü zel ko ku lu bu hur ya ka cak. (Mısır'dan Çı kış, 30:7)

Şu na di de ba ha ra tı al: 500 şekel sı vı mür, ya rı sı ka dar, ya ni 250'şer

şekel gü zel ko ku lu tar çın ve ka mış. (Mısır'dan Çı kış, 30:23)

Bunlardan ıtriyatçı us ta lığıyla gü zel ko ku lu kut sal bir mesh yağı

yap. Ona kut sal mesh yağı de ne cek. (Mısır'dan Çı kış, 30:25)

Sonra Rab Musa'ya şöyle de di: "Güzel ko ku lu ba ha rat -ka ra gün -

nük, oni ka, kasnı ve saf gün nük- al. Hepsi ay nı öl çü de ol sun."

(Mısır'dan Çı kış, 30:34)

Bir ıtriyatçı us ta lığıyla bun lar dan gü zel ko ku lu bir bu hur yap.

(Mısır'dan Çı kış, 30:35)

Mesh yağını, kut sal yer için gü zel ko ku lu bu hu ru tam sa na bu -

yur duğum gi bi yap sın lar. (Mısır'dan Çı kış, 31:11)

Kandil, mesh yağı ve gü zel ko ku lu bu hur için ba ha rat ve zey tin -

yağı ge tir di ler. (Mısır'dan Çı kış, 35:28)
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Itriyatçı us ta lığıyla kut sal mesh yağı ve gü zel ko ku lu saf bu hur

yap tı. (Mısır'dan Çı kış, 37:29)

… Mesh yağını, gü zel ko ku lu bu hu ru, ça dı rın gi riş bö lü mü nün

per de si ni; tunç su nak la ızgarasını, sı rık la rı nı, bü tün ta kım la rı nı,

ka za nı, ka zan ayak lığını… Musa'ya gös ter di ler. (Mısır'dan Çı kış,

39:33)

Rab'bin ken di si ne bu yur duğu gi bi üze rin de gü zel ko ku lu bu hur

yak tı. (Mısır'dan Çı kış, 40:27)

Güzel Söz

"Korkmanıza ge rek yok, si ze de çocuk la rı nı za da ba ka cağım."

Yüreklerine do ku na cak gü zel söz ler le on la ra gü ven ver di.

(Yaratılış, 50:21)

Kaygılı yü rek in sa nı çö ker tir, ama gü zel söz se vin di rir.

(Süleyman'ın Öz de yiş le ri, 12:25)

Uygun ya nıt sa hi bi ni mut lu eder, ye rin de söy le nen söz ne gü zel -

dir! (Süleyman'ın Öz de yiş le ri, 15:23)

Yürek te miz liğini ve gü zel söz le ri se ven, kra lın

dost luğunu ka za nır. (Süleyman'ın Öz de yiş le ri,

22:11)

Yüreğim den gü zel söz ler ta şı yor… Dilim us ta

bir ya za rın ka le mi gi bi ol sun. (Mezmurlar,

45:1)

Bilge ol ma ya na ne öğüt ler ver din! Sağlam

bil gi yi pek gü zel öğret tin! (Eyüp, 26:3)
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Göklerin ve Yeryüzünün Yaratılışı

Başlangıçta Allah göğü ve ye ri ya rat tı. Yer boş tu, ye ryü zü şekille-

ri yo ktu; en gin ka ran lık lar la kap lıy dı... (Yaratılış, 1:1-2)

Allah, "Suların or ta sın da bir kub be ol sun, su la rı bir bi rin den ayır -

sın" di ye bu yur du. Ve öy le ol du. Allah gök kub be yi ya rat tı.

Kubbenin al tın da ki su la rı üs tün de ki su lar dan ayır dı. Kubbeye

"Gök" adı nı ver di... (Yaratılış, 1:6-8)

... Rab Allah göğü ve ye ri ya rat tığında… (Yaratılış, 2:4-5)

... Tek Rab Sensin. Gökleri, gök le rin gök le ri ni, bü tün gök ci sim -

le ri ni, ye ryü zü nü ve için de ki her şe yi, de niz le ri ve iç le rin de ki

her şe yi Sen ya rat tın... Bütün gök ci sim le ri Sana kul luk eder.

(Nehemya, 9:6)

Allah, "Göğün al tın da ki su lar bir ye re top lan sın, ku ru top rak gö -

rün sün" di ye bu yur du ve öy le ol du. Kuru ala na "Kara", top la nan

su la ra "Deniz" adı nı ver di... (Yaratılış, 1:9-10)
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Gök ve yer bü tün öğele riy le ta mam lan dı. (Yaratılış, 2:1)

Ya Rab, Allah'ım, ne ulu sun! Görkem ve yü ce lik ku şan mış sın…

Yeryüzünü te mel ler üze ri ne kur dun, as la sar sıl ma sın di ye.

(Mezmurlar, 104:1, 5)

Işığın Yaratılışı

Allah, "Işık ol sun" di ye bu yur du ve ışık ol du... Onu ka ran lık tan

ayır dı. (Yaratılış, 1:3-4)

Gece ve Gündüzün Yaratılışı

(Allah) Işığa "Gündüz", ka ran lığa "Gece" adı nı ver di. Akşam ol -

du, sa bah ol du... (Yaratılış, 1:5)

"Dünya dur duk ça ekin ek mek, biç mek, sı cak, soğuk, yaz, kış, ge -

ce, gün düz hep var ola cak tır." (Yaratılış, 8:22)

Gök Cisimlerinin Yaratılışı

Allah şöyle bu yur du: "Gökkubbede gün dü zü ge ce den ayı ra cak,

ye ryü zü nü ay dın la ta cak ışıklar ol sun. Belirtileri, mev sim le ri,

gün le ri, yıl la rı gös ter sin." Ve öy le ol du. Allah bü yüğü gün dü ze,

kü çüğü ge ce ye ege men ola cak iki bü yük ışığı ve yıl dız la rı ya rat -

tı. Yeryüzünü ay dın lat mak, gün dü ze ve ge ce ye ege men ol mak,

ışığı ka ran lık tan ayır mak için on la rı gök kub be ye yer leş tir di...

(Yaratılış, 1:14-17)

Ey Egemenimiz Rab, ne yü ce Adın var ye ryü zü nün tü mün de!
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Gökyüzünü gör ke min le kap la dın...

Seyrederken ese rin olan gök le ri, ora ya koy -

duğun Ay'ı ve yıl dız la rı, so ru yo rum ken di

ken di me: "İnsan ne ki... ?" (Mezmurlar, 8:1-4)

Göklerin Düzen İçinde Yaratılışı

Gündüz ışık ol sun di ye Güneş'i sağla yan, ge ce ışık ol sun

di ye Ay'ı, yıl dız la rı dü ze ne ko yan, dal ga la rı kük re sin di ye de ni zi

ka bar tan Rab -O'nun adı Herşeye Egemen Rab'dir... (Yeremya,

31:35-36)

Başınızı kal dı rıp gök le re ba kın. Kim ya rat tı bü tün bun la rı?

Yıldızları sı ray la gö rü nür kı lı yor, her bi ri ni adıy la çağırıyor.

Büyük kud re ti, üs tün gü cü sa ye sin de hep si yer li ye rin de du ru yor.

(Yeşaya, 40:26)

Mevsimlerinde çı kar ta bi lir mi sin ta kı myıl dız la rı? Büyük ve

Küçük Ayı'ya yol gös te re bi lir mi sin? Biliyor mu sun gök le rin ya -

sa la rı nı?... (Eyüp, 38:32-33)

Dünya'nın Uzaydaki Konumu

O boş luğun üze ri ne ku zey gök le ri ni ya yar, hiç liğin üze ri ne

Dünya'yı asar. (Eyüp, 26:7)

Güneş’in Yörüngesi

Güneş doğuyor, Güneş ba tı yor, ve ye ri ne, hep doğduğu ye re ko -

şu yor. (Vaiz, 1:5)
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Rüzgarların Bir Düzen İçindeki Hareketi

Rüzgar gü ne ye gi der, ku ze ye dö ner, dö ne dö ne ese rek hep ay nı

yo lu iz ler. (Vaiz 1, 1:6)

Sulardaki Döngü ve Düzen 

Allah öy le bü yük tür ki… Su dam la la rı nı yu ka rı çe ker, bu ha rın -

dan yağmur dam la tır. Bulutlar ne mi ni dö ker, in san la rın üze ri ne

bol yağmur yağdı rır. (Eyüp, 36:26-28)

Rüzgara güç ver diği, su la rı ölçtüğü, yağmu ra ku ral koy duğu, yıl -

dı rı ma yol aç tığı za man, (Eyüp, 28:25-26)

Gökten inen yağmur ve kar, top rağı su la ma dan, ye ri ye şert me -

den, ekin ciye to hum, yi ye ne ek mek ver me den na sıl göğe dön mez -

se... (Yeşaya, 55:10)

Bulutları oluş tur duğun da, de ni zin kay nak la rı nı güç len dir diğin de,

su lar bu y ruğun dan öte geç me sin ler di ye de ni ze sı nır çiz diğin de,

Dünya'nın te mel le ri ni pekiş tir diğin de... (Süleyman'ın Öz de yiş le ri,

8:29)

Dağla rı aşıp de re le re ak tı, on lar için be lir le diğin yer le re doğru.

Bir sı nır koy dun ön le ri ne, geç me sin ler, ge lip ye ryü zü nü bir daha

kap la ma sın lar di ye. (Mezmurlar, 104:8-9)

Bütün ırmaklar de ni ze akar, yi ne de de niz dol maz. Irmaklar hep

çık tık la rı ye re dö ner. (Vaiz 1, 1:7)
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Atmosferin Koruyucu Özel liği

... Gökleri per de gi bi ge ren, ... ça dır gi bi ku ran O'dur. (Yeşaya,

40:22)

Hayvanların Yaratılışı

Allah, "Sular can lı ya ra tık lar la do lup taş sın, ye ryü zü nün üze rin de,

gök te kuş lar uçuş sun" di ye bu yur du. Allah bü yük de niz hay van la -

rı nı, su lar da kay na şan can lı la rı ve uçan çe şit li var lıkla rı ya rat tı.

Allah, "Verimli olun, çoğalın, de niz le ri dol du run, ye ryü zün de kuş -

lar çoğal sın" di ye bu yur du... (Yaratılış, 1:20-22)

Allah, "Yeryüzü çe şit çe şit can lı ya ra tık, ev cil ve ya ba nıl hay van, sü -

rün gen ha sıl olsun" di ye bu yur du. Ve öy le ol du. Allah çe şit çe şit ya -

ba nıl hay van, ev cil hay van, sü rün gen ya rat tı. (Yaratılış, 1:24-25)

Eserlerin üze ri ne onu (in sa nı) ege men kıl dın, her şe yi ayak la rı nın al -

tı na ser din; da var la rı, sığırları, ya ba nıl hay van la rı, gök te ki kuş la -

rı, de niz de ki ba lık la rı, de niz de kı pır da şan bü tün can lı la rı. Ey

Egemenimiz Rab, ne yü ce Adın var ye ryü zü nün tü mün de!

(Mezmurlar, 8:6-9)

Bitkilerin Yaratılışı 

Allah, "Yeryüzü bit ki ler, to hum ve ren ot lar, tü rü ne gö re to hu mu

mey ve sin de bu lu nan mey ve ağaç la rı ha sıl et sin" di ye bu yur du ve

öy le ol du. Yeryüzü bit ki ler, tü rü ne gö re to hum ve ren ot lar, to hu mu

mey ve sin de bu lu nan mey ve ağaç la rı ha sıl et ti... (Yaratılış, 1:11-12)

"İşte ye ryü zün de to hum ve ren her otu, to hu mu mey ve sin de bu lu -
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nan her mey ve ağacı nı si ze ve ri yo rum. Bunlar si ze yi ye cek ola cak.

Yabanıl hay van la ra, gök te ki kuş la ra, sü rün gen le re -so luk alıp ve ren

bü tün hay van la ra- yi ye cek ola rak ye şil ot la rı ve ri yo rum." Ve öy le

ol du. (Yaratılış, 1:29-30)

İnsanın Yaratılışı

Rab Allah Adem'i top rak tan ya rat tı ve... ya şam so luğu (Allah’ın

Ruhundan üflemesi) üf le di. Böylece Adem ya şa yan var lık ol du.

(Yaratılış, 2:7)

Allah, "İnsanı ... ya ra ta lım" de di, "Denizdeki ba lık la ra, gök te ki kuş -

la ra, ev cil hay van la ra, sü rün gen le re, ye ryü zü nün tü mü ne ege men

ol sun."... (Allah) in san la rı er kek ve di şi ola rak ya rat tı. (Yaratılış,

1:26-27)

Onları er kek ve di şi ola rak ya rat tı ve kut sa dı. Yaratıldıkları gün

on la ra "İnsan" adı nı ver di. (Yaratılış, 5:2)

Size kas lar ve re cek, üze ri niz de et oluş tu ra cağım, si zi de riy le kap -

la ya cağım. İçinize ruh ko ya cağım, can la na cak sı nız. O za man

Benim Rab ol duğumu an la ya cak sı nız. (Hezekiel, 37:6)

Bana et ve de ri giy dir din, be ni ke mik ler le, si nir ler le ör dün. Bana

ya şam ver din, sev gi gös ter din… (Eyüp, 10:11-12)

Toprağa dö nün ce ye dek ek meğini alın te ri dö ke rek ka za na cak sın.

Çün kü top rak sın, top rak tan ya ra tıl dın ve yi ne top rağa dö ne cek sin.

(Yaratılış, 3:19)

Ana rah min de ki ço cuğun na sıl ruh ve be den al dığını bil me diğin

gi bi, her şe yi ya ra tan Allah'ın yap tık la rı nı da bi le mez sin. (Vaiz, 11:5)
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Seni ya ra tan, ra him de sa na bi çim ve ren, sa na yar dım ede cek olan

Rab şöyle di yor... (Yeşaya, 44:2)

Darwinist 'Ta biat Ana' İnancının Sapkınlığı 

Onlar ağaca, 'ba bam sın', ta şa, 'bi zi sen doğur dun' der ler. Çün kü

Bana yüz le ri ni değil, sırt la rı nı çe vir di ler... (Vaiz, 1:27)

Güzel Ahlakın Sağlığa Olumlu Etkisi

Rab'den kork, kö tü lük ten uzak dur. Böylece be de nin sağlık ve fe -

rah lık bu lur. (Süleyman'ın Öz de yiş le ri, 3:7-8)

Huzurlu yü rek be de nin ya şam kay nağıdır, hırs ise in sa nı için için

yer bi ti rir. (Süleyman'ın Öz de yiş le ri, 14:30)

Rab kor ku su öm rü uza tır... (Süleyman'ın Öz de yiş le ri, 10:27)

Doğru luğun ve sev gi nin ar dın dan ko şan, ya şam, gö nenç ve onur

bu lur… (Süleyman'ın Öz de yiş le ri, 21:21)

Alçakgönüllülüğün ve Rab kor ku su nun ödü lü, zen gin lik, onur ve

ya şam dır. (Süleyman'ın Öz de yiş le ri, 22:4)

Hoş söz ler pe tek ba lı gi bi dir, ca na tat lı ve be de ne şifadır.

