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Sevgili Esenlerliler,

Günümüzden geriye baktığımızda Abdulbaki Kömür ismi, 90’lı yıllarda 
gençlik için bir armağandı aslında. İlmi arayışlar, irfanî sohbetler ve 
samimi birlikteliklerin bolluğunda, coşkun duygulara yatağını bulduran ve 
kenetlenmişliği perçinleyen sanatsal üretimiyle o yılların etkin bir ismiydi.

Bu dönemin gençliği, onun önderlik ettiği ezgi ve şiirlerle büyüdü desek 
yeridir; çünkü ezgiler çağının ve ezgi yorumcularının ‘Abi’siydi Abdulbaki 
Kömür. Şiirleri, güfteleri, besteleri ve yorumculuğuyla yüze yakın albümün 
varlığına can verdi. 

Müzik icracılığının yeni olduğu, dinleyicinin çeşitli zihni sebeplerle 
temkinli baktığı bu alana , ismiyle müsemma grubuyla ilk cemreyi düşüren 
sanatçılardan biri oldu. Ezgide yol açması, geriden gelenler için yolu 
donatması bir yana 90’lı yılların ünlü radyo programcılarından olan Abdulbaki 
Kömür, bant tiyatroculuğu, karikatür ve resimde de ustaydı.

Duyarlı, samimi bir kuşağı sanatıyla şekillendiren ağabeyimizin 40. yılını 
birlikte kutlamaktan sevinç duyuyoruz. Bunca yıl kalem ve fırçasından çıkan 
her bir eser gibi serginin ismi ‘İnsicam’ kelimesi de, Abdulbaki Kömür’ü bize 
çok güzel anlatıyor.

İnsicam: Bir bütünlük ve düzgünlük içinde devam etme, birbirine bağlı ve 
uygun olma, uygunluk, düzgünlük.



Merhaba Dostlar, 

Mükemmel, muhteşem, muhkem bir yaratılışa sahip olmasına rağmen, Allah-u Teâlâ insanı 
yaratmasıyla ilgili  olarak bu vasıflarını değil de, onu güzel bir biçimde yarattığını buyurmaktadır.

İnsanoğlunun fıtratında güzellik mayası mevcuttur.

İnsanın imtihanının bir cephesi de, fıtratında mevcut bu güzel tarafı ortaya çıkarmaktır.

Sanatın işlevi de yaratılışımızda mevcut olan bu güzel yanın keşfi ve davranışlarımıza 
yansımasından ibarettir. Şairin dediği gibi:

“Anladım işi, sanat Allah’ı aramakmış; 
Marifet bu, gerisi yalnız çelik-çomakmış…
            N.F.K. 

Naturasındaki güzelliği keşfedenler, Eşref-i Mahlûkat mertebesine ererken, bunu 
başaramayanlar; Esfel-i Safilin derekesine düşerler.

 Bu evrensel mesajı, peygamberler (ilkinden sonuncusuna kadar), hem tebliğ, hem temsil, hem 
de tescil etmişlerdir. Peygamberler Rablerinden aldıkları vahyi  tebliğ ve temsil ederlerken 
asla çelişkiye düşmemiş, kendilerinden öncekileri yalanlamamış, bilakis tasdik etmişlerdir. 
Belli bir düzen, intizam içerisinde, sapma göstermeden görevlerini ifa etmişlerdir.

Peygamberler silsilesindeki tutarlılık ve bütünlüğe atfen, sözlük anlamı itibariyle; bir bütünlük 
ve düzgünlük içinde devam etme, birbirine bağlı ve uygun olma, uygunluk, düzgünlük 
manalarına gelen İNSİCAM kelimesini sergimizin adı olarak tercih etmiş oldum.

Amacım, genç nesillere; peygamberler aracılığıyla  insanlığa indirilen ilahi vahiydeki bu düzen, 
tertip, intizam ve tamamlayıcılığı (İnsicam), renkler, desen ve figürlerle takdim etmek.

Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen yirmi beş peygamberin yaşadıkları dönemlere ait olan  ve yine 
Kur’an-ı Kerim’de zikredilen birkaç önemli hadiseyi, sanatçı muhayyilesiyle resmetmeye 
çalıştım. Elbette tüm bu tablolar, bu dönemlere ve hadiselere dair kişisel bir yorumdur. Benim 
yapmak istediğim dikkat çekmek, merak uyandırmak, bir kıvılcım düşürmek. Yangın çıkarmak 
isteyen , peygamberlere ve dönemlerine ait etraflı bilgi edinmek isteyenler, başta Kur’an-ı 
Kerim olmak üzere kitaplara müracaat edebilirler.

İlginiz için teşekkürler.

Tin Suresi-4,5. ayetler  

“Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık,
sonra onu aşağıların aşağısına indirdik.”



