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Doğrusunu Allah bilir… 
 

  

 

 
 

İniş Sırası :54 Tertip Sırası :15 Ayet Sayısı 99 İndiği Yer : Mekke 

 
Hic suresi adını 80 nci ayetinden alıyor. Bütün ilk tertipler sureyi Yusuf suresinin ardına 

yerleştirmişler. Buna göre surenin indiği döneme baktığımızda 10 nuncu yılın sonu 11 nci 

yıla denk gelen bir süreci var.  

 

Subutiye göre bu sure Yusuf suresinden çok kısa bir süre sonra vahyedilmiştir. Konusu, dili, 

üslubu ve ses yapısı surenin kesinlikle Mekki olduğunu gösteren delillerdendir. Ayrıca sure 

Mekke’nin son yıllarında inen Elif, Râm, Râ ailesinin bir son parçası olup onlarla benzer 

özellikler taşıyor.  

 

Surenin bölümleri birbiri ile irtibatlı ve çok fazla uzun olmayan kısa, özlü 99 ayetten 

oluşuyor. Bu durum surenin bir defada veya peşi sıra kısa bir zaman diliminde indiğinede 

işaret ediyor. Surede Adem-İblis kıssası, Hz. İbrahim, Hz. Lut ve Eyke halkı, Hicr halkı gibi kısa 

bilgilere atıf yapıp müminlere verilen müjdelerden bahsediyor. Hakkı örtenlere yapılan 

uyarılar surenin ana temel konularını teşkil etmektedir.  

 

Hem Yusuf suresindeki, şehre dışardan gelme anlatımı var. Hz. Yakup ve oğulları badiyede 

yaşayıp sonradan şehre geliyorlardı. Burada da çok ilginçtir, Allah resulüne badiyeden 

gelenlere yönelmesine dair ayetler var. Mekkeli müşrikleri bırak, bunların bu kadar üstüne 

düşme. Bak ticaret için gelenler var, Hac için gelenler var, Panayırlara gelenler var, artık 

tebliğini dışardakilere yönlendir şeklinde açık bir ayet var 94te okuyacağız. Birde ilk 

ayetlerde müşriklere karşı mesafe koymasını isteyen ayetler var. Çünkü Hicrete zemin 

hazırlanması lazım.  

 

 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

Bismi(A)llâhi-rrahmâni-rrahîm(i) 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 

 

(Hicr 54-15/1) 

 

ٰاٍن ُم۪بيٍ  َ ٰاََيُت الكِكتَاِب َوقُرك  الٰٓرٰ۠ ِتْلك

Elif-lâm-râ(c) tilke âyâtu-lkitâbi vekur-ânin mubîn(in) 

 

Elif. Lâm. Râ. Bunlar, kitabın ve kurânımübînin ayetleridir. 

 
Ayete baktığımızda bir kitab var bir de yanında ikinci bir unsur olarak kurânımübinin 

ayetleri var. Şöyle demiyor, bunlar Kuran’ı Kerim’in ayetleridir demiyor.  

 

Bu sure Yusuf ve Yunus sureleri gibi Elif, Lâm, Râ kategorizasyon harfleri ile başlamıştır. 

Mübin kelimesi, özünde açık olan, gerçekleri tüm açıklığı ile ortaya koyan manasına 

gelmektedir.  

 

HİCR SURESİ 
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Kitab, belirlilik takısı ile el-kitap olarak gelmiştir. Kelime ile Kuran’dan başka bir şeyin kast 

edildiği burada açıktır. Kuran’da bir kitaptır fakat burada el-kitap olarak ikinci bir unsur 

olarak ifade edilmiştir.  

 

El-Kitab’ın ayetlerindendir Elif, Lâm,Râ diyor. Dikkat edilirse el-Kitab kullanımı Kur’an’dan 

önce zikredilmiş. Önceki vahiyler olabilir mi? Tevrat, İncil olabilir mi? Kur’an’ı Kerim bu 

vahiy halkasının en son zinciri. O yüzden en son olarak ifade edilmiş.  

 

Taberi’ye göre el-kitab olarak anılan, bugün Kitab-ı Mukaddes olarak anılan Tevrat’tır ve 

İncil’dir şeklinde de anlamışlar. Kur’an’ın o zaman henüz tamamlanmadığını 

unutmayalım. Hicr suresi indiğinde henüz daha 10-11 yıl olmuş, Kur’an-ı Kerim’in henüz 

yarıdan çoğu inmemiş. O yüzden tamamlanmış bir kitap değil.  

 

İncelendiğinde suredeki konuların tahrife uğramış olsa da Kitab-ı Mukaddes’te yer aldığını 

görüyoruz. Yani ortak konuları anlatıyor Hicr suresi, o yüzden öyle ortak bir paydaya atıfla 

başlamış olabilir.  

 

Ayet Elif ile başladı yani tevhid ile. Arkasından şirkle yani Lâm ile devam edecek ve en son 

afetler ve o afetler sonucunda olumlu veya olumsuz akibetleri, Râ dediğimiz 

kategorizasyon başlıklarını bu surede okuyacağız.  

 

Yusuf suresinin sonu ile Hicr suresinin ilk ayetleri çok muazzam bir mana birlikteliğine işaret 

var.  

 

Yusuf suresinin 111 nci ayetinde “ Bu uydurulmuş bir hadis değildir. Ve lakin onların ellerinin 

arasındakini tasdik eden ve herşeyi tafsil eden, fasılara ayıran ve mümin bir kavim için 

hidayet ve rahmettir” demiştir. Burada da “müslüm” den bahsedecek. Böylece Hicr 

suresine bir geçiş yapıldığı kanatindeyiz.  

 

 (Hicr 54-15/2) 

 

ِل۪ميَ  يَن َكَفُروا لَوك ََكنُوا ُمسك ۪  ُربََما يََودُّ اَّلذ

Rubemâ yeveddu-lleżîne keferû lev kânû muslimîn(e) 

 

Bazen kâfirler teslimiyeti temenni eder. 

 
Diyanet İşleri Meali (Yeni) : İnkâr edenler, “Keşke müslüman olsaydık” diye çok arzu 
edeceklerdir. 
 
Mehmet Okuyan Meali : Bir zaman gelecek, kâfir olanlar “Keşke biz de müslüman olsaydık.” 
diye arzu edecekler. 
 

Erhan Aktaş Meali : Gün gelecek, gerçeği yalanlayan nankörler: “Keşke Müslüman olsaydık.” 
diye yakınacaklar. 
 

Bu meale göre Kafirler müslüman olmayı istiyor veya arzuluyor. Sorsak etrafa, “Siz müşrik 

olmayı istiyor musunuz? Hristiyanlar Müslüman olmayı istiyor mu? Yahudiler Müslüman 

olmayı istiyor mu? Veya müşrikler Müslüman olmayı istiyorsa onları tutan nedir? 

 

Biz bu ayete şöyle meal verdik: “Bazen kâfirler teslimiyeti temenni eder” Müslim kelimesini, 

bir inanç olarak değil, kök-lügat manası olarak anlıyoruz.  
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Burada hakikati örten dediğimiz, bu kafir dediğimiz insanlar, müslüman adı verilen, barışa, 

huzura, sulh yani İslam’a teslim olma temennisini burada anlatıyor.  

 
Bu anlatılırken sevgi anlamına gelen “ved” kelimesinin seçilmesi de ilginç. Kelime yeveddu 

kalıbı ile Meariç suresi 11 de de geçmiştir. Yubassarûnehum(c) yeveddu-lmucrimu lev yeftedî 

min ‘ażâbi yevmi-iżin bibenîh(i)- “Evlatlarını fidye olarak vermeyi temenni ederler.” 

 

Zira insan fıtratı gereği savaşa değil barışın oluşturduğu huzur haline teslim olmaya 

herzaman meyyaldir. Mekkeli müşrikler de ara ara bunu temenni etse de sömürüye 

dayalı, çıkarlarına ters olan bu yeni konjunktürü bir türlü kabul edip Hz. Peygamberin İslam 

yani barış öğretisine tam bir teslimiyet gösterememişlerdir.  

 

Sonuç olarak mümin güvenilen, müslim ise güvendiği, inandığı değerler istikametinde 

yaşayarak teslimiyetini ispatlayana denmektedir.  

 

Bu kavramsal çatıdan sonra devam eden ayetlerde Hz. Peygamberin artık Mekkelilere 

değil daha çok dışardan gelenlere tebliğini yönlendirdiğini okuyoruz.  

 

 

 

(Hicr 54-15/3) 
 

لَُمونَ  َف يَعك ََمُل فََسوك ُُهك يَأُُْكُوا َويَتََمتذُعوا َويُلكهِهُِم اْلك  َذرك

Żerhum ye/kulû veyetemette’û veyulhihimu-l-emel(u)(s) fesevfe 

ya’lemûn(e) 

Onları bırak! Yesinler ve metalansınlar ve emel onları oyalasın! Oysa 

yakında bilecekler.  

 
Demek ki bunların fıtratlarını örtme sebebi dünyevileşme, rant, imkanlar, meta. Meta 

yüzünden o barışa, o sulha teslim olamıyorlar.  

 
“ Ve emel onları oyalasın! Oysa yakında bilecekler.” “Yulhi” kelimesi oyalanmak, 

eğlenmek, meşgul olmak anlamındadır. Esas önemli olan manası ziyan etmek, boşa 

geçirmektir. Bu oyalanma ucuz bir oyalanma değil.  

 

“Emel” kelimesinin recadan, tamahtan, arzu ve istekten farkı nedir? Türkçemizde arzu ve 

isteği kullanıyoruz. Acaba doğru mu kullanıyoruz? 

 

Arzu kelimesi, önceden deneyimlenmiş olan, tecrübe edilmiş olan bir konu. Mesela 

Cennet arzulanmaz. Biz daha önce cennete gitmedik. Bir öğrenci Tıp fakültesini 

kazanmayı arzu ediyorum diyemez. Ama daha önce tecrübe etmediğimiz konuları isteriz. 

Bir yemek yediniz, o yemeği arzularsınız, çünkü daha önce yediniz.  

 

Tamah ise kısa vadeli, reca orta vadeli, emel ise uzun vadeli beklentileri ifade etmek için 

kullanılıyor. Hepsi istektir. Ama zamansal farkları vardır.  

 

Burada Mekkeli müşriklerin uzun vadeli beklentilerinin müslim olmaya nasıl engel 

olduğundan bahsediyor.  

 

Ayette geçen emel kelimesi dini termolojide Tul-i Emel olarakda ifade edilir. Tul-i emel 

kişinin dünyaya tutkunluğu, ahireti umursamazlığı, kendisini bekleyen akıbeti 
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önemsememesi böylece aç gözlü ve tüketen bir hırsla çevresine zarar vermesi, uzun 

vadede hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya aşırı bağlanması gibi manası vardır. 

 

İnsanın fani olan bu tür ilişkileri,hayalleri ve istekleri baki olanın önüne geçebiliyor. Mekkeli 

müşriklerde buna tipik bir örnek. Baki olan insani değerler takvanın ve erdemin yerini fani 

olan dünyevi çıkarlar alıyor.  

 

Bu tarz insanlar dünyevi emelleri için her tür kötülüğü, aldatmayı yapabilirler. Zaten Allah 

Resulüne karşı suikast planları  artık gündeme gelmiş durumda. İşte bu yasaya, işaretle 

Hicr suremizin 4üncü ayeti şöyle:    

 

 

(Hicr 54-15/4) 

 

 

لُومٌ  يٍَة ِاْلذ َولَهَا ِكتَاٌب َمعك نَا ِمنك قَرك لَكك  َوَمٓا َاهك

Vemâ ehleknâ min karyetin illâ velehâ kitâbun ma’lûm(un) 

 

Ve biz hiçbir karyeyi malûm bir kitap olmaksızın helak etmedik. 

 
Karye kelimesi, insanların toplandıkları, yaşadıkları küçük yerleşim yerleri manasına gelir. 

kitâbun ma’lûm kalıbı ise her kes tarafından bilinen malum kitap yani malum yasa demek. 

 

Kitab ile önceden belirlenmiş kaide ve kurallar, değişmez sünnete bir atıf yapılmıştır. Örnek 

verecek olursak; herkes dere yatağında ev yapılmasının yanlış olduğunu bilir. Ancak 

menfaatler çoğu zaman malum olan hataları bilerek insanların işlemesine sebep olur. Tıpkı 

Mekkeli müşriklerin düştüğü hatalar gibi.  

 

 

 

 (Hicr 54-15/5) 

 

 

تَأِْخُرونَ  ٍة َاَجلَهَا َوَما يَس ك ِبُق ِمنك ُامذ  َما تَس ك

Mâ tesbiku min ummetin ecelehâ vemâ yeste/ḣirûn(e) 

 

Hiçbir ümmet, ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez. 
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(Hicr 54-15/6) 

 

 

ُنوٌن   ذَك لََمجك ُر ِان كك ِ ِه اَّلذ َِل عَلَيك ي نُزذ ۪ َا اَّلذ  َوقَالُوا ََيٓ َاُّيُّ

Ve kâlû yâ eyyuhâ-lleżî nuzzile ‘aleyhi-żżikru inneke lemecnûn(un) 

 

Dediler ki: "Ey kendisine Zikir (Kitap) indirilmiş olan, sen mutlaka 

cinlenmişsin!" 

 
Eskiden Arabistan'da şi'ir bir san'at olmaktan çok, cinlerle, gizli güçlerle temas kurup 

onlardan birtakım bilgiler alma mesleği idi. Herkes ile konuşmayan cin, ancak seçtiği 

adamla konuşurdu. Her cinnin seçtiği bir şâ'ir vardı. Erkek veya dişi cin, sevgisine lâyik 

gördüğü adamın üzerine çullanır, onu yere atar, göğsünün üstüne çıkar ve onu dünyâda 

kendisinin sözcüsü olmaya zorlardı. İşte şi'ir seremonisi böyle başlardı . O andan itibaren o 

adama şâ'ir denilirdi. Şâ'irle cin arasında çok içten bir ilişki kurulurdu. Her şâ'irin, zaman 

zaman kendisine ilhâm veren özel bir cinni vardı. Şâ'ir, genellikle kendi cinnine halîl (samîmî 

dost) derdi. Şâ'irle ilişki kuran cin, insan isimlerinden biriyle anılırdı. Meselâ büyük şâ'ir el-

A'şâ'nın cinninin adı, Mishal (kesici bıçak) idi. İşte müşrikler, Hz. Muhammed'i de böyle 

cinden ilhâm alan bir şâ'ir sandıklarından dolayı ona "mecnûn şâir", "öğretilmiş mecnûn", 

"kâhin", "sâhir: büyücü" demişlerdi. Mecnûn: cin çarpmış, demektir. Basitçe "deli" anlamına 

gelir. Fakat kelimenin, böyle târîhî bir mânâsı vardı ve Araplar, Hz. peygamber için bu 

kelimeyi bu târîhî anlamında kullanıyorlardı. Bundan dolayı biz, bu kelimeyi "cinlenmiş" 

şeklinde terceme ettik.  
 

 

 

(Hicr 54-15/7) 
 

اِد۪قيَ لَوك َما تَأْ۪تينَا  كَملِٰٓئَكِة ِانك ُكنكَت ِمَن الصذ ِِبل  

Lev mâ te/tînâ bilmelâ-iketi in kunte mine-ssâdikîn(e) 

 

(Peygamberlik iddianda) doğru söyleyenlerdensen bize melekleri 

getirsene!” 
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(Hicr 54-15/8) 
 

 

 ِ ُِل الكَملِٰٓئَكَة ِاْلذ ِِبلكَحقذ َوَما ََكنُٓوا ِاًذا ُمنكَظ۪رينَ َما نَُنذ  

Mâ nunezzilu-lmelâ-ikete illâ bilhakki vemâ kânû iżen munzarîn(e) 

 

Biz, melekleri ancak ve ancak bir amaç ile indiririz. O zaman da onlara 

zaman tanınmaz.  
 

 

 

(Hicr 54-15/9) 
 

 

َر َوِاَّنذ  كك ِ لكنَا اَّلذ ََلُ لََحاِفُظونَ ِاَّنذ ََنكُن نَزذ  

İnnâ nahnu nezzelnâ-żżikra ve-innâ lehu lehâfizûn(e) 

 

Muhakkak ki zikri, Biz indirdik. O'nun koruyucuları (da) mutlaka Biziz. 
 
Soru: Neden Kur’an’ı Biz indirdik demiyor? Furkan’I Biz indirdik demiyor? Nur’u, Müheymini, 

bir sürü ismi var Kur’an’ı Kerim’in…Kur’an’ın bu kadar ismi içerisinde zikri tercih etmesinin 

bir sebebi var mı? 
 
Zikir; Parçalardan bütüne düşünebilme faaliyetinin adı. Zikir bir deneyim ve birikim 

kazandırıyor insana. Enbiya suresinin 7. Ayetinde Yüce Allah şöyle diyor: “Eğer 

bilmiyorsanız zikir ehline sorun!”  

 

Ehli kitaptan düzgün olanlara Allah zikir ehli demektedir. Yani ehli kitabı okuyup, parçaları 

birleştirip,  bir bütün elde eden, düşünen kesime Rabbimiz Zikir ehli demektedir.   

 

Kamer suresinde tam 4 kez şöyle der “Biz Kur’an’ı zikir için çok kolay kıldık. Yine de yokmu 

akledip düşünen” Kamer 22 ”Ve andolsunki biz zikri kolaylaştırdık buna ragmen tezekkür 

[*]eden yokmu?” Enbiye 50 “Mübarek bir zikirdir bu Kur’an.” Yani bereketli bir zikir. 
 
 
[*] Tezekkür: Hedefi geçmiş olan düşünme sistematiği 
 

Tedebbür: Geçmişi düşünerek ileriye karşı tedbir almak. Bunların ikisinin cem edilmesine 

TEFEKKÜR denmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 



Kur’an-ı Kerim Meali ve Tefsiri                                                                                Sayfa 1679 
         

 
 

Doğrusunu Allah bilir… 
 

 

 

(Hicr 54-15/10) 
 

۪ليَ  َوذ َيعِ اْلك َسلكنَا ِمنك قَبكِْلَ ۪۪ف ش ِ  َولَقَدك َارك

Velekad erselnâ min kablike fî şiye’i-l-evvelîn(e) 

 
Ve doğrusu senden önceki taraftarlara da gönderdik.  

 

“şiye” kelimesi, taraftar, yardımcı, destekleyici, bir işi gerçekleştirmek için bir kimsenin 

etrafında toplanan gruplar manasına gelmektedir. 

 

Burada vahiy gelmeden önce grupları anlatmak için “şiye” kelimesi kullanılmış. Vahiy 

gelmeden önce kimi puta tapıyor, kimi doğaya tapıyor, kimi ateşe tapıyor, kimi şeytana 

tapıyor. Bu tarz gruplara Kur’an’ı Kerim “şiye” diyor. Rabbimiz bu şiye denilen kimselere 

vahiy gönderdik diyor.  

 

Bu fanatizm, resullerin fıtri, arı duru olan sözleri, hakikati sağlıklı değerlendirilmelerinde 

onlara duygusal engeller çıkarıyor. Bu nedenle de bu şiye denilenler zikri tam sağlıklı bir 

şekilde anlamıyorlar, hayatlarına tatbik etmiyorlar. Ve bu fanatikler resullerin söylemleri ile 

resullerin kendileri ile alay ediyorlar. Onları hafife alıyorlar.  Onu da bize 11 nci ayet şöyle 

anlatıyor. 

 

 

 

(Hicr 54-15/11) 
 

نَ  ََتكِزُؤُ۫  َوَما يَأْ۪تهِيمك ِمنك َرُسوٍل ِاْلذ ََكنُوا ِب۪ه يَس ك

Vemâ ye/tîhim min rasûlin illâ kânû bihi yestehzi-ûn(e) 

 

Onlara bir resul gelmedi ki, onunla alay etmiş olmasınlar. 

 
Burada bir istisna bırakmamışlar. Gelen bütün resullerle alay etmişler. Alay etmelerinin 

sebebi, Allah’ın resullerinin, her şeyden evvel alay edenlerin rahatsız olacağı bir mesaj 

getirmiş olmalarıdır.  

 

Eğer bir kişi kendi doğrularını savunmak için başkalarının düşünceleri ve inançları ile alay 

ediyor veya onları aşağılayacak şekilde küçük düşürüyorsa, bu kibrin göstergesidir. 

Kur’an’ı Kerim hiçbir yerinde, resullerin alay ettiğini, müminlerin alay ettiğini gösteren bir 

ayet göremezsiniz. Kendi davasının doğru olduğuna tam olarak inanan insanların, ahlaki 

olarak, insani erdemler olarak bu tarz yollara başvurmaya ihtiyacı da yoktur.  

 

Maalesef geçmişte ve günümüzde başkalarının hatası ve kusuru üzerinden alay etmek 

için fırsat kollayanlar hep olmuştur. Bu mümin tavrı değil, müşrik tavrıdır. Suçlular suç, 

günahkârlar günah, kusurlular ve hatalı olanlar hep kusur ve hata ararlar. Zira buldukları 

üzerinden kendi suçlarını ve eksikliklerini örtme yoluna giderler. Ayrıca bu tutumları, 

herkeste hırsızlık yapıyor gibi, kendi yaptığı günahı normalleştirme çabası olarak da 

karşımıza çıkmakta.  

 



Kur’an-ı Kerim Meali ve Tefsiri                                                                                Sayfa 1680 
         

 
 

Doğrusunu Allah bilir… 
 

 

 

 

(Hicr 54-15/12) 

 

رِ۪مَين  لُُكُه ۪۪ف قُلُوِب الكُمجك  َكٰذِِلَ نَسك

Keżâlike neslukuhu fî kulûbi-lmucrimîn(e) 

 

İşte böylece onu mücrimlerin kalplerine sokarız.  

 
Mücrim, sucu ahlak ve karakter haline getirendir. Rabbimiz mücrimlerin kalplerine, onu 

sokarız derken, 11 nci ayette belirtilen alay etmeyi sokarız demiştir. Bu bir sünnet, yasa.  

 
Buradaki “nesluku” kelimesi ipliğin iğne deliğinden geçmesi, mızrağın karşıdaki düşmanın 

karnına girmesi gibi, bir şeyin bir şeyin içine girmesi manasına gelmektedir.  

 
Bu ayet, suçu karakter haline getirenlerin (mücrimlerin) kalpleri, akılları, karakterleri, 

düşünceleri hep alay, tahkir, küçümseme yönünde çalışır demiş oluyor. 

 
Alay etmenin kalbe girmesi, ciddi konuların o dimağlarda yer bulmasına da engel 

olmaktadır. Artık o adamla siz ciddi bir konu konuşamazsınız. Hemen işi sulandırır. Bu onun 

zararınadır. Onların bu tutumları kalplerine imanın girmesine de engel oluşturur. Gayri 

ciddilik hak ve hakikatlere önem vermemenin sonucu oluşan bir kadim hastalıktır.  

 

Oysa hayati konular alaya alınmayacak kadar değerli, öncelikli görülmelidir. Mesela dini 
konularda, ateist ve agnostiklerde bu alayı görebilirsiniz. Sizin önem verdiğiniz 

mukaddesleri onlar çok rahat bir şekilde alaya alıp küçük görebilir. Önemli konuları 

sürekli sulandırmak, zayıf karakterli insanların sorumluluktan kaçmak için tercih ettikleri 

bir zafiyet olarak karşımıza çıkıyor. Bu sorumluluğun altında ezildikleri için, bunu şaka yollu, 

alaylı bir şekilde yumuşatmaya çalışıyor.  

 

 

 

 

(Hicr 54-15/13) 
 

۪ليَ  َوذ نذُة اْلك ِمنُوَن ِب۪ه َوقَدك َخلَتك س ُ  َْل يُؤك

Lâ yu/minûne bih(i)(s) vekad ḣalet sunnetu-l-evvelîn(e) 

 

Evvelkilerin sünneti geçti ve buna rağmen onlar, ona inanmıyorlar. 

 
Demek ki bu kadim bir hastalık. Rabbimiz, bir sünnetten bahsediyor. Ciddiyetsizliğin akla 

yerleşmesi, hayati konuların birer inanç akidesine dönüşmesine en büyük engeldir. Bu bir 

sünnet, Allah’ın yasası. Evvelde böyleydi, şimdide böyle. Geçmiş kavimler bu sünnetten 

ari değildi, gelecektekiler de değildir. Buna dair ilahi yasayı Hicr suresi 13 hatırlatmış.  

 

Alay etme, kandırma, yalan ve suçun ahlak olduğu kalbe iman girmez . Bu yasanın nasıl 

işlediğine dair Kur’an’ı Kerim’de Hicr suresi 14-15 somut bir örnek verecek.   
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(Hicr 54-15/14-15) 
 

 

ُرُجوَنن  ُّوا ۪فيِه يَعك َمٓاِء فََظل مك َِبًِب ِمَن السذ ِ نَا عَلهَيك  َولَوك فَتَحك

ُحوُروَن   ٌم َمسك ذَما ُسكذَِرتك َابكَصاُرََّن بَلك ََنكُن قَوك  لَقَالُٓوا ِان

 

Velev fetahnâ ‘aleyhim bâben mine-ssemâ-i fezallû fîhi ya’rucûn(e) 

Lekâlû innemâ sukkirat ebsârunâ bel nahnu kavmun meshûrûn(e) 

 

Ve onlara semadan bir kapı açsaydık, böylece oradan yükselseler bile 

mutlaka derlerdi ki:” Gözlerimiz bağlandı. Üstelik biz büyülenmiş bir 

kavimiz.” 