(Süleyman'ın Öz de yiş le ri, 16:24)

İç fe rah lığı sağlık ge ti rir, ezik ruh ise be de ni yıp ra tır. (Süleyman'ın

Öz de yiş le ri, 17:22)

Gülen göz ler yü reği se vin di rir, iyi ha ber be de ni fe rah la tır.

(Süleyman'ın Öz de yiş le ri, 15:30)



Altın Kaplamalar

... Süleyman iç duvarları saf altınla kaplattı. (2. Tarihler, 3:4)

Ana bölümün duvarlarını da önce çam tahtasıyla, sonra saf

altınla kaplattı; hurma ağacı ve zincir motifleriyle süsletti. (2.

Tarihler, 3:5)

Kirişleri, kapı eşiklerini, duvarlarla kapıları altınla kaplattı... (2.

Tarihler, 3:7)

... Süleyman yukarı odaları da altınla kaplattı. (2. Tarihler, 3:7)

Çam ağacından, her biri iki kanatlı, katlanabilen iki kapı yaptırdı.

Bunların da üstüne… hurma ağaçları ve çiçek motifleri oydurdu.

Oymaların üzerini düzgün biçimde altınla kaplattı. (1. Krallar,

6:34-35)

Süleyman fildişinden büyük bir taht yaptırıp saf altınla kaplattı.

(1. Krallar, 10:18)

Çerçevelerle kirişleri altınla kapladı, kirişlerin geçeceği halka-
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ları da altından yaptı… Perde için akasya ağacından dört direk

yaparak altınla kapladı… Perdeyi asmak için çengelli beş direk

yaparak başlıklarını, çemberlerini altınla kapladı. Direklere beş

tunç taban yaptı. (Mısır’dan Çıkış, 36:34-38)

Akasya ağacından bir sandık yapsınlar… İçini de dışını da saf

altınla kapla... Akasya ağacından sırıklar yapıp altınla kapla.

(Mısır’dan Çıkış, 25:10-13)

Akasya ağacından bir masa yap. Boyu iki, eni bir, yüksekliği bir

buçuk arşın67 olacak. Masayı saf altınla kapla. Çevresine altın

pervaz yap. (Mısır’dan Çıkış, 25:23-24)

Sırıkları akasya ağacından yap, altınla kapla. Masa onlarla

taşınacak. (Mısır’dan Çıkış, 25:28)

Çerçeveleri ve kirişleri altınla kapla, kirişlerin geçeceği halkaları

da altından yap. (Mısır’dan Çıkış, 26:29)

Perdeyi asmak için akasya ağacından beş direk yap, altınla kap-

la. Çengelleri de altın olacak. Direkler için tunçtan beş taban

dök. (Mısır’dan Çıkış, 26:37)

İçini de dışını da saf altınla kapladı. Çevresine altın pervaz

yaptı. İkisi bir yanda, ikisi öbür yanda olmak üzere sandığın dört

köşesindeki ayaklara takmak için birer altın halka döktü. Akasya

ağacından sırıklar yapıp altınla kapladı. (Mısır’dan Çıkış, 37:2-4)

Masayı saf altınla kapladı. Çevresine altın pervaz yaptı.

(Mısır’dan Çıkış, 37:11)
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Sırıkları akasya ağacından yaptı, altınla kapladı. (Mısır’dan

Çıkış, 37:15)

Ahşap Kaplamalar

Süleyman mescidi yapıp tamamladı. Üstünü sedir ağacından di-

reklerle, kalın tahtalarla kapattı. (1. Krallar, 6:9)

Mescidin iç duvarlarının yüzeyini sedir ağaçlarıyla döşeyip üst-

lerini tabandan tavana kadar tahtalarla kapladı. Mescidin zemi-

nini ise çam tahtalarla döşetti. (1. Krallar, 6:15)

... Tabandan tavana kadar sedir tahtasından oluşan bir duvarla

öbür bölümlerden ayrıldı. Bu bölümün uzunluğu yirmi arşındı.

(1. Krallar, 6:16)

Taşlar görünmesin diye mescidin içi, üzerine sukabağı ve çiçek

motifleri oyulmuş sedir tahtalarıyla kaplandı. (1. Krallar, 6:18)

Bu odanın içten içe uzunluğu, genişliği ve yüksekliği yirmişer

arşındı. Süleyman odayı saf altınla kaplattı. Sunağı (Allah'a kur-

ban sunulan mekan) da sedir tahtalarla döşetti. (1. Krallar, 6:20)

İç avlunun duvarlarını üç sıra yontma taş ve bir sıra sedir ağacı

kirişleriyle yaptırdı. (1. Krallar, 6:36)

Taht eyvanını,68 yani kararların verileceği yargı eyvanını da

yaptırdı. Bu eyvan da baştan aşağı sedir tahtalarıyla kaplıydı.

(1. Krallar, 7:7)
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Oyma ve Kakma Sanatı

İç odanın girişine iğde ağacından iki kanatlı söveli69 bir kapı

yaptırdı. Söveli kapının genişliği mescidin genişliğinin beşte bi-

riydi. İğde ağacından yapılan iki kapı kanadının üstüne... hurma

ağaçları ve çiçek motifleri oydurdu... (1. Krallar, 6:31-32)

Taşlar görünmesin diye mescidin içi, üzerine sukabağı ve çiçek

motifleri oyulmuş sedir tahtalarıyla kaplandı. (1. Krallar, 6:18)

Aynı biçimde ana bölümün girişine de iğde ağacından kapı söve-

leri yaptırdı. Bu söveli kapı mescidin genişliğinin dörtte biriydi.

Ayrıca, çam ağacından, her biri iki kanatlı, katlanabilen iki kapı

yaptırdı. Bunların da üstüne... hurma ağaçları ve çiçek motifleri

oydurdu. Oymaların üzerini düzgün biçimde altınla kaplattı. (1.

Krallar, 6:33-35)

Bir yanda hurma ağacına bakan insan yüzü, öbür yanda hurma

ağacına bakan genç aslan yüzü. Mescit... hurma ağacı

oymalarıyla bezenmişti. Tabandan girişin üstündeki bölüme dek

ana bölümün duvarları... hurma ağacı oymalarıyla kaplıydı...

Çift kanatlı birer kapısı vardı. Her kapının iki menteşeli kanadı

vardı. Duvarlara olduğu gibi, ana bölümün kapılarına da... hur-

ma ağacı oymaları yapılmıştı. Dışarda, eyvanın önünde ağaçtan

bir asma tavan vardı. Eyvanın yan duvarlarındaki kafesli pence-

relerin iki yanı hurma ağacı oymalarıyla kaplıydı. Mescidin yan

odalarıyla asma tavanları böyleydi. (Hezekiel, 41:19-26)

... Yakut, topaz, aytaşı, sarı yakut, oniks, yeşim, laciverttaşı, firu-

ze, zümrütle, çeşit çeşit değerli taşla bezenmiştin. Kakma ve oy-

ma işlerin hep altındandı. Bunlar yaratıldığın gün

hazırlanmışlardı. (Hezekiel, 28:13)
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Taş kesme ve kakmada, ağaç oymacılığında, her türlü sanat

dalında çalışsın. (Mısır'dan Çıkış, 31:5)

Baş dini hizmetlinin efoduyla70 göğüslüğü için oniks ve öbür

kakma taşlar. (Mısır'dan Çıkış, 25:7)

Süslemede Bitki Motiflerinin Kullanılması

Saf altından bir kandillik yaptı. Ayağı, gövdesi dövme altındı.

Çanak, tomurcuk ve çiçek motifleri kendindendi. Üç kolu bir

yanda, üç kolu öteki yanda olmak üzere altı kolluydu. Her kolda

badem çiçeğini andıran üç çanak, tomurcuk ve çiçek motifi

vardı. Altı kol da aynıydı. Kandilliğin gövdesinde badem çi-

çeğini andıran dört çanak, tomurcuk ve çiçek motifi bulunu-

yordu. (Mısır’dan Çıkış, 37: 17-20)

Kandillik, ayağından çiçek motiflerine dek dövme altından,

Rab'bin Musa'ya gösterdiği örneğe göre yapıldı. (Çölde Sayım,

8:4)

Saf altından bir kandillik yap. Ayağı, gövdesi dövme altın olsun.

Çanak, tomurcuk ve çiçek motifleri kendinden olsun. Kandillik

üç kolu bir yanda, üç kolu öteki yanda olmak üzere altı kollu ola-

cak. Her kolda badem çiçeğini andıran üç çanak, tomurcuk ve

çiçek motifi bulunacak. Altı kol da aynı olacak. Kandilliğin göv-

desinde badem çiçeğini andıran dört çanak, tomurcuk ve çiçek

motifi olacak. (Mısır’dan Çıkış, 25:31-34)

Kaftanın kenarını lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş

ince ketenden nar motifleriyle bezediler. (Mısır’dan Çıkış, 39:24)

Sütun başlıklarının her biri ağla kaplanmıştı. Ağın üzeri yedi sıra
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örgülü zincirle ve iki sıra nar motifiyle bezenmişti. Eyvanda bu-

lunan dört arşın yüksekliğindeki sütun başlıkları da nilüfer bi-

çimindeydi. Her iki sütun başlığında, örgülü ağa yakın

çıkıntının yukarısında çepeçevre diziler halinde iki yüz nar

motifi vardı. (1. Krallar, 7:17-20)

Sütunların yuvarlak başlıklarını süsleyen iki örgülü ağın üzerini

ikişer sıra halinde süsleyen dört yüz nar motifi. (1. Krallar, 7:42)

Havuz, kenarlarının altındaki iki sıra sukabağı motifiyle bir-

likte dökülmüştü. Her arşında onar tane olan bu motifler havu-

zu çepeçevre kuşatıyordu. (1. Krallar, 7:24)

Taşlar görünmesin diye mescidin içi, üzerine sukabağı ve çiçek

motifleri oyulmuş sedir tahtalarıyla kaplandı. (1. Krallar, 6:18)

Mescidin iç ve dış odalarının bütün duvarlarını... hurma ağaçları

ve çiçek motifleriyle süsletti... İğde ağacından yapılan iki kapı

kanadının üstüne... hurma ağaçları ve çiçek motifleri oydurdu...

Altınla kaplattı... Bunların da üstüne... hurma ağaçları ve çiçek

motifleri oydurdu. Oymaların üzerini düzgün biçimde altınla

kaplattı. (1. Krallar, 6: 29-35)

Ana bölümün duvarlarını da önce çam tahtasıyla, sonra saf altınla

kaplattı; hurma ağacı ve zincir motifleriyle süsletti. (2. Tarihler,

3:5)

Gerdanlığa benzer zincirler yaptırarak sütunların üzerine koy-

durdu. Yüz nar motifi yaptırıp zincirlere taktırdı. (2. Tarihler,

3:16)

İki sütun ve iki yuvarlak sütun başlığı, bu başlıkları süsleyen iki

örgülü ağ, sütunların yuvarlak başlıklarını süsleyen iki örgülü
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ağın üzerini ikişer sıra halinde süsleyen dört yüz nar motifi. (2.

Tarihler, 4:12-13)

Her sütun on sekiz arşın yüksekliğindeydi, üzerlerinde tunç birer

başlık vardı. Başlığın yüksekliği üç arşındı, çevresi tunçtan ağ ve

nar motifleriyle bezenmişti. Öbür sütun da ağ motifleriyle süs-

lenmişti ve ötekine benziyordu. (Yeremya, 52:21-22)

Yanlarda doksan altı nar motifi vardı. Başlığı çevreleyen ağ mo-

tifinin üzerinde toplam yüz nar motifi bulunuyordu. (Yeremya,

52:23)

Her iki yandaki bekçi odalarında, odalar arasındaki duvarlarda

ve eyvanın çepeçevre duvarlarında içe bakan kafesli pencereler

vardı. Bölme duvarları hurma ağacı motifleriyle kaplıydı.

(Hezekiel, 40:16)

Pencerelerin, eyvanın, hurma ağacı motiflerinin ölçüsü, doğuya

bakan kapının ölçüsünün aynısıydı... Oraya yedi basamakla

çıkılıyordu, eyvan bunların karşısındaydı. İki kapı sövesi de hur-

ma ağacı motifleriyle kaplıydı. (Hezekiel, 40:22-26)

Kaftanın kenarını çepeçevre lacivert, mor, kırmızı iplikten nar

motifleriyle beze, aralarına altın çıngıraklar tak. (Mısır’dan Çıkış,

28:33)

Altından Süsleme Eşyaları

İç odanın önüne yerleştirilen ve kurala uygun olarak yakılan saf

altından kandilliklerle çiçek süslemeleri, kandiller, maşalar.

Bunlar saf altındandı. Saf altın fitil maşaları, çanaklar, tabaklar,

buhurdanlar ve mescidin altın kapıları... (2. Tarihler, 4:20-22)
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Masa için saf altından tabaklar, sahanlar, dökmelik sunu testi-

leri, tasları yaptı. Saf altından bir kandillik yaptı. Ayağı, göv-

desi dövme altındı. Çanak, tomurcuk ve çiçek motifleri kendin-

dendi. (Mısır’dan Çıkış, 37:16-17)

Süleyman'ın Rab'bin mescidi için yaptırdığı altın eşyalar şunlardı:

Sunak... iç odanın girişine, beşi sağa, beşi sola yerleştirilen saf

altın kandillikler, çiçek süslemeleri, kandiller, maşalar, saf altın

taslar, fitil maşaları, çanaklar, tabaklar, buhurdanlar... Ana bö-

lümün kapı menteşeleri de altındandı. (1. Krallar, 7:48-50)

Süleyman tanıma uygun biçimde yaptırdığı on altın kandilliği

Mescidin içine, beşi sağda, beşi solda olmak üzere yerleştirdi.

Yaptırdığı on masanın beşini de Mescidin sağına, beşini soluna

yerleştirdi. Ayrıca yüz altın çanak yaptırdı. (2. Tarihler, 4:7-8)

Altın yuvalar ve saf altından iki zincir yap. Zincirleri örme kor-

don gibi yapıp yuvalara yerleştir. (Mısır’dan Çıkış, 28:13)

... Süleyman'ın kadehleriyle Lübnan Ormanı adındaki sarayın

bütün eşyaları saf altından yapılmış, hiç gümüş

kullanılmamıştı... (1. Krallar, 10:21)

Tomurcukları, kolları tek parça olan kandillik saf dövme

altından olacak. Kandillik için yedi kandil yap; kandiller

karşısını aydınlatacak biçimde yerleştirilsin. Fitil maşaları, tabla-

ları saf altından olacak. Bütün takımları dahil kandilliğe bir ta-

lant71 saf altın harcanacak. (Mısır’dan Çıkış, 25:36-39)

Akasya ağacından bir sandık yapsınlar. Boyu iki buçuk, eni ve

yüksekliği birer buçuk arşın olsun. İçini de dışını da saf altınla

kapla. Çevresine altın pervaz yap. (Mısır’dan Çıkış, 25:10-11)
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Masa için saf altından tabaklar, sahanlar, dökmelik sunu testi-

leri, tasları yap... (Mısır'dan Çıkış, 25:29)

Saf altından bir kandillik yap. Ayağı, gövdesi dövme altın ol-

sun... Tomurcukları, kolları tek parça olan kandillik saf dövme

altından olacak... Fitil maşaları, tablaları saf altından olacak.