İ N S İ C A M

40. SANAT YILI



İ N S İ C A M İ N S İ C A M

”Peygamber de kendisine Rabbi tarafından 
indirilene iman etti, müminler de. Her biri 
Allah’a, meleklerine, kitaplarına, Peygam-

berlerine iman ettiler. Allah’ın Peygamber-
lerinden hiçbiri arasında ayırım yapmayız...”

“BAKARA: 285”

”Allah’ı ve Peygamberlerini inkâr edenler ve 
Allah ile Peygamberlerini birbirinden ayır-

mak isteyip bir kısmına iman ederiz, ama bir 
kısmına inanmayız diyenler ve bunlar ara-

sında bir yol tutmak isteyenler yok mu? İşte 
gerçekten kâfirler bunlardır...”

“NİSA:150-151”

“Biz hiç bir ümmete, kendilerine 
peygamber göndermedikçe 
azab etmeyiz.” 

“İSRA: 15”

“Bu, Allah’ın lutfudur. Onu 
dilediğine verir...”

“CUMA: 4”

Peygamber, Farsça’da “haber taşıyan ve elçi” anlamlarına gelir. 
Dinî terim olarak, “Allah’ın kulları arasından seçtiği ve vahiyle 
şereflendirerek emir ve yasaklarını insanlara ulaştırmak üzere 
görevlendirdiği elçi”ye Peygamber denir.

Peygamberlere iman, imanın altı esasından biridir. Peygamberlere 
iman demek, insanlara doğru yolu göstermek için, Allah 
tarafından seçkin kimselerin gönderildiğine, bu kimselerin 
Allah’tan getirdiği bütün bilgilerin gerçek ve doğru olduğuna 
inanmak demektir. Yüce Allah her Müslümana, aralarında herhangi 
bir ayırım yapmadan bütün Peygamberlere inanmayı farz kılmıştır:  
Bu sebeple Peygamberlerin bir kısmına inanıp, diğerlerini tasdik 
etmemek küfür sayılmıştır.

Kur’an’da da belirtildiği gibi yüce Allah, asırlar boyunca her topluma peygamberler 
göndermiş, insanları onlar aracılığıyla gerçeği benimseyip yaşamaya çağırmıştır. 

Peygamberlik, Allah vergisidir. Çalışma, ibadet ve taatla elde edilemez. Allah, 
Peygamberlik yükünü taşıyabilecekleri ve lâyık olanları bilir ve dilediğini Peygamber 

olarak seçer:  Bu seçimde mal, mülk, şan, şöhret ve makam etkili değildir.

Her konuda olduğu gibi Peygamberlik konusunda da orta yolu gözeten 
İslâm, onları ilâh mertebesine çıkartmamış, Allah’ın elçisi ve kulu saymıştır. Biz 

Peygamberlerin vahiyle şereflendirilmiş ve diğer insanlarda bulunmayan niteliklere 
sahip, seçkin kişiler olduklarını kabul ederiz. Fakat onların hiçbirisinde Tanrılık 

özelliği olmadığına, Allah’ın müsaadesi dışında fayda sağlama ve zararı giderme 
güçlerinin bulunmadığına, Allah’ın bildirdikleri dışında gaybı bilmediklerine inanırız 

Peygamberler sadece dini tebliğle yetinmemişler, dinî esasları açıklamışlar, sonra 
ümmetlerine öğretmişler, onları eğitip kötülüklerden arındırmışlardır. Bu işleri 
yaparken davalarından tâviz vermemişler, bu uğurda pek çok eza ve sıkıntıya 

göğüs germişlerdir.

EMANET ELÇi



İ N S İ C A M İ N S İ C A M

“Cennetle müjdeleyici ve ce-
hennem azabıyla korkutucu 

olarak, bir kısım peygamberler 
gönderdik ki, bu peygamber-

lerin gelişinden sonra, insanların 
(yarın) kıyamette ‘bizi imana 

çağıran olmadı’ diye Allah’a bir 
hüccet ve özürleri olmasın. Allah 
aziz ve hakimdir (Boş ve fayda-
sız işten münezzeh ve uzaktır)” 

“NİSÂ: 165”

Sizi yarattık, sonra size biçim 
verdik, sonra da meleklere: 
“Âdem’e secde edin” dedik; 
hepsi secde ettiler, yalnız İblis, 
secde edenlerden olmadı.

“A’RAF: 11”

İnsanların gerçek birer yol gösterici olan Peygamberlere ihtiyacı vardır. 
Her ne kadar insan yaratılırken akıl, bilinç, idrak, seçme imkânı gibi birtakım 
yeteneklerle donatılmış ve bu yetenekler sayesinde kendisi, çevresi ve 
diğer yaratıklar hakkında bazı bilgiler edinmiş olsa da bütün bunlar sınırlı ve 
kendi gücü oranındadır.

