
 K u r ’ a n - I  K e r i m  M e a l i  v e  T e f s i r i                                         S a y f a  | 1 

 

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

  

 
 
 

İniş Sırası :48 Tertip Sırası :27 Ayet Sayısı :93 İndiği Yer : Mekke 
 

Adını 18.ayettindeki neml kelimesinden alan sure 93 ayettir. 8 nci yılın başında inmiştir. Nüzul sıralamasında 
da tertip sıralamasında da Şuara suresinden sonraya yerleştirilmiştir. 

Tevhid,vahiy, nübüvvet ve ahiret gibi konular ele alınırken en geniş anlamıyla ilahi ayetler ortaya konur. 
Gaybi ayetler hatırlanırken olgusal ayetler gözler önüne serilir. 

Örnek olarak anlatılan kıssalar üzerinden Hz. Muhammed ve arkadaşlarına sabır, ümit ve güven telkin 
edilirken gemi azıya almış olan kâfirler şiddetle tehdit edilir. 

İsmini de Kur’an’ı Kerim’de gecen “neml” kelimesinden almıştır. “Karıncalar” manası veya “Karınca” 
manası verilmektedir.  

ِمیِحَّرلا 	 ِنَٰمْحَّرلا 	.َِّ 	 ِمْسِب  
Bismillâhirrahmânirrahîm 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 

(Neml 27/1) 
 

ٍنیِبُّم ٍبَاتِكَو ِنآُْرقْلا ُتَایآ َكْلِت   سط
Tâ sîn, tilke âyâtul kur’âni ve kitâbin mubîn(mubînin). 

Tâ, Sîn. Bunlar, apaçık bir Kitap olan Kur'ân'ın Âyetleri'dir. 

Ayetteki “ tilke”kelimesi, hurufu mukattadaların bir bütün olan Kur’an metnini ayırıp, daha açık ve anlaşılır 
hale getirme işlevine binaendir diyoruz.  

“ Tâ, Sîn” kesik harfleri göstermektedir ki, Tâ’nın geçtiği her yer, istisnasız Hz. Musa’nın hayatından örnekler 
sunulucak, çünkü Hz. Muhammet’in, ilk muhatabın ve bizlerin inşaa olması için, burdan ibretler, dersler 
çıkaratmamız için.  

Buradaki “ el-Kur’an”, Allah’ın kitabının özel ismidir. Kur’an’ı Kerim’de, Kur’an’ın kendine has isimleri var, 
furkan, nur gib farklı türde isimler var. Bunlardan bir tanesi de Kur’an’dır. 70 defa geçer ve bu ad en fazla 
geçen isimlerdendir. Geçtiği bağlama göre isim alır Kur’an’ı Kerim.  

NEML SURESİ 
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Mesela müminlere hitap ederken, Kur’an, Nur gibi vasıflar alırken, hakikati örtenlere hitap ederken, zikir, 
zikra, teskira, temizleyen, öğüt manalarında sıfatlar alıyor. Burada Kur’an dediği için, ikinci ayette 
inananlara bir hitap olduğunu düşünebiliriz. Çürkü 2 nci ayet şöyle demektedir: 

(Neml 27/2) 

َنیِنِمْؤُمْلِل ىَرُْشبَو ًىدُھ  

Huden ve buşrâ lil mu’minîn(mu’minîne). 

İnananlar için hidayete ve müjdedir. 

Yani bu sürekli okunan, hurufu mukaddalarla birbirinden ayırt edilerek, konusal olarak bölünen ve 
böylece apacık olan Kitap, inananlar için hidayet ve müjdedir.  

“Hidayet”, delaletin zıddıdır. Çölde yolunu bulmak manasına gelmektedir. Kur’an, bir yol, kurtuluş veya 
çıkış isteyenlere hem mubin, hem yol gösterici hemde içinden çıkılamayacak sorulara , umut barındıran 
çevap verdiği için bir müjde mahiyetindedir. O yüzden bu üç sıfat iki ayette ifade edilmiştir.  

(Neml 27/3) 

َنُونِقُوی ْمُھ ِةَرِخْآلاِب مُھَوَ ةاَكَّزلا َنُوتُْؤیَوَ ةَالَّصلا َنوُمیُِقی َنیِذَّلا  

Ellezîne yukîmûnes salâte ve yu’tûnez zekâte ve hum bil âhırati hum yûkınûn(e). 