Bütün takımları dahil kandilliğe bir talant saf altın harcanacak.

(Mısır’dan Çıkış, 25:31-39)

Göğüslük için saf altından örme zincirler yap. İki altın halka yap,

göğüslüğün üst iki köşesine birer halka koy. İki örme altın zinciri

göğüslüğün köşelerindeki halkalara tak. (Mısır’dan Çıkış, 28:22-24)

Saf altından çıngıraklar yaptılar ve hizmet için kullanılan kaf-

tanın eteğinin ucundaki narların arasına, bir çıngırak bir nar, bir

çıngırak bir nar olmak üzere çepeçevre koydular. Tıpkı Rab'bin

Musa'ya buyurduğu gibi yaptılar. (Mısır’dan Çıkış, 39:25-26)

Saf altından bir kandillik yaptı. Ayağı, gövdesi dövme altındı.

Çanak, tomurcuk ve çiçek motifleri kendindendi... Tomurcukları,

kolları tek parça olan kandillik saf dövme altındı. Kandillik için

saf altından yedi kandil, fitil maşaları, tablalar yaptı. Bütün

takımları dahil kandilliğe bir talant saf altın harcandı.

(Mısır’dan Çıkış, 37:17-24)

Dört altın halka döküp dört ayağına tak. İkisi bir yanda, ikisi

öbür yanda olacak. (Mısır’dan Çıkış, 25:12)

Elli altın kopça yap, perdeleri kopçalayarak çadırı birleştir.

Böylece konut tek parça haline gelecek. (Mısır’dan Çıkış, 26:6)

Onu güzel armağanlarla karşıladın, başına saf altından taç koy-

dun. (Mezmurlar, 21:3)
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Gümüşün Kullanımı

Dört gümüş taban üstünde duran akasya ağacından altın kaplı

dört direk üzerine as. Çengelleri altın olacak. (Mısır’dan Çıkış,

26:32)

Perdeler için yirmi direk yapılacak; direklerin tabanları tunç,

çengelleri ve çengel çemberleri gümüş olacak. (Mısır’dan Çıkış,

27:10)

Avlunun çevresindeki bütün direkler gümüş çemberlerle do-

natılacak. Çengelleri gümüş, tabanları tunç olacak. (Mısır’dan

Çıkış, 27:17)

Perdeler için tabanları tunç, çengelleri ve çengel çemberleri gü-

müş yirmi direk yaptı. (Mısır’dan Çıkış, 38:10)

Kuzey tarafı için yüz arşın boyunda perdeler, yirmi direk, direk-

ler için yirmi tunç taban yapıldı. Direklerin çengelleriyle çem-

berleri gümüştü. Avlunun batı tarafı için elli arşın boyunda per-

de, on direk, on taban yapıldı. Direklerin çengelleriyle çemberle-

ri gümüştü. (Mısır’dan Çıkış, 38:11-12)

Asma Tavanlar

Süleyman elli arşın uzunluğunda otuz arşın genişliğinde sütunlu

bir eyvan yaptırdı. Eyvanın önünde sütunlarla desteklenmiş as-

ma tavan vardı. (1. Krallar, 7:6)

... Dışarda, eyvanın önünde ağaçtan bir asma tavan vardı.

Eyvanın yan duvarlarındaki kafesli pencerelerin iki yanı hurma
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ağacı oymalarıyla kaplıydı. Mescidin yan odalarıyla asma tavan-

ları böyleydi. (Hezekiel, 41:25-26)

Süslü Havuzlar

... Dökme tunçtan on arşın çapında, beş arşın derinliğinde, çev-

resi otuz arşın yuvarlak bir havuz yaptı. Havuz, kenarlarının

altındaki iki sıra sukabağı motifiyle birlikte dökülmüştü. Her

arşında onar tane olan bu motifler havuzu çepeçevre kuşatıyor-

du. Havuz üçü kuzeye, üçü batıya, üçü güneye, üçü de doğuya

bakan on iki boğa heykeli üzerine oturtulmuştu. Boğaların

sağrıları içe dönüktü. Havuzun çeperi dört parmak

kalınlığındaydı; kenarları kase kenarlarını, nilüferleri

andırıyordu. İki bin bat su alıyordu. (1. Krallar, 7:23-26)

Havuz ve havuzu taşıyan on iki boğa heykeli, kovalar, kürekler,

çanaklar... Bütün bu eşyalar parlak tunçtandı. (1. Krallar, 7:44-45)

Dökme tunçtan on arşın çapında, beş arşın derinliğinde, çevre-

si otuz arşın yuvarlak bir havuz yaptırdı. Havuzun dışı boğa ka-

bartmalarıyla kuşatılmıştı. Her arşında onar tane olan bu ka-

bartmalar iki sıra halindeydi ve gövdeyle birlikte dökülmüştü.

Havuz üçü kuzeye, üçü batıya, üçü güneye, üçü de doğuya bakan

on iki boğa heykeli üzerine oturtulmuştu. Boğaların sağrıları içe

dönüktü. Havuzun çeperi dört parmak kalınlığındaydı; kenarları

kase kenarlarını, nilüferleri andırıyordu. Üç bin bat su alıyordu.

(2. Tarihler, 4:2-5)

Dal budak salan orman ağaçlarını sulamak için havuzlar

yaptım. (Vaiz, 2:6)
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Kafesli Pencereler

Süleyman Mescitte dışa doğru daralan kafesli pencereler

yaptırdı. (1. Krallar, 6:4)

Kafesli pencereler üç sıra halinde birbirine bakacak biçimde

yapılmıştı. Kapılar ve kapı söveleri dört köşeliydi. Pencereler ise

üç sıra halinde birbirine bakacak biçimde yapılmıştı. (1. Krallar,

7:4-5)

Her iki yandaki bekçi odalarında, odalar arasındaki duvarlarda

ve eyvanın çepeçevre duvarlarında içe bakan kafesli pencereler

vardı. Bölme duvarları hurma ağacı motifleriyle kaplıydı.

(Hezekiel, 40:16)

Kapı eşikleri, kafesli pencereler, eşiğin karşısındaki üç katı çev-

releyen koridorlar tabandan pencerelere dek ağaç kaplıydı.

Pencereler açılıp kapanabiliyordu… Eyvanın yan duvarlarındaki

kafesli pencerelerin iki yanı hurma ağacı oymalarıyla kaplıydı...

(Hezekiel, 41:16, 26)

Gösterişli Tahtlar

... Fildişinden büyük bir taht yaptırıp saf altınla kaplattı. Tahtın

altı basamağı, bir de altın ayak taburesi vardı. Bunlar tahta

bağlıydı. Oturulan yerin iki yanında kollar, her kolun yanında bi-

rer aslan heykeli bulunuyordu. Altı basamağın iki yanında on iki

aslan heykeli vardı. Hiçbir krallıkta böylesi yapılmamıştı. (2.

Tarihler, 9:17-19)

... Fildişinden büyük bir taht yaptırıp saf altınla kaplattı. Tahtın

altı basamağı, arka kısmında yuvarlak bir başlığı vardı. Oturulan
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yerin iki yanında kollar, her kolun yanında birer aslan heykeli bu-

lunuyordu. Altı basamağın iki yanında on iki aslan heykeli vardı.

Hiçbir krallıkta böylesi yapılmamıştı. (1. Krallar, 10:19-20)

Sütunlar

Uzunluğu yüz, genişliği elli, yüksekliği otuz arşın olan Lübnan

Ormanı adında bir saray daha yaptırdı. Saray sedir kirişler yer-

leştirilmiş dört sıra halindeki sedir sütunların üzerine

yapılmıştı. Sütunların üstündeki kırk beş kirişin üstü sedir tah-

talarıyla kaplanmıştı. Bir sıra on beş kirişten oluşuyordu...

Süleyman elli arşın uzunluğunda otuz arşın genişliğinde sü-

tunlu bir eyvan yaptırdı. Eyvanın önünde sütunlarla desteklen-

miş asma tavan vardı. (1. Krallar, 7:2-6)

... Her birinin yüksekliği on sekiz arşın ve çevresi on iki arşın

olan iki tunç sütun döktü. Sütunların üzerine koymak için beşer

arşın yüksekliğinde dökme tunçtan iki sütun başlığı yaptı. Sütun

başlıklarının her biri ağla kaplanmıştı. Ağın üzeri yedi sıra örgü-

lü zincirle ve iki sıra nar motifiyle bezenmişti. Eyvanda bulunan

dört arşın yüksekliğindeki sütun başlıkları da nilüfer biçimindey-

di. Her iki sütun başlığında, örgülü ağa yakın çıkıntının

yukarısında çepeçevre diziler halinde iki yüz nar motifi vardı.. (1.

Krallar, 7:15-20)

Mermer sütunlar üzerindeki gümüş çemberlere mor ve beyaz

renkli iplikten yapılmış sicimlerle bağlanmış beyaz ve lacivert

kumaşlar asılmıştı. Somaki, mermer, sedef ve pahalı taşlar

döşenmiş avluya altın ve gümüş sedirler yerleştirilmişti. (Ester,

1:6)
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İki sütun ve iki yuvarlak sütun başlığı, bu başlıkları süsleyen

iki örgülü ağ, sütunların yuvarlak başlıklarını süsleyen iki ör-

gülü ağın üzerini ikişer sıra halinde süsleyen dört yüz nar moti-

fi... tunçtandı. (1. Krallar, 7:41-42, 45)

Süleyman otuz beşer arşın yüksekliğinde iki sütun yaptırıp

mescidin önüne diktirdi. Sütun başlıkları beşer arşın yüksekliğin-

deydi. Gerdanlığa benzer zincirler yaptırarak sütunların üzeri-

ne koydurdu. Yüz nar motifi yaptırıp zincirlere taktırdı. (2.

Tarihler, 3:15-16)

... Tunç sütunları, ayaklıkları, tunç havuzu parçalayıp tunçları

Babil'e götürdüler... Süleyman'ın yaptırmış olduğu iki sütun,

havuz ve altındaki on iki tunç boğa heykeliyle ayaklıklar için

hesapsız tunç harcanmıştı. Her sütun on sekiz arşın

yüksekliğindeydi, çevresi on iki arşındı. Her birinin kalınlığı

dört parmaktı, içi boştu. Üzerinde tunç bir başlık vardı.

Başlığın yüksekliği beş arşındı, çevresi tunçtan ağ ve nar mo-

tifleriyle bezenmişti. Öbür sütun da nar motifleriyle süslen-

mişti ve ötekine benziyordu. Yanlarda doksan altı nar motifi

vardı. Başlığı çevreleyen ağ motifinin üzerinde toplam yüz nar

motifi bulunuyordu. (Yeremya, 52:17-23)

Eyvanın uzunluğu yirmi arşın, genişliği on iki arşındı. Oraya ba-

samaklarla çıkılıyordu. Kapı sövelerinin her bir yanında sütun-

lar vardı. (Hezekiel, 40:49)

Avlular

Konuta bir avlu yap. Avlunun güney tarafı için yüz arşın boyun-

da, özenle dokunmuş ince keten perdeler yapacaksın. (Mısır’dan

Çıkış, 27:9)
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Büyük avlu üç sıra yontma taş ve bir sıra sedir kirişlerinden

oluşan bir duvarla çevrilmişti... (1. Krallar, 7:12)

Dini hizmetlilerin avlusunu, büyük avluyla kapılarını yaptırdı.

Kapıları tunçla kaplattı. (2. Tarihler, 4:9)

Avlunun girişinde lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokun-

muş ince ketenden yirmi arşın boyunda nakışlı bir perde ola-

cak. Dört direği ve dört tabanı bulunacak. Avlunun çevresindeki

bütün direkler gümüş çemberlerle donatılacak. Çengelleri gü-

müş, tabanları tunç olacak. Avlunun boyu yüz, eni elli, çevre-

sindeki perdelerin yüksekliği beş arşın olacak. Perdeleri özenle

dokunmuş ince ketenden, tabanları tunçtan olacak. Konutta her

türlü hizmet için kullanılacak bütün aletler, konutun ve avlunun

bütün kazıkları da tunçtan olacak. (Mısır’dan Çıkış, 27:16-19)

Perdeler

Çadırın giriş bölümüne lacivert, mor, kırmızı iplikle özenle do-

kunmuş ince ketenden nakışlı bir perde yap. Perdeyi asmak için

akasya ağacından beş direk yap, altınla kapla. Çengelleri de altın

olacak. Direkler için tunçtan beş taban dök. (Mısır’dan Çıkış,

26:36-37)

... Perdeler lacivert, mor, kırmızı iplikle özenle dokunmuş ince

ketenden olsun... üzeri ustaca süslensin. Her perdenin boyu yir-

mi sekiz, eni dört arşın olmalı. Bütün perdeler aynı ölçüde olacak.

Perdeler beşer beşer birbirine eklenerek iki takım perde yapıla-

cak. Birinci takımın kenarına lacivert ilmekler aç. Öbür takımın

kenarına da aynı şeyi yap. (Mısır’dan Çıkış, 26:1-4)

Lacivert, mor, kırmızı iplikle özenle dokunmuş ince ketenden
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bir perde yap... üzerini ustaca süsle. Dört gümüş taban üstünde

duran akasya ağacından altın kaplı dört direk üzerine as. Çengelleri

altın olacak. (Mısır’dan Çıkış, 26:31-32)

Konuta bir avlu yap. Avlunun güney tarafı için yüz arşın boyunda,

özenle dokunmuş ince keten perdeler yapacaksın. Perdeler için yir-

mi direk yapılacak; direklerin tabanları tunç, çengelleri ve çengel

çemberleri gümüş olacak. Kuzey tarafı için yüz arşın boyunda

perdeler, yirmi direk, direkler için yirmi tunç taban yapılacak.

Direklerin çengelleriyle çemberleri gümüşten olacak... Avlunun gi-

rişinde lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ke-

tenden yirmi arşın boyunda nakışlı bir perde olacak. Dört direği

ve dört tabanı bulunacak... Avlunun boyu yüz, eni elli, çevresinde-

ki perdelerin yüksekliği beş arşın olacak. Perdeleri özenle dokun-

muş ince ketenden, tabanları tunçtan olacak. (Mısır’dan Çıkış,

27:9-18)

Çalışanlar arasındaki becerikli adamlar konutu on perdeden

yaptılar... Onları lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş in-

ce ketenden yaptı, üzerini... ustaca süsledi. Her perdenin boyu yir-

mi sekiz, eni dört arşındı. Bütün perdeler aynı ölçüdeydi.

Perdeleri beşer beşer birbirine ekleyerek iki takım perde yaptı.

Birinci takımın kenarına lacivert ilmekler açtı. Öbür takımın ke-

narına da aynı şeyi yaptı... Elli altın kopça yaptı, perdeleri kopçala-

yarak çadırı birleştirdi. Böylece konut tek parça haline geldi.

(Mısır’dan Çıkış, 36:8-13)

Lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden

bir perde yaptı, üzerini... ustaca süsledi. Perde için akasya

ağacından dört direk yaparak altınla kapladı. Çengelleri de altındı.