İnsanın gücünü aşan konularda ve yeterli olamadığı hususlarda yahut da 
gücü dahilinde olup da dış çevrenin olumsuz etkisiyle gerçeğe ulaşamadığı 
hususlarda elinden tutulması ve yolunun aydınlatılması gerekmektedir. 
İşte yarattığı insanın bu yönünü en iyi bilen yüce Allah, hikmetinin, lutuf ve 
yardımının bir sonucu olarak insanlara Peygamberler göndermiştir.

Peygamberlik makamı şu üç şey içindir; 
ilahi vahyi insanlara duyurmak  TEBLİĞ,
Dinin nasıl yaşanacağını göstermek TEMSİL
Ve ilahi nizamın yaşanabilir, uygulanabilir olduğunu ispatlamak  TESCİL

 Kur’an’da adı 25 defa geçmektedir. İlk insan, ilk peygamber, ilk örtünen, 
toprağı ilk işleyendir. Allah onun cesedini topraktan, sonra da kendisine eş 

olsun diye Havva’yı yarattı. Kendisine kitap olarak 10 sayfa suhuf verilmiştir. İlk 
ziraat mühendisi ve çiftçi idi.

TEBLiĞ
TEMSiL
TESCiL

YARATILIŞ
HZ. ADEM



İ N S İ C A M İ N S İ C A M

Ey Muhammed)! Kitapta İdris’e dair söyle-
diklerimizi de an. Çünkü o, dosdoğru bir 

peygamberdi. Onu yüce bir yere yükselttik.

“MERYEM:1956-57”

Andolsun ki Nûh’u elçi olarak 
kavmine gönderdik de dedi ki: 
“Ey kavmim! Allah’a kulluk edin 
sizin O’ndan başka bir ilâhınız 
yoktur. Doğrusu ben, üstünüze 
gelecek büyük bir günün 
azabından korkuyorum.” 

“A’RAF: 59”

Kur’an’da adı 2 defa geçmektedir. Astronomi ve matematikle ilk 
uğraşan, ilk defa iğne ile dikiş diken ve elbise yaparak giyen, 
ölçü ve tartı aletlerini ilk defa kullanan, ilk yazı yazanın O olduğu 
rivayet edilir. Hallac, kazzaz, nessac = dokumacıların, örücülerin 
ve mensucat sanayiinin ilk kurucusu idi.

 Kendisine 30 sayfalık suhuf indirilmiştir.

Kur’an’da adı 43 defa geçmektedir. Kur’an’ın 71. suresi onun adını taşımaktadır. 
Kavminden kendisine çok az kişi iman etmiştir. Karısı ve çocuklarından biri de iman 

etmeyenler arasındadır. Marangozların, gemicilerin, denizcilerin ve barbarosların 
piri idi.

KALEM
HZ. İDRİS

TUFAN
HZ. NUH



İ N S İ C A M İ N S İ C A M

Â d kavmine de kardeşleri Hud’u gönder-
dik. Dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. 

Sizin O’ndan başka bir ilâhınız yoktur. Siz 
sadece iftira edip duruyorsunuz.”

“HUD: 50”

Semud kavmine de kardeşleri Salih’i 
gönderdik. Dedi ki, “Ey kavmim! Allah’a 
kulluk edin. Sizin O’ndan başka bir 
tanrınız daha yoktur. Sizi topraktan 
O meydana getirdi. Sizi orada ömür 
sürmeye O memur etti. Bu sebepten 
O’nun mağfiretini isteyin, sonra O’na 
tevbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır, 
dualarınızı kabul eder.” 

“HUD: 61”

Kur’an’da adı 10 defa geçmektedir. Kur’an’ın 11. suresi onun adını 
taşımaktadır. Yaşadıkları yer olan İrem şehrinde, yüksek binalar 
inşa etme yarışına girmiş Âd Kavmine gönderilmiştir. Ticaretle 
uğraşmıştır. Tüccar idi. Bütün tüccarların piri sayılır.

Kur’an’da adı 8 defa geçmektedir. Dağları ve yüksek kayaları oyarak inşa 
ettikleri görkemli evlerle ünlü Semud kavmine gönderilmiştir. Sürülerle 

develer yetiştirirdi. Sütlerini hem içer, hem de satıp dünyalığını temin 
ederdi. Semudlular kendilerine denemek için gönderilen Salih’in devesini 

öldürdüler. Ticaretle uğraşmıştır.

NiYAZ
HZ. HUD

iHLAS
HZ. SALİH



İ N S İ C A M İ N S İ C A M

Kur’ân’da İbrahim’i(n kıssasını da) an. Şüp-
hesiz ki o, sıddık (özü, sözü doğru) bir 

peygamberdi.