 
Bu iki ayeti birleştirip meal vereceğiz. Çünkü burada ayetlerin hatalı numaralandırıldığı 

kanatindeyiz. Bu iki ayet aslında tek bir cümle. Ayete baktığımızda bölmeye gerek 

olmadığını göreceksiniz. O yüzden ayet numaraları ile bir kehanet üretmek doğru değil. 

Ayet numaraları yanlış verilmiş olabilir. Orijinalde bu numaralar yok zaten.  

 
“Semadan bir kapı açılsa, müşrikler ne diyorlar, gözlerimiz bağlandı, biz büyülendik.” 

Buradaki göz bağlanma diye meallendirdiğimiz kelime “sukkirat”, kabı doldurmak, akan 

suya set çekmek, kapıyı kapatmak, rüzgârın dinmesi, hararetin yatışması, gözü 

bakmaktan alıkoymak manalarına gelmektedir.  

 
Burada “gözümüz bağlandı” derken, fiziki bir bağlanma değil, aklımız manipüle oldu, 

aklımız etkilendi, artık gördüklerimizi doğru yorumlayamıyoruz denmektedir. Müşrikler bunu 

sihir ve büyüye bağlamışlar. Sihir ve büyü bizim aklımızı manipüle ettiği için gördüklerimizi 

sağlıklı değerlendiremiyoruz, demiş oluyorlar.  

 

Bu olmuş bir olay mıdır?  

 

Hayır. Farzı muhal olay. Ola ki müşriklere gökte bir kapı açılsa, onlarda oradan geçse, yine 

de biz büyülendik doğru düşünemiyoruz, derler. 

 

İman ahlaki bir mertebe. Bu mertebeyi hak etmeyen, teslimiyet için sürekli  mucize arar, 

keramet arar, olağan üstülükler arar.  Müşriklerin aradığı da bu. Gökte bir kapı aç, bizde 

oradan geçelim. Böyle bir isteğin üzerine ancak bu ayet inmiş olabilir. Müşriklerin 

inanmamak için başka talepleri de olmaktadır. Peygamberimize “ Melekleri karşımıza 

getirmedikçe biz sana asla iman etmeyiz” demektedirler. Müşrikler, sürekli Allah 

resulünden kerametler talep etmişlerdir.  

 

Allah neden önceden belirlediği yasaları bozarak insanları iman ettirmez?  

 

Allah’ın sünneti, kaide, kuralları var. Suyun üstünde yürüyemezsin. Bunu neden bir anlık 

bozup ta, peygamberi suyun üzerinde yürütüp insanların iman etmesini sağlamaz.  

 

Bu soruya cevap veremeyiz. Bu soru yanlış bir soru. Hatalı soruya doğru cevap verilmez. 

Çünkü burada imanın tanımı hatalı. Bu soruyu soran,  imanı ne zannediyor? Ben bu 

mucizeyi gözlerimde gördüm, tamam. Bunu inanmanın başına yerleştiriyor. 
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Doğrusunu Allah bilir… 
 

Fakat Kur’an’a baktığımızda imanın tanımı, sona yerleştirilen bir süreç, başta olan bir şey 

değil. Mucizeyi gördükten sonra inandık deseler bile, bu süreci tamamlamadıkları için 

iman etmiş sayılmazlar.  

 

İman, yolun başındaki girilmesi gereken bir kapı değil, sarp yokuşun çıkılmasıyla insani 

değerleri yerine getirme sonucu elde edilen bir mertebedir. Fakat müşriklerin kafası 

görelim, inanalım dır. Görüp inanmakla bitmiyor, hak etmek gerekiyor.  

 

 

(Hicr 54-15/16) 
 

ذنذاَها ِللنذاِظ۪ريَنن  َمٓاِء بُُروًجا َوَزي  َولَقَدك َجَعلكنَا ِ۪ف السذ

Velekad ce’alnâ fî-ssemâ-i burûcen vezeyyennâhâ linnâzirîn(e) 

Ve doğrusu biz semada burçlar kıldık. Ve bakanlar için onu süsledik. 

 
Buradaki “buruc” kelimesine, Buruc suresinin ilk ayetinde de bahsetmiştik. Burcun çoğulu, 

tek hisarlı kale, kale duvarlarının üstünde yapılmış çıkıntılar manasında burç kelimesi 

Türkçemize de girmiştir. Aynı zamanda gökteki o takımyıldızlarını anlatmaktadır.  

 

Takımyıldızları ile kalenin burçlarının arasında nasıl bir bağlantı var?  

 

O dönemde insanlar yüksekte, çıkıntılar üzerinde meşale yakıyorlardı. Bu meşale uzaktan 

bakanlar için havada parlayan yıldızlara benzediği için bu meşalelere  burç demişler. 

Böyle etnolojik bir kökeni var. Zamanla belir şekil ve suretlere benzetilen bu sabit yıldız 

kümelerine değişik isimler vermişler. Akrebe benziyor, kovaya benziyor, aslana benziyor 

gibi.  

 

Bunlar uydurulmuş bir hakikati yoktur. Rabbimiz biz onları süs kıldık demektedir. Onlar 

geleceği söylemez, onlar karakter analizi yapmaz. Sen aslan burcusun senin özelliklerin 

şunlar, böyle bir şey yok.  

 

Gökte bu 12 yıldızın bulunduğu sahaya “burçlar kuşağı-zodiak” ismi verilmiş. Ve maalesef 

insanlık tarihi boyunca bu onların bazılarını meşgul etmiştir. Gökyüzündeki yıldız kümelerine 

bakanlar için sadece süs hükmündeyken, maalesef buna ummadık manalar yüklenmiştir.  

Bu ayete göre burçların hakikatte bir karşılığı yoktur. Bu burçlara ulvi, ilahi manalar 

yüklemek veya bunların karakteri belirlediğine inanmak, bu şekilde geleceğe dair fal 

bakmak, yorumlar yapmak Kur’an’ın yasakladığı bir konudur, şeytanın işindendir 

diyecektir bir sonraki ayette. Bu meşguliyetin günümüzdeki adı astrolojidir. Astroloji bir 

hurafe niteliğinde insanları meşgul etmiştir ve etmeye devam edecektir.  
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(Hicr 54-15/17) 
 

 

َطاٍن َر۪جمٍين  يك َناَها ِمنك ُكذِ ش َ  َوَحِفظك

Vehafiznâhâ min kulli şeytânin racîm(in) 

Ve biz, onu recmedilmiş her şeytandan muhafaza ettik. 

 
Kur’an’ı Kerimde şeytan var, iblis var. Farklı bağlamlarda kullanılmıştır. Ama bizler maalesef 

ikisini birbirine karıştırarak kullanıyoruz, karıştırmamak lazım. Şeytan her dönemde var. 

Fakat İblis sadece Adem kıssasında anlatılıyor.  

 

Şeytanın sözlük anlamı, haktan uzak olan demektir. Yani şeytan bir sıfat. İnsanda da olur, 
görünmeyende de olur. İblis şeytanına uymuş oldu. Böyle dersek, şeytan sıfatının herkeste 

olacağını rahatlıkla ifade edebiliriz. Çömertlik gibi, kim gösterirse o cömerttir.  

 

Bir kavram olarak şeytan, hakka ve akla aykırı hareket eden her türlü duygu, düşünce, 

eylem, kişi, güç ve kurumun ortak karekteristik sıfatıdır, özelliğidir.  

 

Her türlü şeytanlardan, kafası şeytanlığa çalışanlardan, yıldızları kullanıp insanları 

kandıranlardan, biz onu muhafaza ettik. Yani gidip oralardan bilgi alamazlar, böyle bir 

güçleri yok. Allah’ın sünnetine aykırı.  

 

Recm, asılsız söz söyleyen, keseden bol atan, iftira atan demektir. Yıldıza bakıyor, atıyor. 

İşte bu recmedilmiş şeytan.  

 

Allah burada yasalarından bahseder. Bazı insanlar bu tür gök çisimlerini kullanarak 

karakter analizi yapar, fal bakar, burç belirler ve gelecekle ilgili haberler verir, yıldızlama 

yapar. Farklı boyutlardan, alemlerden bilgi edinmeyi engelleyen muhafazalı bir yaratılma 

söz konusu olmasına rağmen gaybtan haberler getirenleri bir şeyler duyduğunu 

söyleyenleri, şeytansı insanlar olarak burada anlatıyor ve Kur’an onları şöyle uyarıyor: 

 

 

 

(Hicr 54-15/18) 

 

َع فََاتكَبَعُه ِشهَاٌب ُم۪بيٌ  مك َق السذ ََتَ  ِاْلذ َمِن اسك

İllâ meni-steraka-ssem’a feetbe’ahu şihâbun mubîn(un) 

 

Ancak kim duyma hırsızlığı yaptıysa artık onu görünen bir ateş parçası 

takip etti. 

 
Duyma hırsızlığı nedir? Görünen ateş parçası nedir? 

 

Kulak hırsızlığı, bilgi hırsızlığıdır. Elle gidip fiziki bir şey çalmak değil, bir kitaptan alındı 

yapmaktır. Patenti alınmış bir çalışmayı çalmak gibi. Konu gaybi haberlerdir. Duyu 

organları ile ulaşamadığımız şeylerdir.  
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Doğrusunu Allah bilir… 
 

Görünmeyen alem hakkında atıp tutmak, apaçık saldırılara kişiyi maruz bırakır. Burada 

öyle bir haber var. Gaybi konularda atar tutarsanız, birincide tutturursanız, ikincide 

tutturursanız, üçüncüde tutturursanız ve dördüncüde tutturamazsanız, apaçık saldırılara 

açık bir hale kendinizi düşürürsünüz. Çünkü siz insanların korkularını, endişelerini suiistimal 

ederek bu fallara bakıyorsunuz. Bunların yanlış çıkması, sizi dünyada sıkıntılı bir hale 

sokuyor, ahirette de zaten sonunuz belli.  

 

Bu ayeti, bir tehdit değil, bir haber, bir uyarı olarak okumaya başladık. Zira insanların, 

korkuları, zaafları üzerinden spekülasyon üretip, bunlardan rant devşirmek aslında ateşle 

oynamaktır. Bu kulları ve bunlara tabii olanları da o dönemin algısına uygun kelimelerle, 

anlatımlarla ifade etmektedir.  

 

Dinden, inançlardan beslenenleri meşru bilgi kaynaklarına Hicr suresi sürekli 

yönlendirecektir. Gaybi konularda ileri sürülenlerin istikrarlı olarak doğru çıkmaması, 

gözlem ve deneyle ispatlanmaması, yapanları takip eden, eninde sonunda onları rezil 

eden, çaydırıcı benzetmelerle, bu iddiaları ortaya atanları Rabbimiz ondan uzaklaştırmak 

istiyor ve sahih bilginin önemini burada ortaya koyuyor.  
 
Cahiliye döneminde arap kahinleri,  kendilerinin özel cinleri ve şeytanları bulunduğunu, 

bunların gökten semavi ve semai haberler getirdiğini, bu sayede gaybı bildiklerini iddia 

eder,  böylece insanları suiistimal ederlerdi. Hatta bu yüzden putperestler Kur’an’ın bir 

kahin sözü, dolayısiyle Hz. Muhammed’in de kahin olduğu iddiasında bulunmuşlardır. 

Fakat Allah bu iddiayı açıkça red ediyor. “ O bir kahin sözü değildir.” (Hakka suresi 42) 

Konumuz olan ayetlerde de konumuz olan bu kadim hurafelere dayalı iddialara cevaplar 

verilmekte. Ayetin üslübundan, bu tür işlerle insanları kandıranları, o dönemin algısı ile 

ayetin uyardığı anlaşılmaktadır. Resule mecnun diyenlere de burada bir cevap verilmiştir.  

Burada resullerin ne yıldızlara bakan bir müneccim ne de göğü dinleyen, böylece gaybi 

bilgi bildiğine dair bir kahin olduğu iddiaları Kur’an’ı Kerimde bu örneklerle ret 

edilmektedir. Böylece sahte bilgiye ve bilgi sahtekarlığına dikkat çekerek, sahih bilginin 

önemi vurgulanmıştır.  
 
 

 

(Hicr 54-15/19) 

 

ُزونٍ  ٍء َموك كَبتكنَا ۪فهيَا ِمنك ُكذِ ََشك ََّنَها َواَلكقَيكنَا ۪فهيَا َرَواِِسَ َوَان َض َمَددك َرك  َواْلك

Vel-arda medednâhâ veelkaynâ fîhâ ravâsiye veenbetnâ fîhâ min kulli 

şey-in mevzûn(in) 

 

“ Ve yeryüzünü uzattık ve oraya ağır katmanlar yerleştirdik. Ve orada her 

şeyden orantılı bitkiler yetiştirdik.” 

 
Diyanet Vakfı Meali : Yeri uzatıp yaydık, orada sabit dağlar yerleştirdik, yine orada 
miktarı ve ölçüsü belirli olan şeyler bitirdik. 
 
Dağ kelimesini  Kur’an’ı Kerim’de “cebel” olarak okumaktayız. Burada ise “ravâsi” denilen 

bir kelime kullanılmış. Siz “revâsi”ye “dağ” diyemezsiniz. Kelime farklı, kökleri farklı ,  mana 

farklı. O zaman doğru mealimiz: 

 

“ Ve yeryüzünü uzattık ve oraya ağır katmanlar yerleştirdik. Ve orada her şeyden orantılı 

bitkiler yetiştirdik.” 
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Doğrusunu Allah bilir… 
 

“revâsi” katman demektir. Bilimsel adı, levhalardır. Kur’an’ı Kerim yeryüzünün yedi 

katmandan oluştuğunu söylemektedir, aynı sema gibi. (Talak suresi 12) 

 

“cebel” dediğimizde bu levhaların uçlarının oluşturduğu dağlardır. Burada jeolojik bir bilgi 

verilmektedir. O dönemde bunların bilinmesine imkan yoktur. 

 

Asıl mucize hayatın olmadığı bu yıldız kümelerinde değil, bir hayatın olduğu dünyaya 

bakın diyor. Asıl mucize, asıl yaşam burada.   

 

 

(Hicr 54-15/20) 
 

 

ُُتك ََلُ ِبَراِز۪قيَ   َوَجَعلكنَا لَُُكك ۪فهيَا َمَعاِيَش َوَمنك لَس ك

Vece’alnâ lekum fîhâ me’âyişe vemen lestum lehu birâzikîn(e) 

 

Ve sizin için orada geçimlikler kıldık. Ve siz rızık veren değilsiniz. 

 
Müneccim, kahin bağlamında diyor ki: “ Siz rızık veren değilsiniz.” Bu müneccim ve 

kahinler, yıldızlara bakanlar insanları rızıkla korkutmuşlar. “Kıtlık olacak, fakir olacaksın, şu 

olacaksın, bu olacaksın” diye.  

 

Fal bakanların, insanlara nereden yaklaştığını anlayabiliyoruz. Çünkü Allah, onlar rızık 

veren değil, diyor. Siz de rızık veren değilsiniz. O yüzden onların dediklerine inanmayın. 

Zaten ahirete inanmayanların en büyük zaafı, rızık ve azık konusudur.  

 

 

 (Hicr 54-15/21) 
 

 

لُومٍ َوِانك ِمنك  ٓ ِاْلذ ِبقََدٍر َمعك َُلُ ِ ائُِنُهُۘ َوَما نَُنذ ٍء ِاْلذ ِعنكَدََّن َخَزَٓ ََشك  

Ve-in min şey-in illâ ‘indenâ ḣazâ-inuhu vemâ nunezziluhu illâ bikaderin 

ma’lûm(in) 

 

Ve hazineleri bizim yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Ve malum bir 

kader olmaksızın onu indirmeyiz. 

 
Bütün müfessirler buradaki hazinenin “temiz su” olduğunu söylemişlerdir. Çünkü yağmur, 

kuşların, insanların ve yabani hayvanların geçimlikleri, rızıkları için en önemli sebeptir, 

demiştir, Razi.  

 

Zemahşeri, “Hazâ-in” bir şeyin var edilmesi, icat edilmesi, kotarılması ve kullanıma 

sunulmasını ifade eder, demiş. 

 

“Kaderin ma’lûm” canlı veya cansız tüm varlıkların kimyasal, fiziksel, biyolojik olarak belli 

ölçülere sahip olduğunu ifade eden Kur’an-i bir kavram.  
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Malum bir ölçüsü var. Bu ölçünün dışına çıkarsa, hayat alanında yaşayamaz. Her biri belirli 

bir formülle meydana gelmiştir ve her birinin kainatta ki fonksiyonu yine belirli miktar ve 

ölçülere göre Rabbimiz tarafından ayarlanmıştır. Buda evrendeki hiçbir şeyin tesadüfü 

olmadığı, hepsinin akıllı bir tasarım sonucu oluştuğunu anlatmaktadır. Varlığın evre evre 

evrimle yani zaman içinde oluşması, bunun, bir var edenin olmadığı anlamına gelmez. 

Evrime inananların ateist olmasına gerek yok. Rabbim evreli bir yaratılış murad etmiştir. 

Tekamüle dayalı bir yaratılışı murad etmiştir. İlla evreli oluyor diye, bunun evreli olması, 

takdir eden bir güç olmadığı anlamına gelmez. Çevremizde evreli olmayan bir şey yok ki. 

Rabbimiz öyle yaratmayı murad etmiş. Çünkü haketmeyen hiçbir şey canlılık aleminde 

neslini devam ettiremez. Doğal seleksüyon buna örnektir. Yaşamayı, canlı olmayı hak 

edeceksin. O yüzden bir imtihan alanı yaratmıştır, Rabbimiz.  

 
Kainatta ve içindeki bütün varlıkların kaderi ölçüdür. Kader ölçü, miktar demektir. Bu ölçü 

ve sonucunda denge bozulursa canlılık biter. Yağmurun da bir ölçüsü var, bir kaderi var.  

 

Kahinlerin kaderi yağmura bağlamasının sebebi, bu kahinler yağmur yağdırdıklarına ikna 

etmişler. Yıldızlara bakıp, bereket göndereceklerine milleti ikna etmişler. O yüzden 

Rabbimiz, yağmurun da bir kaderi var, bu falcılara, ruhbanlara niye inanıyorsunuz, niye 

prim veriyorsunuz, demektedir.  

 

Bu ölçüyü şamanlar, kahinler belirleyemez. Onlar, size ne rızık artırabilir, ne de sizin rızkınızı 

azaltabilir. Önceden malum olan ölçüde, kaderde her şey gerçekleşecektir. Bu ölçü 

bozulursa, rahmet bir anda afete dönüşebilir. Bunu Rahman suresi 8 de okuduk.  Rabbimiz, 

“ mizanı bozmayın” dedi.  

 

Ayetlerde hep “biz” kullanılmıştır. Rabbimiz “ben” demiyor. Çoğul bir kullanım var. Nedeni, 

konan ölçülerin aşamalı ve çok boyutlu süreçler olduğu ifade ediliyor. Yani evre evre 

geliştiğini ifade ediyor. Zira yağmur üzerinden bu ayetler şöyle anlatılacak 22 nci ayette: 

“Ve biz, rüzgarları yüklü olarak gönderdik (birinci aşama), böylece semadan su indirdik 

(ikinci aşama), öyle ki sizi onunla suladık (üçüncü aşama), ve onun haznedarı siz değilsiniz, 

bu haznedarın başında duran da siz değilsiniz” 

 

Bu su üzerinden anlatım çok muazzam. Sonra insanın yaratılışına geçiş yapılacaktır.  

 

 

(Hicr 54-15/22) 
 

كُُتك ََلُ ِِبَاِزن۪  قَيكنَاُُكُوُهُۚ َوَمٓا َان َمٓاِء َمٓاًء فََاسك ََيَح لََواِقَح فََانكَزلكنَا ِمَن السذ ِ َسلكنَا الرذ يَ َوَارك  

Veerselnâ-rriyâha levâkiha feenzelnâ mine-ssemâ-i mâen 

feeskaynâkumûhu vemâ entum lehu biḣâzinîn(e) 

 

Ve biz, rüzgârları yüklü olarak gönderdik. Böylece semâdan su indirdik. 

Öyle ki sizi onunla suladık. Ve onun hazinedarı siz değilsiniz. 

 
Su canlığın başlaması ve yaşamın sürdürülebilmesi için hayati bir önem taşıyan dünya 

üzerindeki en önemli mucizevi maddedir. Su olmazsa canlılık başlamaz. Rabbimiz ne 

diyor: “Biz her canlı şeyi sudan kıldık.” Su çok temel bir hayat kaynağı. 

 

Her türlü yaşamın kaynağı olan su, 4.5 milyar yıl önce, dünya oluştuktan yüz milyonlarca 

yıl sonra, yabancı bir madde olarak donmuş parçalar halinde uzaydan gelmiştir. Bir 

meteor gibi, bir astroid gibi dünyaya bu buzullar çarptı. Böylece okyanuslarımız doğdu. O 

sırada dünyamız, volkanik hareketlerin olduğu, yanardağların laf püskürttüğü, hayatın 
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olmadığı cehennem gibi bir yerdi. Kupkuru, ölü bir yer olduğunu da unutmayalım.  Suyun 

semadan ilk olarak indirilmesini bu şekilde de yorumlayabiliriz. İlk olarak da indirdik, 

süreklide indireceğiz. 

 

Gökten su indireceğini iddia eden kahinler, şamanlarla ilgili bir pasajla buraya geldik. Yani 

insan ne gaybı bilmek nede yaşamı var etme imkanına sahiptir. Bu hakikat “ siz onun 

haznedarı değilsiniz” kaydı ile ayette hatırlatılmıştır.  

 

Sudan sonra Rabbimiz neden bahsediyor: 
 

 (Hicr 54-15/23) 
 

۪ي َونُ۪ميُت َوََنكُن الكَواِرثُونَ  ُن َُنك  َوِاَّنذ لَنَحك

Ve-innâ lenahnu nuhyî venumîtu venahnu-lvâriśûn(e) 

Ve muhakkak ki biz, sadece biz hayat verir ve biz öldürürüz. Ve vâris 

olanlar biziz. 

 
Rabbimiz, “semadan su indiririz, hayat veririz ve biz öldürürüz” demektedir. Rabbimiz bu 

ayette toplam dört defa “ biz”demiş, hiç “Ben” demedi.  

 

Nedeni, bu süreçlerin hepsinin aşamalı ve çok boyutlu süreçler olmasıdır. Hayatın nasıl 

filizlendiği ve sürdürülebilir olduğu, yağan yağmur ve su kaynakları üzerinden 

örneklendirilmiş. Çoğul kullanıp, bu yağmurun, bu hayatın bir anda olmadığını anlatmak 

için aşamalı bir süreçle, evreler halinde olduğuna atıf yapmak için, Kur’an’ı Kerim sürekli 

“biz, biz” diyor. Bakın! Yağmurun yağmasında  bile evreler var. Suyun buharlaşma evresi, 

rüzgarın bulutları dağıtma evresi, yağmurun yağma evresi. Evre evre bir oluşum söz 

konusu. Hiç birşey bir anda olmuyor.  

 

Bu kadar hassas ayarın kendiliğinden oluşma ihtimali sıfırdır. Bunların kendiliğinden olma 

ihtimalinin ne kadar akıl dışı durum olduğunu da ortaya koymaktadır.  

 

Varis kelimesi, mala, mülke ve diğer değerli şeylere son sahip olan manasına gelmektedir. 

Burada hazine, su-hayattır. Bunu ifade ettikten sonra muhakkak ki varis olanlar biziz diye 

bir kayıt düşüldü. Herşeyde olduğu gibi bu imkanlarda sınırlıdır. Suda sınırlıdır. Emanettir, 

geçicidir. İsraf etmeyiniz. Siz mülkün sahibi değilsiniz.  

 

Rabbimiz  suyun nasıl bir hayat verdiğinden bahsetti, nasıl bir hazine olduğunda bahsetti, 

canlılığın nasıl başladığına dair bir giriş yaptı.  

 

Su o kadar önemli ki, insan vücudu büyük oranda sudan oluşmaktadır. Vücudumuzdaki 

su oranı  sabit olmayıp, yaşam süremiz boyunca değişiyor. Mesela yeni doğan bir bebekte 

su oranı %75 iken çocuklarda %70’e, yetişkinlerde %60’a, yaşlılarda %50’ye kadar 

düşmektedir. O yüzden cildin kırışması hepsi bu su ve nem kaybının sonuçları. Susuzluk 

hayatı da bir şekilde almaktadır.  

 

Yetişkin bir insan bir kısmı yiyeceklerden olmak üzere günde yaklaşık 2-3 litre su içmek 

zorundadır, buna muhaç, hayatı buna bağlıdır.  
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(Hicr 54-15/24) 

 

تَقكِد۪ميَ  نَا الكُمس ك تَأِْخ۪رينَ  َولَقَدك عَِلمك نَا الكُمس ك ِمنكُُكك َولَقَدك عَِلمك  

Velekad ‘alimnâ-lmustakdimîne minkum velekad ‘alimnâ-

lmuste/ḣirîn(e) 

Doğrusu sizden öne geçenleri ve geri kalanları da biz bildik.  

