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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

  

 
 

İniş Sırası :1 Tertip Sırası :96 Ayet Sayısı :19 İndiği Yer : Mekke 

Sure toplam 19 ayetten oluşmuştur. İsmini ilk ayette geçen kelimeden almıştır. İkinci ayetteki 

“alak”ta surenin bir diğer ismi olmuştur. Surede kıraatin önemi vurgulanmaktadır. 

ِحيمِِ نِِ الرَّ ْحم َٰ ِِ الرَّ  بِْسمِِ ّللاَّ

Bismillâhirrahmânirrahîm 

Besmelenin manasını sokaktaki insanlara sorsanız genelde “ esirgeyen, bağışlayan Allah’ın 

adıyla” derler veya “ iyiliği bol ikramı sonsuz” diye meallendirirler. Bunun ikiside değildir tabii. 

Burada Allah’ın “Rahman ve Rahim” oluşu vurgulanıyor, onunla başlanması gerektiği isteniyor. 

Bu “Rahim ve Rahman’ı Fatiha suresinin 2nci ayetinde açıklayacağımız için, burada “besmele” 

bize ne diyor , ne yapmamızı istiyor ona bakacağız.  

Hayatta herhangi bir işe başlarken “rahmeti ve merhameti” kendimize ilke edinmemiz gerekiği, 

onu ön plana almamız gerektiği anlatılır burada. Yani bu şekilde hayatta merhameti , şefkati ve 

rahmeti kendisinde ilk planda tutan kimse besmeleyi hakkıyla çekmiş olur.  

Kişi araçının kapısın koluna arapça “besmeleyi” yapıştırır. Fakat araca biner, trafikte 

merhametten bi haberdir. Eee sen besmele çektin mi? Kontağı çevirdiğinde besmele çekiyor, 

fakat ışıkta hafif bir kural ihlali olduğu zaman merhametten eser yok adamda. O zaman biz 

besmeleyi çekmedik. Besmele ile dükkanını açar, parası çıkışmayan gariban müşteriye 

merhamet etmez. Besmele ile konuşmaya başlar ançak konuşmasında merhametten şefkatten 

zerre kadar eser yoktur.  

İşte o zaman şu anlaşılır ki, “ besmeleyi” içselleştirmediği, bir ağız alışkanlığı olarak söylediği veya 

ağzında bir sakız ettiği bir algı oluşur. Bu bilinçsizlik sanki onunla dalga geçer gibi kullanım olarak 

algılandığında, kişi temsil yeteneğini yitirmenin vebalini ve sorumluluğunu malesef üstleniyor. Ben 

besmele çektim, merhametsizlik yaptımsa, benim temsil yeteneğim bitti. Bu boşver sevap 

kazanmayı bir vebale dönüştü.  

Ben “ Rahman ve Rahim olan Allah adına” hareket ediyorum dedim, fakat yaptığım 

hareketlerde merhametten zerre yok. O zaman bu besmele bana günah olarak yeter. Çünkü 

söylediğim gibi davranmıyorum, yaşamıyorum.  

 

Merhameti kendine ilke edinen Allah-u Teala Enam suresinin 12 nci ayetinde bize ne diyor du: 

“Allah kendine Rahmeti yazdı.” Kullarına da adaleti emretmiş. Enam 12 yi hayata taşımak, “ O 

ALAK SURESİ 
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zaman Rahman’ın kulları yeryüzünde tevazu ile yürürler. Ve düşmanları kendilerine bir laf 

söylediğinde, onlara düşmanlık ettiğinde “ selam-barış” der geçerler” (Furkan63). İşte 

Rahman’ın kulu böyle olunuyor. İşte “besmele” böyle çekiliyor.  

Rahmet, merhamet bilinmesi gereken bir malumat değil, yaşanılması gereken bir fiildir, ameldir, 

davranıştır, kişiliktir. Demek ki bir işe “besmele”ile başlıyorsak o işte bizim ilk temel prensibimiz 

merhamet, rahmet, şefkat olmalı.  

(Alak 1-96/1) 

 

أِْ ب ِكِ  بِاْسمِِ اِْقر  ل ق ِ  الَّ۪ذي ر  خ   

İkra/ bi-ismi rabbike-lleżî ḣalak(e) 

 

Oku ,Yaradan Rabbinin adıyla ile! 

Sure “ikra-Oku” ile başladı. İnen ilk vahiy. Peygamber efendimiz henüz risaletini almadan önce 

insanların yaşam tarzının rahatsız etmesi sonucu Hira mağarasına çekilirdi. İnsanların yaşam 

tarzında bir yanlışlığın, bir eksikliğin  olduğunu biliyordu. 