“MERYEM: 41”

Lût’u da (peygamber olarak) 
gönderdik. Kavmine dedi ki: 
“Sizden önce âlemlerden hiç 
birinin yapmadığı fuhuşu mu 
yapıyor sunuz?

“A’RAF: 80”

Kur’an’da adı 69 defa geçmektedir. Kur’anın 14. suresi onun 
adını taşımaktadır. Oğlu İsmail ile birlikte Kâbe’yi inşa etmiştir. 
Çok misafirperver biriydi. Kurban kesmeyi bize o öğretmiştir. 
Kendisine 10 sayfalık kitap verilmiştir. Babil hükümdarı Nemrut 
tarafından ateşe atılmış, ateş kendisini yakmamıştır. Halilullah yani 
Allah’ın dostu olarak anılır.

Kur’an’da adı 27 defa geçmektedir. İbrahim’e iman eden ilk kişidir, onunla birlikte 
hicret edenlerdendir. Sodom ve Gomora şehirlerinde yaşayan Lut Kavmine 

peygamber olarak gönderilmiştir. Tarihçi idi. Seyyahların piridir.

ATEŞ
HZ. İBRAHİM

LÂNET
HZ. LUT



İ N S İ C A M İ N S İ C A M

Ve ne vakit ki İbrahim, Beyt’in temellerini 
yükseltmeye başladı, İsmail ile birlikte şöyle 

dua ettiler: Ey Rabbimiz, bizden kabul bu-
yur, hiç şüphesiz işiten sensin, bilen sensin.

“BAKARA: 127”

Ona bir de salihlerden bir 
peygamber olmak üzere İshak’ı 
müjdeledik 

“SAFFAT: 112”

Kur’an’da adı 12 defa geçmektedir. Çobanlık yapmıştır. Babası 
İbrahim ile birlikte Kâbe’yi inşa etmiştir. Hacla ilgili pek çok 
merasim ve kurban kesme konularında İbrahim ile birlikte 
Müslümanlara örnek olmuştur. Son peygamber Muhammed 
onun soyundan gelmektedir. Kara ve deniz avcılığı ile geçimini 
sağlardı. Avcıların piri sayılır. Yetmiş dil bilirdi. Tercümanların da 
piridir.

Kur’an’da adı 15 defa geçmektedir. İbrahim’in oğludur. Hz Muhammed haricinde 
Kur’an’da adı geçip de kendisinden sonra gelen bütün peygamberlerin atasıdır. 

Çoban idi.

TESLiMiYET
HZ. İSMAİL

YOL AYRIMI
HZ. İSHÂK



İ N S İ C A M İ N S İ C A M

İbrahim, kavminden ve onların Allah’tan 
başka ibadet ettikleri şeylerden uzaklaşın-
ca, biz ona İshak’ı ve (İshak’ın oğlu) Yaku-
b’u ihsan ettik. Ve hepsini de peygamber 

yaptık.

“MERYEM: 49”

Andolsun, daha önce Yûsuf da 
size apaçık deliller getirmişti de, 
onun size getirdikleri hakkında 
şüphe edip durmuştunuz. Daha 
sonra o ölünce de, “ALLÂH 
ondan sonra asla Peygamber 
göndermez” demiştiniz. İşte 
ALLÂH aşırı giden şüpheci 
kimseleri böyle saptırır.

“MÜ’MİN: 34”

Kur’an’da adı 16 defa geçmektedir. İbrahim’in torunu, İshak’ın 
oğludur. Evlat acısı ile evlat ihaneti ile imtihan edilmiştir. 
Oğlu Yusuf’un acısı dolayısıyla gözleri kapanmış, sonra ona 
kavuşmasıyla yeniden açılmıştır. Mısır’a gitmeden önce Filistin 
civarında peygamberlik yapmıştır. Diğer ismi İsrail’dir. İsrailoğulları 
onun 12 oğlundan türemiştir. Çoban idi.

Kur’an’da adı 27 defa geçmektedir. Kur’an’ın 12. suresi onun adını taşımaktadır. 
Yakub’un 12 oğlundan en çok sevdiği oğludur. Kardeşleri kendisini kıskanmışlar, 
kuyuya atmışlardır. Kendisine rüyaları yorumlama yeteneği verilmiştir. Bu bilgi ve 
yeteneği sayesinde Mısır’a yönetici olmuştur. Kur’an’da toplu olarak bir sürede, 

baştan sona anlatılan tek kıssa onunkidir. Bu kıssa Kur’an’da “kıssaların güzeli” 
olarak nitelenmiştir. Saati ilk icat eden, toprak mahsulleri ofisini ilk defa kuran, 

bolluk zamanında depolamayı, kıtlık zamanında halka dağıtmayı düşünen bir 
peygamberdir.

