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Gelecekte daha nice
farklı kapasite ve sezgiye sâhip ilim adamları,
çağlarının bilimi geliştikçe, mânaca dipsiz bir kuyuya benzeyen,
Kur’an âyetlerinin daha nice mânalarla yüklü olduğunu göreceklerdir1.
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“İsrâiloğulları‟nı
denizden geçirdik. Firavun
ve askerleri saldırı ve düşmanlık amacı
ile peşlerine düştüler. Sonunda Firavun boğulmanın
eğişine geldiğinde, „İsrâiloğulları‟nın i-nandıkları ilahtan
başka ilâh olmadığına inandım, ben de O‟na teslim olanlardan (Müslümanlardan)
biriyim‟ dedi. Yunus Sûresi, âyet 90”
“Bugün senden sonra geleceklere ibret osun
diye cansız vücûdunu bozulmaktan kurtaracak, onu sâhilde bir
tümseğe atacağız. Gerçi insanların çoğu bizim ibret verici belgelerimizin farkına
varmazlar. Yunus Sûresi, âyet 92”

Üç Bin Yıllık Bir Ceset2
Üç bin yıllık bir ceset düşününüz!
“Bana çok etki eden bir husustan bahsetmeden geçemeyeceğim.”
“Üç bin yıllık bir ceset düşününüz. Fakat buna rağmen vücûdu bozulmamış, etleri dökülmemiş, tüyleri kaybolmamış…”
“Bu ceset şu anda İngiltere’de British Müzesi‟nde teşhir edilmekte ve
gören gözleri dehşete düşüren bir mûcizenin şâhidi olarak gözlerimizin önünde bulunmaktadır.”
1
Lokman Sûresi, âyet 27: “Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından yedi
deniz daha ona katılsa, Allah‟ın sözleri (yazmakla) yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sâhibidir, hüküm ve
hikmet sâhibidir.”
Ω
. Dosyalarda sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu ilgili
yazılara ânında ulaşı-labilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi’nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
2
Temiz, M., Bilgi Toplumu, Sayfa 99-101, Sehâ Neşriyat, 1991, İstanbul.
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“Bu cesedin bütün organları tamdır. Hattâ başındaki sararmış saçları
ile sakalları dahî rahatlıkla görülebilmektedir. Cesedin en hayret verici tarafı
ise, mumyalanmamış oluşudur.”
“Bu ceset Mısır‟ın ünlü firavunlarından 2. Ramses‟in cesedidir.”
“Firavun, Hz. Mûsâ (AS) ile ona îman eden Benî İsrâil kabîlelerine
çok eziyet etmeye başlamıştı.”
“Bunun üzerine, Hz. Mûsâ (AS) ve ona tabî olanların Mısır’dan çıkıp
gitmelerine Allah tarafından müsaade edildi.”
“Bunu duyan Firavun, çok kuvvetli bir ordu ile bunları tâkip etmeye
başladı.”
“Hz. Mûsâ (AS), Kızıl Deniz‟in kenârına kadar geldi. Önlerinde düşman gibi deniz, arkalarında deniz gibi düşman vardı.”
“İşte bu dehşetli vaziyette iken, Hz. Mûsâ (AS), Allah‟ın emriyle asâsını denize vurdu. O anda bir mûcize olarak, deniz yarıldı ve Mûsâ (AS) ve
ona tabî olanlar açılan yoldan geçerek selâmetle karşı sâhile ulaştılar.”
“Firavun ve askerleri, İsrâil oğullarını tâkip ederken, denizin ayrılan
sularını dehşetle görmüşler fakat bir anlık tereddütten sonra, kin ve düşmanlıklarından dolayı, onlar da deniz içinde açılan yola girerek tâkip etmeye
devam etmişlerdir.”