Hayat gidişatının böyle olmaması gerektiğini çok iyi biliyor, fakat bu gidişatın nasıl 

düzeltileceğini bilmiyordu. Nasıl yapayım ki insanlık düzelsin diye düşünüyordu. 

Kız çoçuklarının diri diri gömüldüğü, kadınlara değer verilmediği, eşya gibi alınıp satıldığı, insani 

değerlerin yok olduğu, cahiliye bataklığının korkunç zifiri karanlığa gömüldüğü o dönemde 

peygamberimize vahiy indi. 

İlk inen ayet “ Ikra’ bismi rabbikellezi halak” diyor. Hira mağarasında nüzul olan bu ayet diyor 

ki: “ Evet, farkettiğin bir yozlaşmanın içerisinden nasıl çıkacağız diye düşünüyordun ya, içine 

düştüğün şu dünyanın bataklığı, çirkefliği, cahiliye dönemi ve insanların insanlara değer 

vermediği, insanlığın öldüğü, öldürüldüğü şu dünyada bu bataklıktan çıkmak istiyordun da ya, 

işte onun reçetesi geldi. “ diyor Allah. 

“Ikra’ bismi rabbikellezi halak” Yaratan Rabbinin adıyla oku ki, göresin gerçekleri, fark edesin 

hakikatleri. İnsanlığın kurtuluşu için ilk reçete nazil oluyordu. 

İkra, demekle neyi kastediyordu Allah. Çünkü ortada kitap yok, Kur’an henüz daha inmemiş. 

İnen ilk ayet de “Ikra’ bismi rabbikellezi halak” 

 

Yazılı bir metin olmadığı düşünülürse peygamberimiz neyi okuyacak ? 
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Zaten burada dikkat edilirse “ İkra” fiili zikredilmiş ama meful zikredilmemiş  Yani neyi okuması 

gerektiği       burada konu edilmemiş. 

Sebebi nedir ? Hikmeti nedir? 

Sebebi hikmeti, inceliği şudur : “Ikra’ bismi rabbikellezi halak” Yaratan Rabbinin adıyla oku” 

demek.  Varlık gayeni oku, varoluş gayeni oku, Kâinatı oku, güneşi, ayı, yıldızları oku, insanlığı oku. 

Demektir. 

İşte okumaya başladığın an, Allah’ın vahyi, insanlığı anlatacaktı, kainatı anlatacaktı. Bir sonraki 

ayette Allah,    okumaya kendinden başla, demektedir.  

Kendinden başladığın zaman, Allah vahyinde, seni sana anlatacaktı. Öylelikle gerçekleri 

görecek, hakikati           farkedeceksin. Ve farkettiğin bu hakikate göre de bir hayat sürdüreceksin, 

ona göre yaşayacaksın. 

Bu ayet indikten sonra Resul, hayatı okumaya başladı. İnen vahiyde,  insanlığı okuduğu gibi, dağı, 

taşı ve Allah’ın           yüceliğini dağda, taşta, güneşte okumaya başladı. 

İkinci ayette, Rabbimiz bize okumanın neden, niçin, nasıl olduğunu anlatacak. İnsandan 

başlayacak, neden,  niçin olduğunu da “ bismi rabbikel”deki “bismi” ile anlatacak. 

“İkra” derken, bu kıraat. Karae, ikra kelimesinin türevidir. Bir şeyi toplamak, cem etmek, bir araya 

getirmek demektir. Dikkat ederseniz şehirlere “ Kariya”denir, arapcada insanların toplandığı yer 

manasını ifade eder. 

Rabbimiz “İkra bismirabbikellezi halak” derken “Yaratan Rabbinin adıyla, kainatın dağılmış 

parçalarını bir araya getir ve varlığı bir bütün olarak oku” diyor. 

Kur’an, karae den türer. Kur’an’ı Kerim’in “karae” den türemesi nedeniyle yeryüzünün en çok 

okunan kitabı olması gerekir. Çünkü okunması farz olan yeryüzünde başka hiçbir kitap yoktur.  

Kuran okunduğu zaman susun ve onu dinleyin “(A’raf  204)  diyor Rabbimiz. Kur’an’ın 

dışında hangi kitap için susmak ve onu dinlemek farzdır.  Düşünmemiz gerekmez mi. Kur’an ismini 

almasının sebebi çok kıraat edilmesi, çok okunması gerektiğinden dolayıdır. 

Kıraat, sadece lafızları toplamak mı ? Hayır. Kıraat, lafızların ifade ettiği manayı zihinde toplamak, 

bir araya getirmektir. Şimdi o zaman, 

“İkra’ bismi rabbikellezi halak, derken ; Allah, Yaratan Rabbinin adıyla, kainatın dağılmış 

parçalarını bir araya getir ve varlığı bir bütün olarak oku, diyor. 