Direkler için dört gümüş taban döktü. Çadırın giriş bölümüne la-
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civert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden

nakışlı bir perde yaptı. Perdeyi asmak için çengelli beş direk ya-

parak başlıklarını, çemberlerini altınla kapladı. Direklere beş tunç

taban yaptı. (Mısır’dan Çıkış, 36:35-38)

Konuta bir avlu yaptı. Avlunun güney tarafı için yüz arşın bo-

yunda özenle dokunmuş ince keten perdeler yaptı. Perdeler için

tabanları tunç, çengelleri ve çengel çemberleri gümüş yirmi direk

yaptı... Avlunun çevresindeki bütün perdeler özenle dokunmuş

ince ketendi... Avlunun girişindeki perde lacivert, mor, kırmızı

iplikle, özenle dokunmuş nakışlı ince ketenden yapılmıştı.

Boyu yirmi, yüksekliği avlunun perdeleri gibi beş arşındı.

(Mısır’dan Çıkış, 38:9-18)

İşlemeli Kıyafetler

Bilgelik verdiğim becerikli adamlara söyle, Harun'a giysi

yapsınlar.... Yapacakları giysiler şunlardır: Göğüslük, efod72 , kaf-

tan, nakışlı mintan, sarık, kuşak... Altın sırma, lacivert, mor,

kırmızı iplik, ince keten kullanacaklar. Efodu altın sırmayla, laci-

vert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden us-

taca yapacaklar. (Mısır’dan Çıkış, 28:3-6)

Harun'la oğulları için ince ketenden ustaca dokunmuş mintanlar

73, sarıklar, süslü başlıklar, ince keten şortlar, lacivert, mor,

kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden nakışlı kuşak

yaptılar; tıpkı Rab'bin Musa'ya buyurduğu gibi. (Mısır’dan Çıkış,

39:27)

Usta işi bir karar göğüslüğü yap. Onu da efod gibi, altın sırmay-
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72- Entarinin üzerine giyilen bir tür kıyafet.

73- Gömlek üzerine giyilen kollu yelek.



la, lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden

yap... Üzerine dört sıra taş yuvası kak. Birinci sırada yakut, topaz,

zümrüt; ikinci sırada firuze, laciverttaşı, aytaşı; üçüncü sırada

gökyakut, agat, ametist; dördüncü sırada sarı yakut, oniks ve

yeşim olacak. Taşlar altın yuvalara kakılacak. (Mısır’dan Çıkış,

28:15-20)

Göğüslük için saf altından örme zincirler yap. İki altın halka yap,

göğüslüğün üst iki köşesine birer halka koy. İki örme altın zinciri

göğüslüğün köşelerindeki halkalara tak. (Mısır’dan Çıkış, 28:22-24)

Efodun altına giyilen kaftanı salt lacivert iplikten yap... Kaftanın

kenarını çepeçevre lacivert, mor, kırmızı iplikten nar motifleriyle

beze, aralarına altın çıngıraklar tak. Eteğin ucu bir altın çıngırak, bir

nar, bir altın çıngırak, bir nar olmak üzere çepeçevre kaplanacak.

(Mısır’dan Çıkış, 28:31-34)

İnce ketenden işlemeli bir mintan doku, ince ketenden bir sarık,

bir de nakışlı kuşak yap. (Mısır’dan Çıkış, 28:39)

... Ayrıca Rab'bin Musa'ya buyurduğu gibi Harun'a kutsal giysiler

yapıldı. Efodu altın sırmayla lacivert, mor, kırmızı iplikle, özen-

le dokunmuş ince ketenden yaptılar. (Mısır’dan Çıkış, 39:1-2)

Altını ince tabakalar halinde dövüp lacivert, mor, kırmızı iplik

ve ince keten arasına ustaca işlemek için tel tel kestiler. Efodun

iki köşesine tutturulmuş omuzluklar yaparak birleştirdiler. Efodun

üzerindeki ustaca dokunmuş şerit efodun bir parçası gibi altın

sırmayla lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ke-

tendendi; tıpkı Rab'bin Musa'ya buyurduğu gibiydi. (Mısır’dan

Çıkış, 39:3-5)
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Değerli Taşlarla Süsleme

Allah'ımın mescidine gereç sağlamak için var gücümle çalıştım.

Altın eşyalar için altın, gümüş için gümüş, tunç için tunç, demir

için demir, ahşap için ağaç sağladım. Ayrıca oniks, kakma taşlar,

süs taşları, çeşitli renklerde değerli taşlar ve çok miktarda mer-

mer sağladım. (1. Tarihler, 29:2)

Mescidi değerli taşlarla bezetti... (2. Tarihler, 3:6)

... Somaki, mermer, sedef ve pahalı taşlar döşenmiş avluya altın

ve gümüş sedirler yerleştirilmişti. (Ester, 1:6)

Efod gibi altın sırmayla lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle do-

kunmuş ince ketenden usta işi bir göğüslük yaptılar. Dört köşe, eni

ve boyu birer karıştı, ikiye katlanmıştı. Üzerine dört sıra taş yuvası

kaktılar. Birinci sırada yakut, topaz, zümrüt; ikinci sırada firuze,

laciverttaşı, aytaşı; üçüncü sırada gökyakut, agat, ametist; dör-

düncü sırada sarı yakut, oniks, yeşim vardı. Taşlar altın yuvalara

kakılmıştı. On iki taş vardı... (Mısır'dan Çıkış, 39:8-14)

... Yakut, topaz, aytaşı, sarı yakut, oniks, yeşim, laciverttaşı, firu-
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ze, zümrütle, çeşit çeşit değerli taşla bezenmiştin. Kakma ve oy-

ma işlerin hep altındandı. Bunlar yaratıldığın gün

hazırlanmışlardı. (Hezekiel, 28:13)

... Göğüslüğü için oniks ve öbür kakma taşlar. (Mısır’dan Çıkış,

25:7)

Üzerine dört sıra taş yuvası kak. Birinci sırada yakut, topaz, züm-

rüt; ikinci sırada firuze, laciverttaşı, aytaşı; üçüncü sırada gökya-

kut, agat, ametist; dördüncü sırada sarı yakut, oniks ve yeşim ola-

cak. Taşlar altın yuvalara kakılacak. On iki taş olacak…

(Mısır'dan Çıkış, 28:17-21)

Allah'ın Verdiği bir Nimet Olarak 
Estetik ve Sanat Anlayışı

Rab Musa'ya şöyle dedi: "... Beceri, anlayış, bilgi ve her türlü us-

talık vermek için onu ruhumla doldurdum. Öyle ki, altın, gü-

müş, tunç işleyerek ustaca yapıtlar üretsin; taş kesme ve kakma-

da, ağaç oymacılığında, her türlü sanat dalında çalışsın... Sana bu-

yurduğum işlerin hepsini yapabilsinler diye öteki becerikli adam-

lara üstün yetenek verdim. (Mısır’dan Çıkış, 31:1-6)

Musa İsrailliler'e, "Bakın!" dedi, "Rab... beceri, anlayış, bilgi ve her

türlü ustalık vermek için onu Kendi Ruhu'yla doldurdu. Öyle ki,

altın, gümüş, tunç işleyerek ustaca yapıtlar üretsin; taş kesme ve

kakmada, ağaç oymacılığında, her türlü sanat dalında çalışsın.

Rab... öğretme yeteneği de verdi. Onlara üstün beceri verdi. Öyle

ki, ustalık isteyen her türlü işte, oymacılıkta, lacivert, mor,

kırmızı iplik ve ince keten yapmada, dokuma ve nakış işlerinde,

her sanat dalında hünerli olsunlar. (Mısır’dan Çıkış, 35:30-35)
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D
ar wi nizm, ya ni ev rim te ori si, ya ra tı lış ger çe ği ni red det mek

ama cıy la or ta ya atıl mış, an cak ba şa rı lı ola ma mış bi lim dı şı

bir saf sa ta dan baş ka bir şey de ğil dir. Can lı lı ğın, can sız

mad de ler den te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia eden bu te ori, ev ren de ve

can lı lar da çok mucizevi bir düzen bu lun du ğu nun bi lim ta ra fın dan is -

pat edil me siy le çü rü müş tür. Böy le ce Al lah'ın tüm ev re ni ve can lı la rı

ya rat mış ol du ğu ger çe ği, bi lim ta ra fın dan da ka nıt lan mış tır. Bu gün

ev rim te ori si ni ayak ta tut mak için dün ya ça pın da yü rü tü len pro pa -

gan da, sa de ce bi lim sel ger çek le rin çar pı tıl ma sı na, ta raf lı yo rum lan -

ma sı na, bi lim gö rün tü sü al tın da söy le nen ya lan la ra ve ya pı lan sah te -

kar lık la ra da ya lı dır. 

An cak bu pro pa gan da ger çe ği giz le ye me mek te dir. Ev rim te ori si -

nin bi lim ta ri hin de ki en bü yük ya nıl gı ol du ğu, son 20-30 yıl dır bi lim

dün ya sın da gi de rek da ha yük sek ses le di le ge ti ril mek te dir. Özel lik le

1980'ler den son ra ya pı lan araş tır ma lar, Dar wi nist id di ala rın ta ma men

yan lış ol du ğu nu or ta ya koy muş ve bu ger çek pek çok bi lim ada mı ta -

ra fın dan di le ge ti ril miş tir. Özel lik le ABD'de, bi yo lo ji, bi yo kim ya, pa -

le on to lo ji gi bi fark lı alan lar dan ge len çok sa yı da bi lim ada mı, Dar wi -
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nizm'in ge çer siz li ği ni gör mek te, can lı la rın kö ke ni ni ar tık "ya ra tı lış

ger çe ğiy le" açık la mak ta dır lar.

Ev rim te ori si nin çö kü şü nü ve ya ra tı -

lı şın de lil le ri ni di ğer pek çok ça lış ma -

mız da bü tün bi lim sel de tay la rıy la ele

al dık ve al ma ya de vam edi yo ruz.

An cak ko nu yu, ta şı dı ğı bü yük

önem ne de niy le, bu ra da da özet le -

mek te ya rar var dır.

Dar win'i Yı kan Zor luk lar

Ev rim te ori si, ta ri hi es ki Yu nan'a

ka dar uza nan bir öğ re ti ol ma sı na kar şın,

kap sam lı ola rak 19. yüz yıl da or ta ya atıl dı.

Te ori yi bi lim dün ya sı nın gün de mi ne so kan en

önem li ge liş me, Char les Dar win'in 1859 yı lın da ya yın la nan Tür le rin

Kö ke ni ad lı ki ta bıy dı. Dar win bu ki tap ta dün ya üze rin de ki fark lı can lı

tür le ri ni Al lah'ın ay rı ay rı ya rat tı ğı ger çe ği ne kar şı çı kı yor du. Dar -

win'e gö re, tüm tür ler or tak bir ata dan ge li yor lar dı ve za man için de

kü çük de ği şim ler le fark lı laş mış lar dı. 

Dar win'in te ori si, hiç bir so mut bi lim sel bul gu ya da yan mı yor du;

ken di si nin de ka bul et ti ği gi bi sa de ce bir "man tık yü rüt me" idi. Hat ta

Dar win'in ki ta bın da ki "Te ori nin Zor luk la rı" baş lık lı uzun bö lüm de iti -

raf et ti ği gi bi, te ori pek çok önem li so ru kar şı sın da açık ve ri yor du. 

Dar win, te ori si nin önün de ki zor luk la rın ge li şen bi lim ta ra fın dan

aşı la ca ğı nı, ye ni bi lim sel bul gu la rın te ori si ni güç len di re ce ği ni umu -

yor du. Bu nu ki ta bın da sık sık be lirt miş ti. An cak ge li şen bi lim, Dar -

Char les Dar win



win'in umut la rı nın tam ak si ne, te ori nin te mel id di ala rı nı bi rer bi rer

da ya nak sız bı rak mış tır. 

Dar wi nizm'in bi lim kar şı sın da ki ye nil gi si, üç te mel baş lık ta in ce -

le ne bi lir:

1) Te ori, ha ya tın yer yü zün de ilk kez na sıl or ta ya çık tı ğı nı as la

açık la ya ma mak ta dır.

2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma la rı"nın, ger çek te ev -

rim leş ti ri ci bir et ki ye sa hip ol du ğu nu gös te ren hiç bir bi lim sel bul gu

yok tur.

3) Fo sil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin ön gö rü le ri nin tam ak si ne bir

tab lo or ta ya koy mak ta dır. 

Bu bö lüm de, bu üç te mel baş lı ğı ana hat la rı ile in ce le ye ce ğiz.

Aşı la ma yan İlk Ba sa mak: Ha ya tın Kö ke ni 

Ev rim te ori si, tüm can lı tür le ri nin, bun dan yak la şık 3.8 mil yar yıl

ön ce il kel dün ya da or ta ya çı kan tek bir can lı hüc re den gel dik le ri ni id -

dia et mek te dir. Tek bir hüc re nin na sıl olup da mil yon lar ca komp leks

can lı tü rü nü oluş tur du ğu ve eğer ger çek ten bu tür bir ev rim ger çek -

leş miş se ne den bu nun iz le ri nin fo sil ka yıt la rın da bu lu na ma dı ğı, te ori -

nin açık la ya ma dı ğı so ru lar dan dır. An cak tüm bun lar dan ön ce, id dia

edi len ev rim sü re ci nin ilk ba sa ma ğı üze rin de dur mak ge re kir. Sö zü

edi len o "ilk hüc re" na sıl or ta ya çık mış tır?

Ev rim te ori si, ya ra tı lı şı red det ti ği, hiç bir do ğa üs tü mü da ha le yi

ka bul et me di ği için, o "ilk hüc re"nin, hiç bir ta sa rım, plan ve dü zen le -

me ol ma dan, do ğa ka nun la rı için de rast lan tı sal ola rak mey da na gel -

di ği ni id dia eder. Ya ni te ori ye gö re, can sız mad de te sa düf ler so nu cun -

da or ta ya can lı bir hüc re çı kar mış ol ma lı dır. An cak bu, bi li nen en te -

mel bi yo lo ji ka nun la rı na ay kı rı bir id di adır.
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"Ha yat Ha yat tan Ge lir"

Dar win, ki ta bın da ha ya tın kö ke ni ko nu sun dan hiç söz et me miş -

ti. Çün kü onun dö ne min de ki il kel bi lim an la yı şı, can lı la rın çok ba sit

bir ya pı ya sa hip ol duk la rı nı var sa yı yor du. Or ta çağ'dan be ri ina nı lan

"spon ta ne je ne ras yon" ad lı te ori ye gö re, can sız mad de le rin te sa dü fen

bi ra ra ya ge lip, can lı bir var lık oluş tu ra bi le cek le ri ne ina nı lı yor du. Bu

dö nem de bö cek le rin ye mek ar tık la rın dan, fa re le rin de buğ day dan

oluş tu ğu yay gın bir dü şün cey di. Bu nu is pat la mak için de il ginç de -

ney ler ya pıl mış tı. Kir li bir pa çav ra nın üze ri ne bi raz buğ day kon muş

ve bi raz bek len di ğin de bu ka rı şım dan fa re le rin olu şa ca ğı sa nıl mış tı.