“Ancak, denizin ayrılmış olan suları bir müddet sonra tekrar birleşmeye başlamış ve sonunda Firavun‟la birlikte bütün ordusu sulara gömülerek yok olmuşlardır.”
“Cesedin bulunduğu yer, son derece dikkat çekicidir ve mûcizenin
ispatı için başlı başına yeterli bir delildir.”
“Çünkü ceset, Kızıl Deniz‟in kenârında Cebelein mevkiinde, hâdisenin vukû bulduğu yerde bulunmuş ve cesedin, onu kızgın kumların arasından
çıkaran İngiliz araştırma ekibi tarafından açıklandığına göre, en az 3000 senelik olduğu, Hz. Mûsâ (AS) devrinde yaşadığı anlaşılmıştır.”
“Buraya kadar olan hikâyeyi hemen hemen herkes bilmektedir.”
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“Fakat ben, Firavun‟un boğulacağı anda aklı başına gelip Allah‟tan
aman dileyeceği sırada, Kur’an‟da Yûnus Sûresi‟nin 90. âyetinin Allah‟ın:”
„Şimdi mi inandın! Daha önce başkaldırmış ve bozgunculuk etmiştin!‟
hitâbı şeklindeki âyetini müteakip:
„Bugün senin boğulan cesedine kurtuluş vereceğim. Tâ ki, senden sonra gelenlere ibret olasın! Ve şüphe yok ki, insanlardan birçokları bizim âyetlerimizden elbette gâfildirler.‟ meâlindeki 92. âyetini okuduğum zaman beynimden vurulmuşa döndüm.”
“Cesedin hikâyesi ile âyeti berâberce düşündüğünüzde aynı dehşete
siz de kapılacaksınız.”
“Cesedin bizim çağımızdaki insanlara ibret olarak gösterilmesi için,
çürütülmeden 3000 yıl bekletilmesi, çok anlamlı değil midir?”
“1144 yılında vefât eden din adamlarından Zemahşerî, aynı âyete
bakınız ne kadar daha açık bir anlam vermektedir:
„…Seni deniz kenârında bir köşeye atacağız… Cesedini tam, noksansız ve bozulmamış hâlde, çıplak ve elbisesiz olarak, senden asırlar sonra
geleceklere bir ibret olmak üzere koruyacağız.‟
“İşte bugün herkes bu cesedi ibretle seyretmektedir3.”
Sonuç
Bu olay da Kur’an gerçeklerinin diğer bir örneğidir.
Burada şu husûsun da hemen vurgulanmasında fayda vardır:
Dikkatlerden kaçmamıştır ki, yukarıda Firavun olayı ile ilgili âyetlerde görüldüğü gibi, farklı kişiler, aynı bir âyete, bâzen daha dar ve bâzen de
daha açık olarak, değişik tarzda, mâna ve yorumlar verebilmektedirler.

3

Temiz, M., Bilgi Toplumu, Sayfa 99-101, Sehâ Neşriyat, 1991, İstanbul.
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Fakat hiçbir zaman ana fikir değişmemektedir. Anlamların daha dar
ve bâzen de daha açık oluşu, kişilerin ve ilim adamlarının, Kur’an‟ın inmesinden bu yana değişmeden duran, çok zengin, Arapça sözlük ve dil bilimi
(lexicography and linguistics) ve sözdizimi (syntax) yapılarına hâkimiyet,
kabiliyet ve sezgi güçlerine bağlıdır.
Bu demektir ki, gelecekte daha nice farklı kapasite ve sezgiye sâhip
ilim adamları, çağlarının bilimi geliştikçe, mânaca dipsiz bir kuyuya benzeyen, Kur’an âyetlerinin daha nice mânalarla yüklü olduğunu göreceklerdir4.

4
Lokman Sûresi, âyet 27: “Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürek-kep olsa, arkasından yedi
deniz daha ona katılsa, Allah‟ın sözleri (yazmakla) yine de tü-kenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sâhibidir, hüküm
ve hikmet sâhibidir.”
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