Tamam Yarabbi ! Biz varlığı parçasal okumuştuk, maddeye gömülmüştük sadece maddeyi 

okuduk, bir diğer yeri okuyamadık. Nefsimizi okuduk, başka yeri okuyamadık. Ailemizi okuduk, 

başka yeri okuyamadık. İşimizi okuduk, başka yeri okuyamadık. 



Kur’an-ı Kerim Meali ve Tefsiri                                                                                                    Sayfa 4 

 

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Rabbim sen emrediyorsun. Oku derken, hayatın bütün parçalarını biraraya getirirken, bütünü 

oku diyorsun. Varlık gayemizi oku diyorsun. Biz okuduğumuz ilk emirle onu yapacağız. Sana 

sözümüz olsun, önce hayatı, parçasal değil, parcaları biraraya getirerek , kıraat ederek, 

zihnimizde toplayarak, tefekkür ederek varlığın tamamını okumaya çalışacağız. Ve zihnimizde 

cem edeceğiz. 

Kur’an, kendinden önceki bütün ilahi vahyin emirlerini, içeriğini, tevhidini kendinde barındırdığı 

için topladığı için ona da cem manasında el-Kur’an denmiştir. 

Ya Rabbi! Senin tekvini ayetlerini yani kainat ayetlerini de okuyacağız, tenzili ayetlerini de 

okuyacağız. 

Nasıl okuyacağız ?  

Rabbimiz nasıl okuyacağımızı bize şimdi anlatacak. 

“ İkra bismi rabbikellezî halak”, Rabbinin adına veya Rabbinin adıyla oku . 

Peki biz kainatı şimdiye kadar nasıl okuduk? 

Okumamızda Rabbe yer vermedik. Okumamızda Rab yok ise, okumamızda Allah’ın izni yoksa, 

Allah’ın  istediği bir okuma yoksa, Allah bu şekildeki okumayı, okuma olarak kabul etmiyor. 

Batı dünyası okumayı gerçekleştirdi. Ama tenzili ayetleri değil, tekvini ayetleri yani kainat 

ayetlerini okudu. Okumayı kısmi yaptığı için, kısmi bir başarıyı elde etti. Fakat okumanın tenzili 

ayetleri olmadığı için bu okuyuş onları kurtuluşa erdirmez. 

Allah bizden hem kainatı okumamızı hem de bize indirdiği ilahi vahyi okumamızı , dengeyi 

böylelikle kuracağımızı, parçaları bir araya getirmemizi istiyor. Madde ile manayı bir bütün 

içerisinde görmemizi istiyor. Eğer biz maddenin içerisinden, manayı çıkarıp atarsak, ruhu gitmiş 

bir ceset gibi kalır. 

Şimdi soruyorum dostlarım. Ruhu gitmiş bir cesedin ismi nedir? Leş tir. Ruh gittimi geriye ceset 

kalır, leş kalır. Leşe kim konar? Akbabalar konar, kargalar konar. Insan cesede konar mı? 

Manasını çıkartıkları bir hayata konanlar, inanın leşe konmuşlardır, farkında değiller. İnanın ruhu 

içerisinden alınmış bir madde, bir cesettir. 

Allah’ın uyarılarına kulak verse insanoğlu kurtulacak. Fakat insanoğlu, Allah emrettiği halde , 

oku dediği halde, okumaktan aciz. Okumuyor. 

Diyanetin yaptığı bir araştırmada Türkiye’deki insanların %92 si Kur’an’ı anlayarak OKUMUYOR. 

Geriye kalan %8 lik bir kısım içerisinde Kur’an’ı anlayarak okuyanlar var, Kur’an’ı okuyarak 

okuyanların içerisinden amel edenlerinde yüzdesini ayırsanız ne kadar kalır. 
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Bu toplumun %92 si kitabını anlayarak okumuyorsa, o anlamayarak okuduğu zihinde oluşacak 

boşluk, insanoğlu tarafından ya hurafeler, ya bidatlar, ya asılsız yazanlar, ya tahminler, ya 

temenniler ile dolu bir din olgusu dolduracaktır. Hayat boşluk kabul etmez. 

Dolayısıyle biz, Allah’ın bize kalem ile öğreten Rabbimiz adına okuyalım. Hayatı, varlığı, 

kendimizi okuyalım. Eğer bundan gaflet duyarsak, inanın yarın ahirette, Allah’ın huzurunda 

toplantığımız o günde iş işten çoktan geçmiş olacak. Rabbimiz diyecek ki : “ Ayetlerim sana 

geldi, sen onları unuttun.” 