 
Öne geçmek veya birşeyler takdim etmek manasındaki kelime “mustakdim” kelimesidir. 

Yani sizden neyi takdim ettiğinizi, sizlerin neyi boşverdiğinizi, ertelediğinizi, arkaya attığınızı 

biz biliriz gibi imtihan dünyasına bir atıftır.  

 

Bu manadan dolayı İbn Abbas, “mustaktim” kelimesini, Allah’a itaat edenler, “müstehirin” 

kelimesini de “itaat etmeyenler” şeklinde anlamış, yorumlamıştır. Biz de bu cümleyi  

hayırda, salih amelde öne geçenler ve insani erdemleri, iyilikleri ve güzellikleri, 

önemsemeyip arkada bırakanlar şeklinde anladık. Zaten bir sonraki ayet mahşerde ve 

toplanma yerinden, hesap gününden bahsettiği için bu manayı da destekliyor.  

 

 

(Hicr 54-15/25) 
 

 

ذُه َح۪كميٌ عَ۪لمٌي   ُُهك  ِان ذَك ُهَو ََيكُُشُ  َوِانذ َرب

Ve-inne rabbeke huve yahşuruhum(c) innehu hakîmun ‘alîm(un) 
 

 

Ve muhakkak ki, o senin Rabb’indir. O onları haşreder. Muhakkak ki O, 

Hakîm’dir, Alîm’dir. 

 
Yani insanları mahşerde bir araya getirirken kimin neyi takdim ettiğini, kimin neyi 

boşverdiğini Rabbimiz, el-Alîm sıfatı ile bildiği için, her hükmünde tam isabet 

kaydedecektir, çünkü O el-Hakîm’dir.  
 

 

 

 

(Hicr 54-15/26) 
 

 

ُنوٍنُۚ   َمس ك
ٍ
ا كَساَن ِمنك َصلكَصاٍل ِمنك مَحَ ِن نَا اْلك  َولَقَدك َخلَقك

Velekad ḣaleknâ-l-insâne min salsâlin min hame-in mesnûn(in) 

Doğrusu biz insanı, “hamein mesnûn olan salsalinden” yarattık.  

 
Teşbihte hata olmasın, bir fabrika düşünelim. Bu fabrikanın en başında o üretim bandının 

en başında “hamein mesnûn olan salsalin” var. Balçık var, toprak var, ilkel bir hammedde 

var. Bu bandın en sonunda çıkan mükemmel ürün, insan. O yüzden burada insan kelimesi 

kullanılmış. Çünkü insan bu yaratılma  süreçinin en  son halkası. En baş halkası hamein 

mesnûn olan salsalin. Veya başka ayetlerde toprak, çamur.  
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Bu aşamalardan biri beşer aşaması, beşer aşamasından sonraki aşama ruh üfleme 

aşaması, ruh üfleme aşamasından sonra insan aşaması. O yüzden Biz kelimesi kullanılmış, 

yani çoğul bir kullanım, farklı faktörlerinde bu yaratmaya dahil olduğu bir süreçten 

bahsetmektedir. O yüzden “Biz beşeri” demiyor. Beşer ile ilgili bir anlatım yaparsa bunu 

der. Çünkü beşer henüz bu üretim aşamasının tamamlanmamış, ortalardaki hali. 

Tamamlanmış hali ruh üflendikten sonraki halidir. Bu çok önemli bir ayrımdır. 

 

Kur’an’da beşerin yaratılması ile ilgili, yani o beşer aşamasına kadar gelen,  ruh 

üflemeden önceki aşamaya kadar  yedi tane basamaktan bahseder.  

 

Bunlardan bir tanesi, “min salsâlin kel fehhâr(fehhâri) (Rahman suresi 14) ” 

İkinci aşama, “min tînin lâzib(in-Yapışkan bir balçık türünden)(Saffat suresi 11) “  

Bakın! Fabrika bandında ilerliyor bu hammedde. Ama milyonlarca yıl geçiyor. Hemen 

pat diye olmuş bir süreç değil.  

Üçüncü aşama “min hame-in mesnûn(in) (Hicr 26) 

Dördüncü aşama “min sulâletin min tîn(in) (Muminun suresi 12)” 

Beşinci aşama “min tîn(in)-(Sad suresi 71) 

Altıncı aşama “min turabin (Mümin suresi 71) 

Yedinci aşama  “min turabin (Hac suresi 5) 

 

Kur’an’da “salsal” kelimesi dört ayette geçiyor. Üç tanesi Hicr suresinde geçmektedir. Bir 

tanesi de Rahman suresi 14 ncü ayetindedir.  

 

“ Halakal insâne min salsâlin kel fehhâr(fehhâri).” İnsanı, fehhâr gibi, pişirilmiş, sıcağa 

maruz kalmış bir salsaldan, ses çıkaran şeyden yarattık. (Rahman suresi 14) 

 

Salsal, ses çıkarana deniyor veya ses çıkarmak manasına gelmektedir. Bunun yaratılma 

ile ilgisi nedir? Bunun için jeolojiyi, arkeolojiyi, biyolojiyi, botanaiği, mikrobiyolojiyi bilmek 

lazım. Birçok bilim dalını bileceğiz ki insanın veya canlıların yaratılışı ile ilgili bir fikir beyan 

edebilelim.  

 

Günümüzde yeraltından çıkan jeolojik bacaları görüyoruz. Yeraltındaki gazların 

yeraltında lafların ısıttığı maddelerin bu bacalardan dışarı çıktığını gözlemliyoruz. Bunlarda 

genelde okyanusların dibinde olur. Mesela bu bacalar bir su kaynağına denk gelirse, 

gayzer dediğimiz o sular fışkırır. Ne varsa önünde basınçla dışarı atar. Bunlar fokurdayarak 

içindeki gazları çıkarırlar. Yani ses çıkarırlar. Rabbimiz, “Ses çıkaran bir balçık türü diyor.” 

Tabiat kitabını okuyarak bunu anlamaya çalışıyoruz. Konu,  şu ayetlerle birlikte 

düşünülmesi gerekir.  

 

İlk ayetimiz , Enbiya suresi 30 ncu ayet :”Biz hayatı olan herşeyi sudan kıldık.” Bakın! İnsan 

değil, hayatı olan herşey. Buna canlılar diyebilirsiniz, bakteriler diyebilirsiniz, aklımıza gelen 

tüm hayatı olan bitkiler. Hepsini sudan kılmış. Temel madde su.  

 

İkinci aşama, Araf suresi 189 ncu ayet :”O, sizi tek bir nefistan yarattı. (nefs-i vahide). 

Nefis’in kelime manası, nefes alıp veren, can sahibi, hayat sahibi gibi bir kökten geliyor. O 

yüzden bedeni isteklere de nefs-i istekler diyoruz.  

 

Canlılığın olması için asgari şart hücre aşamasıdır. En küçük canlıya ‘tek hücreli canlı’ 

diyoruz. Ondan daha küçük bir canlı yok.  Hücre aşamasının altındaki seviyeye 

indiğinizde, orada organellerden bahsedersiniz ama canlıdan bahsetmezsiniz. Orada 
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moleküllerden bahsedersiniz. Yani canlılığın olabilmesi için asgari şart hücre aşamasıdır. O 

zaman nefs-i vahide, tek nefis, (vahid bir demektir. Rakamsal bir). O vahid olduğunda 

başka bir canlı yok, başka bir nefs yok. Vahid kelimesi, tek nefsin biricikliğini vurgulayıp 

öne çıkartmak içindir. O zaman, “sizi tek bir hücreden yarattım”, oluyor.  

 
Bu tek tohumu, eşini de ondan yaratmış. Tek bir hücrenin eşi mayoz bölünme ile yaratılır. 

Yani hücre kendisinin aynısıni(Kur’an’ı Kerim’in zevc dediği) yani ikinci bir hücreyi 

kopyalar, işte çoğalıyor. (Mayoz bölünme). Ondan onun eşini yaratma. 

 

 

 

MAYOZ BÖLÜNME 

 

 

Mayoz bölünme bir diploid hücrenin ilk hücresi bölünerek 

genelde gamet olarak adlandırılan haploit hücrelere bölündüğü 

hücresel bir süreçtir. Gamet hücresinde kromozom sayısının 

azalmasıyla sonuçlanan "mayoz", Yunanca'da "Daha da 

küçültmek" anlamına gelen Meiounkelimesinden gelmektedir. 

Mitoz bölünme ile alakası yoktur. Mayoz Bölünme eşeyli üreme 

için gereklidir ve bu yüzden eşeyli üreyen tek hücreli organizmalar 

da dâhil tüm ökaryot hücrelerde görülür. Mayoz eşeysiz mitotik 

bölünmeyle üreyen arkealarda ya da prokaryotlarda meydana 

gelmez.  

 

Genetik çeşitliliği arttırır. Değişen çevre şartlarına uyumlu bireylerin ortaya çıkma şansını arttırır. Arka arkaya mayoz olmaz. 1 

hücre sadece 1 kez mayoz geçirebilir. Mayozda da mitozda olduğu gibi profaz, metafaz, anafaz ve telofaz olarak 

adlandırılan dört evre vardır. Bu evreler arada interfaz olmaksızın peş peşe iki kez gerçekleşir ve sonuçta genetik özellikler 

bakımından 2 çeşit dört yavru hücre meydana gelir. Mayoz bölünme ile mitoz bölünme arasındaki en büyük farka profazda 

rastlanır. Mayoz bölünme iki aşamada gerçekleşir. Bu aşamalar, Mayoz-1 ve Mayoz-2 olarak adlandırılır.Mayoz 1 Metafaz 1 

Tetratları oluşturan homolog kromozomlar karşılıklı olarak hücrenin ekvatoral düzlemine dizilir. Homolog kromozom çiftleri 

hücrenin ekvator düzlemine rastgele dizilir. Hücrenin ekvator düzleminde homolog kromozom çiftlerinin kaç farklı şekilde 

dizilebileceği 2n şeklinde ifade edilir. ( n haploit hücre sayısı) Anafaz 1 Homolog kromozomlar birbirinden ayrılarak zıt 

kutuplara ilerler. Mayoz bölünme gerçekleşirken krossing-over meydana gelmeyebilir. Bu yüzden krosing-over(gen transferi) 

çeşitliliğin temel nedeni değildir. Profaz l evresinde birbirine yapışan homolog kromozomlar Anafaz l'de rastgele ayrılacağı 

için bu evrede de gen çeşitliliği sağlanmış olur. Telofaz 1 Hücrenin iki kutbunda bulunan kromozomlar uzayıp incelmeye 

başlar. Etraflarında çekirdek zarı oluşur. Sitoplazmanın boğumlanmasıyla da haploid sayıda kromozoma sahip iki yavru hücre 

oluşur. Hayvansal hücrelerde: Çekirdek bölünmesi tamamlandıktan sonra sitoplazma ortadan boğumlanarak ikiye bölünür 

ve iki ayrı hücre oluşmuş olur. Bitkisel hücrelerde: Oluşmuş olan iki çekirdekli hücrenin ortasında bir orta lamel (ara lamel ) 

oluşur ve hücre duvarına kadar ulaşır. Dolayısıyla birbirine bitişik iki hücre oluşur. Hücrenin iki kutbunda bulunan kromozomlar 

uzayıp incelmeye başlar. Etraflarında çekirdek zarı oluşur. Sitoplazmanın boğumlanmasıyla da haploid sayıda kromozoma 

sahip iki yavru hücre oluşur. Mayoz 2 Profaz 2 Birinci bölünmenin telofazı ile ikinci bölünme arasında bir dinlenme devresi 

olmadan çekirdek zarı parçalanır. Birinci iğ iplikçiklerinin doğrultusuna dik yeni iğ iplikçikleri oluşur. Metafaz 2 Her yavru 

hücrenin haploid (n) kromozomu ekvatoral düzlem üzerinde dizil ir, cross over olmaz. Anafaz 2 Mayoz bölünmenin 2. bölümü 

olan Mayoz 2'nin 3. evresidir. Ara evre olarak da adlandırılır. Bu evre mitozdaki anafaz evresine benzer. Ancak, mitozdaki 

anafazda kardeş kromatitler düzenli bulunurken bu evrede düzensiz bulunurlar. Bu da Mayoz bölünmede genetik çeşitliliği 

sağlar. Telofaz 2 Kromozomların helezonları açılır, dolayısıyla görünmez olurlar. Çekirdek zarları oluşur sitoplazma bölünür. 

Böylece bir hücreden 4 tane haploid hücre meydana gelir. Sitoplazma bölünmesi Hayvansal hücrelerde: Çekirdek 

bölünmesi tamamlandıktan sonra sitoplazma ortadan boğumlanarak ikiye bölünür ve iki ayrı hücre oluşmuş olur. Bitkisel 

hücrelerde: Oluşmuş olan iki çekirdekli hücrenin ortasında bir orta lamel (ara lamel) oluşur ve hücre duvarına kadar ulaşır. 

Dolayısıyla birbirine bitişik iki hücre oluşur. Mayoz bölünme sonucunda n kromozomlu 4 hücre (gamet) oluşur. 

 

 

Kaynak: https://www.bilgile.com/biyoloji/38-mayoz-bolunme-nedir.html 
 

 

Bunu müfessirler,  tek nefis Adem’dir, eşi de, Havva’da onun kaburgasındandır şeklinde 

anlamışlardır. Ama Kur’an’ı Kerim ondan bahsetmiyor. Kur’an’ı Kerim canlılığın en 

temeline gitmiştir. Çünkü o tek nefs ten tüm canlılığı çoğaltacak. Rabbimizin böyle 

muazzam bir yaratma sanatı var. O tek hücreyi de, balçık, min tin, min turabin gibi, böyle 

bir çorbanın içinden üretiyor.  O termal bacaların içerisinden üretiyor. Aşama aşama, evre 

evre  bir yaratma var. Kur’an’ı Kerim buna “etvâr” diyor.  

 

 

 

 

Bu iş nasıl başladı?  

 

https://www.bilgile.com/biyoloji/38-mayoz-bolunme-nedir.html
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Tespit ettiğimiz bilgilere göre, 4.3 milyar yıl önce deniz sıçaklığı dipte 20  0 C ye düştü. 4 

milyar yıl önce okyanusların tabanında yüzbinlerce, belki de milyonlarca alkalin, 

fokurdayan, ses çıkaran menfezler oluştu. Yani okyanusların tabanlarında , yerin içindeki 

o gazların, o sıcaklığın yerin üstüne doğru çıktığı menfezler oluştu. Bunlarda enaz 200 

milyon yıl boyunca, organik moleküller üreterek, oradaki hammaddeyi mikroskobik 

gözeneklerin içerisinde bir bulamaç haline getirdiler. Sonraki süreçte oluşan bu organik 

yapıya Kur’an’ı Kerim “hame” dedi.  

 

Bakın “ hame-in mesnûn(in” olan salsalin.” Salsal ses çıkartmak, hame kokuşmuş balçık 

türü dedikleri, meallendirdikleri yapı. Ve en sonunda bu yapı  “mesnun” oldu. Yani bu 

konsantre balçık seviyesinden sonraki sürece Kur’an’ı Kerim mesnun dedi.  

 
Mesnun, kazanılmış, hakedilmiş manasına gelmektedir. Yani o cansız madde, bu kadar 

evre ve sürecin ardından canlı olmayı haketti.  

 

Bu mikroskopik yapıların canlanması için ilk kıvılcımın, yani dışardan gelen bir enerjiye de 

ihtiyaç var. Maddeyi siz bir araya getirdiniz ama buna dışardan bir enerji vermeniz lazım 

ki, o madde bir anda canlansın, hücre dediğimiz en küçük yapıya ulaşsın.  

 
Peki bu enerji nereden geldi? Onu da 27 nci ayet bize açklamaktadır.  
 

 

(Hicr 54-15/27) 
 

 

ُمومِ   َوالكَجٓانذ َخلَقكنَاُه ِمنك قَبكُل ِمنك ََّنِر السذ

Velcânne ḣaleknâhu min kablu min nâri-ssemûm(i) 

 

Ve cânn ı da daha önce semûm’un nârından yarattık. 

 
Can, bildiğimiz Türkçe de kullandığımız can. Beden tamam. O küçük mikroskobik 

canlıdan, nefs-i vahide dediği canlının bedeni tamam. Fakat bunun canı onun 

bedeninden önce yaratılmış.  

 

Semûm, nâr ve yaratılma, bedenden önce olan birşey. Hatta dünyadan önce olan 

birşey.  

 
Elmalı Hamdi Yazır, buradaki “can” a demiş ki: “ Buradaki can bir sıfattır, bir özelliktir, bir 

vasıftır.” Hani canlı-cansız diye ayırırız ya. Taş can sıfatını kazanmamış. Yani Elmalılı buna 

“cin” demiyor. Hepsine görünmeyen varlıklar, cin demeye gerek yok. Bakın! Can da, cnn 

kökünden dir, çünkü görünmez, içerdedir. Canın ne olduğunu bilim adamları 

tanımlayabiliyor mu? Gösterebiliyor mu? 

 

Arapçası ‘cân”. Bakın! “ Cânn ı semûm’un nârından yarattık.”  

 

Nâr, parlak ve aydın olmak, birşeyden kaçmak, devenin üzerine vurulan damga. Hepsi 

nevere kökünden türeyen bir kelime. Çoğulu niran ve envar. Sözlükte ateş, görüş, alamet, 

gövdeye basılan damga gibi manalara gelmektedir. Bu kelime Kur’an’ı Kerim’de 145 
kere geçer. Cehennemin bir sıfatı olarak geçer. Ve bildiğimiz ağaç ve kömürün 

yanmasından meydana gelmiş ateş kesinlikle değildir. Bu nâr , daha spesifik daha özel 

bir ateştir.  

 



Kur’an-ı Kerim Meali ve Tefsiri                                                                                Sayfa 1692 
         

 
 

Doğrusunu Allah bilir… 
 

Semûm  kelimesi, semme kelimesinden mübalağalı ismi faildir. Yani ne yapıyorsa çok 

yapıyor. İsmi fail olmasından dolayı, çokça işleyen, yakan kavuran demektir. Hatta 

Araplar çölde yolculuk yaparken, çok sıcak rüzgarın iliklerine işlemesine semum 

demişlerdir.  

 

Canlılığın  ilk yaratılışından bahsediyoruz . Bu o bedenin içine girecek enerji. O zaman ilk 

canlılığın başlaması için de, bu içe işleyen ateşin yani radyoaktif ışımanın etkisi olması 

lazım. Özel bir ateş dedik. Radyoaktif ışıma, x ışınları, radyasyon özel bir ateştir.  

 

Hastaneye gider röntgen çektiririz. Röntgenin özelliği, röntgen ışınları vücudumuzu delip 

geçiyor. Madde dediğimiz şey atomlardan ve moleküllerden oluşuyor. Moleküllerin araları 

boş. Bu aralardan bu radyoaktif ışınlar, fotonlar çok hızlı bir şekilde geçebi liyor.  

 

Rabbimiz şimdi de insan olmadan önceki beşer seviyesinden bahsedecek. Canlılığı sudan 

başlattı, tek hücreden başlattı. Canlılık geliyor, geliyor, şimdi beşer seviyesindeyiz.  
 

 

 (Hicr 54-15/28) 

 

َُّك ِللكَملِٰٓئَكِة ِاّنذ۪ َخاِلٌق  ُنونٍ َوِاذك قَاَل َرب  َمس ك
ٍ
ا ا ِمنك َصلكَصاٍل ِمنك مَحَ بََُشً  

Ve-iż kâle rabbuke lilmelâ-iketi innî ḣâlikun beşeran min salsâlin 

min hame-in mesnûn(in) 
 

Ve hani Rabbin meleklere demişti ki:”Ben mutlaka, “hamein mesnûn olan 

salsalin’den bir beşer yaratacağım.” 
 

Rabbimiz, neden insan demedi? Başta yani 26 ncı ayette ne demişti. “Doğrusu biz insanı, 

“hamein mesnûn olan salsalinden” yarattık.  
Rabbimiz burada neden beşer demiştir? Rabbimiz burada meleklere söylediği için 

“beşer”demiştir. Çünkü o beşere melekler secde edecek. O beşere ruh üflenecek, o 

beşer son hali olan insan-ı kamil seviyesine ulaşacak.  
 
“Beşeran” bir şeyin olanca güzelilği ve çalımı ile ortaya çıkıp görünür hale gelmesidir. 

Somut bir şeydir, bedenle ilgilidir. Her canlının cildine, deriye  beşera denir. Dışardan 
bakıldığında göründüğü için.  

 
Kadınla erkeğin tenlerinin birbirine bütünüyle görünür kılındığı o cinsel ilişkiye neden 

“mübaşara” dendiğini anlıyoruz. Çünkü tamamen dış görünüşle, bedensel bir birliktelik. 
 
Mesela müjdeciye beşir deniyor. Mutlu bir haberi getirdiği zaman, insanın dışına yansıyan, 

yüzüne yansıyan, tenine yansıyan değişikliklerden dolayı müjdeyede bu kökten bir kelime 
kullanılmış. Hep dış alemle, maddiyatla, bedenle ilgili bir ifade. Özel bir soyu, beşer soyu 

gibi, üstün bir ırk anlatan bir kelime değil.  İnsan ise ünsiyet kuran, biraz daha sosyal bir 
varlık. Bedenin bir üst aşaması.  

 
Görüldüğü gibi beşer tamamen bedenle ilgili iken, meleklerin secdesi o bedenin 

inşaasının akabinde ruh ile ihyası sonucunda gerçekleşmiş.  
 

Bir de “Rabbin meleklere demişti ki” ifadesi var. Rabb meleklere demeden beşer 

yaratamaz mı? Yaratır. Neden meleklere böyle bir şey söylüyor? Veya melek dediğimiz 
şey nedir? Melek canlı mıdr, cansız mıdır? 
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Doğrusunu Allah bilir… 
 

Burada geçen “melâike” meleğin çoğuludur. Kelimenin “mekten” türemiş olduğunu 

söyleyen dilciler vardır. Bu meleke kökü, mek, mik, mülk, güç, kuvvet,kudret, dinamikler 

gibi manaya geliyor.   
 
Mesela insanda bir tavır ve davranışın otomatik bir biçimde iyice yerleşik hale gelmesi, 
yine aynı kökten olan meleke sözcüğü ile ifade edilmiş. Örnek; Benim akli melekelerim 

yerinde değil. Aynı kök, aynı kelime. Yani akli gücümü, akli yeteneğimi, akli dinamiklerimi 
yavaş yavaş kaybediyorum. 

 
Razi melâike kelimesine, Adem oğlunun emrine amade olan meleklerin, özellikle yeryüzü 

melekleridir, demiş. Çünkü yeryüzünde bir halife tayin edilecek. Hz. Adem’in yeryüzünün 

halifesi olabilmesi için yeryüzünün güçlerinin (meleklerinin) kendisine boyun eğmesi şarttır. 
Bu sayede insanoğlu yeryüzünde birşeyler yapabilecek.   

 
Bu güçlere, yani tabiatın kanunlarına boyun eğdirmenin tek yolu, bu güçleri kullanabilme 

bilgisine sahip olmaktır. Bu bilgiye Kur’an’ı Kerim “ruh” diyor. İlahi bilgi. Kur’an’ı Kerim’in bir 
adı da ruh’tur. “Sana emrimizden bir ruh vahyettik.” (Şura suresi 52) Hayata anlam ve 

amaç katan ilahi bilgiye ruh diyoruz. İşte bu, melâikeyi secde ettiriyor. Melaike yi size 

musahhar kıldırıyor.  
 

Şimdi rüzgar canlı mı, değil mi? Ama bir güç. Dalga canlı mı değil mi? Ama bir güç. Güç, 
kudret dediğimiz  zaman illa canlı olmasına gerek yok. Volkanik patlama çok büyük bir 

güç. Güneş enerjisi çok büyük bir geç ve enerji ama canlı değil. Melekleri böyle düşünün, 
illaki canlı olarak düşünmeyin. Böyle düşünürseniz, ölümü, çoğalması, cinsiyeti olmaz.  

 
Ahirete inanmayanlar melekleri dişi isimler olarak isimlendirdi, diyor Kur’an’ı Kerim. 

Rüzgarın cinsiyetimi var?Ama bir güçtür. Yeryüzü gücü. Ademoğluna verilen ilahi bilgiyie 

karşı  yeryüzünün güçleri boyun bükmüştür. Bunun amacı yeryüzünü fesat etmek değil 
yeryüzünü ifsad etmek değil, yeryüzünü imar etmek. Halife olmak böyle bir şey.  

 
Kur’an suyun, hayat için olmazsa olmaz bir hazine olduğundan  bu bağlamda bahsetmiş, 

insanın biyolojik yaratılma amacının en başına atıf yapılarak elementer yaratılış sürecin 
değinmiştir. Allah’tan geldiğinin delili bu ayetlerdir.  

 

Diğer tüm canlıların atası olan nefs-i vahide aşamasından sonra şimdi beşere ruh 
üflenmesi ve insanın tekamülüne doğru ayet devam etmektedir.  