Onlar, salâtı ayağa kaldırır ve zekâtı verirler.  Ve onlar ki, onlar ahirete yakîn (sahibi) 
olarak inanırlar. 

Bu bağlamda, Rum suresinde okuduğumuz gibi, bir dua, ibadet gibi bir bağlamı yok. Direkt konu, zekat 
ve ahirete inanmaa bağlandı. Bundan sonraki pasajda da böyle devam edecek.  

Buradaki “salâtı” lügat manasında alabiliriz, yani “ onlar desteği ayağa kaldırırlar ve desteği verirler. 
“zekat”ı da arınmak olarak anlayabiliriz. Yani “ arınmak için gerekli bedeli öderler.” Ve bunu ahireti yakin 
olarak inanmak için yaparlar.  

“Salat” kelimesi, namaz, dua, destekleme isteği,  yöneliş gibi bir çok manaya gelmektedir. Kullanıldığı 
bağlama göre mana alır.  

Mesela; “Darp” kelimesi arapça bir kelimedir.” Darb-ı Mesel “ diyor Kur’an’ı Kerim. Şimdi biz “ darp” 
gördüğümüz  her yere “vurmak” manası verirsek, dövmek manası verirsek, “ döven örnek” gibi bir mana 
çıkıyor ki, bu uygunsuz olur. O yüzden kelimenin geçtiği bağlama göre, biz o kelimeye mana yüklemek 
zorundayız. Çok anlamlılık böyle bir şeydir. Her dilde vardır.  



 K u r ’ a n - I  K e r i m  M e a l i  v e  T e f s i r i                                         S a y f a  | 3 

 

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

“Salatın ikame edilmesi”, kaime yani ayağa kaldırma, dikilme fiilinden türüyen “ ekamu, yukimu, kaimun 
ve ekantum” kelimeleri ile birlikte sürekli “ salate” kelimesi geçer. Hiçbir ayette türkçede namaz kılmak 
manasın gelen “edaus salat, eddu sala, edeytumu sala,” yani namazı eda etmek gibi bir fiil ile 
kullanılmamıştır. Çünkü o dönemdeki insanlar zaten namaz kılıyorlardı. Sadece ibadetlerine şirk bulaşmıştı. 

Zekat ise lügatta, temizlik, artmak, bereketli olmak, iyi ve düzgün olmak manalarına gelmektedir. 
Kur’an’da otuz ayette zikredilmiştir. Sosyal yardımlaşma, zekat denilen bireysel ibadetlerin akabinde , 
sürekli bu tür ifadeler yer almıştır.  

 

(Neml 27/4) 
 

َنوُھَمَْعی ْمَُھف ْمَُھلاَمَْعأ ْمَُھل اَّنَّیَز   ِةَرِخْآلاِب َنُونِمُْؤی َال َنیِذَّلا َّنِإ

İnnellezîne lâ yu’minûne bil âhirati zeyyennâ lehum a’mâlehum fe hum 
ya’mehûn(ya’mehûne). 

Muhakkak ki ahirete inanmayanlara, onların amellerini süsledik. Böylece onlar 
bocalarlar. 

Ölümle başlayan, ahiret hayatı ile ilgili konularda, inanmayanlarda bir boşluk oluşturur. Bir belirsizliğin 
oluşturduğu boşluk. Bu boşluk, genellikle kişilerin zanları, ideolojiler, evhamlar ile doldurulmaya çalışılır. İşte 
bu hal, insanı bir bilinmezlik ve kuşkuların doğurduğu daimi huzursuzluğa sevk eder. Kur’an’ı Kerim’de bu 
durumu, tereddüt ve bocalama olarak bu ayette ifade etmektedir.  

“ Süsleme işi neden Allah’a isnat edilmiştir?” “ Muhakkak ki ahirete inanmayanlara, onların amellerini 
süsledik” 

Ey Rabbim! Sen amellerini süslemeseydin, bunlarda gösteriş için, ria için bunları yapmayacaktı. O zaman 
suçlu bu adamlar değil Allah olmuş olur.  

Aynı şeytanın dediği gibi, şeytan Allah’a diyor ya “ madem beni saptırdın, artık bende senin dosdoğru 
yoluna oturacağım.” şeklinde. Yani şeytan burada faturayı Allah’a çıkarıyordu.  