Ya insan ayetleri unuturmu? Aslında ayetleri görmemişlikten gelmişti. İnsanların Allah’ın ayetlerini 

unutması, onu kale almaması, ona değer vermemesi, onu hayatına aktarmamasıdır. 

“Unuttuğun gibi unutuldun” diyecek Allah ahirette. Allah’ın birisini unutması ne kadar ağır 

birşey değil mi? Rabbimiz unutmaktan münezzehtir. Fakat rahmet nazarıyla bakmadığı an, işte 

unutulmuş olacağız. 

 

(Alak 1-96/2) 

ل قِ  ْنس انِ  خ  ع ل ق ِ  ِمنِْ اْْلِ  

Ḣaleka-l-insâne min ‘alak(in) 

O, insanı bir “alak”tan yarattı. 

Alak: Lügatte sülük manasına gelmektedir. Rahimdeki embriyonun/bebeğin, beslenmek için 

göbek kordonuna ihtiyacı olduğu gibi, insanlığın da beslenmek için vahye ihtiyacı vardır. 

Allah, insanı sevgi ve alâka göstererek yaratıp başıboş bırakmamış, vahiyle rızıklandırmıştır. 

Alak’ın manası pıhtı değil, asılı duran et parçasıdır. Araplar sülüğede alak diyorlar. Çünkü ağzıyla 

deriye yapışır, kanı emer ve asılı durur. Bu et parçasnın yaşaması için aradaki askı yani göbek 

kordonouna ihtiyacı var. Bu bağ koparsa zigot beslenemez  ölür. 

Şimdi Hz. Muhammed’in zihnindeki soruları düşünelim. İnsanın embriyolojik süreci hakkında ne 

düşünüyordu ki , böyle bir izah geldi. Halbuki O, insanlığın öldüğü, toplumsal kokuşmanın 

nedenlerini düşünmekte ve arayış manasına gelen “hira” mağarasına çekilmekteydi. 

Rabbimiz harika bir teşbihle sorularını cevaplamaktadır. Bu usül Mekki surelerin tamamında hemen 

hemen vardır. Bunun başlıca iki sebebi var. Birincisi az söze, çok mana çağrışımı, ikincisi ise 

muhatabı etkileyici şiirimsi bir üslup benimsemesi. 

 

 

(Alak 1-96/3) 
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أِْ بُّكِ  اِْقر  ر  م ِ  و  اْْل ْكر   

İkra/ ve rabbuke-l-ekram(u) 

Oku, Senin Rabbin sonsuz kerem sahibidir. 

Sanki Rabbimiz şöyle diyor : “ İlk okumayı gerçekleştirirken, kendini adam etmek için bir oku. 

Okurken önce nefsine oku, okurken önce kendine söyle. Önce kendin anlamaya, idrak 

etmeye, bir araya toplayıp onun kıratini, sonra tertilini, sonra tilavetini yerine getirmeye çalış, 

ondan sonra “Ikra’ rabbukel ekrem” da,  insanlığa oku. 

“Ikra’ ve rabbukel ekrem(ekremu)”. Oku, Senin Rabbin kerem sahibidir. Ne demek kerem sahibi? 

En şerefli, en üstün, kadri en yüce, sevgi gösteren,üstün tutan, ikram ve ihsanda bulunan, 

değerli kılan manalarına gelir. 

Mesela Kur’an’da Ali İmran Suresi “ Andolsun biz ademoğlunu mükerrem, değerli, şerefli bir 

varlık kıldık.” Bu mana bütünselliği içerisinde ayeti meallendirirsek; 

Oku! Senin Rabbin okuman sayesinde seni üstün kılacak, değerli kılacak ve senin Rabbin sana 

ikram edecek. İnsana bilmediklerini öğreten Rabb’dir. 

Bilmediklerimizi bize öğreten Rabbimiz, Ekrem sıfatı ile bizlere tecelli ediyor. Yani diyor ki : “ Ey 

kulum sen oku, okumayı gerçekleştir ve sen oku, hayatı, varoluş gayeni, mahlukatı, niçin 

varolduğunu unutma.Senin Rabbin Kerem sahibi ya, O sana lütufta bulunacak. O sana ikram 

edecek. Ve sen varoluş gayeni unutmayacaksın. Rabbin, kuldan istediği, Rabbinin emirlerine 

doğru gel. 