Et le rin kurt lan ma sı da ha ya tın can sız mad de ler den tü re ye bil di -

ği ne bir de lil sa yı lı yor du. Oy sa da ha son ra an la şı la cak tı ki, et le rin

üze rin de ki kurt lar ken di lik le rin den oluş mu yor lar, si nek le rin ge ti rip

bı rak tık la rı göz le gö rül me yen lar va lar dan çı kı yor lar dı.

Dar win'in Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bı nı yaz dı ğı dö nem de ise, bak -

te ri le rin can sız mad de den olu şa bil dik le ri inan cı, bi lim dün ya sın da

yay gın bir ka bul gö rü yor du. 

Oy sa Dar win'in ki ta bı nın ya yın lan ma sın dan beş yıl son ra, ün lü

Fran sız bi yo log Lo uis Pas te ur, ev ri me te mel oluş tu ran bu inan cı ke sin

ola rak çü rüt tü. Pas te ur yap tı ğı uzun ça lış ma ve de ney ler so nu cun da

var dı ğı so nu cu şöy le özet le miş ti: 

Can sız mad de le rin ha yat oluş tu ra bi le ce ği id di ası ar tık ke sin ola -

rak ta ri he gö mül müş tür.1

Ev rim te ori si nin sa vu nu cu la rı, Pas te ur'ün bul gu la rı na kar şı uzun

sü re di ren di ler. An cak ge li şen bi lim, can lı hüc re si nin kar ma şık ya pı -

sı nı or ta ya çı kar dık ça, ha ya tın ken di li ğin den olu şa bi le ce ği id di ası nın

ge çer siz li ği da ha da açık ha le gel di. 
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20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar

20. yüz yıl da ha ya tın kö ke ni ko nu su nu ele alan ilk ev rim ci, ün lü

Rus bi yo log Ale xan der Opa rin ol du. Opa rin, 1930'lu yıl lar da or ta ya

at tı ğı bir ta kım tez ler le, can lı hüc re si nin te sa dü fen mey da na ge le bi le -

ce ği ni is pat et me ye ça lış tı. An cak bu ça lış ma lar ba şa rı sız lık la so nuç la -

na cak ve Opa rin şu iti ra fı yap mak zo run da ka la cak tı: 

Ma ale sef hüc re nin kö ke ni, ev rim te ori si nin tü mü nü içi ne alan en

ka ran lık nok ta yı oluş tur mak ta dır.2

Opa rin'in yo lu nu iz le yen ev rim ci ler, ha ya tın kö ke ni ko nu su nu

çö zü me ka vuş tu ra cak de ney ler yap ma ya ça lış tı lar. Bu de ney le rin en

ün lü sü, Ame ri ka lı kim ya cı Stan ley Mil ler ta ra fın dan 1953 yı lın da dü -

zen len di. Mil ler, il kel dün ya at mos fe rin de ol du ğu nu id dia et ti ği gaz -

la rı bir de ney dü ze ne ğin de bir leş ti re rek ve bu ka rı şı ma ener ji ek le ye -

rek, pro te in le rin ya pı sın da kul la nı lan bir kaç or ga nik mo le kül (ami no -

asit) sen tez le di.

O yıl lar da ev rim adı na önem li bir aşa ma gi bi ta nı tı lan bu de ne -

yin ge çer li ol ma dı ğı ve de ney de kul la nı lan at mos fe rin ger çek dün ya

ko şul la rın dan çok fark lı ol du ğu, iler le yen yıl lar da or ta ya çı ka cak tı.3

Uzun sü ren bir ses siz lik ten son ra Mil ler'in ken di si de kul lan dı ğı

at mos fer or ta mı nın ger çek çi ol ma dı ğı nı iti raf et ti.4

Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu açık la mak için 20. yüz yıl bo yun ca yü -

rü tü len tüm ev rim ci ça ba lar hep ba şa rı sız lık la so nuç lan dı. San Di ego

Scripps Ens ti tü sü'nden ün lü je okim ya cı Jeff rey Ba da, ev rim ci Earth

der gi sin de 1998 yı lın da ya yın la nan bir ma ka le de bu ger çe ği şöy le ka -

bul eder:

Bu gün, 20. yüz yı lı ge ri de bı ra kır ken, ha la, 20. yüz yı la gir di ği miz -

de sa hip ol du ğu muz en bü yük çö zül me miş prob lem le kar şı kar -

şı ya yız: Ha yat yer yü zün de na sıl baş la dı.5
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Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 

Ev rim te ori si nin ha ya tın kö ke ni

ko nu sun da bu den li bü yük bir aç ma -

za gir me si nin baş lı ca ne de ni, en ba sit

sa nı lan can lı ya pı la rın bi le ina nıl maz

de re ce de kar ma şık ya pı la ra sa hip ol -

ma sı dır. Can lı hüc re si, in sa noğ lu nun

yap tı ğı bü tün tek no lo jik ürün ler den da ha

kar ma şık tır. Öy le ki bu gün dün ya nın en ge -

liş miş la bo ra tu var la rın da bi le can sız mad de -

ler bi ra ra ya ge ti ri le rek can lı bir hüc re üre ti le -

me mek te dir.

Bir hüc re nin mey da na gel me si için ge re ken

şart lar, as la rast lan tı lar la açık la na ma ya cak ka dar

faz la dır. Hüc re nin en te mel ya pı ta şı olan pro te in -

le rin rast lan tı sal ola rak sen tez len me ih ti ma li; 500

ami no asit lik or ta la ma bir pro te in için, 10950'de

1'dir. An cak ma te ma tik te 1050'de 1'den kü çük ola -

sı lık lar pra tik ola rak "im kan sız" sa yı lır. Hüc re -

Can lı hüc re le ri nin çe kir de ğin de yer alan
DNA mo le kü lü ev ri min ge çer siz li ği ni gös te -
ren ka nıt lar dan bi ri dir. DNA, dört ay rı mo le -
kü lün fark lı di zi li min den olu şan bir tür bil gi
ban ka sı dır. Bu bil gi ban ka sın da can lıy la il -
gi li bü tün fi zik sel özel lik le rin şif re le ri yer
alır. İn san DNA'sı ka ğı da dö kül dü -
ğün de, or ta ya yak la şık 900 cilt lik
bir an sik lo pe di çı ka ca ğı he -
sap lan mak ta dır. El bet te
böy le si ne ola ğa nüs tü bir
bil gi, te sa düf kav ra mı nı
ke sin bi çim de ge çer siz
kıl mak ta dır.
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nin çe kir de ğin de yer alan ve ge ne tik bil gi yi sak la yan DNA mo le kü lü

ise, ina nıl maz bir bil gi ban ka sı dır. İn san DNA'sı nın içer di ği bil gi nin,

eğer ka ğı da dö kül me ye kal kıl sa, 500'er say fa dan olu şan 900 cilt lik bir

kü tüp ha ne oluş tu ra ca ğı he sap lan mak ta dır.

Bu nok ta da çok il ginç bir iki lem da ha var dır: DNA, yal nız bir ta -

kım özel leş miş pro te in le rin (en zim le rin) yar dı mı ile eş le ne bi lir. Ama

bu en zim le rin sen te zi de an cak DNA'da ki bil gi ler doğ rul tu sun da ger -

çek le şir. Bir bi ri ne ba ğım lı ol duk la rın dan, eş le me nin mey da na ge le bil -

me si için iki si nin de ay nı an da var ol ma la rı ge re kir. Bu ise, ha ya tın

ken di li ğin den oluş tu ğu se nar yo su nu çık ma za sok mak ta dır. San Di -

ego Ca li for nia Üni ver si te si'nden ün lü ev rim ci Prof. Les lie Or gel, Sci -

en ti fic Ame ri can der gi si nin Ekim 1994 ta rih li sa yı sın da bu ger çe ği şöy -

le iti raf eder:

Son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip olan pro te in le rin ve nük le ik

asit le rin (RNA ve DNA) ay nı yer de ve ay nı za man da rast lan tı sal

ola rak oluş ma la rı aşı rı de re ce de ih ti mal dı şı dır. Ama bun la rın bi -

ri si ol ma dan di ğe ri ni el de et mek de müm kün de ğil dir. Do la yı sıy -

la in san, ya şa mın kim ya sal yol lar la or ta ya çık ma sı nın as la müm -

kün ol ma dı ğı so nu cu na var mak zo run da kal mak ta dır.6

Kuş ku suz eğer ha ya tın do ğal et ken ler le or ta ya çık ma sı im kan sız

ise, bu du rum da ha ya tın do ğa üs tü bir bi çim de "ya ra tıl dı ğı nı" ka bul

et mek ge re kir. Bu ger çek, en te mel ama cı ya ra tı lı şı red det mek olan ev -

rim te ori si ni açık ça ge çer siz kıl mak ta dır. 

Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı

Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük nok ta, te ori nin

"ev rim me ka niz ma la rı" ola rak öne sür dü ğü iki kav ra mın da ger çek te

hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce sa hip ol ma dı ğı nın an la şıl mış ol ma sı dır. Dar -

win, or ta ya at tı ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do ğal se lek si yon" me ka -

niz ma sı na bağ la mış tı. Bu me ka niz ma ya ver di ği önem, ki ta bı nın is -
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min den de açık ça an la şı lı yor du: Tür le rin Kö ke ni, Do ğal Se lek si yon

Yo luy la...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam mü ca -

de le si için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı la rın ha yat ta ka la ca -

ğı dü şün ce si ne da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı hay van lar ta ra fın dan teh dit

edi len bir ge yik sü rü sün de, da ha hız lı ko şa bi len ge yik ler ha yat ta ka -

la cak tır. Böy le ce ge yik sü rü sü, hız lı ve güç lü bi rey ler den olu şa cak tır.

Ama el bet te bu me ka niz ma, ge yik le ri ev rim leş tir mez, on la rı baş ka bir

can lı tü rü ne, ör ne ğin at la ra dö nüş tür mez.

Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim leş ti ri ci

gü ce sa hip de ğil dir. Dar win de bu ger çe ğin far kın day dı ve Tür le rin

Kö ke ni ad lı ki ta bın da "Fay da lı de ği şik lik ler oluş ma dı ğı sü re ce do ğal

se lek si yon hiç bir şey ya pa maz" de mek zo run da kal mış tı.7

Doğal se lek si yo na gö re, güç lü olan ve ya şa dı ğı çev re ye uyum sağ la ya bi len
can lı lar ha yat ta ka lır lar, di ğer le ri ise yok olur lar. Ev rim ci ler ise do ğal se lek -
si yo nun can lı la rı ev rim leş tir di ği ni, ye ni tür ler mey da na ge tir di ği ni öne sü -
rer ler. Oy sa do ğal se lek si yo nun böy le bir so nu cu yok tur ve bu id diayı doğ -
rulayan tek bir delil de bulun mamak tadır.
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La marck zü ra fa la rın cey lan ben ze ri hay -
van lar dan tü re dik le ri ne ina nı yor du. Ona
gö re ot la ra uzan ma ya ça lı şan bu can lı -
la rın za man için de bo yun la rı uza mış ve
zü ra fa la ra dö nü şü ver miş ler di. Men del'in
1865 yı lın da keş fet ti ği ka lı tım ka nun la rı,
ya şam sı ra sın da ka za nı lan özel lik le rin
son ra ki ne sil le re ak ta rıl ma sı nın müm -
kün ol ma dı ğı nı is pat la mış tır. Böy le ce
La marck'ın zü ra fa ma sa lı da ta ri he ka -
rış mış tır.

La marck'ın Et ki si

Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl olu şa bi lir di? Dar win, ken di

dö ne mi nin il kel bi lim an la yı şı için de, bu so ru yu La marck'a da ya na rak

ce vap la ma ya ça lış mış tı. Dar win'den ön ce ya şa mış olan Fran sız bi yo -

log La marck'a gö re, can lı lar ya şam la rı sı ra sın da ge çir dik le ri fi zik sel

de ği şik lik le ri son ra ki nes le ak ta rı yor lar, ne sil den ne si le bi ri ken bu

özel lik ler so nu cun da ye ni tür ler or ta ya çı kı yor du. Ör ne ğin La marck'a

gö re zü ra fa lar cey lan lar dan tü re miş ler di, yük sek ağaç la rın yap rak la -

rı nı ye mek için ça ba lar ken ne sil den ne si le bo yun la rı uza mış tı. 

Dar win de ben ze ri ör nek ler

ver miş, ör ne ğin Tür le rin

Kö ke ni ad lı ki ta bın -

da, yi ye cek bul -

mak için su ya

gi ren ba zı ayı -

la rın za man la

ba li na la ra dö -

nüş tü ğü nü id -

dia et miş ti.8



Ama Men del'in keş fet ti ği ve 20. yüz yıl da ge li şen ge ne tik bi li miy -

le ke sin le şen ka lı tım ka nun la rı, ka za nıl mış özel lik le rin son ra ki ne sil -

le re ak ta rıl ma sı ef sa ne si ni ke sin ola rak yık tı. Böy le ce do ğal se lek si yon

"tek ba şı na" ve do la yı sıy la tü müy le et ki siz bir me ka niz ma ola rak kal -

mış olu yor du.

Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar

Dar wi nist ler ise bu du ru ma bir çö züm bu la bil mek için 1930'la rın

son la rın da, "Mo dern Sen te tik Te ori"yi ya da da ha yay gın is miy le neo-

Dar wi nizm'i or ta ya at tı lar. Neo-Dar wi nizm, do ğal se lek si yo nun ya nı -

na "fay da lı de ği şik lik se be bi" ola rak mu tas yon la rı, ya ni can lı la rın gen -

le rin de rad yas yon gi bi dış et ki ler ya da kop ya la ma ha ta la rı so nu cun -

da olu şan bo zul ma la rı ek le di. 

Bu gün de ha la dün ya da ev rim adı na ge çer li li ği ni ko ru yan  mo -

del neo-Dar wi nizm'dir. Te ori, yer yü zün de bu lu nan mil yon lar ca can lı

tü rü nün, bu can lı la rın, ku lak, göz,

ak ci ğer, ka nat gi bi sa yı sız komp -

leks or gan la rı nın "mu tas yon la ra",

ya ni ge ne tik bo zuk luk la ra da ya lı

bir sü reç so nu cun da oluş tu ğu nu id -

dia et mek te dir. Ama te ori yi ça re siz

bı ra kan açık bir bi lim sel ger çek var -

dır: Mu tas yon lar can lı la rı ge liş tir -

mez ler, ak si ne her za man için can -

lı la ra za rar ve rir ler.