GECE
YÜRÜYÜŞÜ

HZ. YAKUP

KUYU
HZ. YUSUF



İ N S İ C A M İ N S İ C A M

”Eyyûb da: “Başıma bir bela geldi, (sana 
sığındım), sen merhametlilerin en merha-

metlisisin” diye Rabbine nida etti.”

“ENBİYA: 83”

Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı (gönderdik): “Ey 
kavmim, dedi, Allah’a kulluk edin, sizin O’ndan 
başka bir ilâhınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir 
delil geldi: Ölçüyü ve tartıyı tam yapın, insanların 
eşyalarını eksik vermeyin, düzeltildikten sonra 
yeryüzünde bozgunculuk yapmayın; eğer inanan 
(insan)lar iseniz, böylesi sizin için daha iyidir!”

“A’RAF: 85”

Kur’an’da adı 4 defa geçmektedir. Çok ağır bir hastalık geçirmiş, 
sabrıyla sembol olmuştur. Ziraatcı idi.

Kur’an’da 11 defa geçmektedir. Hitabet yeteneğinden ötürü 
“Peygamberlerin Hatibi” olarak anılmıştır. Ölçü ve tartıda hile 

yapan Medyen ve Eyke halkına gönderilmiştir. Kızlarından 
biriyle Hz Musa evlenmiştir. Ziraatcı idi.İlk nizami tartı ve ölçüyü 

o kullanmıştır.

SABIR
HZ. EYYÛP

NiZAM
HZ. ŞUAYB



İ N S İ C A M İ N S İ C A M

”Selam olsun, Musa ile Harun’a.”

“SAFFAT: 120”

“Yemin olsun ki, Musa ve 
Harun’a eğriyi doğrudan ayıran 
kitabı, takva sahibleri için bir 
ışık ve öğüt olarak verdik.” 

“ENBİYA: 48”

Kur’an’da adı 136 defa geçmektedir. Kur’an’da kendisinden ve 
mücadelesinden en çok bahsedilen peygamberdir. Şuayb’ın 
damadıdır. İsrailoğulları’na peygamber olarak gönderilmiştir. 
İsrailoğulları onun önderliğinde Mısır’dan çıkmışlardır. Kendisine 
Tevrat verilmiştir. Çobanlık yapmış ve Hz Şuayb (as)’a hizmetçilik 
etmiştir.

Kur’an’da adı 20 defa geçmektedir. Hz Musa’nın kardeşidir. Onun yardımcısı 
olarak görevlendirilmiştir. Hz Musa Medyen’den Mısır’a dönünce Harun’a Allah’ın 

buyruklarını iletmiş, o da bunları kabul ederek Hz Musa’ya yardımcı olmuştur. Güzel 
konuşması ve hitabet yeteneği, en güçlü özelliğidir.

KIZILDENiZ
HZ. MUSA

REFAKAT
HZ. HARUN



İ N S İ C A M İ N S İ C A M

”Andolsun ki, biz Davud’a tarafımızdan bir 
fazilet verdik. “Ey dağlar! Onunla beraber 

tesbih edin.” dedik ve bunu kuşlara da 
(emrettik) ve ona demiri yumuşattık.”

“SEBE’: 10”

Süleyman Davud’a varis olup 
dedi ki: “Ey insanlar! Bize 
kuş dili öğretildi ve bize her 
şeyden (nasip) verildi. Doğrusu 
bu apaçık bir lütuftur.”

“NEML: 16”

Kur’an’da adı 16 defa geçmektedir. Sesi o kadar güzeldi ki sesine 
dağlar ve kuşlar eşlik ederdi. Önceleri Tâlût’un ordusunda bir 
asker olarak savaşmış, daha sonra Allah’ın kendisine verdiği 
peygamberlik ve hükümdarlıkla birlikte İsrailoğullarına kral 
olmuştur. Demirciydi. Kendisine Zebur verilmiştir.

Kur’an’da adı 17 defa geçmektedir. Babası Davud’dur. Babasının ölümünden sonra 
onun yerine hükümdar olmuştur. Hayvanlarla ve cinlerle konuşabilme yeteneğine 

sahip olduğuna ve emrinde onları çalıştırdığına inanılır. Emir, hükümdar idi. 
Sazlardan zenbil yapardı. Bakır madenini ilk defa işleyen O’dur.

SADÂ
HZ. DAVUT

MÜHÜR
HZ. SÜLEYMAN



İ N S İ C A M İ N S İ C A M

”İsmail’i, Elyasa’yı, Zü’l-Kifl’i de an. Hepsi 
de en hayırlı kimselerdendir.”

“SAD: 48”

“Şüphesiz Yunus da gönderilen 
peygamberlerdendir.” 