 

Hamein mesnûn beşeri yarattı ve devamı şöyle: 
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Doğrusunu Allah bilir… 
 

 
 

 

(Hicr 54-15/29) 
 

 

ُت ۪فيِه ِمنك ُرو۪۪ح فَقَُعوا ََلُ  يكُتُه َونََفخك َساِج۪دينَ فَِاَذا َسوذ  

Fe-iżâ sevveytuhu venefaḣtu fîhi min rûhî feka’û lehu sâcidîn(e) 
 

Artık onu bir seviyeye getirdiğim ve içine rûhumdan üflediğimde, hemen 

ona secde ederek kapanın! 

 
Hamein mesnûn olan salsalin, beşer oldu. Beşer bir seviyeye geldi. Artık ona Allah 

ruhundan üfledi.  

 

Buradaki “seviye” kelimesi, eşit, eşdeğer olmak anlamına gelen bir kelime. Savva 

kalıbından alınınca düz yapmak, düzeltmek, tevsiye etmek. Elbise ile kullanılınca elbisenin 

kırışıklıklarını gidermek anlamlarına gelmektedir. Yaratılan o beşer bir seviyeye geldi. 

Noksanlıkları azaldı, düzeldi. Allah’a muhatap olacak bir seviyeye ulaştı.  

 

Savva kalıbına gelince denk, eşdeğer olmak manasına gelmektedir. İstiva kalıbı düz hale 

gelmek, doğrulmak, dik durmak, A’la ce harfi ile yerleşmek, kurulmak oturmak, iyi pişmek, 

olgunlaşmak manasına gelmektedir. Yani beşerin sevva olması, beşerin hamlıktan 

kurtulup olgunlaşmasıdır.  

 

Özetle ham olan, tam olmayan, belirli bir seviyeye, olgunluğa çıktıktan sonra Hicr suresi 

29’u okuyoruz. Ruh üfleniyor. Potansiyel yoksa ruh üflemenizin bir faytası olmaz. İnsanın 

ruhu kullanabilmesi için bir seviyede olması gerek.  

 

“nefahtu” kalabı nefehe kökünden geliyor, ağızla yada bir aletle boş olan bir şeye hava 

doldurmak, onu şişirmektir.  Nefes vermek demektir.  

 

Burada geçen üfleme maddi bir üfleme değildir. Eğer maddi bir üfleme olarak anlarsanız, 

Rabbimize haşa akçiğer, ağız, dudak, gırtlak isnat etmiş olursunuz. Allah bunlardan 

münezzehtir. O yüzden bunu kesinlikle maddi bir üfleme olarak anlayamayız, caiz olmaz. 

Bu ayete ters bir yorum yapmış oluruz. Zaten bir amacı yerine getirmek için üflemek, 

Kur’an’da her zaman maddi anlamda kullanılmamış. Mesela Tevbe suresinin 32 nci ayeti 

veya Saf suresinin 8 nci ayeti. Orada Rabbimiz şöyle bir ifade kullanmış:  

 

“ Onlar (yani müşrikler)Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar.” Şimdi bu ayette, 

insan, müşriklerin böyle üfleyerek maddi bir mumu söndürmesi gibi algılar mı hiç? 

Anlamaz. Söylemleri ile, düşünceleri ile, ortaya attıkları iddialar ile, Allah’ın ortaya 

koyduğu vahyi karartmaya, spekülasyona, yalanlamaya çalışıyorlar. Rabbimiz böyle 

mecazi bir ifade kullanmış. Burada da ruh üflemeyi kesinlikle maddi olarak anlayamayız.  

 

Yani boş olan beşere ilahi bilgi yüklenmiştir. Boş bir bilgisayar kasasına yazılım yüklenmesi 

gibi. İşte ruh da böyle bir şey. Yazılım yüklendiğinde artık bu boş kasa forksiyonel bir alete 

dönüşüyor. İnsanda kulluk edecek bir seviyeye geliyor. 

 

Peki ruh nedir? 

 

Ruh Kur’an’ı Kerim’de 21 yerde 21 farklı bağlamda geçer. Mesela, “Ruhul Kudüs”, 

dokunulmaz, erişilmez, ulaşılmaz, kirletilmez ruh.  
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Doğrusunu Allah bilir… 
 

Ruh kelimesinin ilk geldiği yer Kadir suresidir. Kadir suresinin bağlamında ilahi bir bilgi 

manasında kullanılmıştır. Hayata anlam ve amaç katan ilahi bir bilgi. Orada da melaike 

kelimesi gelmektedir ruh ile birlikte.  

 

Kur’an’da,  muhatabına yaşam amacı ve anlamı katan vahyedilmiş bir ruhtur. Bilim, 

açıklamaya çalışır, ama inançlar anlam katar. Anlam katmak, hayata ruh kazandırmaktır. 

Mesela bir sanatsal eser görürsünüz, dersiniz ki: “Bu sanatsal eserin bir anlamı yok, yani 

ruhu yok.” Biz ruhu zaten kullanıyoruz bu manada . Ruhu bir dumanvari birşey olarak sakın 

düşünmeyin.  

 
Bakın Şuara 52 nci ayete : “Ve işte böylece sana emrimizden bir ruh vahyettik.” Bakın! Hz. 

Muhammed’e söylüyor Rabbimiz, “ Sana emrimizden (yani ne yapıp ne yapmayacağına 
dair )bir ruh vahyettik. Hayata anlam ve amaç katan bir bilgi vahyettik. Bu bilgi sende ne 

yaptı ? “Ve sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun?” Bakın! Rabbimiz bilgiye atıfla böyle 

bir kelime kullandı. Ruhun nasıl bir bilgi olduğunu anlatıyor. “Velakin onu nur kıldık” Ruh’un 

bir sıfatıda “ışık” olması. “Kullarımızdan dileyeni onunla hidayete erdiririz.” diye ayet 

tamamlanmış.  

 

Hz. Adem’e lafzen üflenen, aktarılan ruh, ilahi bilgi şudur: “Adem’e esmanın hepsini 

öğrettik.”(Bakara suresi 31)Burada Hz. Adem’in neyi yapıp, neyi yapamayacağına dair , 

Adem’in üstün özelliklerini Adem’e öğrettik, ne olduğunu ona öğrettik. İblis te bilmiyordu. 

O yüzden İblib bakıyor diyor ki: “Benim sıfatım, onun sıfatından üstündür. Benim yaratılış 

özüm, hammaddem, onun özü ve hammaddesinden üstündür.” Ama bu üflenen ruhtan 

önceki hali ile ilgili bir ifade.  

 

Secde emri, bu öğretilen, üflenen ruhun ardından gelir. Çünkü Adem o bilgi ile yeryüzünün 

melekutuna boyun büktürdü Adem ve Ademoğulları. Bütün esmanın Adem’e 

öğretilmesine rağmen, meleklere arz edilme sebebi de budur.  

 

Sonuç olarak topraktaki elementler ve su ile oluşan beden, dumansız nüfuz eden, ateşten 

oluşan can insanın fizyolojik yönünü oluşturmuştur. Ruh ise bu maddi bedene yön veren 

manevi yönü temsil etmektedir. Şuan karmakarışık bir biyolojik yapıya sahip olan insanı, 

sevgi, merhamet, empati gibi duygularıni biyokimyasal olarak izah edemiyoruz. Yani 

fiziğimizi çözdük ama metafiziğimizi çözemiyoruz. İşte o ruh dediğimiz konu.  
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Doğrusunu Allah bilir… 
 

 

 

(Hicr 54-15/30) 
 

 

 

ُعوَنن  َ  فََسَجَد الكَملِٰٓئَكُة ُُكُّهُمك َاْجك

Fesecede-lmelâ-iketu kulluhum ecme’ûn(e) 
 

 

Böylece meleklerin hepsi topluca secde etti. 

 
Bakın! Böylece, bu sayede meleklerin hepsi topluca secde etti. Üflenen ruh olmasa 

meleklerin secdesi olmaz. Beşere ilahi bilgiden, ruhtan üflendiğini anlattıktan sonra 

yeryüzünün güçleri dediğimiz bu melekut aleminin ona musahhar kılınması, secde etmesi 

şeklinde veciz bir şekilde ifade edilmiştir.  

 

Beşer bu potansiyelini, yeryüzünü daha yaşanr kılarak, onu imar ederek, kendisine 

emanet edilenlere ihanet etmemiş olacak ya da bu potansiyeli kötü kullanıp, bu güçleri, 

bu dinanikleri ifsad edecektir. Tercih yine beşerin iradesine bırakılmıştır. 

 

Adem ve ademoğluna verilen ruh ile kazandığı, eşyanın melakutunun boyun bükmesine 

sadece birer örnektir. Bu ruh üfleme bu yüzden Hz. İsa içinde kullanılmıştır, Hz. Adem’in 

yanında.  

 

Ancak insana ve insanlığa başkaldıran bir unsur var. Secde etmeyen bir unsur var. Bu 

secde etmeyen güç, insanın kendisine secde etmesini istiyor. İnsanı kendisine köle etmek 

istiyor. Bu gücüde 31 nci ayet İblis olarak karşımıza çıkardı.  

 
 

 

 

 

(Hicr 54-15/31) 
 

 

 

ٓ ِابك۪ليَس  َاٰٰبٓ َانك  اِج۪دينَ  ِاْلذ يَُكوَن َمَع السذ  

İllâ iblîse ebâ en yekûne me’a-ssâcidîn(e) 
 

 

İblis hariç... Secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı.  

 
İnsana boyun bükmeyen, insanı köle etmek isteyen bir yan, bir yön. Kur’an, Allah’ın emri 

sonucu beşere üflenen ruhla güzelliklerin, iyiliklerin, hayırların onda meleke haline 

gelmesini meleklerin secdesi ile anlatmışken, her tür kötülüğün, beşerin insani 

yanlarından nasıl uzaklaştırıp kendisine itaate zorladığını da iblis sembolik ismi ile veya 

İblis’in secde etmeyişiyle veciz bir şekilde ifade etmiştir. 
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Doğrusunu Allah bilir… 
 

 

 
 

 

 

 

(Hicr 54-15/32) 
 

 

اِج۪دينَ   قَاَل ََيٓ ِابك۪ليُس َما َِلَ َاْلذ تَُكوَن َمَع السذ

Kâle yâ iblîsu mâ leke ellâ tekûne me’a-ssâcidîn(e) 
 

 

Dedi ki: “Ey iblis! Sen niçin secde edenlerle beraber olmadın?” 

 
İblis, hayırsız olan, zarara uğrayan, iflas eden, şaşkınlığa düşen manasına gelmekte. İblis 

kelimesi Kur’an’ı Kerim’de 11 yerde geçer. “kâne mine-lcinni - İblis, görünmeyen 

varlıklardan olmuş. (Kehf suresi 50) (Buradaki “kâne”nin sonradan olma manası çok 

önemli.)  

 
İblis ve Adem birer sembol isim olarak karşımıza çıkıyor. İblis, şeytanlaşmanın, Adem ise 

adam olmanın prototipi. İblis ile şeytan kelimelerinin, hem kelime olarak hem mahiyet 

olarak birbirinden farklı olduğunu görüyoruz. Biz ise İblis=şeytan olarak görüyoruz. Ama 

ikiside Arapça bir kelime, ikisinin de kökleri farklı, manaları farklı, bağlamları farklı. Mesela 

İblis kullanımı sadece Adem kıssası ile ilgili bağlamlarda 7 yerde geçmiş. Ama şeytan, çok 

yerde ve çeşitli bir kullanıma sahip.  

 

İblis’in bir insanla konuştuğuna dair tek bir ayet yoktur. Sebe suresi 21 de İblisin ihlaslı kullara 

hiçbir şey yapamayacağından bahsediyor. “iblisin onlar üzerinde bir sultanlığı yoktur.” 

Ama şeytan nebilere bile ulaşmış. Peygamberleri bile etkilemiş. Resul ve nebilerin ihlas 

sahibi olduklarını biliyoruz. İblis onlara zarar veremez. Ancak şeytan verebilir.  

 

“Biz senden önce hiçbir resul ve nebi göndermedik ki, o bir şey temenni ettiği zaman 

şeytan (İblis demiyor) onun arzusuna şüpheler karıştırmasın. “ (Hac suresi 52).  

 

Neden? Çünkü şeytan insanın beyninde. İblis gibi bir varlık değil. Bir sıfat, bir özellik. Bu sıfatı 

kim gösteriyorsa, o şeytandır. İster bildiğiniz bir insan olsun ister bilmediğiniz biri olsun. O 

yüzden, “minel cinnet vennâs- Görünmeyen, bilinmeyenlerden de olur, nâs dediği 

ünsiyet kurduklarımızdan da olur şeytan.”  

 

Bakınız! Yasin suresi 60 ne diyor :” Şeytan, insanlara apaçık bir düşmandır.” Buna karşılık 

İblisin düşman olduğuna dair tek bir ayet yoktur. Nasıl ki Karun ve Aman nasıl ki Musa 

dönemine ait bir karekter ise, İblis te Allah ile diyaloğu boyunca Kur’an’da sadece 9 kez 

Adem iblis kıssası anlatımında 7 kez ismin geçmektedir. 

 

Kim kötülüğe hizmet eder, şeytani duygu ve düşüncelere boyun eğerse ona kul olmuş 

demektir. İşte iblisin secde etmemesinin altında yatan mana bu. Bakınız! “ Ey 

ademoğulları, şeytana kulluk etmeyin!” Bu halin sürekliliği insanı şeytanlaştırıyor.  

 

Beşer ya ilahi bilgi olan ruhu kullanıp, yeryüzünün halifesi makamına yükselir, yada insana 

boyun eğmeyen güce, şeytansı duygu ve düşüncelere boyun eğerek iblisin düştüğü 

hataya düşecektir. Kıssanın temel ana fikri budur.  

 

İnsan kendisinde var olan akıl, irade, bellek, dikkat, merak, korku, düşünce gibi zihinsel 

melekeleri ile bu güçler arasında sadece şeytani olanların üzerinde tam bir kontrol ve 
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hakimiyet sahibi değildir. Şeytan, bazen insanın kontrol edemediği unsurları sembolize 

eder. Ve adam “şeytana uydum”der. Duyguların kölesi olan kişi, kendisinin efendisi 

olamaz. Adem ve ademoğulları bu manada o adamın izinden gidenler demektir.  

 

Kur’an, iblisi de yoldan çıkaran şeytani duygu ve düşüncelerden bahsederken kini kullanır, 

kibri kullanır, kıskançlığı kullanır. Bunların hepsi şeytani duygu ve düşüncelerdir, iblisi yoldan 

çıkaran düşüncelerdir. Bu manada şeytanın yani kötülüğün bir Tanrı değil bir düşman 

olduğunu da defalarca ifade eder.  

 

İblis, şeytani vasıfları üzerinde bulundurarak, karakter haline getiren sembol isim iken, 

Adem ilahi bilgi ile meleklere boyun eğdiren ilk adamdır. İblisi şeytanlaştıran vasıflardan 

biri kibir dedik, bunun delili de Hicr suresi 33 ncü ayettir: 

 
 

 

(Hicr 54-15/33) 
 

 

 

َُد ِلبََُشٍ َخلَقكتَُه ِمنك  ُنونٍ قَاَل لَمك اَُكنك ِْلَْسك  َمس ك
ٍ
ا َصلكَصاٍل ِمنك مَحَ  

Kâle lem ekun li-escude libeşerin ḣalaktehu min salsâlin min hame-in 

mesnûn(in) 
 

Dedi ki: “Ben,hamein mesnûn olan salsâlinden yarattığın bir beşere secde 

etmem. 

 
Ayetteki bu “hamein mesnûn olan salsâlin” kalıbı, toprağın enerji ve nem ile bir 

organizmanın yaşayabileceği zemini oluşturması manasına gelmektedir.  

 

İblisin itirazının sebebi onun basit bir hammaddeden, kendisinin ise daha üstün bir 

hammaddeden yaratılmış olması.  

 

İnsanın geldiği yer mi önemli yoksa olduğu yer mi önemli? İnsanın geldiği aile fakir olabilir 

veya fakir bir muhitte yetişmiş olabilir, geçmişi yokluk içinde geçmiş olabilir. O kişi hakkında 

hüküm vermek yine insanın iblis tarafı, kendine boyun bükmeyen meleke yanıdır. Önemli 

olan insanın nereden geldiği değil, ne seviyeye ulaştığıdır. Aynı şekilde sözde asil, zengin, 

soylu bir aileden gelmek, insanın insan olmasına yetmez.  

 

İblisin düştüğü hata, insanoğlunun bu kadim yanılgısına da işaret etmektedir. Yani 

metafizik varlıklardan bahsetmiyoruz aslında. İnsanın tam özünden bahsediyoruz. Sad 

suresi 76 da bu yanılgıyı şöyle ifade ediyor: “ Dedi ki ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, 

onu çamurdan yarattın” iblisleşen kafa hayrı ve üstünlüğü ırkta, yaratılışta veya seçmediği 

noktalarda arar, oraya odaklanır. İblisin ateşten yaratılmasında bir emeği, bir tercihi, bir 

hakedilmişliği var mı? Yok. Ancak İblis, onunla övünerek, bunu bir üstünlük, hayır kriteri 

olarak satar, sunar.  

 

Anne-babadan güzel, güçlü, uzun boylu, yakışıklı vs. doğmak, bu haline etkisinin, 

çabasının olmamasına rağmen, bu tarz insanların, bu kriterleri üstünlük olarak görmesi 

sizce iblis kompleksi değil mi? Bakın dizilere, filmlere. Hiçbir emeklerinin olmadığı anne-

babadan getirdikleri üzerinden adamlar övünüyor, kendilerini üstün görüyorlar. Bu bakış, 

bu kompleks tevazuya engeldir. Önemli olan nereden geldiğiniz değil, ne yaparak, neye 

dönüştüğünüzdür. Zira kimse soyunu, sopunu, ailesini, genlerini seçmez.  

 

Buna karşılık İblise ne cevap veriliyor:  
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(Hicr 54-15/34) 
 

 

ذَك َر۪جميٌ  َا فَِان ُرجك ِمْنك  قَاَل فَاخك

Kâle faḣruc minhâ fe-inneke racîm(un) 
 

Dedi ki : “ Artık oradan çık! Muhakkak ki sen, böylece recmedildin. 

 
 

Bu ayet recm edilmenin de ne olduğunu anlattı. Buradaki “racîm” kelimesi taşıdığı 

anlama göre özne de olabilir, tümleç de olabilir. Recm’in kök manası  taşlamak demektir. 

Fakat bu taşlamayı maddi ve manevi olarak düşünmemiz lazım. “ Recmin bil gayb” gaybı 

taşlamaktır. 

 

Bize göre bu ayetteki “racim” kelimesi, artık oradan çık ifadesinin delaleti ile kovulmak, 

uzaklaşmak anlamına gelmektedir. A’la olan, yüce olan bir makamdan kovulmadır, 

çıkmadır. Bu çıkmada fiziksel bir çıkma değildir. Bu konuşmalar mele-i a’la da (yüce bir 

makam) olmaktadır.  Mekansal bir düşüş değil makamsal bir düşüştür. 
 

 

 

(Hicr 54-15/35) 
 

 

 

ينِ  ِم الذ۪ نََة ِاٰٰل يَوك ذعك َك الل  َوِانذ عَلَيك

Ve-inne ‘aleyke-lla’nete ilâ yevmi-ddîn(i) 
 

 

Ve muhakkak ki din gününe kadar lanetim üzerinedir. 

 
“Lanet” kelimesi yapılmakta olan bir eylemden uzaklaştırmak, iyilik ve faydadan mahrum 

kalmak anlamındaki “lan” kelimesinden türemiş bir isim. Eski Araplar bu kelimeyi ailenin 

veya sülalenin bir ferdinin dışlanması anlamında kullanıyorlar.  

 

Emek ve gayretle ulaşılan, o yüce ve dolu makamlardan (Kur’an buna mele-i a’la 

diyor)dışlanma, uzaklaşma, melekler ailesinden kovulup, mahrum bırakılma, Allah’ın 

laneti üzerine olsun şeklinde formülüze edilmiş.  

 

“Din” borçluluk manasına gelir. İblisin hesap gününe kadar ölümsüz kalacağını mı ifade 

ediyor, “ din gününe kadar  lanetim üzerinedir.”diyor Rabbimiz. Kıyamete kadar 

yaşamasına izin mi verilmiş? Bunumu anlıyoruz bu ifadeden?  

 

Yoksa bu ifadeler onun cehennemlik olduğunun tescillenmesi manasına mı geliyor? Bunu 

A’raf 18 den şöyle okuyoruz: 

 

 “ Dedi ki:” Kınanmış ve mahrum bırakılmış olarak oradan çık, elbette onlardan kim sana 

tabi olursa, mutlaka hepinizi cehenneme dolduracağım.” 

 

Yani senin, din gününe kadar uzaklaşman, mahrum bırakılman üzerine oldu. Bunun 

sonucunda da cehennemlik oldun manasında, onun cehennemlik olduğunu tasdik eden 

bir cümledir. Yoksa iblisin kıyamete kadar yaşayacağını anlatan bir kelime değil.  
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Adem İblis kıssasında, kibirli ve asi olan karektere hesap gününe kadar mühlet tanımak ve 

iyi olan Adem’i öldürmek sizce ne kadar doğru bir tasavvur? İyi olan Adem’i öldürüyorsun, 

İblisi kıyamete kadar yaşatıyorsun. Şimdi hangisi ödüllendirildi? Hangisi cezalandırıldı? 

Bunu hep iblisi yaşatma yönünde teviller, yorumlar yapılmış. Biz bu yorumların hatalı 

olduğu kanatindeyiz. Bu yöndemi yorumlar, iyiliği (Adem’i) öldürüp,kötülüğü (iblisi) 

yaşattığı için bizce hatalı örneklik ve sonuçlar doğruacaktır. Bu nedenle bir sonraki ayeti 

biz şu şekilde anlamadık: 

 

 

 (Hicr 54-15/36) 
 

 

 

َ  قَالََ ۪ٓي َرب  ْرن   يُْبعَثُونََ يَْومَ  ا ٰلى فَاَنْظ 
Kâle rabbi feenzirnî ilâ yevmi yub’aśûn(e) 

 

“ Rabbim, öyleyse dirilme gününe kadar beni gözet!” dedi. 
 

 

“Diyanet İşleri Meali (Yeni) : İblis: “Rabbim! Öyle ise onların tekrar diriltilecekleri güne kadar bana 

mühlet ver” dedi. 

 

Başka meallerde de “bana izin ver” şeklindedir. Ben kötülüğü, pisliği yapayım, sen bana 

izin ver. Böyle bir mana olabilir mi? Bu kötülüğe siz Allah’ı ortak kılmış olursunuz. Biz şöyle 

meal verdik: 

 

“ Rabbim, öyleyse dirilme gününe kadar beni gözet!” dedi. 

 

Peki. “beni gözet” dedi, Allah’ta tamam ben seni koruyacağım mı dedi? Bu ne kadar 

doğru bir istek. Hem Allah’ın emrini yerine getirmiyorsun, hem de kalkıyorsun Allah’tan 

birşeyler istiyorsun. Sen bu isteği hak edecek ne yaptın? Beni saptırmana karşılık, diyecek 

altta. İblisin her dediği mutlak doğru değil  ki. Zaten yanlış olması lazım. Bu isteklerin hatalı 

olması lazım. Bunu biz ibret olarak okumamız lazım. Ama ayettir, İblis onu istediyse Allah 

onu yerine getirdi diye düşünüyorlar.  

 

Neden hesap gününden sonra beni gözet değil? Bir istekte bulunuyorsan öyle bir istekde 

bulun madem ki? 

 

Buradaki “gözet dediğimiz “enzir”, bakış, gözetme anlamında kullanılmıştır. Nazar, birşeyi 

algılamak için, görmek için gözü ve bakışı ona odaklamak, çevirmedir. Bazen nazar ile 

düşünce kast edilir. Senin bu konudaki nazarın-düşüncen nedir? Gibi.  

 

İblis, beni kolla, beni gözet, bana izin, beni seyret dese bile bunlar haklı bir istek değildir. 

Bu isteği abestir. Zaten er-Rakîb olan Allah herkesi gözetmiyor mu? El-Basir olan Allah 

herkesi görmüyor mu? Bu istek abes bir istek değil mi? Veya “bana mühlet ver” desek bile 

el-Halim olan Allah herkese mühmet vermemiş mi?Bu da abes bir istek. Rabbimiz iyilerede 

vermiş, kötülürede vermiş.  
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(Hicr 54-15/37) 
 

 

كُمنكَظ۪ريَنن  ذَك ِمَن ال  قَاَل فَِان

Kâle fe-inneke mine-lmunzarîn(e) 
 

 

Dedi ki: “Muhakkak ki sen, gözetilenlerdensin!” 

 
Boş bir istek bu. Sen zaten gözetilenlerdensin. Bakın! “gözetilensin değil, 

gözetilenlerdensin.” Rabbimiz çoğul kullanmış. Herkese kıyamete kadar mühmet 

verilmiştir. Bunu anlayabilmemiz için şeytan ve iblisi birbirinden ayırmamız gerekiyor.  