Eğer biz okumayı gerçekleştirmezsek ve yapmazsak, okumaktan acziyet gösterirsek, nicin 

varolduğumuzu, niçin dünyaya geldiğimizi, hayatın gafleti içerisinde kör,sağır ve dilsiz 

kesildiğimiz an, inanın Allah bizden sevgisini de çekip alacak. Ve biz yeryüzünde varoluş 

gayesinden savrulmuş, dünyada öyle bir hal almış oluruz ki, nefsimizin, dünyalıkların, ortamın, 

insanların bizi savurduğu nokta neyse oraya doğru gideriz. 

Çünkü bizim Rabbimizle bağımız kopuyor demektir. Ama biz okursak, kerem sahibi, ikram 

sahibi Allah ile bağlarımız kopmayacaktır. Sevgisini üzerimizde her daim daimi kılacaktır. 

Dolayısıyle biz kıratımızı gereği gibi yerine getirirsek elbetteki Rabbimiz bize ikram edecek ve 

bizi varacağımız o noktaya varmak hususunda keremi ile bizlere lütfedecek. 

El-Ekrem, Allah’ın isimlerinden biridir. Karşılık. Beklemeden ikramda bulunan, değerli kılan, üstün 

kılan en çömert, yaptığı ikramı sayarak yapmayan manalarını ifade eder. 

 

(Alak 1-96/4) 
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بِاْلق ل ِمِ  ع لَّمِ  ا لَّ۪ذي  

Elleżî ‘alleme bil-kalem(i) 

 

İnsana bilmediklerini kalem ile öğretendir 

Kalem; bilgi, eğitim ve öğretimin sembolüdür. Daha ilk ayetlerde vahyin yazılarak muhafazası 

öğretilmiş olabilir. 

(Alak 1-96/5) 

ْنس انِ  ع لَّمِ  ا اْْلِ ي ْعل ْمِ  ل مِْ م   
‘Alleme-l-insâne mâ lem ya’lem 

 

İnsana bilmediği şeyleri öğretti. 

Gaybî bilginin kaynağının sadece Allah olduğuna bir âtıf vardır. 

İkrâ, oku demektir. Birşey okumak için önce harfler bir araya getirilir. Sonra kelimeler biraraya 

getirilir. Cümleler oluşturulur,sonra da o paragraf anlaşılır. Okumanın amacı bir araya getirmek. 

Siz, toplumda sevilen , sayılan, merhametli ve yardımsever birisiniz. Yaşadığınız toplumda, 

kendi akrabalarınızın da dahil olduğu birçok kötülük ve haksızlık var. Bunlara şahidsiniz ancak 

müdahale edemeyecek kadar naif ince ruhlusunuz. 

Çözümü kaçmakta buluyorsunuz. Gittiğiniz yer arayış mağarası olan Hira’dır. Şehir ve 

insanlardan uzaklaşmak istiyorsunuz. Tam böyle bir gecede Alak suresinin ilk beş ayeti iniyor. 

İlk inen ayetlere dikkat edilirse iki kere oku emri var. Bazı tefsirciler oku emrinin önemine binaen 

demişlerdir. 

Birinci oku emri, yaratılan hayatın, yaratan Rabbinin isim ve sıfatları açısından değerlendirmek 

gerekir. Yani Rab açısından bak olaylara Ey Muhammed! Bu kötülükler niçin var. Rab açısından 

hayatı okursan, bu tür kötülüklerin neden olduğunu anlarsın.  

Rab bu hayatı neden var etti ? Bu kötülüklere neden izin veriyor? Hayatın amaçı nedir? gibi, 

bu  açıdan bak. Buradaki esma Allah’ın sıfatlarıdır, Fiilleridir. O açıdan hayatı değerlendir. 

 

İkinci okumada, inmeye başlayan vahyin ayetlerinin anlaşılması, yazıya dökülmesi , talim 

tekrarınının  gerçekleşmesi emri var. 
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Bu iki okuma bize bilmediklerimizi, arayışta olduklarımızın cevaplarını Allah bize bu şekilde 

öğreteceğini ifade etmektedir. Rabbimiz  hayatın ve vahyin birlikte okunmasını istemektedir. 

” O size kalem ile öğretti “ derken, sözlü kültürden yazılı kültüre geçilmesini istemektedir 

Rabbimiz. İlk beş ayette buna vurgu yapılmaktadır. Ne demişler; “ Söz uçar, yazı kalır “ 

Araplarda sözlü kültür var. Hayatı birbirlerine anlatarak sürdürmüşlerdir. Allah, artık bu sözlü kültürü 

durdurun, yazılı kültüre geçin ve bilmediklerinizi öğrendiğinizde kayıt edin demiştir. 