Fakat bu ayette “Biz süsledik” diyor. “ El Berr, El-Hayr “ olan Allah, zekat dediğimiz paylaşmaya, özü 
itibariyle, iyi güzel amellerin tamamına, fıtraten bir cazibe yerleştirmiştir. Ahiret inancı olmadan yapılan 
iyilikler ise vicdanı tatmin ve bu cazibe için yapılır.  

Ateis ve deisttir. Allah’a dair hiçbir şeye inanmaz, fakat fakir-fukaraya yardım eder, elindeki imkanları 
paylaşır. İşte bunun tek sebebi, bu yapılan iyiliklerin, insanın vicdanında bir karşılığının olmasıdır. Rum suresi 
30 u hatırlayın “ din fıtrattır” dedik. Yani içinde nakşideleni o adam yapmış oluyor. Yaparak da bunun 
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cazibesinden istifade ediyor. Yaptığınız bir iyilik, karşıdaki olumlu cevap, teşekkür, size bir tatmin duygusu 
yaşatır, bu tatmin duygusu da, o fiili sürekli yapmanızı sağlar.  

Fakat Allah diyor ki: “ Gerçek iman edenler, herhangi bir aferim almak için , herhangi bir gösteriş için 
değil veya böyle tatmin duygusu için değil, kimse görmese de, hatta bu işi sevmeselerde,sırf Allah rızası 
için , sırf ahiret için yapmaktır. Bunda hiçbir dünyevi çıkar gözetmeden yapmış olursunuz, biz bu iyileği 
“mahza” iyilik diyoruz.  

Gösteriş ve dünyevi çıkardan olmasından dır, Rabbimiz süs örneğini vermiş.  Yani güzeldir, süstür,yakışır da 
yapana, ama onun içeriye bir faydası yok.  

Mekkeli müşrik zengin kodamanların elinde çok zengin imkan vardı, fakat bu imkanları malesef gösteriş 
ve süse harçadıkları için küfür içerisinde boğuldular.Allah Resulü’nün arı duru mesajını anlayamadılar. O 
zaman bu aslında onlara bir iyilik olmadı. Yani zekat onları arındırmıyor, kirletiyordu.  

Mekkeli zengin müşriklerin verdikleri zekatların, kestikleri kurbanların içine riya bulaştığından dolayı , onların 
insanlıklarına hiçbir şey katmıyordu. Çünkü bu adamlar, bu iyiliği ahiret inancı ile yapmadıkları için, iyiliği 
yaptığı kişinin bir nankörlüğünü gördü veya öyle algıladı. Yaptığı iyiliği, bu adamın boşa harcadığını 
farketti. Hemen onun başına kakar, o nu rezil rüsva ederdi. O yüzden insanlığına birşey katmıyordu.  
Kur’an’ı Kerim bunu bize şöyle anlatıyor :  

Bu tür insanların akibetini aşağıdaki ayet anlatmaktadır. 

(Neml 27/5) 

 

َنوُرَسَْخْألا ُمُھ ِةَرِخْآلا يِف ْمُھَو ِبَاَذعْلا ُءوُس ْمَُھل َنیِذَّلا َكَِئلُْوأ  

Ulâikellezîne lehum sûul azâbi ve hum fîl âhırati humul ahserûn(ahserûne). 

İşte onlar ki, onlar için kötü bir mahrumiyet vardır. Ve onlar ki, onları ahirette en çok 
hüsrana uğrayanlardır. 

İlk cümle dünya ile alakalı, ikinci cümle ahiret ile alakalıdır. Ayetteki “ kötü mahrumiyet” , zekat ve 
paylaşma gibi imkanlara rağmen, insanı insan yapan değerlerden mahrumiyettir. İnsanlığını kaybeden 
aslında herşeyini kaybetmiştir. Dünya ve ahiret saadetinden mahrum kalıp ziyana uğramıştır. Ayetin 
hüsran dediğide budur.  
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(Neml 27/6) 

ٍمیِلَع ٍمیِكَح ُْندَّل نِم َنآُْرقْلا ىََّقُلَتل َكَّنِإَو  

Ve inneke le tulekkal kur’âne min ledun hakîmin alîm(alîmin). 

Muhakkak ki, bu Kur'ân, sana mutlaka Hakîm ve Alîm Olan'ın katından ilka ediliyor. 