 

El-Halim olan Allah, kullarına yeryüzünde kazandıkları yüzünden hemen onlara ceza 

vermez. Lakin belirlenmiş bir zamana kadar onları ertelediği için, ecel geldiği zaman 

onlar, anlar ki Allah kullarını görendir, gözetendir. Yani yeryüzünde yaptığınız suçlar 

yüzünden Allah sizi hemen cezalandırmaz. Buna ibliste dahil. Allah günah işleyen hiçbir 

varlığı cezalandırmada acele etmez. Çünkü acele edenler, cezalandırma fırsatını 

elinden kaçırmak ihtimali olan aciz varlıklardır. Rabbimizin böyle bir şeye ihtiyacı yok. O 

yüzden el-Halim olandır. 

 

Sonuç olarak, iblis için “din gününe kadar lanetim üzerinedir” ifadesi akabinde 36 ncı 

ayette, iblisin hemen cezalandırılacağı zannına karşı (Allah’ım beni hemen cezaya 

cekme zannına karşı) , burada sadece Allah’ın el-Halim oluşunun hatırlatılması, iblise bir 

icabet olarak okuyoruz.  

 

Bu çok önemli bir ayet. Bu ayette “gözetilensin” değil de, “gözetilenlerdensin” şeklinde 

çoğul bir ifade kullanılması, Allah’ın zaten geçmişten geleceğe, böyle bir sünneti olduğu 

iblise hatırlatmak içindir.  

 

Bu ifadeden anlaşılmaktadır ki, iblis ne ilktir ne sondur. Başka bir deyişle iblisinde uyduğu 

sembol isim olan, sembol sıfat olan şeytan, bazen kötü bir duygu, bazen kötü bir düşünce, 

bazen kötü bir söz, kötü bir eylem. Ve sonuçta büsbütün kötü bir insan olarak iç 

dünyamızda ve aramızda bizler onu yaşatmaktayız. Allah yaşatmıyor onu. Kötü yaptığımız 

eylemlerle, kötü yaptığımız söylemlerle biz yaşatıyoruz.  

 

Hayatı okuduğumuz zaman Allah’ın mülkünde Allah’ın emaneti ile Allah’a isyan edenleri 

görmekteyiz. Bu durum Allah’ın kullarına verdiği özgür irade imkanın, lütufların suistimalidir. 

Kötülüğün olma nedeni insana özgür irade verilmesindendir.  
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(Hicr 54-15/38) 
 

 

 

لُومِ  ِم الكَوقكِت الكَمعك  ِاٰٰل يَوك

İlâ yevmi-lvakti-lma’lûm(i) 
 

 

Vakti malum güne kadar.  

 
Malum vakit, vaktin ne zaman olacağının malum olması mıdır? Ne olacağının malum 

olması mıdır? 

 

Öleceğimiz herkes tarafından malum mu? Ne zaman öleceğimiz herkes tarafından 

malum mu? Hayır. 

 

Bakın! Ne zaman öleceğimiz hiçkimse tarafından bilinmemektedir. Fakat öleceğimiz 

malum olan  bir gerçek. “Vakti malum” gün, kıyamet günü olmuş oldu. Veya bizim için 

ölüm günümüz. 
 

 

 

 

 

(Hicr 54-15/39) 
 

 

 

 

۪عَين  َ ُمك َاْجك غكِويَْنذ ِض َوَْلُ َرك ذََِنذ لَهُمك ِ۪ف اْلك َزي  قَاَل َربذِ ِبَمٓا َاغكَويكتَ۪۪ن َْلُ

Kâle rabbi bimâ aġveytenî leuzeyyinenne lehum fî-l-ardi 

veleuġviyennehum ecma’în(e) 
 

 

Dedi ki: “Rabbim! Beni azdırman sebebiyle onlara yeryüzünde süslemeler 

yapacağım ve onları topluca azdıracağım.” 
 
Allah, İblisi azdırdı mı? Hayır. Boş bir istekde bulunuyor, isteği kabul görmeyince suçu 

kendi üzerinden, Allah’a atıyor. Bu kısım Araf suresi 16 da şöyle anlatılmaktadır: “ febimâ 

aġveytenî “ artık beni azdırman sebebiyle.” Orada iblis, içime yerleştirdiğin bu sapma 

yetisi sebebiyle diyerek fıtriyata bağlamaktadır. Çünkü siz ırksal bakarsanız, bu tarz 

hataları yine ona bağlarsınız.  Aslında irade nimetini azgınlık yapma sebebi ile Allah’a 

fatura etmiştir. Doğrusu azan tamamen kendisidir. Zira kibirden kendine halis kılmamış, 

ihlaslı muhlis biri olmadığını da bir alttaki ayetteki itirafından anlıyoruz. 
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 (Hicr 54-15/40) 
 

 

 

 

لَ۪صيَ  ُُم الكُمخك  ِاْلذ ِعَباَدَك ِمْنك

İllâ ‘ibâdeke minhumu-lmuḣlasîn(e) 
 

 

Onlardan muhlis kulların hariç! 

 
İblisi yoldan çıkaran kibri, kıskançlığı idi. İblis, kibir, kıskançlık, kendini büyük görme, fıtri 

olarak verilenleri, ırkını üstün görme tamamen kendini onlardan halis kılmadığı için bu 

hataya düşmüş. Bizim şeytani duygu ve düşüncelerden kendimizi halis kılmamız lazım. 

 

Buradaki “muhlas” kelimesi ihlas sahibi demektir. İhlas kelimesi saf, arı, katışıksız anlamına 

gelen el-hulus kelimesinden  türemiştir. İhlas, bir şeyi başka bir şeyle karışmasından 

korumaktır. Yani siz, kendinizi şeytani duygu ve düşüncelerden korumanız ihlasın bir 

çeşididir. Bunu sadece inanıp inanmamaya bağlamamak lazım. Eğer bu duygulardan 

kendimizi halis kılmazsak azarız.  

 

Kur’an’da peygamberlerin, şeytani duygu ve düşüncelerden nefsani istek ve arzulardan 

kendilerini arındırmalarından bahsediliyor. Ve onlara bu nedenle Kur’an’ Kerim 

“muhlis”diyor. Bakınız Yusuf suresi 24 
 
  

(Hicr 54-15/41) 
 

 

 

تَ۪قميٌ  اٌط عَََلذ ُمس ك  قَاَل ٰهَذا ِِصَ

Kâle hâżâ sirâtun ‘aleyye mustekîm(un) 
 

 

Dedi ki: “İşte bu, müstakim üzere olan yoldur.” 

 
Yani şeytani duygu ve düşüncelerden kendimizi uzak tuttuğumuz ve insani erdemlere, 

takvaya yaklaştığımız yola “sıratı müstakim” diyor Kur’an’ı Kerim. 
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(Hicr 54-15/42) 
 

 

ذَبَعَك ِمَن  مك ُسلكَطاٌن ِاْلذ َمِن ات ِ الكغَا۪وينَ ِانذ ِعَبا۪دي لَيكَس َِلَ عَلهَيك  

İnne ‘ibâdî leyse leke ‘aleyhim sultânun illâ meni-ttebe’ake mine-

lġâvîn(e) 
 

Muhakkak ki, azanlardan sana tabi olan kimseler dışında kullarım 

üzerinde senin bir sultanlığın yoktur. 

 
İblis azgın bir hayat tarzını hayal edenler üzerinde bir saltanat sürüyor. Azgınlığın ilacı 

şeytani duygu ve düşüncelerden kendimisi halis kılmaktır.  

 

Burada iblisin azgın insanlar üzerinden nasıl saltanat sürdüğünden bahsediyor. Eğer 

şeytansı duygu ve düşüncelere kul olmuş tipler, insanları nüfuz ve etki altına alabilecek 

önemli mevkilere yükselebiliyorsa, bu orada erdemli bir toplum olmadığını gösterir. O 

toplumun sıratı müstakim üzere olmadığını gösterir.  
 
 

 

(Hicr 54-15/43) 

 

 

 َ َّنذ َ۪عَين َوِانذ ََجَ ِعُدُُهك َاْجك لََموك  

Ve-inne cehenneme lemev’iduhum ecma’în(e) 

 

Ve muhakkak ki cehennem, onların hepsine vaat edilendir. 

 
Kur’an’da cehennem 77 yerde geçmiş. Bu bağlamda cehennem, şeytani duygu ve 

düşüncelerin veya şeytanlaşmış kişilere tabii olanların, nasıl bir çukura sürüklenebileceğini 

haber veren ve onları caydırmak için, onları heva ve heveslerine, şeytansı duygu ve 

düşüncelerine kul olmamaları için cehennem ile hatırlatmış. Yani siz bu yoldan giderseniz, 

gideceğiniz çukur burası.  

 

Bu çukurun 7 kapısı varmış. Bunuda 44 ncü ayette söylemektedir. 
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(Hicr 54-15/44) 

 

 

ٌء َمقكُسوٌم   ُمك ُجزك َعُة َابكَواٍب  ِلُكذِ َِبٍب ِمْنك بك  لَهَا س َ

Lehâ seb’atu ebvâbin likulli bâbin minhum cuz-un maksûm(un) 

 

Onun yedi kapısı vardır. Her kapı için onlardan bir parça taksim edilmiştir. 

 
Bu çukurun 7 kapısı var. Yani bu çukura düşüren 7 farklı yol var. Bu çukura düşmenize 

sebep olan farklı farklı süreçler var böyle anlayabilirsiniz veya farklı farklı suçlar işleyenlere 

farkl farklı cezalar olarak da bu 7 kapıyı  anlayabilirsiniz.  

 

 

(Hicr 54-15/45) 

 

 

كُمتذ۪قَي ۪۪ف َجنذاٍت َوُعُيوٍن    ِانذ ال

İnne-lmuttekîne fî cennâtin ve’uyûn(in) 

 

Muhakkak ki muttakiler, cennetlerde ve gözelerdedir. 

 
Cennet, hasbahce. O kadar yoğun bitki örtüsü var ki, dibi gözükmüyor. Bu bahçe uyum 

denilen kuyulardan, kaynaklardan besleniyor, o yüzden böyle yeşil. Orada bile sebep-

sonuç ilişkisini görebiliyoruz. Altlarından akan ırmaklar nedir? Cenneti cennet yapan bir 

kaynak var. Bu kaynağın başında (gözelerinde) muttakiler var.  

 

Bunu günümüze alırkak, siz eğer halkı besleyen, toplumu besleyen kaynakların başına 

muttakileri koymazsanz, o toplum cennetin şubesi olmaz. Muttakiler kaynakların, gözelerin 

başında olması lazım ki dağıtım adaletli olsun, insanlar faydalansın. Yoksa cehennemin  

bir şubesi olur. Çünkü kendi yandaşına o kaynağı yönlendirir. Sorumluluk bilincinde olan 

insanlar bu kaynakların başında olması lazım ki güveni tesis edelim.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kur’an-ı Kerim Meali ve Tefsiri                                                                                Sayfa 1706 
         

 
 

Doğrusunu Allah bilir… 
 

 

 

(Hicr 54-15/46) 

 

ُخلُوَها ِبَسََلٍم ٰاِم۪نيَ   ُادك

Udḣulûhâ biselâmin âminîn(e) 

Güvenliğin selametiyle oraya girin! 

 
Burada hem “âminin” kelimesi var hemde “selâm” kelimesi var ve yanyana kullanılmış. 

Selam kelimesi, barış anlamında olduğu için, biz bunu selamet olarak meallendirdik. Zira 

bir sonraki ayette, 47 nci ayette “kalplerinden kin ve nefreti sökülmesi o toplumu selamete 

ulaştırır, güven olur, o insanlar barış içinde yaşar” diyor.  

 

Ayette geçen “âminin”, emniyet, güven anlamına gelen kelimeye baktığımızda, bu 

bağlamda hem iç dünyasında kendisi ile barışık hemde yaşadığı ortamı barış ve güven 

içinde olması için elinden geleni yapan, muttakilerin sıfatı olarak burada okuyoruz.  

 

Kaynakları adil kullanan muttakilere emanet etmek, toplumsal güveni, selameti sağlar. 

Güvenin ve barışın olduğu yer zaten cennetin şubesidir.  

 

 

 (Hicr 54-15/47) 

 

 

ٍر ُمتَقَاِب۪ليَ  َواًَّن عَٰٰل ُُسُ نَا َما ۪۪ف ُصُدوِرُِهك ِمنك ِغلذٍ ِاخك  َونََزعك

Veneza’nâ mâ fî sudûrihim min ġillin iḣvânen ‘alâ sururin mutekâbilîn(e) 

 

Ve onların sadırlarında kinden ne varsa çıkardık. Karşılıklı olarak kardeşçe 

sevinç üzeredirler. 

 
Bunu da “sedir” diye meallendiriyorlar. “surur” diyor. Surur, sevinçtir. Kin, nefret çıkarsa 

yerini surur alır. Sedir ile divan ile ne alakası var.  

 

Burada kin diye meallendirdiğimiz “gıl” kelimesi, Kur’an’ı Kerim’de bu kökü arattığımızda 

tasmalar, prangalar, halkalar gibi şeylerdir. Bu kin öyle bir şey ki insanı tutsak ediyor. Kalbe 

sızdığı zaman serbest hareket edemiyorsun, özgür davranamıyorsun. O kinin esiri olarak 

hareket ediyorsunuz. Kalbinde kin ve düşmanlık olan insanlar, toplumu cennetin şubesi 

haline getirebilir mi? Orada güvenliğin selameti olur mu? Sürekli intikam almayı düşünür.  
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(Hicr 54-15/48) 

 
 

َر۪جيَ  َا ِبُمخك هُمك ۪فهيَا نََصٌب َوَما ُُهك ِمْنك  َْل يََمسُّ

Lâ yemessuhum fîhâ nasabun vemâ hum minhâ bimuḣracîn(e) 
 

 

Onlara, orada bir dert dokunmaz. Ve onlar, oradan çıkarılmaz. 

 

 

Burası cennet, burada dert var mı ki onlara dokunmasın. Orada bir dert yokki onlara 

dokunsun gibi olması lazım. Ama onlara orada bir dert dokunmaz. Dert var ama onlara 

dokunmuyor. Dokunmamasının nedeni, bu adamların koruyan şey kalplerindeki surur. 

Yani kin, nefret, öfke, kıskançlık olmadığı için, kalplerinde surur olduğu için bunlara bir dert 

dokunmuyor.  

 

Günümüze tatbik edecek olursak, Senin kalbinde kin, nefret var ise başka bir düşman, 

bela aramana gerek yok.  

 

Kalpteki surur, sıkıntı gibi görünen olumsuzlukların zararlarından bizi koruyan bir kalkan. 

Antivirüs programı gibi. Hayata olumlu bakmak, pozitif görmek. 

 

“Orada, dert, sıkıntı olmadığı” değil. Orada dert, sıkıntı yok demiyor. Orada, dert, tasa, 

sıkıntı size dokunmaz diyor. Derdin ve sorunun olmadığı değil, zarar veremeyeceğine 

yönelik bir anlatım içeriyor ki, biz bunu dünyaya alalım.  

 

Dünya hayatında dertsiz, sıkıntısız bir günümüz var mı? Önemli olan dert ve sıkıntıyı yok 

etmek değil. Dert ve sıkıntının bize zarar vermesini engellemektir. Onlarla nasıl başa 

çıkabileceğimizi öğrenmek. Kin gibi insanı tutsak eden duygular, sorunlar ile 

mücadelemizi kırıyor, bizi bağlıyor. Çünkü bu kin kelimesinin tasmalar, prangalar gibi bir 

manası var.  

 

Ancak insanlar bazen karamsarlık ve umutsuzluğa düşebilir. Hani Allah’ın rahmetinden 

ümit kesmeyin ! Ey nefislerine zulmeden kullarım... bunlar niye anlatılmış. Çünkü biz 

karamsarlığa düştüğümüz anda nefsimize zulmediyoruz. İşte tam da bu noktada Hicr 

suresi 49 bize şunu hatırlatıyor. 

 

 
 

(Hicr 54-15/49) 

 

۪حمُين  ٓ اَََّن۬ الكغَُفوُر الرذ ك ِعَبا۪دٓي َاّنذ۪  نَّبذِ

Nebbi/ ‘ibâdî ennî enâ-lġafûru-rrahîm(u) 

 
 

Kullarıma haber ver. Muhakkak ki; Ben Gafur'um (Eşsiz bağışlayıcı, 

Günahları sınırsız bağışlayan) ve Rahîm'im (Daima merhamet eden. İşinde 

çok merhametli olan). 
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Gafur, mağfiret eden; Rahim ise merhamet eden. Mağfiretin kökü olan bu kalıp 

müfredatta şöyle tanımlanmış. Bir şeye onu kirden ve kötülüklerden koruyacak elbise 

giydirmek. Mesela askerlerin giydiği bu miğferde bu manadadır. Dışardan gelecek bir  

zarara karşı onu mağfiret etmek, örtmek, korumak.  

 

Merhamet te duyarlılıktır. Mesela anne gibi üzerine titremek. Rahim, duyarlılıkla hareket 

eden, üzerine titreyendir.  

 

Nebe ise Habirden farklı bir haber. Normal bir haber değil. Hayati önemi olan bir haber. 

Bu hayati olan haberi getirene de “Nebi” diyoruz.  

 

Allah’ın Gafur ve Rahim oluşu neden bu kadar hayati öneme sahip? Neden bu kadar 

önemli? Bizim hayatımızda neyi değiştirecek? 

 

Zira insanlar bunu zaman zaman unutmaktadır. Katı, gaddar ve acımasız 

olabilmektedirler. Acımasız ve merhametsiz olan biri Gafur ve Rahim olan Allah’a ne 

kadar iman edebilir veya ne kadar iman ettiğini iddia edebelir.  

 

Rahmet ve merhamet üzerinden mahlukatı okumanın faydası, bu şekilde hayata yön 

vererek, Kuran’i tasavvur sayesinde yeryüzünün halifesi olacak potansiyele ulaşır. İşte ona 

üflenen ruhun bir mahiyeti de bu. İnsan, fesat çıkaran, kan döken bir mahluk iken, ona 

ruhundan üflüyor Rabbimiz. Böylece Gafur ve Rahim bir anda onun üzerinde tecelli 

etmeye başlıyor. Fesat çıkaran, kan döken değil imar eden olmaya başlıyor.  

 

Bu ayet aynı zamanda güç odaklı, erkeksi Tanrı tasavvurunun yerine, asıl gücün, 

üstünlüğün mağfiret ve merhamet olduğunu gösteren muazzam bir esma bilgisini de bize 

öğretmiş oluyor.  

 

50 nci ayette farklı bir durum var.  

 
 

(Hicr 54-15/50) 
 

 

 

 

َ۪لميُ  َوَانذ عََذا۪ب  ُهَو الكَعَذاُب اْلك  

Veenne ‘ażâbî huve-l’ażâbu-l-elîm(u) 
 

 

Muhakkak ki azabım, o elim bir azaptır! 

 
Buradaki farklılık şöyle oldu. Allah kendi zatını Gafur ve Rahim olarak (Hicr 49)isimlendirdi. 

Buna mukabil azabı bir sıfat olarak direkt zatına isnat etmedi. Onu sadece sahiplendi. 

Çünkü tek ve gerçek malik sadece Allah’tır. El-Malik olan O olduğu için bunu sahiplendi. 

Ama zatına bir esma olarak koymadı. Bunun anlamı, azabın gerçek bir durum olarak 

sebep-sonuç ilişkisi ile bu çerçevede ortaya çıktığını anlatmak içindir.  

 

Yani siz, sıratı müstakimden kayarsanız, azabım çok elim olur. Bir sebep-sonuç ilişkisini kural 

olarak hatırlatmıştır.  
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Allah koyduğu kural ve kaidelere sıratı müstakim dedi. Bunun dışına çıkanları bekleyen 

azabı, yani bu mahrumiyeti yine merhameti sonucu kullarına hatırlatmıştır. “Yoldan 

çıkarsanız böyle bir azaba uğrarsınız”  Bu da Allah’ın yine merhametidir.  

 
Azabın elim sıfatı ile ifadesi, bu azabın dünyada başladığını ve bunun sürekli olduğunu 

anlatmak içindir. Kin ve nefretin sudurda olması, azabın sürekliliğine işarettir.  

 

51 nci ayetten itibaren bu konu ile ilgili bir kıssa anlatılacak. Allah’ın nasıl merhametli 

olduğu, nasıl bağışlayıcı olduğu ve bu bağışlama ve merhamete tabii olmayanlara karşı 

azabın nasıl olduğuna dair Hz. İbrahim üzerinden bir kıssa anlatılacak bize.  
 

 

 

 

 

(Hicr 54-15/51) 
 

 

 

 

ُمك َعنك َضيكِف ِابكٰر۪همَيم  ْئك ذِ  َونَب

Venebbi/hum ‘an dayfi ibrâhîm(e) 
 

 

Ve onlara, İbrahim’in misafirleri hakkında haber ver! 

 
Misafir, konuktan farklıdır. Misafir sefer eden, bir yolculuğa çıkmış. Bu misafirler Lut’un 

kavmine gidiyorlar. O yüzden biz konaklayan manasında konuk demedik, ağırlama 

demedik. Çeviri için sadece Arapça bilmek yetmez, Türkçe’ye de hakim olmak gerek.  

 

Burada Hz. Lut’a gitmek üzere Hz. İbrahim’e uğrayan misafirlerin haberi verilmiştir. Hz. 

İbrahim’in misafirlerinin burada yer almasının asıl amacı 49ncu ayette  Allah’ın kullarına 

nasıl Gafur ve Rahim oluşu ve azabının nasıl olacağına dair bir örneklendirme teşkil 

etmesidir. O yüzden bu bakışla okuyacağız.  
 

 

 

(Hicr 54-15/52) 
 

 

 

ِه فَقَالُوا َسََلًما  قَاَل ِاَّنذ ِمنكُُكك َوِجلُونَ   ِاذك َدَخلُوا عَلَيك

İż deḣalû ‘aleyhi fekâlû selâmen kâle innâ minkum vecilûn(e) 

 

Onun yanına girdiklerinde “Selam!”dediler. Dedi ki: Gerçekten biz sizden 

çekiniyoruz.” 

 
Gelenler, “selam!”demişler, “selamün Aleyküm dememişler.” Bir topluma biri girdiğinde 

“selam” dese biz ne deriz? Bu adamın dinden, imandan alakası yok deriz. Selam dedi, 

selamün aleyküm demedi. Aslında “selam” Kur’an’da  söylenen bir hitap. Ve Allah’ın 

resülleri söylüyor. Başka olarak “merhaba” diyorlar. Merhaba da Kur’an’i.  

 

“Selam”ın manası, bir topluma girdiğinde, size herhangi bir zararın dokunmayacağını 

söylemektir. Ben güvenilir biriyim demektir. Bir teminat sözüdür.  
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Bu selam teminatına karşılık Hz. İbrahim diyor ki : “ Gerçekten biz sizden çekiniyoruz.” Hz. 

İbrahim : “Siz yabancı bir kavimsiniz. Sizi ilk defa gördük.”diyerek bunlardan çekiniyorlar.  

 

Hud suresi 70 de Hz. İbrahim için “hifeten”, bir korku duydu diyor. Aynı olay. İkisinde de 

resuller gelmiş. Birinde “vecilûn-çekinmek” ifadesi kullanılmış. Diğerinde ise “hifeten-bilgiye 

dayanmayan korku” ifadesi kullanılmış. Aynı olay iki farklı kelime ile anlatılır mı? 

 
Ateistlerin bununla iddiası: “Muhammed as bunu anlattı. Sonra bir daha anlattığında ilk 

anlattığını unuttu bunuda bu şekilde anlattı? Bu çok önemli bir iddiadır? 

 

Neden kıssalar farklı farklı yerlerde  anlatılırken farklı farklı kelimeler kullanılıyor? Kelimeler 

sürekli farklılaşıyor? 

 

Çünkü bunların hepsi olayın farklı bir sürecini anlatıyor. Aynı kıssa ama iki farklı kelime gibi 

duran bu kullanımın temelinde detaylar yatar. Bu ayette Hz. İbrahim, en başta ailecek 

duyduğu çekinmeyi, endişeyi beyan etmiş iken, Hud suresi 70 te, o getirdiği ete, elçiler el 

uzatmayınca içinde duyduğu korkudan bahsediyor. O zaman ne oldu? En baştaki 

çekinme, ikramı kabul etmemeleri sonucunda bir korkuya, bir endişeye dönüştü.  

 

Hiçbir tezat yok, sadece beşer üstü bir detay var, olayı arkalı önlü okuduğumuzda. 

Meallerde malesef ikisinede korku demiş, geçmişler. Aslında biri çekinme, önce olur. 

Diğerinde korku, sonra olur.  

 

Görüldüğü üzere Kur’an kıssaları, değişik detaylar vererek konuyu farklı bakış açıları ile bize 

sunmaktadır. Şimdi aşağıda okuyacağız. Bu müjdenin verilmesi sonucu, Hz. Sare’nin 

tepkisini Hud suresinde okuduk. Aynı müjdede Hz. İbrahim’in cevabını burada 

okuyacağız. Bakın !aynı olay. Ortaya bir müjde atılıyor. Ahmet abi birşey söylüyor. Selçuk 

abi birşey söylüyor. Selçuk abinin söylediği Hud suresinde anlatılmış, Ahmet abinin 

söylediği Hicr suresinde anlatılmış.  
 