“SAFFAT: 139”

Kur’an’da adı 2 defa geçmektedir. Eyyub’un oğludur. Sabreden, 
Allah’ın rahmetine ulaşan ve Salihlerden olduğu bildirilen 
peygamberlerdendir. Ekmek pişirirdi, fırıncıların piri idi.

Kur’an’da adı 4 defa geçmektedir. Kur’an’ın 10. suresi onun adını taşımaktadır. 
Asurluların başkenti olan Ninova halkına peygamber olarak görevlendirilmiştir. Bir 
yunus tarafından yutulmuş ama daha sonra bu balık tarafından karaya çıkarılmıştır. 

Balık avlayıp geçinirdi, balıkçıların piri idi.

NiMET
HZ. ZÜLKİFL

BALIK
HZ. YÛNUS



İ N S İ C A M İ N S İ C A M

”Şüphesiz İlyas da gönderilen peygamber-
lerdendir.”

“SAFFAT: 123”

“İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut’u 
da (hidayete erdirdik). Hepsini 
âlemlere üstün kıldık.” 

“EN’AM: 86”

Kur’an’da adı 3 defa geçmektedir. İsrailoğullarından Ba’l’ a 
tapan topluma peygamber olarak gönderilmiştir. Dokumacı ve 
iplikçilerin piri idi.

Kur’an’da adı 2 defa geçmektedir. İlyas’a yardımcı olarak gönderilmiştir.

TEFEKKÜR
HZ. İLYAS

HiKMET
HZ. ELYASA



İ N S İ C A M İ N S İ C A M

”Orada Zekeriyya, Rabbine dua etti: “Rab-
bim! Bana katından hayırlı bir nesil ver. 
Şüphesiz sen, duayı hakkıyle işitensin” 

dedi.”

“AL-İ İMRAN: 38”

Zekeriyya mabedde namaz 
kılarken melekler ona: “Allah 
sana, Allah’dan bir kelimeyi 
doğrulayıcı, efendi, nefsine 
hakim ve iyilerden bir 
peygamber olarak Yahya’yı 
müjdeler.” diye ünlediler. 

“AL-İ İMRAN: 39”

Kur’an’da adı 7 defa geçmektedir. Süleyman’ın soyundandır. 
Kudüs’te Meryem’in himayesini üstlenmiş, ona koruyuculuk 
yapmıştır. İsrailoğulları tarafından şehit edilmiştir. Marangoz idi.

Kur’an’da adı 5 defa geçmektedir. Hz Zekeriyya’nın oğludur. Adı daha önce hiç 
kullanılmamış bir isimdir ve Allah tarafından konulmuştur. Hz İsa’nın müjdecisidir.

HiMAYE
HZ. ZEKERİYYÂ

MÜJDE
HZ. YAHYÂ



İ N S İ C A M İ N S İ C A M

Melekler şöyle demişti: “Ey Meryem! Allah 
sana kendisinden bir kelimeyi müjdeliyor 

ki, adı Meryem oğlu İsa Mesih’dir; dünyada 
da ahirette de itibarlı, aynı zamanda Allah’a 

çok yakınlardandır.

“AL-İ İMRAN: 45”

(Ey Muhammed!) biz seni ancak 
âlemlere rahmet olarak gönderdik

“ENBİYA: 107”

Kur’an’da adı 25 defa geçmektedir. Allah’ın mucizesi eseri babasız 
olarak doğmuştur. Daha beşikteyken konuşmuştur. Ölüleri 
diriltmiş, hastaları ve körleri iyileştirmiştir. Onun doğduğu sene 
miladi takvimin başlangıcı kabul edilir. Mesleği marangozluktu. 
Kendisine İncil verilmiştir.

Kur’an’da adı 4 defa geçmektedir. Kur’an’ın 47. suresi onun adını taşımaktadır. 
Son peygamberdir. Bütün insanlığa gönderilmiştir. Kendisine Kur’an verilmiştir. 

Küçük yaşlarda çobanlık yapmış, daha sonra ticaretle uğraşmıştır. 

iBRET
HZ. ÎSÂ

MAĞARA
HZ. MUHAMMED



İ N S İ C A M İ N S İ C A M

“Muhammed, sizin adamlarınızdan hiçbirinin 
babası değildir. Ama Allah’ın Resulü ve 

peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi 
hakkiyle bilendir.” 

“AHZAB: 40”

Onlara Âdem’in iki oğluyla 
ilgili haberi hakkıyle oku. 
Hani her ikisi birer kurban 
sunmuşlardı, birinden kabul 
edilmiş, diğerinden kabul 
edilmemişti. (Kurbanı kabul 
edilmeyen, ötekine):” Seni 
öldüreceğim” demişti. Diğeri 
ise şöyle demişti: “Allah, yalnız 
kendisinden korkanlardan 
kabul eder”.