Buradaki “ ilka” birşeyi olduğu gibi yukarıdan atmak demektir. Burada Rabbimiz içe bırakıyor, zihne 
bırakıyor, kalbe yerleştiriyor. 

Allah her hükmünde tam isabet ettiğini ilme bağlamıştır. Yani Hakim ve Alim. Her hükümde, doğru kararlar 
vermek istiyorsak, ilim sahibi olacağız. İnsan zaaf ve meziyetlerine kısaca, kendine ve çevresini ne kadar 
iyi bilir ve tanırsa, verdiği hükümlerde de o derece sağlıklı hükümler verebilir.  

Kur’an’ı sağlıklı tedebbür edenlerde de bu vasıfların tecelli edeceğine dair bir gönderme var.  

 

(Neml 27/7) 

ٍباَھِشِب مُكیِتآ َْوأ ٍَربَخِب اَھْنِّم مُكیِتآَس اًرَان ُتَْسنآ يِّنِإ ِھِلَْھِأل ىَسوُم َلَاق ْذِإ  
َنُولَطَْصت ْمُكََّلعَّل ٍَسَبق  

İz kâle mûsâ li ehlihî innî ânestu nârâ(nâren), se âtîkum minhâ bi haberin ev âtîkum bi 
şihâbin kabesin leallekum tastalûn(tastalûne). 

Musa , ehline demişti ki: "Gerçekten ben bir ateş farkettim. Size ondan bir haber veya 
bir  kor halinde ateş getireceğim, böylece siz ısınasınız.” 

Hz. Musa ailesi ile birlikte Hacc  yolculuğuna gidiyordu. Taha suresinde geniş olarak bahsetmiştik. Hacıların 
yollarını bulmaları için tepelere kılavuz ateşi yakılırdı. Bu kılavuz ateşlerini izleyerek hacılar Kabe’ye 
ulaşıyordu. Bu anlattığımız olay M.Ö. 1300 yıllarında gerçekleşmiştir.  

Hz. Musa bu yolculuğa ilk defa çıkmıştı. Hz. Musa bu yolculukta gideceği yerin nerede olduğunu, yolu 
sormak için bir haber almayı düşünüyor veya havanın  soğuk ve karanlık olduğu sırada oradan bir kor 
getirip ailesini ısıtmayı düşünüyor. 
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(Neml 27/8) 

َنیَِملَاعْلا ِّبَرِ Cَّ َناَحْبُسَو اََھلْوَح ْنَمَو ِراَّنلا يِف نَم َكِرُوب َنأ َيِدُون اَھءاَج اََّمَلف  

Fe lemmâ câehâ nûdiye en bûrike men fîn nâri ve men havlehâ, ve subhânallâhi 
rabbil âlemîn(âlemîne). 

Böylece oraya geldiği zaman ona seslenildi: "Ateşin içinde ve etrafında bulunanlar 
bereketli  kılındı. Ve âlemlerin Rabbi Allah Sübhan'dır (herşeyden münezzeh)." 

Buradaki “nida” nudiye kelimesi ile ifade edilmiş,  meçhul bir fiil. Yani seslenildi manasına geliyor. Meçhul 
fiil kullanımı muhatabın dikkatini failden çok fiilin kendisine çevirmeyi amaçlar, burada Hz.Musa’ya 
nereden ve kimin seslendiği konusu muallakta bırakılmıştır. Çünkü amaç kimin ne dediği değil, neyi 
dediği.  

Kassas suresi 30  da vadinin sağ tarafında, mübarek ağacın olduğu yerden ses verildi şeklinde bir ayrıntı 
bize veriliyor. Tabiiki bu sesin oradan gelmesi, bizati ses kaynağının orda olduğunu bize göstermez. Yani 
Hz. Musa’nın oraya doğru yönelmesi için, ses ordan geliyormuş gibi hissetmiş olabilir.  

Oraya geldiğinde ona seslenildi: “ Ateşin içinde ve etrafında bulunanlar bereketli kılındı.” Ateşin içindeki 
ne, etrafındakiler ne? “ Ve alemliren Rabbi Allah Süphandır.” 

Yani bu tarz, iki kişinin karşılıklı ateş başında konuşması veya ateşin içinden bir Rabbin çıkması gibi bir 
zihinsel algıdan, süphandır, münezzehtir. Yani sakın Allah’ı böyle iki arkadaş karşılıklı oturuyor gibi 
düşünmeyin, şeklinde bir zihni uyarı yapılıyor.  