 

 

(Hicr 54-15/53) 
 

 

َك ِبُغََلٍم عَ۪لميٍ  ُ َجلك ِاَّنذ نُبَُشذِ  قَالُوا َْل تَوك

Kâlû lâ tevcel innâ nubeşşiruke biġulâmin ‘alîm(in) 
 

Dediler ki: “Çekinme! Muhakkak ki biz, alim bir çocuk ile seni 

müjdeliyoruz.” 

 
Hz. İbrahim, alim bir çocuk ile müjdeleniyor. Fakat Hud suresi 71’de İshak adında bir çocuk 

ile müjdelenmiştir. Bu ayette ise bilgin, alim bir oğul denmektedir. Yine aynı olay, farklı 

detaylar ile anlatılıyor.  

 

İshak ve Yakup anneye müjdelenmiş. Çünkü Hud suresinde Sare’ diyor: “Vay benim 

başıma gelenler, ben acuze bir kadınım, nasıl benim bir çocuğum olur.”  

 

Fakat alim bir çocuk babaya müjdelenmiş. Buradan anladığımız, nesli devam ettirecek 

anneye verilmiş bir ödev var, alim bir çocuk yetiştirmek adına babaya verilmiş bir ödev 

var.  
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(Hicr 54-15/54) 
 

 

 

ونَ  ُ ِ۪نَ الكِكََبُ فَِِبَ تُبَُشذِ تُُموّ۪ن عَٰٰلٓ َانك َمس ذ ك  قَاَل َابَُشذ

Kâle ebeşşertumûnî ‘alâ en messeniye-lkiberu febime tubeşşirûn(i) 
 

 

Dedi ki: “Bana kocamışlık dokunmuşken beni mi müjdeliyorsunuz? Kaldı 

ki siz neye dayanarak müjdeliyorsunuz?” 

 
Kocamışlık diye meallendirdiğimiz kelime, el-kiberu. Hani kebir diyoruz, ekber diyoruz ya, 

büyüklük ile alakalı bir kelimedir. Türkçemizde de karşılığı kocamak, kocamandır. Kocalık 

ama yaşın ilerlemesi sonucu kullanırız. Ailemizin büyüğü deriz. Bu manada bir kelimedir. 

Bakın ! “şeh” var ihtiyar olarak kullanılan ama burada geçmemiş. Ama malesefe bu 

ayetlerin görüldüğü her yere ihtiyar, yaşlı  deyip geçiyorlar.  

 

Burada “siz neye dayanarak müjdeliyorsunuz?” şeklinde bir kullanım var. Bunuda böyle 

meallendirmemizin sebebi, bir alttaki ayette bu sorunun cevabı “seni hak ile müjdeliyoruz” 

şeklinde olmuş. O zaman Hz. İbrahim’in sorusu da şöyle birşey olacak “ Bu söylediğiniz batıl 

bir şey, normal birşey değil, olacak bir şey değil.” Böyle bir ima taşıyacak ki alttaki ayet “ 

Biz seni hak ile müjdeledik” olsun. O yüzden buradaki “bime” kalıbını “neye dayanarak, 

ne ile” gibi bir mealle meallendirmeyi uygun gördük.  
 

 

(Hicr 54-15/55) 
 

 

 

ِ فَََل تَُكنك ِمَن الكقَانِ  ََّنَك ِِبلكَحقذ ك ۪طيَ قَالُوا بَُشذ  

Kâlû beşşernâke bilhakki felâ tekun mine-lkânitîn(e) 

 

Dediler ki: “Seni hak ile müjdeledik. O halde, karamsarlığa düşenlerden 

olma! 

 
Bu ayette “karamsarlık” yerine “ümitsizlik” olarak anlam vermişler. Ümitsizlik “yes”tir. Bu iki 

kelime farklıdır. Ümitsizlik, bir nimetin, bir hayrın olmaması durumunda olmaktadır. 

Karamsarlık ise bir şerrin, bir belanın kişinin başına geleceği ortamda ortaya çıkıyor. Başta 

kişi ümitsizliğe düşer (örn:maaşler kesildi), sonra karamsarlık. (Fakir olacağız, açlık 

çekeceğiz, yani kanitin durumu) 

 

Zira bu kelime Kur’an’ı Kerim’de altı yerde geçmiştir. Rum suresi 36 (Karamsarlık), Hicr suresi 

55,56 , Şura suresi 28, Zümer 53, Fussilet 49. 

 

Fussilet 49 un bir özelliği var.  

 

Lâ yes-emu-l-insânu min du’â-i-lḣayri ve-in messehu-şşerru feyeûsun kanût(un) 

(Fussilet 49) 

 

Bu “yes” ile “kanûtun” kelimeleri ayn cümlede yanyana kullanılmış. Birine “ümitsizlik” 

dersek diğerine de diyelim “ümitsizlik”. Ne oldu? Nasıl meal vereceğiz? Meal verenler 
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“yes”i olduğu gibi bırakmışlar, kanitin’e de “ümitsizlik” demişler. İşin içinden böyle çıkmışlar. 

Hiç gerek yok. Bu bir süreçtir. Kişi önce iyi olandan, hayırdan, imkanlardan ümitsizliğe yani 

“yes”e düşer. Sonra kötülüğün, sıkıntının geleceğine dair kanitin olur, yani karamsar bir 

bakışla yokluğu, negatifi görmeye başlar. 

 

Yes’e düşmek, var olan imkanların elden gideceği korkusuyla  hayırlardan ümit kesmektir. 

Kanitin ise şerrin, kötülüğün geleceğine dair büsbütün bir karamsarlıktır. Karamsarlığa 

düşmek, umudunu kaybetmenin sonucudur.  

 

Bu düzeltmeye karşı Hz. İbrahim ne diyor:  

 
 

 

 (Hicr 54-15/56) 
 

 

 

ذِ۪هٓ ِاْلذ  ِة َرب َ ُّونَ قَاَل َوَمنك يَقكنَطُ ِمنك َرمحك ال ٓ الضذ  

Kâle vemen yaknetu min rahmeti rabbihi illâ-ddâllûn(e) 
 

 

Dedi ki: “Dalâlette olanlardan başka, kim Rabbinin rahmetinden 

karamsarlığa düşer?” 

 
Çünkü karamsarlık sürecin sonu. Dalalet iyice ilerlemiş. Yes değil, umutsuzluk değil. Hayrın, 

imkanların kesilmesi arkasından karamsarlık. O yüzden Hz. İbrahim bunu dalalet olarak 

isimlendirmiş.  

 

Peki bu ifadeyi kim söylemiş, melekler mi söylemiş? Hz. İbrahim eşine dönüp “ Dalalette 

olanlardan başka, kim Rabbinin rahmetinden karamsarlığa düşer?” dedikten sonra 

elçilere dönüp:  
 

 

 

 

(Hicr 54-15/57) 
 

 

 

 

َسلُونَ  كُمرك َا ال ُبُُكك َاُّيُّ  قَاَل فََما َخطك

Kâle femâ ḣatbukum eyyuhâ-lmurselûn(e) 
 

Dedi ki: “Ey resuller! Asıl konunuz nedir? 

 
Burada zaten bir resul, elçi var. Hz. İbrahim resul değil mi? Üç tane resul neden geldi? Hz. 

İbrahim’in sorusu o yüzden önemli. Ben resulüm. Benim bölgeme üç tane resul neden 

gönderdi Rabbim? Acaba ben görevimi tam yapamadım mı? Acaba bu resuller beni 

desteklemek için mi geldi?Acaba risalette hatalı bir şeymi yaptım? Diye birçok soru Hz. 

İbrahim’in aklında belirlemiş olabilir. 
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(Hicr 54-15/58) 
 

 

 

رِ۪مَين  ٍم ُمجك ِسلكنَٓا ِاٰٰل قَوك ٓ ُارك  قَالُٓوا ِاَّنذ

Kâlû innâ ursilnâ ilâ kavmin mucrimîn(e) 
 

Dediler ki: “Muhakkak ki biz, mücrim bir kavme gönderildik.” 

 
Hz. İbrahim’e senin için gelmedik, senin kavmine gelmedik, senin bir sıkıntın yok, bizimle 

mücadeleye girme demişlerdir.  

 

Bu ayette Lut kavmine “mücrim” yani “suçlu” denmiştir.  

 
Aynı olay, aynı kavim, aynı resuller ; Neml suresi 55 te “cahil” diyor, A’raf suresi 8 de 

“müsrif”diyor, Ankebut 30 da “müfsid” diyor. Bir kavim beş tane farklı sıfatla neden 

isimlendirilir? 

 

Bu ayetleri bir nüzul sırasına göre dizin. Şöyle bir tablo karşımıza çıkıyor. Bu kavim önce, 

haddini, hududunu unutup küstah bir cehalet içine girmiş, bunu tercih etmiş. O yüzden 

önce kavmin sıfatı olarak  cahil diyor. Cahil, had ve hudusu bilmeme hali. (Neml 55) 

 

Bu had ve hududu bilmeme hali bu adamları, kendi ellerindeki imkanları israf eden bir 

müsrif topluma çevirmiş.( A’raf 8) 

 

Üçünçü sırada gelen okuduğumuz bu ayettir. Bu cehalet ve müsrif tavır, kavmi suça, 

mücrim olmaya itiyor ve artık mücrimlik bir ahlak haline geliyor, müfside dönüşüyorlar.. 

(Ankebut 30) Artık ifsad eden, bozan, çevresine zarar veren bir topluluk haline gelmiş Lut 

kavmi. Bir hastalığın süreci olarak farklı kelimeler, farklı aşamalarda Lut kavmi anlatılıyor. 

Hepsi tekrar değil ama meallerde siz hepsine aynı şekilde meal verirseniz, sürekli aynı olayı 

tekrar ediyormuş gibi bir algı oluşur. 

 

Hz. İbrahim’in, Hz. Lut ve ailesi için giriştiği mücadeleyi Hud suresi 74 te okumuştuk. Resuller 

bu mücadelesine son vermek ve Hz. İbrahim’i teselli etmek için şöyle bir cümle 

kullanıyorlar: 
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(Hicr 54-15/59) 
 

 

َ۪عَين  وُُهك َاْجك ٓ ٰاَل لُوٍط  ِاَّنذ لَُمنَجُّ  ِاْلذ

İllâ âle lûtin innâ lemuneccûhum ecme’în(e) 
 

Lût’un ailesi hariç! Muhakkak ki biz, onların hepsini mutlaka kurtaracağız. 

 
Gelen elçiler kurtulacak olanlar için “â âle lûti-Lût’un ailesi” diyorlar. Bu surenin 65nci 

ayetinde ise “bi-ehlike”. Şimdi “ â âle lûti-Lut’un ailesi, bi-ehlike, ailenle çık gece burayı 

terk et. İkisine de aile diyebilir misiniz?Kelime farklı.  

 

Buradan, gelen resullerin kurtulacak olanları, hanımı dışında bilmediklerini de görüyoruz. 

Bakara suresi 32 yi hatırlayalım. “Biz sadece senin bildirdiklerin kadar biliriz” diyor, melekler.  

 

Kim kurtulacak, kim kurtulmayacak gelen resullerin bir bilgisi yok. O yüzden Lut ve ailesi 

diyor.  
 

 

 

 

 (Hicr 54-15/60) 
 

 

َا لَِمَن الكغَاِب۪ريَن   ن ِاَّنذ ََّنٓ رك َرَاتَُه قَدذ  ِاْلذ امك

İllâ-mraetehu kaddernâ(ال) innehâ lemine-lġâbirîn(e) 
 

 

Karısı hariç! Onun geride kalanlardan olmasını ölçüye bağladık. 
 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) : 60. Lût’un karısı dışında onların hepsini kurtaracağız. Biz, onun geride 

kalanlardan olmasını takdir ettik. 

 

Başka meallerde, hükmettik, öngördük ile bitmektedir ayet. Burada kişinin bir tercihi var 

mı? Lut’un karısının orda kalmasını, kaderine yazdık, alınyazısı oydu. Biz takdir ettik. Burada 

bir seçim var mı? Haşa bir mafia babası infaza gidecek diyor ki : “Onun işini biz bitirmeye 

karar verdik, kalemini kırdık.” Böyle bir anlatım olur mu? Böyle bir meal olur mu? 

 

Doğru meal şöyle : ”Karısı hariç! Onun geride kalanlardan olmasını ölçüye bağladık.”  

Kader ölçü demektir, miktar demektir. Buradaki ifade “kadderna”fiili. Takdir ettik manası 

veriliyor ama takdir kelimesini siz Türkçeleştirerek burada yazamazsınız.  

 

Takdir kelimesinin manası, Arapça da bir şeyi başka bir şeyin miktarı ve ölçüsüne göre 

yapmak, kılmak demektir.  Yani bunun bir ölçüsü var miktarı var. Bunu meale yansıtmanız 

lazm. Yoksa Lut’un karısının orada kalacağı alnında yazıyordu gibi bir mana çağrıştırır. 

Kaderci bir bakışa okuyucuyu sürükler. Birde çoğul kullanmış. Ben onun kaderini çizdim 

değil, Biz bir ölçüye bağladık, diyor. Böylece kişinin iradesinin de bu süreçte etkili olduğunu 

anlıyoruz. Buna mukabil afetin oluş mekanizmalarına dair de bir anlatım var. Yani bu 

bölgede kalırsa, onun da aynı sonu paylaşacağına dair bir ölçü, kaide, kural var. Bu kural 

önceden konmuştur. Hanımı için özel bir kural değil. Dünyaya yerleştirilen, önceden 

konulmuş bir takdir.  

 

Peki Hz. Lut’un karısı neden sürekli vurgulanıyor?  

javascript:new_window(%22Aciklama.php?id=13&islem=mealbilgi%22)
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Kaç ayette, kaç pasajda okuduk. Hanımı hariç, aman hanımını uyandırma, aman 

hanımına söyleme, aman gece çıkıp yürüyeceksiniz kimseyi uyandırmadan yola çıkın. 

Böyle bir mana neden var? 

 
Bu anlatımlardan biz şunu anlıyoruz. Eşi, münafık bir tavır sergilemiş olabilir. Sapıklara 

haber verirse, bu bölgeden çok kısa bir sürede tahliye geçikir. Çünkü onların helak 

olacağı zaman sabah vakti. Semud kavmi gibi üç günlük bir tahliye süreleri yok. Eğer bu 

sürede hanımı haberdar olursa, bu sapık kavim, buradaki insanların burayı terk etmelerine 

engel olmaları can kayıplarına sebep olacağı için, resuller özellikle Hz. Lut’u bu konuda 

uyarmışlar.  

 

61 ve 62 nci ayetler birlikte okunmaya sahip cümlelerdir. 

 

 

(Hicr 54-15/61-62) 
 

 

 

ا  َسلُوَنن فَلَمذ كُمرك َجٓاَء ٰاَل لُوٍطٍۨ ال  

ٌم ُمنكَكُرونَ  ذُُكك قَوك  قَاَل ِان

Felemmâ câe âle lûtin(i)-lmurselûn(e) 

Kâle innekum kavmun munkerûn(e) 
 

Böylece, resûller Lût’un ailesine geldiğinde dedi ki: Muhakkak ki siz, 

tanınmayan bir kavimsiniz. 

 
Burada “munker” kelimesi geçmektedir. Kökü “nekira” filidir. Bilmemek, tanımamak 

anlamına gelen bu kelime, enkara kalıbından gelince, inkar diyoruz ya aynı kalıptan, 

inançları tanımamak yani inkar etmektir. Bakın! Küfür farklı, inkar farklı. Küfür, hakikati 

örtmek. İnkar, o inançları, o doğruları tanımamaktır. “Hak” kelimesi ile birlikte kullanılınca, 

kişilerin özgürlüklerini ve haklarını tanımamak oluyor. “A’la” edatı ile kullanılınca, ayıplayıp 

nehyetmek. “Nekkara” kalıbında, şekil ve durumunu değiştirip tanınmaz hale getirmek. 

Dış görünüşle alakalı. Nekara kalıbında, muharebe etmek, kandırıp aldatmak. “enkeru” 

kalıbında ise sesin çirkinidir.  

 

Munker de, selim aklın onayladığı (yani maruf dediğimiz)makul olanların tanınmaması. 

Marufu tanımamak şeklinde de bunu anlayabiliriz. Yani siz, tanınmayan, burada daha 

önce görmediğimiz bir kavimsiniz. 
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(Hicr 54-15/63) 
 

 

 

ونَ  ََتُ  قَالُوا بَلك ِجئكنَاَك ِبَما ََكنُوا ۪فيِه يَمك

Kâlû bel ci/nâke bimâ kânû fîhi yemterûn(e) 

 

Dediler ki: “Bilakis biz, onların tereddüt ettikleri şey ile sana geldik.” 

 
Kavim, o bölgede bir afet olacağına dair tereddüt içinde. Gelen elçiler Hz. Lut’a bu 

tereddüt hakkında sana geldik diyorlar. Bu manadan dolayı afeti getiren elçiler değil, 

afetin haberini getiren elçiler.  

 

Hz. Lut kavmini gelecek afet konusunda kavmini önceden uyarmış. Bunu Kamer suresi 36 

dan okuyoruz: 

 

“Ve and olsun ki Lut, onları şiddetli yakalamamız konusunda uyardı.” (Kamer 36) 

 

Yani kavimde biliyor, Hz. Lut’ta biliyor. Fakat tam olarak bunun noktasal zamanını 

bilmiyorlar. Ama kavim bu bilgiye karşı tereddüt içindeymiş. Fakat onlar bu uyarıları 

tereddütle karşılamış. Bu tercih afetten kaçma fırsatını ellerinden almış ve şiddetli bir 

şekilde helak olmalarına sebep olmuştur malesef. 

 

Hz. Lut, afeti bilmektedir fakat tam zamanını 65 nci ayette resuller söyleyecektir.  
 

 

 

(Hicr 54-15/64) 
 

 

 

 

ِ َوِاَّنذ لََصاِدقُونَ َوَاتَيكنَاَك  ِِبلكَحقذ  

Veeteynâke bilhakki ve-innâ lesâdikûn(e) 

 

Ve biz sana hakkı getirdik. Ve muhakkak ki biz, sâdıklarız. 

 
Bu elçilerin bilgi getirdğini anladık. Tereddüt, söze sadakat ve hakkı getirmek. Bu resuller, 

felaketi getirmemiş, afeti getirmemiş. Onları helak edecek kendileri değil, onun bilgisini 

getirmişlerdir.  

 

Eğer bir şehrin dışarı ile bağlantısını kesersek, Lut kavmini tamamen dışarı ile bağlantısını 

kesmiş, bunu okuyacağız. Kendi içinde bir kısır döngüye girerse, zamanla bu şehirde zulüm 

ve ahlaksızlıklar, tıpkı Lut kavminde gözlemlediğimiz gibi normalleşir. Ortamdaki 

kokuşmuşluk, dışardan gelen biri tarafından daha kolay şekilde fark edi lebilir. O yüzden 

dışardan gelen resuller, başka insanların hakkı ve hukuku konusunda, o resul dışardan 

gelen resullerle desteklenmiştir.  
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(Hicr 54-15/65) 
 

 

 

َِبَرُُهك َوَْل يَلكتَِفتك  ذِبعك اَدك ذيكِل َوات عٍ ِمَن ال ِْلَ ِبِقطك ِ ِِبَهك َمُرونَ فََاُسك ُضوا َحيكُث تُؤك ِمنكُُكك َاَحٌد َوامك  

Feesri bi-ehlike bikit’in mine-lleyli vettebi’ edbârahum velâ yeltefit 

minkum ehadun vemdû hayśu tu/merûn(e) 
 

 

Artık ehlinle, gecenin bir kısmında bir bölük olarak yürü! Onların 

arkasından onlara tabi ol! Sizden hiç kimsenin gözü, sakın arkada 

kalmasın ve emredilen yöne kaçın! 

 
Burada neden gece çıkıp, ehliyle, özellikle karısına haber vermeden bölgeyi tahliye 

etmesi gerektiği emredilmiştir? 

 

Zira kavmi onlara musallat olup, afet bölgesini terk etmede onları geri  bırakabilir. Eşine 

haber vermeleri, kavminde haberdar olmasına sebep olabilir, onları arkada bırakabilir. 

Mal, mülk ve dünyalıklar hakkında onları tereddüte düşürebilir. “Sakın kimsenin gözü 

arkada kalmasın” uyarısının hikmeti de budur. 

 

Hz. Lut ve ona inananların Semud kavmi gibi üç günlük bir tahliye süresi yok. Yakın olan 

sabah vakti gelmeden bölgeden uzaklaşmaları hayati önem arzetmekte. Allah’ın yasaları 

objektiftir. İnanan ve inanmayan ayrımı yapmaz.  

 

Bu hakikati elçiler, Hz. Lut’a ve ona inanan ehline şu sözlerle öğretmişler. “Sizden 

hiçkimsenin gözü arkada kalmasın.” Muhakkak ki onlara isabet eden şey ona da isabet 

eder. Onu da Hud suresi 81den okuyoruz. 

 

Aynı zamanda afet bölgesinin dağınık bir şekilde değil, belirli bir düzen ve emredilmiş bir 

isikamet yönünde tahliye edilmesi istenmektedir. Dolayısıyle bölgenin coğrafi konumu, 

afetin oluş şekli, zamansal kısalık bu tarz emir ve tedbirlerin alınmasıyla insanlar daha az 

zarar görerek bu bölgeyi terk etmiş, tahliye edilmiş olacak. 
 

 

 

 

(Hicr 54-15/66) 
 

 

ِب۪حيَ  ِء َمقكُطوٌع ُمصك َْلٓ َر َانذ َداِبَر ٰهُٓؤ۬ َمك ِه ٰذِِلَ اْلك َنٓا ِالَيك  َوقََضيك

Vekadaynâ ileyhi żâlike-l-emra enne dâbira hâulâ-i maktû’un 

musbihîn(e) 
 

Ve onlara işte şu emri kaza ettik: “Muhakkak ki onların arkaları sabahleyin 

kesilecektir. 

 
Buradaki “kaza” diye meal verdiğimiz kelime “kada”fiilidir. Hükmetmek, emretmek, son 

vermek, tamamlamak, karar vermek, açığa vurmak, işi bitirmek, gidermek manasına gelir. 

Yani olacak işin emri kaza edilmiş, tebliğ edilmiş, aktarılmış.  

 

Yorumunu yapmakta olduğumuz ayetteki kelime bildirdik, o hükmü haber verdik şeklinde 

bir mahiyete sahip.  
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Bir de “arkasını kestik” kelimesi var, “ dâbir”. Dübür buradan gelmektedir, arka demektir. 

Arkadan gelen neslin kesilmesidir. Buda felaketin büyüklüğünü ve bir nesli nasıl yokettiğini 

ifade etmek için kullanılmış.  

 

Hz. Lut ve ona tabii olanlar bu gerçeğin, hakkın kaza edilmesi sonucu oyalanmadan, 

arkalarına bile bakmadan, bölgeyi düzgün bir şekilde tahliye ediyorlar.  

 
 

(Hicr 54-15/67) 
 

 

ونَ  تَبكُِشُ كَم۪دينَِة يَس ك ُل ال  َوَجٓاَء َاهك

Vecâe ehlu-lmedîneti yestebşirûn(e) 
 

Ve şehir ehli, birbirini müjdeleyerek geldi.  

 
Kavmin elebaşları, koşarak, sevinç içinde, birbirini müjdeleyerek Hz. Lut’un yanına geliyor. 

İkisi birleşince, bu insanların çok fazla misafir görmediklerini anlıyoruz. Bunlar şehrin 

sapıklıkta ileri gidenleri olabilir. Bu tutum aynı zamanda o bölgeyi ziyaret edenlerin ne 

kadar az olduğunu ve yaptıklarının çevredeki yaşam yerlerine bir şekilde sirayet ettiğini 

görüyoruz. Yani bizi tanımayan yabancıların yolu buraya yanlışlıkla düştü, bilseler buraya 

gelmezler, diye düşünüp, sevinerek, koşarak geldikleri görülüyor.  

 

 
 

(Hicr 54-15/68) 
 

 

ِء َضيك۪في فَََل تَفكَضُحوِنن  َْلٓ  قَاَل ِانذ ٰهُٓؤ۬

Kâle inne hâulâ-i dayfî felâ tefdahûn(i) 
 

Dedi ki: “Muhakkak ki bunlar benim misafirlerimdir. Artık beni 

utandırmayın!” 

 
Hz. Lut, bu gelen misafirler sizin bu kötü alışkanlıklarınızı bilse gelmezdi gibi bir ima 

vermektedir. Yani ayıbınızı,  kusurunuzu böyle açığa çıkartmayın, deşifre edip beni 

utandırmayın demektedir. 

 
Ayrıca “artık beni utandırmayın sözü ve kızlarım sözü”, Hz. Lut’un kavmini böyle bir 

babacan üslupla sahiplendiğini ve kavmi kendisine de isnat ettiğini gösteriyor. Ayrıca 

misafire de hasret kaldığını görmekteyiz, bu korumacı tavrından dolayı.  Ve kavmine karşı 

aşağıdaki sözü söylüyor.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kur’an-ı Kerim Meali ve Tefsiri                                                                                Sayfa 1719 
         

 
 

Doğrusunu Allah bilir… 
 

 

 

(Hicr 54-15/69) 
 

 

َ َوَْل ُُتكُزونِ  ذُقوا اّللذٰ  َوات

Vettekû(A)llâhe velâ tuḣzûn(i) 
 

Allah’a karşı takvâlı olun! Ve beni küçük düşürmeyin.  