(Alak 1-96/6) 

ِ ْنس انِ  اِنَِّ ك ّلَّٓ ىِ  اْْلِ ل ي ْطغَٰ  

Kellâ inne-l-insâne leyatġâ 

 

Hayır, insanoğlu Allah yokmuş gibi yaşıyorsun, vahiy Kur’an hakikatini duymamış  

gibi yaşıyorsun. 

“ Hayır, Hayır ! İnsanoğlu, tüm bu gerçekleri anlatmamıza rağmen, tüm ilahi mesajları onlara 

sunmamıza rağmen, tüm tekvini ayetleri onların gözlerinin önüne sermemize rağmen güneş, 

ay , yıldızlar hepsi bir Allah’ı işaret ettiği halde, varlığın bir amacı bir gayesi olduğunu gösterdiği 

ve aktardığı halde okuyamamış 

İnsanoğlu hala bu varlık gayesini okumaktan aciz, tuğyana karışmış, ilahi emirleri yerine 

getirmesi gerekirken, okuma yapması gerekirken, okumadan kendisini tecrit etmiş, varlığı 

okuyamamış, kendisini okuyamamıştır. Bunun sonucu insanoğlunu azdırmıştır. 

Tagut: İlahi sınırları aşan ve her türlü Rabbe giden yola set olan, Allah’ın yolundan çıkan, başka 

yollara tevasül eden her türlü güce denir. 

Tagut, taga ile aynı köktendir. Taga; haddi aşmak, sınır aşmaktır. 

Yani Rabbiniz size gösterdiği halde, siz okumazsanız. Biz Rabbimizin bize beyan buyurduğu bu 

hakikatlere rağmen, varoluş gayemizi okuyamazsak, göremezsek, göremediğimiz zaman,o 

zaman Allah’ın emirlerine karşı azmış olacağız, tuğyan etmiş olacağız.  

Neden : Bunu bir sonraki ayet açıklamaktadır. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Alak 1-96/7) 

ه ِ ا نِْ اَٰ ىِ  ر  اْست ْغنَٰ  
En ra-âhu-staġnâ 

 

Çünkü O’na kendini muhtaç görmediğin için, 

Çünkü insanoğlu kendisini müstağni görüyor. Yani kendisini muhtaç görmüyor. İlahi emirlere 

muhtaç olduğunu asla  hissetmiyor. 

Kendisi gani olduğunu, böyle bir şeye ihtiyacı olmadığını düşünüyor da ondan dolayı 

azıyor. Yani “ Benim ihtiyacım yok ki” düşüncesi ile varlık alemi içerisinde boş bir hayatın 

içerisinde dalıp gitmişken, hesabı,varlığı okuma gibi bir derdi yok, çünkü bunlara ihtiyaç 

duymuyor. Kendi kendisine yeterli zannediyor.Yeterli geldiğine inanıyor. Hiçbirşeye ihtiyacı 

olmadığını zannediyor. Herşeyden bağımsız, Allah’tan bağımsız bir hayat sürdürüyor. 

Müstağni; ihtiyaçsızlık zannından dolayı kendini zengin ve tam görüp muhtaç görmeme 

hâlidir. İşte böyle olduğu zaman azar. Peki insanı müstağni kılan şey nedir? : 

(Alak 1-96/8) 

ى اِنَِّ ب ِكِ  اِلَٰ ىِ  ر  ْجعَٰ الرُّ  
İnne ilâ rabbike-rruc’â 

Muhakkakki dönüş Rabbinedir! 

Hiç şüphesiz ki dönüş Rabbinedir. Yani zimnen şunu ifade ediyor Allah : “ Eğer siz Allah’a 

dönüşü uzak görürseniz, daha ölüme çok var, öleceğiz sonra dirileceğiz, bunu uzak 

görüyorsanız , siz kendinizi  müstağni göreceksiniz. Yani vahye ihtiyaç duymayacaksınız, Allah’ın 

yarattığı mahlukatı okumaya gerek duymayacaksınız. Allah’ın yarattığı mahlukatı da 

okumadığınız zaman azarsınız. 

Allah’a dönüşü uzak görmek, insani müstağni kılar. Müstağni olmak insanı tuğyana sevk eder. 

Tuğyandan kurtulmak, müstağni olmak istemiyorsak, o zaman her an Allah’ın huzuruna 

çıkacakmış gibi bir hayat sürdürmeliyiz. Yarın ölecekmiş gibi, yarın huzura çıkacakmış gibi bir 

hayat sürdürmemiz lazım. Dünya hayatımızı da ona göre kurmamız gerek.  