“MAİDE: 27”

Kur’an’da adı 4 defa geçmektedir. Kur’an’ın 47. suresi onun adını 
taşımaktadır. Son peygamberdir. Bütün insanlığa gönderilmiştir. 
Kendisine Kur’an verilmiştir. Küçük yaşlarda çobanlık yapmış, 
daha sonra ticaretle uğraşmıştır. 

VEDA
HZ. MUHAMMED

İLK KAN
HÂBİL - KÂBİL

Hz. Âdem ile Havvâ’nın çocukları birbirleriyle evlenmiştir. Ancak ikizlerin evliliği 
yasak olduğundan her batnın erkeği bir diğer batnın kızıyla evlenebiliyordu. 

Evlilik çağına geldiklerinde Hz. Âdem Hâbil’in ikizini Kābil’le, Kābil’in ikizini 
Hâbil’le evlendirme hususunda Allah’tan emir aldı. Evlilik söz konusu olunca 

Kābil buna itiraz etti; Hâbil’in kız kardeşiyle evlenmesine karşı çıktı. Bunun 
üzerine Hz. Âdem Hâbil ve Kābil’den Allah’a birer kurban takdim etmelerini, 

hangisinin kurbanı kabul edilirse onun haklı olacağını söyledi. 

Her iki kardeş takdimelerini bir dağın tepesine koydular. Semadan bir ateş 
inerek Hâbil’in takdimelerini yedi; fakat Kābil’in takdimelerine dokunmadı. 

Bunun üzerine Kābil öfkelendi ve kardeşine kin duymaya başladı. 

 Nihayet bir gün Hâbil uyurken Kābil bir taşla başına vurarak kardeşini öldürdü. 
Böylece yeryüzünde ilk kanı akıtmış oldu.



İ N S İ C A M İ N S İ C A M

“Rabbimiz! Ben 
çocuklarımdan bir 

kısmını namazı dosdoğru 
kılmaları için, senin Beyt-i 

Haram’ının yanında, ekinsiz 
bir vadiye yerleştirdim. 

Artık sen de insanlardan 
bir kısmını onlara meylettir. 

Ve onları bazı meyvelerle 
rızıklandır ki şükretsinler.

“İBRAHİM: 37”

“Bu çocuk bana da sana da göz 
aydınlığı olsun, onu öldürmeyin. 
Belki bize faydası dokunur 
yahut onu evlat ediniriz.”

“KASAS: 9”

Hz. Mûsâ’nın dünyaya geldikten sonra Firavun’un sarayına intikalinde oynadığı rol ve 
onun getirdiği dini kabul etmesi dolayısıyla bahsedilmektedir. Buna göre Mûsâ’nın 
doğduğu yıl Firavun İsrâiloğulları’nın yeni doğan erkek çocuklarının öldürülmesini 

emretmiştir. Ancak Mûsâ’nın annesine de çocuğun başına bir şey gelmesinden 
korktuğu takdirde onu bir sandık içinde denize bırakması bildirilmiştir.

Çocuk nehirden alınmış ve Firavun’un eşi, “Bu çocuk bana da sana da göz aydınlığı 
olsun. Onu öldürmeyin, belki bize faydası dokunur yahut onu evlât ediniriz”) diyerek 

küçük Mûsâ’nın öldürülmesine engel olmuş ve sarayda büyümesini sağlamıştır.

ARAYIŞ
HZ. HÂCER

ASALET
HZ. ÂSİYE

Sâre ile evlenen Hz. İbrâhim’in uzun süre çocuğu olmamıştı. Bundan dolayı zaman 
zaman Allah’a yalvarmış ve, “Rabbim bana sâlihlerden olacak bir evlât ver!” (es-Sâffât 
37/100) şeklinde dua etmiştir. Sâre kocasının evlât hasreti çekmesine üzülmüş ve 
ona Mısır’dan getirdiği câriyesi Hâcer’i ikinci eş olarak takdim etmiştir. Bu evlilikten 
Hz.İsmâil dünyaya gelmiş, fakat Sâre onun doğumundan sonra Hâcer’i kıskanmaya 
başlamış, bir müddet sonra da kocasından Hâcer’i ve oğlunu evden uzaklaştırmasını 
istemiştir. Hz. İbrâhim, Allah’tan aldığı emir üzerine Hâcer ile oğlunu Mekke’ye 
Kâbe’nin bulunduğu yere götürmüştür. 