 
Hz. Lut, Allah’a karşı takvalı olun derken neyi kast etmektedir? Fıtara uygun 

davranmamak Allah’a karşı takvasız olmaktır, sorumsuz davranmaktır.  

 

Allah’ın yarattığı bir kanun, kural, düzen var. O düzene göre doğal afetler gelecek diyor. 

Bu doğal afetleri umursamamak, Allah’a karşı takvalı olmamak demektir. Sakınan adam, 

bu gelen afetten kendini koruyan adam, aynı zamanda Allah’a karşı takvalı olmuş olur. 

Bu cümle afetten neden sakınmadıklarını da özetlemektedir.  

 

Allah’ın tabiata koyduğu yasalar sonucu oluşan afetlerden sakınmama sebebi de yine 

Allah’ın fıtratlarına koyduğu insani değerler, erdemleri hiç saymak olduğunu anlıyoruz. 

Yani fıtratlarına karşı takvalı olmadıkları için, saygılı olmadıkları için gelen afetlere karşı da 

saygı göstermiyorlar. Ne enfus ne afak ayetlerini dikkate almamışlar.  
 

 

 

 

(Hicr 54-15/70) 
 

 

 

 ٓ كَعالَ۪ميَ قَالُ ََك َعِن ال وا َاَولَمك نَْنك  

Kâlû eve lem nenheke ‘ani-l’âlemîn(e) 
 

Dediler ki: “Biz seni elaleme karışmaktan nehyetmedik mi?” 

 
Hz. Lut’a “Biz sana başkasının işine karışmayı yasaklamadık mı, sen  kendi işine bak” der 

gibi bir kullanım yapıyorlar. Aktif kötü olan insanların en sevdiği tip, başkasının işine 

karışmayan, pasif olanlardır. Hiçbir kötülüğe müdahale etmeyen, kötülük karşısında kendi 

halinde olanlardır. Bu aktif kötülerin en sevdiği insan tipidir. Onlar her tür ahlaksızlığı, arsızlığı 

yapma hakkını kendilerinde görürken, daha erdemli bir toplum isteyenlerin bu hedeflerine 

karşı son derece saygısız ve saldırgan olabilmektedir. Bu bencil tipler, cevrelerini ne kadar 

rahatsız ve huzursuz ettikleri ile ilgilenmezler. Bunu biz Elalemin işine ne karışıyorsun derler. 

Özgürlük adı altında günümüzde daha çok görmekteyiz. Caddelerde, sokaklarda, 

kamuya açık alanlarda yapılan ahlaksızlıklar, onlara yaplan müdahalelere karşı verilen 

tepkiler, özgürlük adı altında verilen tepkiler. Bunlara şu anda şahit oluyoruz. “Elalemin 

işine ne karışıyorsun, sen kendi işine bak” diyorlar. Seviyesizliklerine özgürlük adı altında, 

saygı duyulmasını, müsammaha gösterilmesini, yüzsüzce bu tipler savunurlar. Lut 

kavminde de gördüğümüz böyle bir durum.  

 

Bu ahlaksızlıkla mücadele nasıl olmalı. Hz. Lut onlara nasıl davrandı? Onlara bağırdı, 

çağırdı mı? Yoksa babacan bir tavırla olması gerekeni anlatarak mı yaptı? Bunu 71 nci 

ayetten Hz. Lut bize öğretecek.  
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Doğrusunu Allah bilir… 
 

 

 

 

(Hicr 54-15/71) 
 

 

ِء بَنَا۪۪تٓ ِانك ُكنكُُتك فَاِع۪لَي   َْلٓ  قَاَل ٰهُٓؤ۬

Kâle hâulâ-i benâtî in kuntum fâ’ilîn(e) 
 

Dedi ki: “Eğer düşündüğünüzü yapacaksanız işte bunlar, kızlarım.” 

 
Burada fıtri olana, doğru olana  yönlendirme cabası var. Direkt onların yaptığı yanlışları 

dile getirip onlarla bir çatışmaya girmektense, daha doğru olan, daha fıtri olan, daha 

ahlaki olan, daha insan onuruna, erdemine yaraşanı onlara babacan bir üslupla 

göstermiştir.  

 

“Hz. Lut’un şunlar benim kızlarım, onlar sizin için daha temizdir” dediği kızlar, eğer kendi 

öz kızları ise bu sayısal olarak da mümkün değil. Sapık ve hevasına tabi olan müşrik bir 

güruhla bu temiz kızların evlendirilmesi sizce ne kadar doğrudur? Kavmin kızları da olsa bu 

ne kadar doğrudur?  

 

Peki burada Hz. Lut neyi kast ediyor? Bunun yanıtını Şuara suresi 166 ncı ayette buluyoruz.  

 

“ Ve Rabbinizin sizin için yarattığı zevcelerinizi, daha önce nikahlı olduğunuz eşlerinizi 

bırakıyorsunuz, sahipsiz bir şekilde ortalıkta bunları mağdur ediyorusunuz ve siz haddi sınırı 

aşan bir kavim oluyorsunuz” diyor, Hz. Lut.  

 

Demek ki burada Hz. Lut’un gösterdiği kızlar,  kendi eşleri, kendi zevceleri olmuş oldu. 

Burada Hz. Lut, mağdur kadınlara, kızlarım diyerek onlara sahip çıkmış, elinden geldiği 

kadar mağduriyetleri azaltmaya çalışmıştır.  

 

Ancak tahrif edilmiş Tevrat’a göre, Hz. Lut’un kendi kızlarını teklif edip, onlardan 

yararlanmalarına müsade ettiği gibi bir anlatım var.  

 

Müfessirlerin çoğu da bu anlatımlardan etkilenerek meallendirmişlerdir. Oysa bu tür 

çirkinlikleri ortadan kaldırmak için gönderilmiş peygamberlerin böyle bir davranışta 

bulunması Hz. Lut’a ve onun mücadelesine atılmış bir iftiradır.   
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Doğrusunu Allah bilir… 
 

 

 

 

 

(Hicr 54-15/72) 
 

 

 

َمهُونَ  مك يَعك َرِِتِ ُمك لَ۪في َسكك ُرَك ِاَّنذ  لََعمك

Le’amruke innehum lefî sekratihim ya’mehûn(e) 
 

 

Ömrüne karşılık muhakkak ki onlar, sarhoşlukları içinde bocalıyorlar. 
 

 

Diyanet İşleri Meali (Eski) : Senin hayatına and olsun ki, onlar sarhoşlukları içinde bocalayıp 

duruyorlardı. 
Diyanet İşleri Meali (Yeni) : (Melekler, Lût’a:) “Ömrüne andolsun ki onlar (şehvetten) gözleri 

dönmüş hâlde, sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar (Bu durumda asla seni dinlemezler)” 

dediler. 
 

Dikkat ederseniz burada ne melekler konuşuyor, ne de Hz. Lut. Burada üçüncü bir anlatıcı 
vardır. Bunlar parantez ile eklenmiş buraya. Kur’an’ı Kerim’de “ Ömrüne and olsun” diye 

bir kelime yok.  

 

Burada bir kıyas yapıldığı kanatindeyiz. 1. Sarhoşluk içinde bocalamak, 2. Hz. Lut’un 

verdiği mücadele. Hz. Lut bir ömür mücadele vermiş, onları sarhoşluk içinde 

bocalamaktan kurtaramamış. Anlatılmak istenen budur. 

 
Burada “le’amruke” derken, Hz. Lut’un bir ömürlük mücadelesine atıf yapılıyor.  Bu 

nedenledir ki Hz. Lut muhatap olmak için aklı başında birini arıyor. Çünkü onlar sarhoşluk 

içinde bocalıyorlar, sen bir ömür mücadele ettin, o yüzden Hz. Lut 78nci ayette diyor ki:  

 

“Ey kavmim! İşte şunlar kızlarım, onlar sizin için daha temizdir, artık Allah’a karşı takvalı olun 

ve misafirlerin yanında beni küçük düşürmeyin, sizin aranızda reşjd biri yok mu?” 

 

Yani bu sekaratın verdiği sarhoşluktan ayılan, aklı başında biri yok mu, diyor? Zira 

şehvetten aklı örtülmüş tiplerde, akli, iradi ve sağlıklı düşünce melekeleri baskılanır. Bu şu 

anda ilmi olarak da, tıbbi olarakda ispatlanmıştır.  

 

Bunların sarhoşluktan nasıl ayıldıklarını 73 ncü ayetten okuyoruz. 
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Doğrusunu Allah bilir… 
 

 

 

(Hicr 54-15/73) 
 

 

ِ۪قَين  يكَحُة ُمُشك ُُم الصذ  فََاَخَذِتك

Feeḣażet-humu-ssayhatu muşrikîn(e) 
 

 

Derken gün doğumunda onları bir sayha yakaladı. 

 
O korkunç patlama, o şehvetin verdiği hoşluktan uyandırmış oldu. Ama bu geç kalınmış 

bir uyanma.  

 

“Sayha” sesin en yüksek hali. Bu k elime fiil olarak tahtanın veya elbisenin yırtılması sonucu 

çıkan sese denmiş. Biz bunu Kaf 42, Kamer 31, Hud 67,94 te okuduk.  Taşküre dünyamızın 

etrafını kaplamıştır. Depremlerde bu taşküredeki kırıklar, fay hatları, sarsıntılar sonucu 

oluşuyor. Volkanik patlamaları da ifade eden bir kullanımdır.  

 
Ayetteki “muşrikîn” kelimesi, işrak vaktine delalet ediyor. Yani  sabah vakti girdiği zaman 

onlar afet tarafından yakalanıyor.  
 

 

 

 

 

(Hicr 54-15/74) 
 

 

ََّن  َطرك يٍل  فََجَعلكنَا عَاِلهَيَا َساِفلَهَا َوَامك مك ِحَجاَرًة ِمنك ِْسذ۪ ِ عَلهَيك  

Fece’alnâ ‘âliyehâ sâfilehâ veemtarnâ ‘aleyhim hicâraten min siccîl(in) 
 

Böylece onun üstünü altına getirdik. Onların üzerine siccilden taşlar 

yağdırdık. 

 
Bu geçmişten olmuş, bitmiş bir olayın Allah resulüne anlatımı. Bu üçüncü anlatıcı, bu afeti 

anlatıyor. Yani fiil suresinde diyor ya, “Üzerine siccinden taşlar yağdı” Bunu anlatan 

anlatıcı olayı anlatıyor size. Bu anlatıcı ne bu olayın içinde, ne bu olayın 

kahramanlarından biri. Kur’an’ın anlatıcısı. Cibril’in Allah resulüne anlatması gibi düşünün. 

Buradan bir hisse çıkarmak için, bu üçüncü anlatıcı her zaman Kur’an’ı Kerim’de vardır. 

İbrahim dedi ki, der, ibrahim’in sözlerini söyler. Melekler dediki der, meleklerin sözünü 

söyler.  

 

Buradaki “siccil” kelimesi, taşlaşmış çamur demektir. Yani önceden çamur, sonradan 

taşlaşmış.  
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Doğrusunu Allah bilir… 
 

 

 

(Hicr 54-15/75) 

 

يَ  ۪  ِانذ ۪۪ف ٰذِِلَ َْلََٰيٍت ِللكُمتََوّسذِ

İnne fî żâlike leâyâtin lilmutevessimîn(e) 

 

Muhakkak ki bunda, firâsetliler için ayetler vardır. 

 
Lut kavminin helakından hisseler çıkartmamız gerektiğine dair bir ifade. Firasetliler diye 

çevirdiğimiz kelime “mutevessîm” kelimesidir. Bu kelimenin kökü gözlem yapmak, işaretleri 

okuyup bakmak, bu şekilde o konuyu vasıflandırmak demektir.  

 

“Vessîm” tepeden tırnağa süzen kimse için kullanılır. “tevessîm”, delilleri fark ederek iyiden 

iyiye ve sağlam bir şekilde düşünmek demektir. “vesîm” ise deve ve benzeri hayvanların 

üzerine vurulan iz, damga. Yani o izlere bakarak o hayvanın kime ait olduğunu 

anlayanlar, manasında kullanılmış.  

 

Burada da Lut kavminin izlerine bakarak onun akıbetini çözenler manasında kullanılmıştır. 

76 ncı ayette “mutevessîm” kelimesinin ne olduğunu anlatıyor.  

 

 

 

 

(Hicr 54-15/76) 

 

َا لَِبَس۪بيٍل ُم۪قميٍ   َوِاَّنذ

Ve-innehâ lebisebîlin mukîm(in) 

 

Muhakkak ki onlar, yol üzerinde durmaktadır. 

 
Muhakkak ki onlar, Lut kavmi, yol üzerinde onların kalıntıları durmaktadır. Firâset sahibi 

kimseler bunlara bakarak bir okuyuş, tahkik yapıyor, tefekkür ediyor, inceden inceye 

düşünüyorlar.  

 

Burakadaki “mukim” kelimesi helak olan kavmin ikamet ettiği bölgeyi ve o kadim yol 

üzerinde olan izleri ifade ediyor.  Zira Sodom’un kalıntıları gözlem yapmak için 

durmaktadır. Burada Kur’an’i bir yönlendirme de var. Eski medeniyetleri incelemek, 

arkeolojik kazılar yapmak ve tarihi tecrübeden istifade etmek bir emir olarak, bir tavsiye 

olarak karşımıza çıkıyor.  
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Doğrusunu Allah bilir… 
 

 

 

(Hicr 54-15/77) 

 

 

ِم۪نَي    ِانذ ۪۪ف ٰذِِلَ َْلٰيًَة ِللكُمؤك

İnne fî żâlike leâyeten lilmu/minîn(e) 

 

Muhakkak ki bunda müminler için ayetler vardır. 

 
Gerçek mümin, tarihi efsanelerden, menkıbelerden, mitolojik masallardan değil, somut 

deliller üzerinden öğrenir, oradan okur. Elde edilen veriler ışığında yapılan tarih okumaları 

daha objektif ve gerçekçi hisseler alınmasından son derece kıymetli. O yüzden , “kalıntılar 

orada, gidin o kalıntıları inceleyin, kulaktan dolma yapmayın” diyor. 

 

Ferâset sahibi müminler kendi tarihlerini bu menkıbeler, masallar üzerinden kusursuzlaştırıp, 

başkalarını şeytanlaştırmaz. Objektif bir tarih okuma çok önemlidir. Çünkü bu şekilde 

hisseler alırsınız. Mükemmel bir tarihiniz varsa oradan bir hisse alamazsınız, tam bir masaldır. 

Okusanızda bir okumasanız da. Ama onun hatalarını bilirseniz. Şimdi biz bu hatalara 

düşmeyelim dersiniz.  

 

Şimdi yeni kavme geçiyoruz. Eyke halkı. 

 

(Hicr 54-15/78) 

 

 

يكَكِة لََظاِل۪مَين  َ َاُب اْلك  َوِانك ََكَن َاْصك

Ve-in kâne ashâbu-l-eyketi lezâlimîn(e) 

Ve Eyke halkı da gerçekten zalim oldu. 

 
Ashâbu’l-Eyke, Hz. Şuayb’ın kendisine peygamber olarak gönderildiği Medyen halkıdır. 

Medyen toprakları Hicaz’ın kuzey batısında, Kızıldeniz’in doğu sahillerinde, Güney Filistin’e 

ve Sina Yarımadası’nın bir bölümüne kadar uzanan bir bölgenin adı. Onların yerleşim 

yerlerini, Yemen ile Suriye’yi, iran Körfezi ile Mısır’ı birleştiren uluslararası ticaret yolu 

üzerinde olduğunu görüyoruz. O yüzden Eyke halkı ticarette, ölçme tartmada usulsüzlük 

yapıyor.  

 

Lut kavminin yaşadığı konjonktür farklı. Onlar daha çok tektonik hareketlerin olduğu çok 

fazla gelen gidenin olmadığı bir bölgede yaşıyorlar. Fakat Eykeliler daha farklı. Ticari bir 

kavşakta ikamet ediyorlar.  

 

Bu elverişli konumları ticarete elverişliydi ançak onlar zorunlu olarak bölgeye uğrayanları 

hileli ticaretlerle, ölçü ve tartıyı tam ifa etmeyerek kandırıyorlar. Yolcuların bu zaruriyetini 

suistimal ediyorlar. Hak ve hukuku çiğneyen, her türlü zulmü ve aklaksızlığı açıktan işleyen 

bir kavme sonradan dönüşmüş.  
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Doğrusunu Allah bilir… 
 

(Hicr 54-15/79) 

 
 

َما لَِبِاَماٍم  ُ ُمكم َوِاَّنذ نَا ِمْنك كتَقَمك ُم۪بٍي  فَان  

Fentekamnâ minhum ve-innehumâ lebi-imâmin mubîn(in) 
 

 

Bu sebeple onlardan intikam aldık ve muhakkak ki, ikisi de apaçık 

imâmdır.  

 
Allah, ben intikam aldım demiyor. İntikam aldık diyor. Burada farklı farklı faktörlerle alınan 

bir intikam var. Bu “ikisi”ne Medyen ve Eyke diyenler olmuş. Bağlama baktığımız zaman 

Lut kavmini anlattık birde Eyke halkını anlattı. O zaman bu “ikisi” Lut kavmi ve Eyke halkı 

olmuş oldu. Zaten Lut kavminin yaptığının bir imamlık fonksiyonu da var. İkisi de imamdı 

diyor. İkiside yaptığı kötülükte başı çekti, öndeydi demektedir. O zaman imâm, her zaman 

Kur’an’i Kerim’te olumlu manada kullanılmıyor. Her gördüğünüz imamın eteğini öpmeyin. 

 

Eyke halkı, hırsızlık, kandırmada elebaşı-imam olmuş iken, Lut kavmi de biyolojik ve 

psikolojik yasaları çiğnemede, bir şekilde sosyal hayatı bozmada imamlık etmiş.  

 
 

 

 

 (Hicr 54-15/80) 

 

 

َس۪لَين  رِ  الكُمرك َاُب  الكِحجك َب  َاْصك  َولَقَدك  َكذذ

Velekad keżżebe ashâbu-lhicri-lmurselîn(e) 

Ve doğrusu Hicr ashabı, gönderilen resulleri yalanladı.  

 
Hicr taş, kaya korunaklı manasına gelmektedir. Hicr ashabı taşlarla  birlikte yaşayan 

toplum. O zaman bunlar Semud kavmi olmuş oluyor. Semud kavminin bir sıfatı olmuş 

oluyor. Çünkü Semud kavmi de kayalardan güvenli evler oymaktaydı.  

 

Hicr arap yarımadasının kuzey batısında, Medine-Tebük yolu üzerinde, Teyma nın 110 km 

güney  batısında, daha  sonra içinden Hicaz demiryolunun geçtiği sarp kayalıklarla çevrili 

vadinin adıdır. Arap asıllı Semud kavminin yaşadığı bölgeye de bu ad verilmiştir. Semud 

kavmi, az su demek. Suya isnatla verilmiş bir isim. Hics ashabıda  kayalara isnatla verilmiş 

bir isim. Kullanıldığı bağlama göre bu sıfatlar kullanılmış. Burasının bir ismi daha var. Salih 

peygambere isnatla Medain-i Salih diye burası isimlendirilmektedir. Burada yaşamış halk 

Semud kavmidir.  

 

Hicr kelimesi arap dilinde alıkoymak, engellemek manasına gelmektedir. Türkçemizde 

kullandığımız  suçlunun dışarı çıkmasını engelleyen “hücre”de buradan gelmektedir. Yine 

arap dilinde bir evin odasına da “hücre” denmektedir. Mesela Kur’an’ı Kerim’de 

“Hucurat”diye bir sure var, odalar anlamına gelmektedir.  

 

“Hicr ashabı gönderilen resulleri yalanladı.” Hicr ashabına biz Semud der isek, Semud 

kavmine peygamber olarak kim gitti? Kur’an’ı Kerim’e göre sadece Hz. Salih gitti. Başka 

bir resulün ismi anlatılmamış.  
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Doğrusunu Allah bilir… 
 

Ayette geçen elçiler ifadesinden ilk bakışta Semud kavmine birden fazla resul gönderildi 

şeklinde bir algıda oluşabilir. Acaba  Hz. Salih o kavme gitmiş son peygamber mi?  

 
Bakın! Elçi Kur’an’ı Kerim’de sadece Allah’ın elçisi olarak kullanılmıyor. Belkıs’ın elçisi var, 

Süleyman’ın elçisi var, Meleklere elçi diyor. Elçinin getirdiği mesajı sizde aktarırsanız, sizde 

elçinin elçileri olmuş olursunuz. Allah resulünün misyonunu aktardığı ayetleri insanlara 

ulaştıranlar, Allah resulünün elçileri olurlar.  

 

Biz Hz. Salih’e inananların toplumun büyük bir kesiminin olduğunu diğer surelerden 

okumuştuk. Yani çekişen iki grup oldular. Demek ki Hz. Salih sadece kavmini uyarmamış, 

birde Hz. Salih’e inananlarda kavimlerini uyarmışlar.  

 

Bu manada hem Hz. Salih hem de Hz. Salih’e destek verenlerin bölgeyi tahliye için 

yaptıkları o hazırlıkları görmezlikten gelip yalanlamışlardır. 

 

 

 

(Hicr 54-15/81) 

 

 

رِ۪ضَين  َا ُمعك  َوٰاتَيكنَاُُهك  ٰاََيِتنَا فَََكنُوا َعْنك

Veâteynâhum âyâtinâ fekânû ‘anhâ mu’ridîn(e) 

 

Ve onlara ayetlerimizi verdik. Oysa onlar, onlardan yüz  çeviren oldular. 

 
Buradaki “ayet” işaret, delil, alamettir. Hz. Salih onlara tahliye olmaları için deveyi 

göstermiştir. Bu manada  develerde Allah’ın bir ayetidir. Kavmin söyledikleri de bir ayettir. 

Hz. Salih’in onlara tebliği ettiği sözlerde bir ayettir. O yüzden ayetler burada çoğul olarak 

kullanılmış.  

 

 

(Hicr 54-15/82) 

 

 

 َوََكنُوا يَنكِحُتونَ  ِمنَ  الكِجَبالِ  بُُيوتً  ٰاِم۪نيَ 

Vekânû yenhitûne mine-lcibâli buyûten âminîn(e) 

 

Ve onlar, dağlardan güvenilir evler oyuyorlardı. 
 

Bu kavim Hicaz ile Suriye arasında  Vâdi’l Kura’da yaşamış eski bir Arap kabilesi. 

Günümüze ulaşan dağlarda yontulmuş evler, bunların eski bir medeniyetin izleri olduğunu 

gösteriyor. Bu yerleşim yerine az su anlamına gelen Semud ismi verilmişken, bu pasajda , 

onların tamamen korunaklı, sağlam yaşantılarına atıfla Hics ashabı, Hicr sıfatı kullanılmıştır.  

Bir temel yerleşim yerinde en temel ihtiyaç su, diğeri de güvenliktir. Bu yaşam alanına afet 

geleceği için, artık korunaklı, güvenli olma ihtiyacını karşılayamıyor. Böyle bir sürece 

girilmiş. O yüzden biran önce bu bölgeyi tahliye etme, boşaltmaları yönünde yapılan 
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Doğrusunu Allah bilir… 
 

uyarılar hayati önem taşıyor. Zaten biz Şuara suresi 155 te bu bölgeden nasıl kurtulmaları 

gerektiğini anlatmıştık.  

 

 

(Hicr 54-15/83) 

 

ِب۪حَين  يكَحةُ  ُمصك ُمُ  الصذ  فََاَخَذِتك

Feeḣażet-humu-ssayhatu musbihîn(e) 

Derken bir sayha, sabahlayanları yakaladı.  
 

Kur’an’ı Kerim’de Semud  kavminin helak oluşu ile ilgili taliye, şiddetli bir yer sarsıntısı, kulak 

tırmalayan ses ve şiddetli patlama, sayha gibi kelimeler kullanılmış. Ayrıca bir de zaikatul 

azap vardır. Bunların hepsini topladığımızda, Semud kavminin bir patlama ile bunların peşi 

sıra bu olayları yaşadığnı görüyoruz. 

 

 

(Hicr 54-15/84) 

 

ُبوَن   ُمك  َما ََكنُوا يَككس ِ  فََمٓا َاغكٰن  َعْنك

Femâ aġnâ ‘anhum mâ kânû yeksibûn(e) 

Ancak kazanmış oldukları şeyler, onlara fayda vermedi. 
 

Yine üçüncü anlatıcı anlatıyor. Ne Hz. Salih ne de kavmi konuşuyor. Kazanmak insan için 

neyi ifade ediyor? Bu manada kazanmak nedir, kaybetmek nedir? Sağlam, kaya gibi bir 

evinin olması mı kazanç? Tank gibi bir arabamızın olması mı kazanç?  Sadece maddi çıkar 

ve menfaatler gerçek manada kazançtır.  