İnsanların yaptığı şu hayat tarzına bakın. Hakikaten bizler, hayatı okurken, yarın Rabbimize 

kavuşacağız dolayısıyle ona göre bir hayat sürdürmemiz gerekir, böylemi okuyoruz, yoksa biz 

ölümü, hesabı, Allah’ın huzurunda durmayı ve insanların mahşerde bir araya geleceği, 

herkesin Allah’ın huzurunda bir fert olarak hesap vereceği günü uzakmı görüyoruz. 



Kur’an-ı Kerim Meali ve Tefsiri                                                                                                    Sayfa 10 

 

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

İşte uzak gördüğümüz an, yani biz ne kadar uzak değildir desek de hayatın içerisinde 

koşuşturmalar, dünya, insanın içerisinde bulunduğu ortam var ya, zaten ölümü çok uzak 

gösteriyor bize. Fakat inanın ölüm bize çok yakın, hesap bize çok yakın. Bunu uzak 

gördüğümüzde mustağni olacağız. Biz kendimizi hiçbir şeye muhtaç görmemiş gibi bir hayat 

sürdüreceğiz, bu bizi tuğyana götürecek. 

(Alak 1-96/9) 

ا ْيتِ  ىِ  الَّ۪ذي ا ر  ي ْنهَٰ  
Era-eyte-lleżî yenhâ 

Gördün mü engelleyeni? 

Gördün mü? Görmüyor musun? Bakmaz mısın? Düşünmez misin? Şu kimsenin haline bir bak.  

9ncu ayetten sonra iş tasavvurdan eyleme dönüşüyor. 1nci ayetten 8nci ayete kadar Allah, 

bizim tasavvurumuzu, varlığı okumamızı istedi. Bu okuyuşu gerçekleştirirken Allah’ın kitabını, tenzil 

ve tekvini ayetlerini okumamızı istedi ve böylelikle zihnimize bir şey oturttu.  

O tasavvur ve düşüncemizde, bizi yetiştirdiği, bizi topladığı o alandan, hayatın içerisine ve 

vahyin gösterdiği doğrultuda bir yaşama dönmemizi istiyor. 

O zaman bu ayetten , şu okuyacağımız 9 ncu ayetten sonra zimni olarak ifade ettiğimiz bu 

manada şu      çıkar . 

“ Bir şeyi bilmek, insana çok şeyler kazandırmıyor. Bir şeyin farkında olmakda insana çok şeyler 

kazandırmıyor. Aslında insana ne kazandırıyor biliyormusunuz? Bildikten sonra, ilim ettikten sonra, 

farkına vardıktan sonra, farkettiğini yaşamak insana çok şey kazandırır. 

Niye  

Bakın, düşüncesinde topladığı hakikatleri, hayatına aktaran biri olduğunda müdahaleler 

geliyor. Siz neyi düşünürseniz düşünün, neyi yüreğinizde, gönlünüzde cem ederseniz edin, fakat 

hayatımıza aktarmadığımız zaman, kalbimizde, yüreğimizdekiler sadece orada hapsedildiği 

zaman,kimse bize karışmaz. Kimse bize engelde olmaz. 

Fakat ne zamanki, kalbimizde, yüreğimizde olan, Rabbimizin bize göstermiş olduğu hakikatleri 

hayatın içerisine aktarmak istediğimiz an engeller çıkıyor. Ne yapmamız gerekir : Düşüncenizi 

salata gönderin diyor Rabbimiz..... 

 

 

Kaçırmamamız gereken husus: Allah ilk 8 ayette düşüncemizi, tasavvurrumuzu ve varlık 

gayesini kalbimizde topladıktan sonra onu hayata aktarmamızı istiyor. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Bundan dolayı ilminiz, ilmimiz, bilginiz, bilgimiz ne kadar çok olursa olsun, eğer bildiklerimizle 

amel etmiyorsak, bilgimizin bizim kurtuluşumuza asla vesile olamaz. Bunun bir değeri yoktur. 

Çünkü Kur’an’da, “ İman edip salih amel işleyenler” diyor Allah. İman ile, yani kalpte meydana 

gelen, tasavvur da meydana gelen, düşüncede meydana gelen şeylerin amele, pratiğe 

dönüşü yoksa bu insanı asla kurtarmaz. Çünkü asl olan hayattır. Hayatın kendisidir. 

(Alak 1-96/10) 

لّٰىِ  اِذ ا ع ْبدًا ص   
‘Abden iżâ sallâ 

Salat (Allah’a yönelen ) eden bir kulu. 

Salat ettiği zaman kula engel olana bir bak. Salat; yöneliş, aracısız kulluk, dua, ibadet ve destek 

manalarına gelmektedir. Burada; aracısız yardım ve destek istemenin müşrik tip tarafından 

engellenmesi anlatılmaktadır. 