Hâcer, ıssız Mekke vadisinde İbrâhim’in bırakmış olduğu az miktardaki su ve erzakın 
tükenmesi üzerine Hz.İsmâil’in susuzluktan ölmesinden korkarak telâşlanmış, 
çaresizlikten Safâ ile Merve tepeleri arasında yedi defa gidip gelmiş, bu sırada 
oğlunun bulunduğu yerden zemzem suyunun çıktığını görmüş ve bu vadide 
kendisine su ihsan eden Allah’a şükretmiştir. 

Hâcer çevreden gelenlerle beraber Mekke’de yaşamış, orayı imar etmiş ve doksan 
yaşında vefat ederek Hicr’e defnedilmiştir.



İ N S İ C A M İ N S İ C A M

“(Ey Rasûlüm!) Biz Sana onların başından geçenleri gerçek 
olarak anlatıyoruz. Hakîkaten onlar, inanmış gençlerdi. Biz de 

onların hidâyetini artırdık.Onların kalblerini metîn kıldık. O yiğitler 
(zâlim hükümdarları karşısında) ayağa kalkarak dediler ki: “Bizim 

Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir. Biz, O’ndan başkasına ilâh 
demeyiz. Yoksa saçma sapan konuşmuş oluruz.”” 

“KEHF: 13-14”

Bilmedikleri konuda gelişi güzel tahminler yürüterek “Onlar üç kişidir; 
dördüncüleri de köpekleridir” diyecekler; “Beş kişidir, altıncıları 

köpekleridir” diyecekler. “Onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir” 
diyecekler. De ki: “Onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Onlar 

hakkında bilgisi olan çok azdır. Artık onlar hakkında gerçeği açıklama 
dışında tartışmaya girme ve kimseden de onlarla ilgili bilgi isteme! 

 “KEHF: 22”

Hani melekler: “Ey Meryem! 
Allah seni seçti, seni tertemiz 
yarattı ve seni dünya kadınlarına 
üstün kıldı.” 

“AL-İ İMRAN: 42”

Ashâb-ı Kehf, putperest bir hükümdar olan 
Dakyanus devrinde Tarsus’da yaşamış, îman ve 
tevhîd mücâdelesi vermiş olan sâlih gençlerdir. 
Zalim kral Dakyanus’un Ashâb-ı Kehf’e karşı 
sunmuş olduğu puta tapma teklifine karşı 
o bir avuç imanlı gencin cesaretlerini hiç 
kaybetmeden verdiği muhteşem cevap ve 
300 yıllık ölümsüz uykunun hikmeti...

Ashâb-ı Kehf, îmânlarında sebat gösterip 
zulümlere katlanmaları, Allâh yolundan 
ayrılmamaları ve bu uğurda hicret etmelerinin 
bir bereketi olarak Kur’ân-ı Kerîm’de tekrîm 
buyrulmuştur. Öyle ki, bu kıssa dolayısıyla 
Kur’ân-ı Kerîm’deki bir sûreye bu sâlih kişilerin 
sıfatı verilmiş, ona “Kehf Sûresi” denmiştir.

Hazret-i Meryem, çok genç yaşta kendisini ibadete ve hizmete adaması, 
iffeti, sabrı ve Allâh’a teslîmiyeti ile en güzel bir numûne-i imtisâldir. O, 

Allâh’ın rızâsına ve türlü izzet ü ikramlarına nâil olmuş bir genç kızdır. Allah 
Teâlâ’nın terbiyesi ve Hazret-i Zekeriyyâ’nın himâyesi altında zarif bir çiçek 
gibi yetişmiştir. Daha dünyadayken cennet nîmetlerine nâil olmuş, Cebrâil 
-aleyhisselâm-’ı görmüş ve mûcizevî bir doğumla büyük bir peygamberin 

annesi olmak şerefine ermiştir.

Kur’ân-ı Kerîm’de ismi zikredilen tek hanım odur. İsmi Kur’ân-ı Kerîm’de 34 
yerde geçmektedir.

iKRAM
ASHABI KEYF
KITMİR

MASUMiYET
HZ. MERYEM



İ N S İ C A M İ N S İ C A M

Görmedin mi Rabb’in fil sahiplerine ne yaptı? 

Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?

Üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi. 

Onlara çamurdan sertleşmiş taşlar atıyorlardı. 

Ve onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptı.

“FİL: 1, 2, 3, 4, 5”

Fil Vakası ya da Fil Olayı (Vakayı Fil) İslam inancına göre Hz. 
Muhammed’in (s.a.v.) doğumundan 52 gün önce Kabe’yi 
yıkmak amacıyla Mekke üzerine filleriyle birlikte yürüyen 
Ebrehe ve ordusunun Allah tarafından gönderilen Ebabil 
kuşları vasıtasıyla bozguna uğratılmasını anlatan hadisedir.

EBABiL
EBREHE



KALEMKATÜR
Bi DÜNYA

40. SANAT YILI
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H A Y A L 
D Ü N YA M

40. SANAT YILI
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