 

İnsan sadece maddiyattan oluşan bir varlıkmıdır? İnsanın manevi ihtiyaçları yok mudur? 

Herhangi bir konuda attığımız adımı, sadece dünyevi beklentilere göre atmak, manevi 

yaşantımızda açlıklar, boşluklar oluşturmaz mı? Maddiyatla  manevi açlığı doyurmak 

insanı insan yapan tüm meziyetlerden onu uzaklaştıran beyhude bir çabaya  sürüklüyor. 

O yüzden bir fayda vermiyor. Ayet buna “ma-agna-faydasız”diyor.  

 

Malı ile iktisap edenlerin kazanım gibi görünmesinin aslında fayda, hayır ve yarardan bizi 

nasıl uzaklaştırdığına dair Kur’an’ı Kerim’de hem kavimler üzerinden, hem de kişiler 

üzerinden anlatımlar var. Çok kârlı bir iş oldu derken, bunu nereden bakarak söylüyoruz? 

Neye göre kâr, neye göre zarar? Tank gibi bir araba, savaşa mı gidiyoruz. Kale gibi bir ev? 

Bizim düşmanlarımız mı var? Düşmanlarımızın sebebi davranışlarımız, sözlerimiz, 

eylemlerimiz değil mi? O zaman en güzel tedbir, davranışlarımızı, söz ve eylemlerimizi 

düzelterekyapsak, daha doğru bir tedbir almış olmaz mıyız? Benim düşmanım yoksa, tank 

gibi bir araba almama gerek varmı? Kale gibi bir ev ihtiyacım olur mu? Bazı ülkelerin 

yöneticilerini görürsünüz, korumaya ihtiyaç duymazlar. Çünkü adamın söylemi, eylemi 

düşmanlık oluşturacak şekilde değil.  

 

 

 

(Hicr 54-15/85) 
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فكحَ  الكَجم۪  َفحِ  الصذ اعَةَ  َْلِٰتَيةٌ  فَاصك َض  َوَما بَيكَْنَُمٓا ِاْلذ  ِِبلكَحقذ ِ  َوِانذ  السذ َرك ٰمَواِت  َواْلك نَا السذ َوَما َخلَقك

 يلَ 

Vemâ ḣaleknâ-ssemâvâti vel-arda vemâ beynehumâ illâ 

bilhakk(i)(k) ve-inne-ssâ’ate leâtiye(tun)(s) fasfehi-ssafha-lcemîl(e) 

 

Ve biz, gökleri ve yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile yarattık. Ve 

muhakkak ki o saat mutlaka gelecektir. Artık onlara müsammaha  göster, 

cemil bir müsammaha! 
 

Rabbimiz burada Resulüne diyor ki :” Onlara artık müsammaha göster, geniş ol, biraz olayı 

akışına bırak, bu kadar onları zorlayıcı olma. “diyor.  

 

Verilmesi gereken tepki neden böyle bir tepki? Çünkü zulme göz yummak cemil bir 

müsammaha değildir, bir hoşgörü de değildir. Allah gökleri ve yeri sadece mal-mülk 

biriktirip lüks içinde yaşamak için yaratılmadığını, bir amacının ve varlığının nihai bir 

sonunun, hedefinin olduğunu son saat ifadesi ile bize hatırlatmıştır. Ardından resulüne 

hesap sorucu, baskıcı ve zorba olmaması gerektiği, olaylar karşısında dar bir bakış, kasti 

olmayan kusurlara karşı daha  müsammahakar olması gerektiği öğütlenmiştir.  

Neden müsammahakar olmalısın? 

 

(Hicr 54-15/86) 

 

 

 

كَع۪لميُ  ُق  ال ذكَ  ُهوَ  الكَخَلذ  ِانذ  َرب

İnne rabbeke huve-lḣallâku-l’alîm(u) 
 

Muhakkak ki senin Rabbin, O; Hallâk’tır, Âlim’dir. 
 

Onların rabbi güç odaklı, şer odaklı olabilir. Ama senin Rabbin Hallâk’tır, sürekli yaratındır 

ve Alim’dir, her şeyi bilendir.  

 

el-Hallâk kelimesi, Halıkismi failinin mübalağalı halidir. Yani tekerrür ifade ediyor. Devamlı 

olarak yaratan, yaratmada atıl olmayandır.  
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(Hicr 54-15/87) 
 

 

 

ٰانَ  الكَع۪ظميَ  ًعا ِمنَ  الكَمثَاّ۪ن  َوالكُقرك بك  َولَقَدك  ٰاتَيكنَاكَ  س َ

Velekad âteynâke seb’an mine-lmeśânî velkur-âne-l’azîm(e) 
 

 

Ve doğrusu sana seb’ul-mesani’yi ve Kurânu’l Azim’i verdik.  
 

 

Burada önemli olan kelimeler 1) Kurânu’l Azim (Neden Kur’an’ı Kerim değil?, 2. Verdik 

kelimesinin mahiyeti (Kevser suresindeki verdik gibi değil) , 3. Seb’ul-mesani üzerinde 

duracağız.  

 

Burada neden Kurân’ı Kerim değilde Kurânu’l Azim’i verdik deniliyor? Kerim ikramla ilgili, 

lütuf ile ilgili. Hediye etmek, emanet olarak vermemek, bağışlamak manasında. Azim, 

azametli, etkileyici, insanın dizini kıran, azimve kararlılık gerektiren bir mahiyete sahip.  

 

Kur’an’ın Kerim olması ile Azim olması arasındaki fark, birisi bir hediye diğeri sorumluluk. Bir 

öğrenciye hediyede verirsin, ödevde verirsin, ikiside vermektir. Çocuğuna bir görev 

verirsin, birde harçlık verirsin, ikiside vermektir. Buradaki Azim kelimesi vermeyi açıklayan 

muazzam bir kullanımdır.  

 

Kevser suresinde “a’ta” ile bu suredeki “âte” farklı arada bir “ay” farkı var. Yani kelime 

farklı. İkiside vermek fakat aradaki harften dolayı bu iki kelimenin kökü bir anda 

farklılaşıyor. Kur’anı Kerim’de Kevser suresinde a’tayna aratıldığı zaman 14 yerde karşımıza 

çıkıyor. Fakat Hicr suresindeki âteynâ aratıldığı zaman 549 yerde bu kalıp karşımıza çıkıyor. 

Yani buradaki verme, daha kapasıyıcı bir verme.  

 
Kevser suresinde a’ta, peygamberimize verilen ilahi bir lütuf ve emanet olmadığı anlamı 

taşırken, buradaki “â’te” ise hem lütuf hem de görev ve sorumluluk vermeyi kapsayan 

daha geniş, daha genel bir kullanımdır. İkiside vermektir. Ancak biri hediye vermek, 

lütfetmek. Diğeri de bu hediye ve lütfü verilen ödevler sonucu haketmektir. Örnek: Sana 

bir ödev verdim, bu ödevi hakkıyla yerin getirirsen o lütfa ulaşacaksın. Sorumluluk 

yüklemektir. O nedenle Kur’an’ı Kerim değil, Kurânu’l Azim şeklinde kullanılması, bu mana 

farklılıklarına uygun seçilmiş, dikkat çeken önemli bir detaydır.  
 

“Seb’ul-mesani” bu kalıp sadece bu ayette geçmektedir. Kalıp mesani, çifterli, 

tekrarlayan ve “seb’ul” yedi kelimelerinden oluşuyor. İki kelimenin birleşimi. Tekrarlayan 

yedi. Mesani kelimesine verilecek anlama göre bu terkip değişebilir. Mesela çifterli yedi, 

tekrarlanan yedi gibi meallerde farklı farklı görürsünüz.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Hicr 54-15/88) 
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ِم۪نيَ  ِفضك  َجنَاَحكَ  ِللكُمؤك مك  َواخك ِ ُمك  َوَْل  ََتكَزنك  عَلهَيك َواًجا ِمْنك نَا ِبه۪ٓ  َازك نَيككَ  ِاٰٰل  َما َمتذعك نذ  َعيك  َْل  تَُمدذ

Lâ temuddenne ‘ayneyke ilâ mâ metta’nâ bihi ezvâcen minhum velâ 

tahzen ‘aleyhim vaḣfid cenâhake lilmu/minîn(e) 
 

Onunla bazılarını çiftler olarak metâlandırdığımız şeye gözleri dikme! Ve 

onlar için mahzûn olma! Ve müminlere kol kanat ger! 

 
Bu ayetin benzeşeni Taha suresi 131nci ayettir. Ayetimiz şöyleydi : “Ve bazı çiftleri imtihan 

etmek için, dünya hayatının ziyneti ile metalandırdıklarımıza sakın sen gözünü dikme!” 

 

“Gözünü dikme” emri, mesani özelliği gereği bu ayettede zikredilmiştir. Hüzünlenip, 

mahzun olma anlamındaki “lâ tahzen”, istenmeyen bir durumun  başa gelmesinden veya 

geçmişteki bir kayıptan duyulan keder, üzüntü şeklinde tanımlanmıştır. Bu olumsuz ve 

karamsar psikolojiden biran önce kurtulması gerektiğine dair Kur’an’i bir emirdir. Ve 

Kur’an’da bir çok yerde Allah Resul’ünden bu tavır istenmektedir. Yani sana böyle ümitsiz, 

karamsar bir durum yakışmıyor denmektedir. Bu emir Allah Resul’üne çok değerli bir bakış 

acısı vermiştir. Bizlerede vermesi lazım. Bu, bir ömür tüm olumsuzluklara rağmen  neşeli, 

mutlu bir tavır kılmıştır ki, verilen bu emir diğer emirler gibi başlı başına bir lütufa 

dönüşmüştür. Gülümsemesi, tebessüm etmesi, neşeli olması, huzurlu olması bu tarz 

emirlerden dolayıdır. Sürekli bardağın dolu tarafını görmek gerekmektedir. Elinde 

olmayanlara bakıp, karamsar bir bakışa sürüklenmemeli. Mümine yakışan budur. Malesef 

insanlar sürekli bir kıyas halinde, olmayana bakıyor.   

 

Ayette bir de “vahfid cenâhake” ifadesi var. Lafzen kanadını indir demektir. Araplar bu 

deyimi şefkat ve merhameti anlatmak için kullanmaktalar. Bir kuşun yavrularına kol kanat 

germek için kanatlarını açıp onları sakındırması anlamında kullanmaktadırlar. Çünkü aşırı 

bir güneş var yavrularını bu güneşten bu şekilde korumaktadır. Bu emir Kur’an’da İsra 

suresi 24 te, yaşlanmış anne baba için kullanılmıştır. Şuara suresi 215 te de tıpkı buradaki 

gibi müminlerden sana tabii olanlara karşı kol kanat ger şeklinde bu ayetin eşi, ikişerli, 

mesani emri gereği kullanılmıştır.  

 

Kur’an-ul Azim’deki tekrarlanan bu emirler başta Hz. Peygamber olmak üzere tüm 

müminlerden istenen görev ve sorumluluklardır.  

 

Görüldüğü üzere Hicr 88 nci ayette Hz. Peygamberden ve diğer müminlerden üç görev 

istenmektedir. Üç sorumluluk verilmiştir.  

 

Kevser suresindeki “a’teyna” lütuf olarak vermek, buradaki “âteyna” sorumluluk olarak 

vermek. Biri beşyüzküsür yerde geçiyor, biri ondört yerde geçiyor. Bu hareke farkı da değil, 

bu harf farkı. O yüzden buradaki vermek lütuf olarak vermek değil, hediye olarak vermek 

değil, kevseri vermek gibi bir vermek değil. Sorumluluk vermektir.  

 

Verileni değil verilmeyene odaklanıp, onlara verilenlerle imrenme sonucu oluşan 

açgözlülükten, hırstan koruyan; başkasının malına gözünü dikme emridir ki, bu emir ikinci 

olarak “ onlardan, sende olmayan için üzülme, mahsun olma, boynunu bükme şeklinde 

de tamamlanmıştır.” Üçüncü olarak da seninle birlikte olan insanlara merhametli ol, 

onlara kol kanat ger emridir.  

 
 

(Hicr 54-15/89) 
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كُم۪بُيُۚ  ٓ  َاَّنَ  النذ۪ذيرُ  ال  َوقُلك  ِاّنذ۪

Vekul innî enâ-nneżîru-lmubîn(u) 
 

Ve de ki: “Muhakkak ki ben apaçık bir nezirim.” 

 
Nezir kelimesi, uyarıcı demektir. Uyarmak ise bir şeyin sonundaki tehlikeye karşı insanların 

dikkatini ona çekip, muhatabı o tehlikeden sakındırmaktır. Bu bağlamdaki uyarmanın 

mahiyeti sonraki iki ayette anlatılmıştır. Yani neye karşı uyar? Şu sonraki 91 ve 92 ye karşı 

uyar. O yüzden bu bir emir olmayıp, o emrin açılımı oluyor.  

 

İnsanları uyarma görevi Hz. Peygambere verilen ve tekrar edilmesi gereken bir görevdir. 

Ayrıca nezir olma emri, farklı resullerin kıssalarında da farklı resuller üzerinden de Kur’an’ı 

Kerim’de anlatılmıştır.  
 

 

 

 

 

(Hicr 54-15/90-91) 
 

 

 ََكَٓ  َانكَزلكنَا عََٰل  الكُمقكتَِس۪مَين 

ٰانَ  ِع۪ضيَ  ينَ  َجَعلُوا الكُقرك ۪  َاَّلذ
Kemâ enzelnâ ‘alâ-lmuktesimîn(e) 

Elleżîne ce’alû-lkur-âne ‘idîn(e) 

 
 

Muktesimlere indirdiğimiz gibi ki onlar, Kurân’ı uzuvlara ayırdılar. 
 

Buradaki “muktesim” kelimesi “bölücüler” demektir. Konuyu bağlamından koparanlar 

demektir. Zaten taksim kökünden gelmektedir. Taksim taksim edenler manasındadır. Bu 

iyi niyetli bir analiz değil. Biz de Kurân’ı Kerim’i anlamak için bölümlere, parçalara 

ayırıyoruz, inceliyoruz.  

 

Buradaki mana, Kurân’ı bağlam ve bütünlüğünden kopararak yapılan bir saldırı. Yani 

ayeti cımbızlıyor, bambaşka bir mana yüklüyor, sonra bak Kurân bunu dedi diyor. Hani 

bektaşinin dediği gibi..”Salata yaklaşmayın”. Koparıyor, yukarı ile bağlantısını kesiyor, yani 

muktesim olmuş oluyor.  

 

Bunun sebebi de “idîn” kelimesinde yatmaktadır. İdîn kelimesi çoğuldur. Türkçedeki 

uzuvlar, yani bir bütünün parçaları anlamındadır. Kelime vahyin inkarcı muhataplarına 

Kurân’da biribiriyle alakasız bir sürü şey olduğu iddiası üzerine indirilmiş bir cevaptır. 

 

87nci ayetteki “Sebu’l mesani” yani tekrarlanan yedişerli ifadesinden sonra buradaki 

anlatım, Kurân’ın birbiriyle alakasız görevler ve sorumluluklar vaazetmediğini pekiştirmek 

içindir.  

 

Kurân’a bütüncül olarak yaklaşmayıp, işine gelenlere inanan, işine gelmeyenlere 

inanmayanlar için verilmiş bir hüküm, bir ifade var onuda bir alttaki ayetlerde okuyacağız. 

İşte bunlara karşı bir sonraki ayet şöyle uyarıyor: 
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(Hicr 54-15/92-93) 
 

 

۪عَين  َ ُمك  َاْجك ـَٔلَْنذ ذِكَ  لَنَسك  فََوَرب

َملُونَ   ََعذا ََكنُوا يَعك

Feverabbike lenes-elennehum ecme’în(e) 

‘Ammâ kânû ya’melûn(e) 

 

Artık senin Rabbin için onları toplayıp elbette yaptıkları şeylerden 

soracağız. 

 
Yaptıklarının hesabının sorulması, Kurân’ uzuvlarına bölerek hayattan koparılması ve 

işlevsiz bir ölü metin haline sokulmalarına bir atıf olduğu kanatindeyiz. Uzuv onları hayata 

bağlar, siz bunları koparırsanız, onun hayatla ilişkisini kesiyorsunuz. Yani ölü bir metin oluyor, 

hayata uzanmıyor. Hayatınızı değiştirip, dönüştürmüyor.  

 
 

 

 

 

 

 

(Hicr 54-15/94) 
 

 

ِ۪كيَ  ِرضك  َعنِ  الكُمُشك َمرُ  َوَاعك َدعك  ِبَما تُؤك  فَاصك

Fasde’ bimâ tu/meru vea’rid ‘ani-lmuşrikîn(e) 
 

O hâlde emrolunduğun şeyle ayır! Ve müşriklerden yüz çevir! 

 
Burada Allah’ın emirlerinin niteliği ve bu emirler çercevesinde safını net olarak ortaya 

koyması, hakikat ile batılı ayırması emredilmiştir. Bunun sonucu içinde her tür şirkin olduğu 

eylem ve söyleme yüz çevirmesi gerektiğidir ki, ayetin devamı da bu şekildedir. Bu 

nedenle bu iki unsurun, iki farklı emir olarak değil, bir emrin süreçleri olarak ele alınması 

gerekir.  

 

 

 

 

 

 

(Hicr 54-15/95) 
 

 



Kur’an-ı Kerim Meali ve Tefsiri                                                                                Sayfa 1733 
         

 
 

Doğrusunu Allah bilir… 
 

ََتكِز۪ءيَنن   ِاَّنذ  َكَفيكنَاكَ  الكُمس ك

İnnâ kefeynâke-lmustehzi-în(e) 

 

Muhakkak ki biz, alay edenlere karşı sana kâfiyiz.  

 
Bakın çoğul geldi. “Rabbimiz Ben demedi, biz dedi.” Buradaki “ ustehzi“(ihtihza)Sözlükte 

alay etmek anlamına gelen bir kelimedir. Başkasının söz ve davranışlarını kusurlu görmek 

veya göstermek amacıyla, onu alaya alıp küçümsemek, manasında Kurân’ı Kerim’de 

sürekli kullanılmış ama müminlerin tavrı olarak değil, müşriklerin tavrı olarak. Peygamber 

düşmanlarının tavrı olarak. Bir mümin kimse ile alay edemez, bu haramdır. Bu m üşrik 

ahlakıdır. Adam ne kadar saçma birşey söylüyorsa bile siz alay edemezsiniz.  

 

Kurân’da daha çok Allah’ın ayetleri ve resullerle alay eden, onları alaya alan müşriklerin, 

kafirlerin takındıkları tavırları aktarmak için “ustehzi” kelimesi kullanılmıştır.  

 

Ayetin sonunda “Kâfiyiz” şeklinde çoğul bir ifade gelmiştir. Allah’ın sünneti ve yasaları ile, 

bir süreçle Allah’ın kafi olduğundan bahsetmektedir. Rabbimiz diyor ki: “Sana indirdiğimiz 

ayetlerle biz müşriklerin alaylarına karşı sana kafiyiz.”  Müminlerin kalplerine yerleştirdiğimiz 

sevgi ile muhabbet ile sana kafiyiz.  

 

 
 

(Hicr 54-15/96) 
 

 

لَُمونَ  َف  يَعك ِ  ِالٰهًا ٰاَخَرُۚ  فََسوك َعلُونَ  َمعَ  اّللذٰ ينَ  ََيك ۪  َاَّلذ

Elleżîne yec’alûne me’a(A)llâhi ilâhen âḣar(a)(c) fesevfe ya’lemûn(e) 
 

Allah ile beraber başka ilâh kılanlar artık yakında bilecekler. 

 
“Kâfi” nerede geçiyorsa konu orada şirk demektir. Çünkü insanoğlunu şirke sürükleyen en 

temel düşüncelerden biri Allah’ın yetersizliği, kâfi olmayacağı fikridir. Allah kâfi olmadığı 

için adamlar aracılara, ruhbanlara  baş vuruyor. Bu nedenle kâfi sıfatının arkasından 

Kurân’da sürekli burada olduğu gibi şirke bir atıf yapılmıştır.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Hicr 54-15/97) 
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Doğrusunu Allah bilir… 
 

ُركَ  ِبَما يَُقولُوَنن  ذكَ  يَ۪ضيُق  َصدك لَُ  َان  َولَقَدك  نَعك

Velekad na’lemu enneke yadîku sadruke bimâ yekûlûn(e) 

 

Ve doğrusu biz, onların söylediklerinden dolayı sadrının daraldığını 

biliyoruz.  

 
Dikkat edilirse 94ncü ayetteki “müşriklerden yüz çevir emri” onların tavır  ve 

davranışlarından yüz çevir olarak devam eden ayetlerde anlatılır. Yani şahıs olarak değil, 

onun fikrinden yüz çevir, onun alayından yüz çevir, onun ötekileştirmesinden, 

düşmanlığından  yüz çevir demektedir. Rabbimiz : “Çünkü senin sadrını daraltıyor. Senin 

mutlu olman lazım, senin huzurlu olman lazım diyor” 

 

Yüz çevirmesi gereken doğal olarak bütün insanları etkileyen olumsuz ve kötü bir ahlaktır. 

Bir beşer olan Hz. Peygamberde bunlardan çok etkilenmiştir. Kimi sözler insana hancer 

gibi saplanır. O sözü her hatırladığında acı çeker. Onların alaylarıda buna benzemektedir.  

 

Mümin, haklı-haksız hiçbir konuda kimseye ne hakaret edebilir ne muhataplarının görüşleri 

ile, fikirleri ile ne kadar saçmada olsa, fikir özgürlüğü adı altında alay edip onları 

aşağılayabilir.  

 

En az dikkate aldığımız şeylerden biri fikir özgürlüğü. Genelde “Ben alay etmek istemedim, 

o öyle algıladı”deriz. O öyle algıladı ise sen alay ettin. Önemli olan senin kastın değil, karşı 

tarafın seni nasıl algıladığıdır.  

 

 

(Hicr 54-15/98) 
 

 

اِج۪ديَنن  ذِكَ  َوُكنك  ِمنَ  السذ دِ  َرب حك  ِِبَمك بذِ  فَس َ

Fesebbih bihamdi rabbike vekun mine-ssâcidîn(e) 
 

Öyleyse Rabbini hamd ile tespih et ve secde edenlerden ol! 

 
Sebu’l mesani’nin altıncı emri. Bir ömür boyu tekrar edilmesi gereken bir emir, görev. 
“sebbih” kelimesi sebeha fiilinden emir kipidir. Sebeha sözlükte yüzmek, uzaklaşmak, 

suyun yayılıp etrafı kaplaması manasında kullanılmıştır. Tespih dediğimiz konu kulaç 

atmaktan geliyor. Bizim anladığımız boncuk çekmek değil. Bir yere ulaşmak için çaba 

göstermektir.  

 

Bu kelimedeki vurgu, batmamak için çaba göstermek. İlerlemek için çaba göstermek 

manasına gelmektedir.  

 

Bakın! Rabbin için, batmamak için, o yedi kapıya düşmemek için emredilmiş bir unsur. 

“hamd “ övmek,  birşeyi üstünlük ve erdemlikle nitelemek gibi anlamlar taşıyan hamede 

kökünden türemiş şekli. Hamd ile tespihi birleştirdiğimiz zaman; çaba göstermek, kulaç 

atmak, övmek, övülmek.   
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Doğrusunu Allah bilir… 
 

Hamd ile tespih insanlar için değil, sadece Rab için övülen, herkesin imrendiği, fıtri, insani 

davranışlar ortaya koymaktır. Bu uğurda çabalamaktır. Rabbinin nazarında övülen bir 

makama çıkmak için çaba göstermektir, kulaç atmaktır. Boğulmamak için, o 

cehennemin yedi kapısına düşmemek için emek vermektir.  

 
Ancak bu övgü kibre sebep olabilir ki, o hastalığın şifasıda “secde edenlerden olma” 

emridir.  

 

Secde, üstün bir varlığın önünde, onu büyük görmek ve kendini o varlığın karşısında küçük 

görmek üzere saygı ile eğilmek, onun emirlerine boyun bükmek demektir. Hamd ile 

tespihde oluşacak büyüklenme hissi, kibirin ilacı, şifası secde edenlerden olmaktır.  

 

 
 

(Hicr 54-15/99) 
 

 

ذكَ  َحتذٰ  يَأِْتَيكَ  الكَي۪قيُ  ُبدك  َرب  َواعك

Va’bud rabbeke hattâ ye/tiyeke-lyakîn(u) 

 

Ve sana yakin gelinceye kadar Rabbine kulluk et! 

 
“Yakin” kelimesi alimlerin bir kısmına göre “ölüm” demektir. Bir kısmına göre de “hakikatin 

bilgisidir.” Biz iki görüşü birleştirip şöyle bir sonuca vardık. 

 

Ölüm ile imtihan perdesinin kalktığı, hakikatin ayan beyan ortaya çıktğı, bu zamana 

kadar kulluğun kesintisiz bir şekilde yapılması emri olarak anladık.  

 

Kurân’da “Rabbine kulluk et!” emri Zümer suresi 2, 66, Meryem 65,  Taha 14, Hud 123 gibi 

bir çok ayette, Allah resulüne isnaden mesani gereği  emir kipi ile kullanılmıştır.  
 