Bu nun ne de ni çok ba sit tir:

DNA çok komp leks bir dü ze ne sa -

hip tir. Bu mo le kül üze rin de olu şan

her han gi ras ge le bir et ki an cak za -
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Rast ge le mu tas yon lar in san la ra ve di -
ğer tüm can lı la ra hiç bir za man fay da
sağ la maz, ge nel lik le za rar ve rir ler. Re -
sim de mu tas yo na uğ ra dı ğı için iki
baş lı ola rak doğ muş bir bu za ğı gö rü -
lü yor.



rar ve rir. Ame ri ka lı ge ne tik çi B. G. Ran ga nat han bu nu şöy le açık lar:

Mu tas yon lar kü çük, ras ge le ve za rar lı dır lar. Çok en der ola rak

mey da na ge lir ler ve en iyi ih ti mal le et ki siz dir ler. Bu üç özel lik,

mu tas yon la rın ev rim sel bir ge liş me mey da na ge ti re me ye ce ği ni

gös te rir. Za ten yük sek de re ce de özel leş miş bir or ga niz ma da

mey da na ge le bi le cek rast lan tı sal bir de ği şim, ya et ki siz ola cak tır

ya da za rar lı. Bir kol sa atin de mey da na ge le cek ras ge le bir de ği -

şim kol sa ati ni ge liş tir me ye cek tir. Ona bü yük ih ti mal le za rar ve -

re cek ve ya en iyi ih ti mal le et ki siz ola cak tır. Bir dep rem bir şeh ri

ge liş tir mez, ona yı kım ge ti rir. 9

Ni te kim bu gü ne ka dar hiç bir ya rar lı, ya ni ge ne tik bil gi yi ge liş ti -

ren mu tas yon ör ne ği göz lem len me di. Tüm mu tas yon la rın za rar lı ol -

du ğu gö rül dü. An la şıl dı ki, ev rim te ori si nin "ev rim me ka niz ma sı"

ola rak gös ter di ği mu tas yon lar, ger çek te can lı la rı sa de ce tah rip eden,

sa kat bı ra kan ge ne tik olay lar dır. (İn san lar da mu tas yo nun en sık gö rü -

len et ki si de kan ser dir.) El bet te tah rip edi ci bir me ka niz ma "ev rim me -

ka niz ma sı" ola maz. Do ğal se lek si yon ise, Dar win'in de ka bul et ti ği gi -

bi, "tek ba şı na hiç bir şey ya pa maz." Bu ger çek biz le re do ğa da hiç bir

"ev rim me ka niz ma sı" ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir. Ev rim me ka niz ma -

sı ol ma dı ğı na gö re de, ev rim de nen ha ya li sü reç ya şan mış ola maz.

Fo sil Ka yıt la rı: Ara Form lar dan Eser Yok

Ev rim te ori si nin id dia et ti ği se nar yo nun ya şan ma mış ol du ğu nun

en açık gös ter ge si ise fo sil ka yıt la rı dır.

Ev rim te ori si ne gö re bü tün can lı lar bir bir le rin den tü re miş ler dir.

Ön ce den var olan bir can lı tü rü, za man la bir di ğe ri ne dö nüş müş ve

bü tün tür ler bu şe kil de or ta ya çık mış lar dır. Te ori ye gö re bu dö nü şüm

yüz mil yon lar ca yıl sü ren uzun bir za man di li mi ni kap sa mış ve ka de -

me ka de me iler le miş tir. 

Bu du rum da, id dia edi len uzun dö nü şüm sü re ci için de sa yı sız
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YAŞAYAN FOSİLLER EVRİMİ ÇÜRÜTÜYOR

295 milyon yıllık
deniz kestanesi
fosili

50 milyon yıllık seko-
ya yaprağı fosili

Fo sil ler, ev ri min hiç bir za man ya şan ma dı ğı nın is pa tı dır. Fo sil ka yıt la rı nın or ta ya

koy du ğu gi bi, can lı lar sa hip ol duk la rı tüm özel lik ler le bir an da var ol muş lar ve soy -

la rı de vam et ti ği müd det çe en kü çük bir de ği şik lik ge çir me miş ler dir. Ba lık lar hep ba -

lık, bö cek ler hep bö cek, sü rün gen ler hep sü rün gen ola rak var ol muş tur. Tür le rin aşa -

ma aşa ma oluş tu ğu id di ası nın bi lim sel hiç bir ge çer li li ği yok tur. Tüm canlıları Yüce

Allah yaratmıştır.

54 - 37 milyon yıllık güneş balığı fosili

125 milyon
yıllık köpüklü
Ağustos bö-
ceği fosili



"ara tür ler"in oluş muş ve ya şa mış ol ma la rı ge re kir. 

Ör ne ğin geç miş te, ba lık özel lik le ri ni ta şı ma la rı na rağ men, bir

yan dan da ba zı sü rün gen özel lik le ri ka zan mış olan ya rı ba lık-ya rı sü -

rün gen can lı lar ya şa mış ol ma lı dır. Ya da sü rün gen özel lik le ri ni ta şır -

ken, bir yan dan da ba zı kuş özel lik le ri ka zan mış sü rün gen-kuş lar or -

ta ya çık mış ol ma lı dır. Bun lar, bir ge çiş sü re cin de ol duk la rı için de, sa -

kat, ek sik, ku sur lu can lı lar ol ma lı dır. Ev rim ci ler geç miş te ya şa mış ol -

duk la rı na inan dık la rı bu te orik ya ra tık la ra "ara-ge çiş for mu" adı nı ve -

rir ler. 

Eğer ger çek ten bu tür can lı lar geç miş te ya şa mış lar sa bun la rın sa -

yı la rı nın ve çe şit le ri nin mil yon lar ca hat ta mil yar lar ca ol ma sı ge re kir.

Ve bu ucu be can lı la rın ka lın tı la rı na mut la ka fo sil ka yıt la rın da rast lan -

ma sı ge re kir. Dar win, Tür le rin Kö ke ni'nde bu nu şöy le açık la mış tır:

Eğer te orim doğ ruy sa, tür le ri bir bi ri ne bağ la yan sa yı sız ara-ge çiş

çe şit le ri mut la ka ya şa mış ol ma lı dır... Bun la rın ya şa mış ol duk la -

rı nın ka nıt la rı da sa de ce fo sil ka lın tı la rı ara sın da bu lu na bi lir. 10

Dar win'in Yı kı lan Umut la rı

An cak 19. yüz yı lın or ta sın dan bu ya na dün ya nın dört bir ya nın -

da hum ma lı fo sil araş tır ma la rı ya pıl dı ğı hal de bu ara ge çiş form la rı na

rast la na ma mış tır. Ya pı lan ka zı lar da ve araş tır ma lar da el de edi len bü -

tün bul gu lar, ev rim ci le rin bek le dik le ri nin ak si ne, can lı la rın yer yü -

zün de bir den bi re, ek sik siz ve ku sur suz bir bi çim de or ta ya çık tık la rı nı

gös ter miş tir.

Ün lü İn gi liz pa le on to log (fo sil bi lim ci) De rek W. Ager, bir ev rim -

ci ol ma sı na kar şın bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de tay lı ola rak in ce le di ği miz -

de, tür ler ya da sı nıf lar se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola rak ay nı ger -

çek le kar şı la şı rız; ka de me li ev rim le ge li şen de ğil, ani den yer yü -

zün de olu şan grup lar gö rü rüz.11
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Ya ni fo sil ka yıt la rın da, tüm can lı tür le ri, ara la rın da hiç bir ge çiş

for mu ol ma dan ek sik siz bi çim le riy le ani den or ta ya çık mak ta dır lar.

Bu, Dar win'in ön gö rü le ri nin tam ak si dir. Da ha sı, bu can lı tür le ri nin

ya ra tıl dık la rı nı gös te ren çok güç lü bir de lil dir. Çün kü bir can lı tü rü -

nün, ken di sin den ev rim leş ti ği hiç bir ata sı ol ma dan, bir an da ve ku -

sur suz ola rak or ta ya çık ma sı nın tek açık la ma sı, o tü rün ya ra tıl mış ol -

ma sı dır. Bu ger çek, ün lü ev rim ci Bi yo log Do ug las Fu tuy ma ta ra fın -

dan da ka bul edi lir:

Ya ra tı lış ve ev rim, ya şa yan can lı la rın kö ke ni hak kın da ya pı la bi -

le cek ye ga ne iki açık la ma dır. Can lı lar dün ya üze rin de ya ta ma -

men mü kem mel ve ek sik siz bir bi çim de or ta ya çık mış lar dır ya da

böy le ol ma mış tır. Eğer böy le ol ma dıy sa, bir de ği şim sü re ci sa ye -

sin de ken di le rin den ön ce var olan ba zı can lı tür le rin den ev rim le -

şe rek mey da na gel miş ol ma lı dır lar. Ama eğer ek sik siz ve mü -

kem mel bir bi çim de or ta ya çık mış lar sa, o hal de son suz güç sa hi -

bi bir akıl ta ra fın dan ya ra tıl mış ol ma la rı ge re kir.12

Fo sil ler ise, can lı la rın yer yü zün de ek sik siz ve mü kem mel bir bi -

çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter mek te dir. Ya ni "tür le rin kö ke ni", Dar -

win'in san dı ğı nın ak si ne, ev rim de ğil ya ra tı lış tır.

İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı

Ev rim te ori si ni sa vu nan la rın en çok gün de me ge tir dik le ri ko nu,

in sa nın kö ke ni ko nu su dur. Bu ko nu da ki Dar wi nist id dia, bu gün ya -

şa yan mo dern in sa nın may mun su bir ta kım ya ra tık lar dan gel di ği ni

var sa yar. 4-5 mil yon yıl ön ce baş la dı ğı var sa yı lan bu sü reç te, mo dern

in san ile ata la rı ara sın da ba zı "ara form"la rın ya şa dı ğı id dia edi lir.

Ger çek te tü müy le ha ya li olan bu se nar yo da dört te mel "ka te go ri" sa -

yı lır:

1- Aust ra lo pit he cus

2- Ho mo ha bi lis
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3- Ho mo erec tus

4- Ho mo sa pi ens

Ev rim ci ler, in san la rın söz de ilk may mun su ata la rı na "gü ney

may mu nu" an la mı na ge len "Aust ra lo pit he cus" is mi ni ve rir ler. Bu can lı -

lar ger çek te so yu tü ken miş bir may mun tü rün den  baş ka bir şey de -

ğil dir. Lord Solly Zuc ker man ve Prof. Char les Ox nard gi bi İn gil te re ve

ABD'den dün ya ca ün lü iki ana to mis tin Aust ra lo pit he cus ör nek le ri

üze rin de yap tık la rı çok ge niş kap sam lı ça lış ma lar, bu can lı la rın sa de -

ce so yu tü ken miş bir may mun tü rü ne ait ol duk la rı nı ve in san lar la hiç -

bir ben zer lik ta şı ma dık la rı nı gös ter miş tir.13

Ev rim ci ler in san ev ri mi nin bir son ra ki saf ha sı nı da, "ho mo" ya ni

in san ola rak sı nıf lan dı rır lar. İd di aya gö re ho mo se ri sin de ki can lı lar,

Aust ra lo pit he cus lar'dan da ha ge liş miş ler dir. Ev rim ci ler, bu fark lı

can lı la ra ait fo sil le ri ar dı ar dı na di ze rek ha ya li bir ev rim şe ma sı oluş -

tu rur lar. Bu şe ma ha ya li dir, çün kü ger çek te bu fark lı sı nıf la rın ara sın -

da ev rim sel bir iliş ki ol du ğu as la is pat la na ma mış tır. Ev rim te ori si nin

20. yüz yıl da ki en önem li sa vu nu cu la rın dan bi ri olan Ernst Mayr, "Ho -

mo sa pi ens'e uza nan zin cir ger çek te ka yıp tır" di ye rek bu nu ka bul

eder.14

Ev rim ci ler "Aust ra lo pit he cus > Ho mo ha bi lis > Ho mo erec tus > Ho mo

sa pi ens" sı ra la ma sı nı ya zar ken, bu tür le rin her bi ri nin, bir son ra ki nin

ata sı ol du ğu iz le ni mi ni ve rir ler. Oy sa pa le oant ro po log la rın son bul -

gu la rı, Aust ra lo pit he cus, Ho mo ha bi lis ve Ho mo erec tus'un dün ya'nın

fark lı böl ge le rin de ay nı dö nem ler de ya şa dık la rı nı gös ter mek te dir.15

Da ha sı Ho mo erec tus sı nıf la ma sı na ait in san la rın bir bö lü mü çok

mo dern za man la ra ka dar ya şa mış lar, Ho mo sa pi ens ne an der ta len sis

ve Ho mo sa pi ens sa pi ens (mo dern in san) ile ay nı or tam da yan ya na

bu lun muş lar dır.16

Bu ise el bet te bu sı nıf la rın bir bir le ri nin ata la rı ol duk la rı id di ası -

nın ge çer siz li ği ni açık ça or ta ya koy mak ta dır. Har vard Üni ver si te si
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pa le on to log la rın dan Step hen Jay Go uld, ken di si de bir ev rim ci ol ma -

sı na kar şın, Dar wi nist te ori nin içi ne gir di ği bu çık ma zı şöy le açık lar:

Eğer bir bi ri ile pa ra lel bir bi çim de ya şa yan üç fark lı ho mi nid (in -

sa nım sı) çiz gi si var sa, o hal de bi zim soy ağa cı mı za ne ol du?

Açık tır ki, bun la rın bi ri di ğe rin den gel miş ola maz. Da ha sı, bi ri

di ğe riy le kar şı laş tı rıl dı ğın da ev rim sel bir ge liş me tren di gös ter -

me mek te dir ler. 17

Kı sa ca sı, med ya da ya da ders ki tap la rın da yer alan ha ya li bir ta -

kım "ya rı may mun, ya rı in san" can lı la rın çi zim le riy le, ya ni sırf pro pa -

gan da yo luy la ayak ta tu tul ma ya ça lı şı lan in sa nın ev ri mi se nar yo su,

hiç bir bi lim sel te me li ol ma yan bir ma sal dan iba ret tir. 

Bu ko nu yu uzun yıl lar in ce le yen, özel lik le Aust ra lo pit he cus fo -

sil le ri üze rin de 15 yıl araş tır ma ya pan İn gil te re'nin en ün lü ve say gın

bi lim adam la rın dan Lord Solly Zuc ker man, bir ev rim ci ol ma sı na rağ -

men, or ta da may mun su can lı lar dan in sa na uza nan ger çek bir soy ağa -

cı ol ma dı ğı so nu cu na var mış tır.

Zuc ker man bir de il ginç bir "bi lim ska la sı" yap mış tır. Bi lim sel

ola rak ka bul et ti ği bil gi dal la rın dan, bi lim dı şı ola rak ka bul et ti ği bil -

gi dal la rı na ka dar bir yel pa ze oluş tur muş tur. Zuc ker man'ın bu tab lo -

su na gö re en "bi lim sel" -ya ni so mut ve ri le re da ya nan- bil gi dal la rı

kim ya ve fi zik tir. Yel pa ze de bun lar dan son ra bi yo lo ji bi lim le ri, son ra

da sos yal bi lim ler ge lir. Yel pa ze nin en ucun da, ya ni en "bi lim dı şı" sa -

yı lan kı sım da ise, Zuc ker man'a gö re, te le pa ti, al tın cı his gi bi "du yum

öte si al gı la ma"  kav ram la rı ve bir de "in sa nın ev ri mi" var dır! Zuc ker -

man, yel pa ze nin bu ucu nu şöy le açık lar:

Ob jek tif ger çek li ğin ala nın dan çı kıp da, bi yo lo jik bi lim ola rak

var sa yı lan bu alan la ra -ya ni du yum öte si al gı la ma ya ve in sa nın

fo sil ta ri hi nin yo rum lan ma sı na- gir di ği miz de, ev rim te ori si ne

ina nan bir kim se için her şe yin müm kün ol du ğu nu gö rü rüz. Öy -

le ki te ori le ri ne ke sin lik le ina nan bu kim se le rin çe liş ki li ba zı yar -

gı la rı ay nı an da ka bul et me le ri bi le müm kün dür.18
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İş te in sa nın ev ri mi ma sa lı da, te ori le ri ne kö rü kö rü ne ina nan bir -

ta kım in san la rın bul duk la rı ba zı fo sil le ri ön yar gı lı bir bi çim de yo -

rum la ma la rın dan iba ret tir.