(Alak 1-96/11) 

ا ْيتِ  ىِ  ع ل ى ك انِ  اِنِْ ا ر  اْله دَٰ  
Era-eyte in kâne ‘alâ-lhudâ 

 

Ne dersin, o kul doğru yolda ise ve sakınmayı emrediyorsa! 

Hidayet; istikamet, hak yolu/doğru yol manalarına gelmektedir. Zıddı için bkz. Kalem:7 

 

 

 

 

 

 

 

(Alak 1-96/12) 

رِ  ا وِْ ىِ  ا م  بِالتَّْقوَٰ  
Ev emera bi-ttakvâ 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Veya takvâyı emrediyorsa? 

 

 

Takva; sebebinüzûlde hayvanın tekmesinden sakınma olarak anlaşılıyordu. Kur’an bu kelimeyi 

kavramsallaştırarak ıstılahi manada, sorumluluk düşüncesi ile kendine zarar veren her şeyden 

sakınma bilinci anlamını kazandırmıştır. Takvayı emretme, sorumlulukta taviz vermemek 

demektir. 

 

 

(Alak 1-96/13) 

ا ْيتِ  لّٰىِ  ك ذَّبِ  اِنِْ ا ر  ت و  و   
Era-eyte in keżżebe ve tevellâ 

Gördün mü? Önemsemeyip yüz çevirmişse. 

“Kezzebe”; sadece yalanlama manasına gelmemektedir. Zira yalanlama inkâr etme, 

reddetme olarak dilimizde anlaşılabilmektedir. 

Bu yanlış seçim Kur’an’da farklı kelimelerle (yekfurun) zaten ifade edilmiştir. Buradaki 

yalanlama  hâli; 

Allah’ı, ahireti, hesabı, uyarıları, önemsememe, dikkate almama boyutu da düşünerek  

okunmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

(Alak 1-96/14) 

 

ىِ  ّللاّٰ ِ بِا نَِّ ي ْعل مِْ ا ل مِْ ي رَٰ  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Elem ya’lem bi-enna(A)llâhe yerâ 

 

Bilmiyor mu Allah'ın görmekte olduğunu? 

Allah'ın onu gördüğünü bilmekte, ancak Allah'ı önemsememektedir. Yukarıda “kezzebe’ye” 

verdiğimiz mananın gerekçesi buradaki imalı sorudur. 

(Alak 1-96/15) 

ِ بِالنَّاِصي ِةِ  ل ن ْسف عًا ي ْنت ِهِ  ل مِْ ل ئِنِْ ك ّلَّ  

Kellâ le-in lem yentehi lenesfe’an bi-nnâsiye(ti) 

 

Hayır, eğer vazgeçmezse, onu alnından tutup sürükleyeceğiz! 

 

(Alak 1-96/16) 

 

اِطئ ة ِ  ك اِذب ةِ  ن اِصي ةِ  خ   

Nâsiyetin kâżibetin ḣâti-e(tin) 

O yalancı, isyankâr alnından. 

Frontal lob genellikle üst düzey işlevlerin gerçekleştiği bölümdür. Üst düzeyden kastımız diğer 

canlılardan çok daha iyi yaptığımız idari işlevlerdir. Örneğin problem çözme becerileri, kişilik, 

huy, planlama ve mantıksal temellendirme gibi işlevler frontal lobda gerçekleştirilir. 

İnsan alnında bulunan frontal lob, günahkârlık ve sahtekârlıktan sorumlu bölge olduğu için bu 

bölgeden yakalanmaktadır. 

 

 

 

(Alak 1-96/17) 

ن اِدي ه ِ  ف ْلي دْع   
Felyed’u nâdiyeh(u) 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Çağırsın yardımcılarını! 

 

(Alak 1-96/18) 

ب انِي ة ِ  س ن دْع  الزَّ  
Sened’u-zzebâniye(te) 

 

Çağıracağız zebanileri! 

Zebani; zapteden, sıkıca yakalayan, hiç bırakmayan güç/güçler demektir. 

 

Alak 96/19) 

 

 ِ ِ ك ّلَّ دِْ ت ِطْعه ِ ْل  اْسج  اْقت ِربِْ و  و    

Kellâ lâ tuti’hu vescud vakterib 

 

Hayır, ona itaat etme ve secde et ve yakın ol! 

Secde; Allah'a yakın olmak ve itaat etmenin sembolik ifadesidir. 

Özet: Yaradan Rab’den bağımsız hayatı okumak, insanı her şeye gücünün yeteceği zannına 

götürür. Bu hâl, Allah'a yönelme ve takvalı davranmaya engel teşkil eder. 

 