Dar win For mü lü!

Şim di ye ka dar ele al dı ğı mız tüm tek nik de lil le rin ya nın da, is ter -

se niz ev rim ci le rin na sıl saç ma bir ina nı şa sa hip ol duk la rı nı bir de ço -

cuk la rın bi le an la ya bi le ce ği ka dar açık bir ör nek le özet le ye lim. 

Ev rim te ori si can lı lı ğın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir.

Do la yı sıy la bu id di aya gö re can sız ve şu ur suz atom lar bi ra ra ya ge le -

rek ön ce hüc re yi oluş tur muş lar dır ve son ra sın da ay nı atom lar bir şe -

kil de di ğer can lı la rı ve in sa nı mey da na ge tir miş ler dir. Şim di dü şü ne -

lim; can lı lı ğın ya pı ta şı olan kar bon, fos for, azot, po tas yum gi bi ele -

ment le ri bi ra ra ya ge tir di ği miz de bir yı ğın olu şur. Bu atom yı ğı nı, han -

gi iş lem den ge çi ri lir se ge çi ril sin, tek bir can lı oluş tu ra maz. İs ter se niz

bu ko nu da bir "de ney" ta sar la ya lım ve ev rim ci le rin as lın da sa vun -

duk la rı, ama yük sek ses le di le ge ti re me dik le ri id di ayı on lar adı na

"Dar win For mü lü" adıy la in ce le ye lim:

Ev rim ci ler, çok sa yı da bü yük va ri lin içi ne can lı lı ğın ya pı sın da

bu lu nan fos for, azot, kar bon, ok si jen, de mir, mag nez yum gi bi ele -

ment ler den bol mik tar da koy sun lar. Hat ta nor mal şart lar da bu lun ma -

yan an cak bu ka rı şı mın için de bu lun ma sı nı ge rek li gör dük le ri mal ze -

me le ri de bu va ril le re ek le sin ler. Ka rı şım la rın içi ne, is te dik le ri ka dar

ami no asit, is te dik le ri ka dar da (bir te ki nin bi le rast lan tı sal oluş ma ih -

ti ma li 10-950 olan) pro te in dol dur sun lar. Bu ka rı şım la ra is te dik le ri

oran da ısı ve nem ver sin ler. Bun la rı is te dik le ri ge liş miş ci haz lar la ka -

rış tır sın lar. Va ril le rin ba şı na da dün ya nın ön de ge len bi lim adam la rı -

nı koy sun lar. Bu uz man lar ba ba dan oğu la, ku şak tan ku şa ğa ak ta ra rak

nö bet le şe mil yar lar ca, hat ta tril yon lar ca se ne sü rek li va ril le rin ba şın -
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da bek le sin ler. Bir can lı nın oluş ma sı için han gi şart la rın var ol ma sı ge -

rek ti ği ne ina nı lı yor sa hep si ni kul lan mak ser best ol sun. An cak, ne ya -

par lar sa yap sın lar o va ril ler den ke sin lik le bir can lı çı kar ta maz lar. Zü -

ra fa la rı, as lan la rı, arı la rı, ka nar ya la rı, bül bül le ri, pa pa ğan la rı, at la rı,

yu nus la rı, gül le ri, or ki de le ri, zam bak la rı, ka ran fil le ri, muz la rı, por ta -

kal la rı, el ma la rı, hur ma la rı, do ma tes le ri, ka vun la rı, kar puz la rı, in cir -

le ri, zey tin le ri, üzüm le ri, şef ta li le ri, ta vus kuş la rı nı, sü lün le ri, renk

renk ke le bek le ri ve bun lar gi bi mil yon lar ca can lı tü rün den hiç bi ri ni

oluş tu ra maz lar. De ğil bu ra da bir ka çı nı say dı ğı mız bu can lı var lık la rı,

bun la rın tek bir hüc re si ni bi le el de ede mez ler. 

Kı sa ca sı, bi linç siz atom lar bi ra ra ya ge le rek hüc re yi oluş tu ra -

maz lar. Son ra ye ni bir ka rar ve re rek bir hüc re yi iki ye bö lüp, son ra art

ar da baş ka ka rar lar alıp, elekt ron mik ros ko bu nu bu lan, son ra ken di

hüc re ya pı sı nı bu mik ros kop al tın da iz le yen pro fe sör le ri oluş tu ra -

maz lar. Mad de, an cak Allah'ın üs tün ya rat ma sıy la ha yat bu lur. Bu -

nun ak si ni id dia eden ev rim te ori si ise, ak la ta ma men ay kı rı bir saf sa -

ta dır. Ev rim ci le rin or ta ya at tı ğı id di alar üze rin de bi raz bi le dü şün -

mek, üst te ki ör nek te ol du ğu gi bi, bu ger çe ği açık ça gös te rir.

Göz ve Ku lak ta ki Tek no lo ji

Ev rim te ori si nin ke sin lik le açık la ma ge ti re me ye ce ği bir di ğer ko -

nu ise göz ve ku lak ta ki üs tün al gı la ma ka li te si dir.

Göz le il gi li ko nu ya geç me den ön ce "Na sıl gö rü rüz?" so ru su na kı -

sa ca ce vap ve re lim. Bir ci sim den ge len ışın lar, göz de re ti na ya ters ola -

rak dü şer. Bu ışın lar, bu ra da ki hüc re ler ta ra fın dan elekt rik sin yal le ri -

ne dö nüş tü rü lür ve bey nin ar ka kıs mın da ki gör me mer ke zi de ni len

kü çü cük bir nok ta ya ula şır. Bu elekt rik sin yal le ri bir di zi iş lem den

son ra be yin de ki bu mer kez de gö rün tü ola rak al gı la nır. Bu bil gi den

son ra şim di dü şü ne lim:
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Be yin ışı ğa ka pa lı dır. Ya ni bey nin içi kap ka ran lık tır, ışık bey nin

bu lun du ğu ye re ka dar gi re mez. Gö rün tü mer ke zi de ni len yer kap ka -

ran lık, ışı ğın as la ulaş ma dı ğı, bel ki de hiç kar şı laş ma dı ğı nız ka dar ka -

ran lık bir yer dir. An cak siz bu zi fi ri ka ran lık ta ışık lı, pı rıl pı rıl bir dün -

ya yı sey ret mek te si niz.

Üs te lik bu o ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü dür ki 21. yüz yıl tek -

no lo ji si bi le her tür lü im ka na rağ men bu net li ği sağ la ya ma mış tır. Ör -

ne ğin şu an da oku du ğu nuz ki ta ba, ki ta bı tu tan el le ri ni ze ba kın, son ra

ba şı nı zı kal dı rın ve çev re ni ze ba kın. Şu an da gör dü ğü nüz net lik ve

ka li te de ki bu gö rün tü yü baş ka bir yer de gör dü nüz mü? Bu ka dar net

bir gö rün tü yü si ze dün ya nın bir nu ma ra lı te le viz yon şir ke ti nin üret ti -

ği en ge liş miş te le viz yon ek ra nı da hi ve re mez. 100 yıl dır bin ler ce mü -

hen dis bu net li ğe ulaş ma ya ça lış mak ta dır. Bu nun için fab ri ka lar, dev

te sis ler ku rul mak ta, araş tır ma lar ya pıl mak ta, plan lar ve ta sa rım lar ge -

liş ti ril mek te dir. Yi ne bir TV ek ra nı na ba kın, bir de şu an da eli niz de

tut tu ğu nuz bu ki ta ba. Ara da bü yük bir net lik ve ka li te far kı ol du ğu -

nu gö re cek si niz. Üs te lik, TV ek ra nı si ze iki bo yut lu bir gö rün tü gös te -

rir, oy sa siz üç bo yut lu, de rin lik li bir pers pek ti fi iz le mek te si niz. 

Uzun yıl lar dır on bin ler ce mü hen dis üç bo yut lu TV yap ma ya,

gö zün gör me ka li te si ne ulaş ma ya ça lış mak ta dır lar. Evet, üç bo yut lu

bir te le viz yon sis te mi ya pa bil di ler ama onu da göz lük tak ma dan üç

bo yut lu gör mek müm kün de ğil, kal dı ki bu su ni bir üç bo yut tur. Ar -

ka ta raf da ha bu la nık, ön ta raf ise ka ğıt tan de kor gi bi du rur. Hiç bir za -

man gö zün gör dü ğü ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü oluş maz. Ka me -

ra da da, te le viz yon da da mut la ka gö rün tü kay bı mey da na ge lir. 

İş te ev rim ci ler, bu ka li te li ve net gö rün tü yü oluş tu ran me ka niz -

ma nın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir ler. Şim di bi ri si ze, oda -

nız da du ran te le viz yon te sa düf ler so nu cun da oluş tu, atom lar bi ra ra -

ya gel di ve bu gö rün tü oluş tu ran ale ti mey da na ge tir di de se ne dü şü -



nür sü nüz? Bin ler ce ki şi nin bi ra ra ya ge lip ya pa ma dı ğı nı şu ur suz

atom lar na sıl yap sın? 

Gö zün gör dü ğün den da ha il kel olan bir gö rün tü yü oluş tu ran

alet te sa dü fen olu şa mı yor sa, gö zün ve gö zün gör dü ğü gö rün tü nün

de te sa dü fen olu şa ma ya ca ğı çok açık tır. Ay nı du rum ku lak için de ge -

çer li dir. Dış ku lak, çev re de ki ses le ri ku lak kep çe si va sı ta sıy la top la yıp

or ta ku la ğa ile tir; or ta ku lak al dı ğı ses tit re şim le ri ni güç len di re rek iç

ku la ğa ak ta rır; iç ku lak da bu tit re şim le ri elekt rik sin yal le ri ne dö nüş -

tü re rek bey ne gön de rir. Ay nen gör me de ol du ğu gi bi duy ma iş le mi de

be yin de ki duy ma mer ke zin de ger çek le şir. 

Göz de ki du rum ku lak için de ge çer li dir, ya ni be yin, ışık gi bi se -

se de ka pa lı dır, ses ge çir mez. Do la yı sıy la dı şa rı sı ne ka dar gü rül tü lü

de ol sa bey nin içi ta ma men ses siz dir. Bu na rağ men en net ses ler be -

yin de al gı la nır. Ses ge çir me yen bey ni niz de bir or kest ra nın sen fo ni le -

ri ni din ler si niz, ka la ba lık bir or ta mın tüm gü rül tü sü nü du yar sı nız.

Ama o an da has sas bir ci haz la bey ni ni zin için de ki ses dü ze yi öl çül se,

bu ra da kes kin bir ses siz li ğin ha kim ol du ğu gö rü le cek tir. Net bir gö -

rün tü el de ede bil mek ümi diy le tek no lo ji na sıl kul la nı lı yor sa, ses için

de ay nı ça ba lar on lar ca yıl dır sür dü rül mek te dir. Ses ka yıt ci haz la rı,

mü zik set le ri, bir çok elekt ro nik alet, se si al gı la yan mü zik sis tem le ri bu

ça lış ma lar dan ba zı la rı dır. An cak, tüm tek no lo ji ye, bu tek no lo ji de ça lı -

şan bin ler ce mü hen di se ve uz ma na rağ men ku la ğın oluş tur du ğu net -

lik ve ka li te de bir se se ula şı la ma mış tır. 

En bü yük mü zik sis te mi şir ke ti nin üret ti ği en ka li te li mü zik se ti -

ni dü şü nün. Se si kay det ti ğin de mut la ka se sin bir kıs mı kay bo lur ve ya

az da ol sa mut la ka pa ra zit olu şur ve ya mü zik se ti ni aç tı ğı nız da da ha

mü zik baş la ma dan bir cı zır tı mut la ka du yar sı nız. An cak in san vü cu -

dun da ki tek no lo ji nin ürü nü olan ses ler son de re ce net ve ku sur suz -

dur. Bir in san ku la ğı, hiç bir za man mü zik se tin de ol du ğu gi bi cı zır tı lı
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ve ya pa ra zit li al gı la maz; ses ne ise tam ve net bir bi çim de onu al gı lar.

Bu du rum, in san ya ra tıl dı ğı gün den bu ya na böy le dir. Şim di ye ka dar

in sa noğ lu nun yap tı ğı hiç bir gö rün tü ve ses ci ha zı, göz ve ku lak ka dar

has sas ve ba şa rı lı bi rer al gı la yı cı ola ma mış tır. An cak gör me ve işit me

ola yın da, tüm bun la rın öte sin de, çok bü yük bir ger çek da ha var dır.

Bey nin İçin de Gö ren ve Du yan Şu ur Ki me Ait tir?

Bey nin için de, ışıl ışıl renk li bir dün ya yı sey re den, sen fo ni le ri,

kuş la rın cı vıl tı la rı nı din le yen, gü lü kok la yan kim dir?

İn sa nın göz le rin den, ku lak la rın dan, bur nun dan ge len uya rı lar,

elekt rik sin ya li ola rak bey ne gi der. Bi yo lo ji, fiz yo lo ji ve ya bi yo kim ya

ki tap la rın da bu gö rün tü nün be yin de na sıl oluş tu ğu na da ir bir çok de -

tay okur su nuz. An cak, bu ko nu hak kın da ki en önem li ger çe ğe hiç bir

yer de rast la ya maz sı nız: Be yin de, bu elekt rik sin yal le ri ni gö rün tü, ses,

ko ku ve his ola rak al gı la yan kim dir? Bey nin için de gö ze, ku la ğa, bur -

na ih ti yaç duy ma dan tüm bun la rı al gı la yan bir şu ur bu lun mak ta dır.

Bu şu ur ki me ait tir?
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Bü tün ha ya tı mı zı bey ni mi zin için de ya şa rız. Gör dü ğü müz in san lar, kok la dı -
ğı mız çi çek ler, din le di ği miz mü zik, tat tı ğı mız mey ve ler, eli miz de his set ti ği -
miz ıs lak lık... Bun la rın hep si bey ni miz de olu şur. Ger çek te ise bey ni miz de,
ne renk ler, ne ses ler, ne de gö rün tü ler var dır. Be yin de bu lu na bi le cek tek şey
elek trik sin yal le ri dir. Kı sa ca sı biz, bey ni miz de ki elek trik sin yal le ri nin oluş -
tur du ğu bir dün ya da ya şa rız. Bu bir gö rüş ve ya var sa yım de ğil, dün ya yı na -
sıl al gı la dı ğı mız la il gi li bi lim sel bir açık la ma dır.
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El bet te bu şu ur bey ni oluş tu ran si nir ler, yağ ta ba ka sı ve si nir

hüc re le ri ne ait de ğil dir. İş te bu yüz den, her şe yin mad de den iba ret ol -

du ğu nu zan ne den Dar wi nist-ma ter ya list ler bu so ru la ra hiç bir ce vap

ve re me mek te dir ler. Çün kü bu şu ur, Al lah'ın ya rat mış ol du ğu ruh tur.

Ruh, gö rün tü yü sey ret mek için gö ze, se si duy mak için ku la ğa ih ti yaç

duy maz. Bun la rın da öte sin de dü şün mek için bey ne ih ti yaç duy maz. 

Bu açık ve il mi ger çe ği oku yan her in sa nın, bey nin için de ki bir -

kaç san ti met re küp lük, kap ka ran lık me ka na tüm ka ina tı üç bo yut lu,

renk li, göl ge li ve ışık lı ola rak sığ dı ran yü ce Al lah'ı dü şü nüp, O'ndan

kor kup, O'na sı ğın ma sı ge re kir. 

Ma ter ya list Bir İnanç

Bu ra ya ka dar in ce le dik le ri miz, ev rim te ori si nin bi lim sel bul gu -

lar la açık ça çe li şen bir id dia ol du ğu nu gös ter mek te dir. Te ori nin ha ya -

tın kö ke ni hak kın da ki id di ası bi li me ay kı rı dır, öne sür dü ğü ev rim me -

ka niz ma la rı nın hiç bir ev rim leş ti ri ci et ki si yok tur ve fo sil ler te ori nin

ge rek tir di ği ara form la rın ya şa ma dık la rı nı gös ter mek te dir. Bu du -

rum da, el bet te, ev rim te ori si nin bi li me ay kı rı bir dü şün ce ola rak bir

ke na ra atıl ma sı ge re kir. Ni te kim ta rih bo yun ca dün ya mer kez li ev ren

mo de li gi bi pek çok dü şün ce, bi li min gün de min den çı ka rıl mış tır.

Ama ev rim te ori si ıs rar la bi li min gün de min de tu tul mak ta dır. Hat ta

ba zı in san lar te ori nin eleş ti ril me si ni "bi li me sal dı rı" ola rak gös ter me -

ye bi le ça lış mak ta dır lar. Pe ki ne den?..

Bu du ru mun ne de ni, ev rim te ori si nin ba zı çev re ler için, ken di -

sin den as la vaz ge çi le me ye cek dog ma tik bir ina nış olu şu dur. Bu çev -

re ler, ma ter ya list fel se fe ye kö rü kö rü ne bağ lı dır lar ve Dar wi nizm'i de

do ğa ya ge ti ri le bi le cek ye ga ne ma ter ya list açık la ma ol du ğu için be -

nim se mek te dir ler. Ba zen bu nu açık ça iti raf da eder ler. Har vard Üni -

ver si te si'nden ün lü bir ge ne tik çi ve ay nı za man da ön de ge len bir ev -

rim ci olan Ric hard Le won tin, "ön ce ma ter ya list, son ra bi lim ada mı"



ol du ğu nu şöy le iti raf et mek te dir:

Bi zim ma ter ya liz me bir inan cı mız var, 'a pri ori' (ön ce den ka bul

edil miş, doğ ru var sa yıl mış) bir inanç bu. Bi zi dün ya ya ma ter ya -

list bir açık la ma ge tir me ye zor la yan şey, bi li min yön tem le ri ve

ku ral la rı de ğil. Ak si ne, ma ter ya liz me olan 'a pri ori' bağ lı lı ğı mız

ne de niy le, dün ya ya ma ter ya list bir açık la ma ge ti ren araş tır ma

yön tem le ri ni ve kav ram la rı kur gu lu yo ruz. Ma ter ya lizm mut lak

doğ ru ol du ğu na gö re de, İla hi bir açık la ma nın sah ne ye gir me si -

ne izin ve re me yiz.19

Bu söz ler, Dar wi nizm'in, ma ter ya list fel se fe ye bağ lı lık uğ ru na

ya şa tı lan bir dog ma ol du ğu nun açık ifa de le ri dir. Bu dog ma, mad de -

den baş ka hiç bir var lık ol ma dı ğı nı var sa yar. Bu ne den le de can sız, bi -

linç siz mad de nin, ha ya tı ya rat tı ğı na ina nır. Mil yon lar ca fark lı can lı

tü rü nün; ör ne ğin kuş la rın, ba lık la rın, zü ra fa la rın, kap lan la rın, bö cek -

le rin, ağaç la rın, çi çek le rin, ba li na la rın ve in san la rın mad de nin ken di

için de ki et ki le şim ler le, ya ni ya ğan yağ mur la, ça kan şim şek le, can sız

mad de nin için den oluş tu ğu nu ka bul eder. Ger çek te ise bu, hem ak la

hem bi li me ay kı rı bir ka bul dür. Ama Dar wi nist ler ken di de yim le riy le

"İla hi bir açık la ma nın sah ne ye gir me me si" için, bu ka bu lü sa vun ma ya

de vam et mek te dir ler. 

Can lı la rın kö ke ni ne ma ter ya list bir ön yar gı ile bak ma yan in san -

lar ise, şu açık ger çe ği gö re cek ler dir: Tüm can lı lar, üs tün bir güç, bil -

gi ve ak la sa hip olan bir Ya ra tı cı nın ese ri dir ler. Ya ra tı cı, tüm ev re ni

yok tan var eden, en ku sur suz bi çim de dü zen le yen ve tüm can lı la rı ya -

ra tıp şe kil len di ren Al lah'tır.

Ev rim Te ori si Dün ya Ta ri hi nin 
En Et ki li Bü yü sü dür

Bu ra da şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ön yar gı sız, hiç bir ide olo ji -

nin et ki si al tın da kal ma dan, sa de ce ak lı nı ve man tı ğı nı kul la nan her

470

TEVRAT’TAN HİKMETLER VE GÜZEL ÖĞÜTLER



in san, bi lim ve me de ni yet ten uzak top lum la rın hu ra fe le ri ni an dı ran

ev rim te ori si nin ina nıl ma sı im kan sız bir id dia ol du ğu nu ko lay lık la

an la ya cak tır. 

Yu ka rı da da be lir til di ği gi bi, ev rim te ori si ne ina nan lar, bü yük bir

va ri lin içi ne bir çok ato mu, mo le kü lü, can sız mad de yi dol du ran ve

bun la rın ka rı şı mın dan za man için de dü şü nen, ak le den, bu luş lar ya -

pan pro fe sör le rin, üni ver si te öğ ren ci le ri nin, Eins te in, Hubb le gi bi bi -

lim adam la rı nın, Frank Si nat ra, Charl ton Hes ton gi bi sa nat çı la rın, bu -

nun ya nı sı ra cey lan la rın, li mon ağaç la rı nın, ka ran fil le rin çı ka ca ğı na

inan mak ta dır lar. Üs te lik, bu saç ma id di aya ina nan lar bi lim adam la rı,

pro fe sör ler, kül tür lü, eği tim li in san lar dır. Bu ne den le ev rim te ori si

için "dün ya ta ri hi nin en bü yük ve en et ki li bü yü sü" ifa de si ni kul lan -

mak ye rin de ola cak tır. Çün kü, dün ya ta ri hin de in san la rın bu de re ce

ak lı nı ba şın dan alan, akıl ve man tık la dü şün me le ri ne im kan ta nı ma -

yan, göz le ri nin önü ne san ki bir per de çe kip çok açık olan ger çek le ri

gör me le ri ne en gel olan bir baş ka inanç ve ya id dia da ha yok tur. Bu,

Af ri ka lı ba zı ka bi le le rin to tem le re, Se be hal kı nın Gü neş'e tap ma sın -

dan, Hz. İb ra him'in kav mi nin el le ri ile yap tık la rı put la ra, Hz. Mu -

sa'nın kav mi nin al tın dan yap tık la rı bu za ğı ya tap ma la rın dan çok da ha

va him ve akıl al maz bir kör lük tür. Ger çek te bu du rum, Al lah'ın Ku -

ran'da işa ret et ti ği bir akıl sız lık tır. Al lah, ba zı in san la rın an la yış la rı nın

ka pa na ca ğı nı ve ger çek le ri gör mek ten aciz du ru ma dü şe cek le ri ni bir -

çok aye tin de bil dir mek te dir. Bu ayet ler den ba zı la rı şöy le dir:

Şüp he siz, in kar eden le ri uyar san da, uyar ma san da, on lar için

fark et mez; inan maz lar. Al lah, on la rın kalp le ri ni ve ku lak la rı -

nı mü hür le miş tir; göz le ri nin üze rin de per de ler var dır. Ve bü -

yük azab on la ra dır. (Ba ka ra Su re si, 6-7)

…Kalp le ri var dır bu nun la kav ra yıp-an la maz lar, göz le ri var dır

bu nun la gör mez ler, ku lak la rı var dır bu nun la işit mez ler. Bun -

lar hay van lar gi bi dir, hat ta da ha aşa ğı lık tır lar. İş te bun lar ga fil

olan lar dır. (Araf Su re si, 179)
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Al lah, Hicr Suresi'nde de, bu in san la rın mu ci ze ler gör se ler bi le

inan ma ya cak ka dar bü yü len dik le ri ni şöy le bil dir mek te dir:

On la rın üzer le ri ne gök yü zün den bir ka pı aç sak, or dan yu ka rı

yük sel se ler de, mut la ka: "Göz le ri miz dön dü rül dü, bel ki biz

bü yü len miş bir top lu lu ğuz" di ye cek ler dir. (Hicr Su re si, 14-15)

Bu ka dar ge niş bir kit le nin üze rin de bu bü yü nün et ki li ol ma sı,

in san la rın ger çek ler den bu ka dar uzak tu tul ma la rı ve 150 yıl dır bu

bü yü nün bo zul ma ma sı ise, ke li me ler le an la tı la ma ya cak ka dar hay ret

ve ri ci bir du rum dur. Çün kü, bir ve ya bir kaç in sa nın im kan sız se nar -

yo la ra, saç ma lık ve man tık sız lık lar la do lu id di ala ra inan ma la rı an la şı -

la bi lir. An cak dün ya nın dört bir ya nın da ki in san la rın, şu ur suz ve can -

sız atom la rın ani bir ka rar la bi ra ra ya ge lip; ola ğa nüs tü bir or ga ni zas -

yon, di sip lin, akıl ve şu ur gös te rip ku sur suz bir sis tem le iş le yen ev re -

ni, can lı lık için uy gun olan her tür lü özel li ğe sa hip olan Dün ya ge ze -

ge ni ni ve sa yı sız komp leks sis tem le do na tıl mış can lı la rı mey da na ge -

tir di ği ne inan ma sı nın, "bü yü"den baş ka bir açık la ma sı yok tur.

Ni te kim, Al lah Ku ran'da, in kar cı fel se fe nin sa vu nu cu su olan ba -

zı kim se le rin, yap tık la rı bü yü ler le in san la rı et ki le dik le ri ni Hz. Mu sa

ve Fi ra vun ara sın da ge çen bir olay la biz le re bil dir mek te dir. Hz. Mu -

sa, Fi ra vun'a hak di ni an lat tı ğın da, Fi ra vun Hz. Mu sa'ya, ken di "bil -

gin bü yü cü le ri" ile in san la rın top lan dı ğı bir yer de kar şı laş ma sı nı söy -

ler. Hz. Mu sa, bü yü cü ler le kar şı laş tı ğın da, bü yü cü le re ön ce on la rın

ma ri fet le ri ni ser gi le me le ri ni em re der. Bu ola yın an la tıl dı ğı ayet şöy le -

dir:

(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı ve rin ce, in san la rın göz le -

ri ni bü yü le yi ver di ler, on la rı deh şe te dü şür dü ler ve (or ta ya) bü -

yük bir si hir ge tir miş ol du lar. (Araf Su re si, 116)

Gö rül dü ğü gi bi Fi ra vun'un bü yü cü le ri yap tık la rı "al dat ma ca -

lar"la -Hz. Mu sa ve ona ina nan lar dı şın da- in san la rın hep si ni bü yü le -

ye bil miş ler dir. An cak, on la rın at tık la rı na kar şı lık Hz. Mu sa'nın or ta ya

koy du ğu de lil, on la rın bu bü yü sü nü, ayet te ki ifa dey le "uy dur duk la rı -
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nı yut muş" ya ni et ki siz kıl mış tır: 

Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la tı ver" di ye vah yet tik. (O da fır la tı -

ve rin ce) bir de bak tı lar ki, o bü tün uy dur duk la rı nı der le yip-to -

par la yıp yu tu yor. Böy le ce hak ye ri ni bul du, on la rın bü tün yap -

mak ta ol duk la rı ge çer siz kal dı. Ora da ye nil miş ol du lar ve kü -

çük düş müş ler ola rak ters yüz çev ril di ler. (Araf Su re si, 117-119)

Ayet lerde de bil di ril di ği gi bi, da ha ön ce in san la rı bü yü le ye rek

et ki le yen bu ki şi le rin yap tık la rı nın bir sah te kar lık ol du ğu nun an la şıl -

ma sı ile, söz ko nu su in san lar kü çük düş müş ler dir. Gü nü müz de de bir

bü yü nün et ki siy le, bi lim sel lik kı lı fı al tın da son de re ce saç ma id di ala -

ra ina nan ve bun la rı sa vun ma ya ha yat la rı nı ada yan lar, eğer bu id di -

alar dan vaz geç mez ler se ger çek ler tam an la mıy la açı ğa çık tı ğın da ve

"bü yü bo zul du ğun da" kü çük du ru ma dü şe cek ler dir. Ni te kim, yak la -

şık 60 ya şı na ka dar ev ri mi sa vu nan ve ate ist bir fel se fe ci olan, an cak

da ha son ra ger çek le ri gö ren Mal colm Mug ge rid ge ev rim te ori si nin

ya kın ge le cek te dü şe ce ği du ru mu şöy le açık la mak ta dır:

Ben ken dim, ev rim te ori si nin, özel lik le uy gu lan dı ğı alan lar da,

ge le ce ğin ta rih ki tap la rın da ki en bü yük esp ri mal ze me le rin den

bi ri ola ca ğı na ik na ol dum. Ge le cek ku şak, bu ka dar çü rük ve be -

lir siz bir hi po te zin ina nıl maz bir saf lık la ka bul edil me si ni hay ret -

le kar şı la ya cak tır.20

Bu ge le cek, uzak ta de ğil dir ak si ne çok ya kın bir ge le cek te in san -

lar "te sa düf ler"in ilah ola ma ya cak la rı nı an la ya cak lar ve ev rim te ori si

dün ya ta ri hi nin en bü yük al dat ma ca sı ve en şid det li bü yü sü ola rak ta -

nım la na cak tır. Bu şid det li bü yü, bü yük bir hız la dün ya nın dört bir ya -

nın da in san la rın üze rin den kalk ma ya baş la mış tır. Ev rim al dat ma ca sı -

nın sır rı nı öğ re nen bir çok in san, bu al dat ma ca ya na sıl kan dı ğı nı hay -

ret ve şaş kın lık la dü şün mek te dir.
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