Ateşten maksat onun bulunduğu yerdir. Ateş ve çevresi diyor ya. Yani ateş ve çevresinin bulunduğu 
mekan. Burada mübarek kılınan ise  ateşin çevresinde olan Hz. Musa ve bulunduğu bölge. Bir toprağın 
veya zaman diliminin “bereketli”olması , o toprak veya zaman diliminde yapılanlarla alakalıdır.  

“Ateşin içindeki “ nedir? Bunu da Nur suresi 35 den anlayacağız. “ Allah, göklerin ve yerin nurudur. Onun 
nuru içinde misbak bulunan kandil gibidir.”  

Misbak,sırça içindedir. Sırça,inci gibi parlayan yıldızlar gibidir. Doğuda ve batıda bulunmayan mübarek 
bir ağacın yağından yakılır.  

O zaman ateşin içinde Allah değil, onun hidayete erdiren, diğer adı nur olan ilahi bilgisi. Ateş burada bir 
metefor. Zaten ayetin sonundaki süphan uyarısı, bunu böyle anlamamızı gerektiriyor.  

Metafor, bir durumu, sorunu, vakayı başka bir şekilde ifade etmek için kullanılır. Bir şeyi başka şeyle 
anlatmaya, benzetmeye yarayan mecazlardır. 

Vahiy nasıl aydınlatır,  nasıl yol gösterir ? 
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İnsanlar Kur’an’ı Kerim’den okuduğum zaman herşeyi anlayacağım, aydınlanacağım. Bunları Rabbimiz 
bize ödev olarak vermiştir. Bunları Kur’an’dan anlamak beleşciliktir, kolaya kaçmaktır. Kur’an’ı Kerim, yol 
gösteriyor. Diyor ki: Kainat kitabını oku, insan kitabını oku zaten gerekli bilgiyi ordan edinirsin, onlarda ayet. 
Ve insanı emek odaklı bir eğitime itiyor.Fakat emek vererek algılayamadığımız,anlayamadığımız bilgileri 
de kendisi peşinen veriyor.  

Bu tasavvur inşaasından sonra Allah Hz.Musa’ya ses ve kulağa ihtiyaç duymadan içinden ona 
seslenecektir. Zira O, insanlara şah damarından daha yakındır.  

(Neml 27/9) 

ُمیِكَحْلا ُزیَِزعْلاُ 0َّ َاَنأُ ھَّنِإ ىَسوُم َای  

Yâ mûsâ innehû enallâhul azîzul hakîm(hakîmu). 

Yâ Musa! Muhakkak ki Ben, Azîz (çok güçlü), Hakîm (hüküm ve hikmet sahibi) olan 
Allah'ım. 

İşte burada artık Allah seslenmeye başlıyor. Ondan önceki yönlendirmeler gibi değil. Öncelikle Allah 
kuluna gözükmez, sesini işittirmez. Çünkü Allah’ın zuhurunun şiddetinden dolayı kul zarar görmesin diye 
Rabbimiz bunu yapmaz, merhameti gereği. A’raf suresi 143 te Hz. Musa Allah’ı görmek istiyor, Allah’ın 
dağa tecellisinden ve Musa’nın bayılmasından dolayı bunu anlıyoruz.  

O zaman O’nu duymak ve kokusunu almakda mümkün değil. Çünkü görmek beş duyudan biridir. 
Dokunmak da öyle, koklamak da öyle,duymakda öyle. Bunların hepsi duysal şeylerdir.  

Eğer Allah duyularla insanla iletişime geçerse, burda karşıda mürekkep bir varlık var demektir. Yani 
hacmi olan, atmosferde yer kaplayan, sesi olan bir varlık. Bu ses, erkek mi dişimi? Haşa. Genç mi yaşlı mı? 
O yüzden Allah’ın sesi, dışsal ses dalgaları ile , bizim konuştuğumuz gibi bir ses değildir. 

El-Hakim : Hep hikmetle hükmeden, her hükmünde tam isabet kaydeden, yarattığını yerli yerince 
yaratan, yaptığı işi mükemmel ve kusursuz yapan demektir. 

El-Aziz : İzzet ve şerefin kaynağı, gücü mükemmel, üstün ve yüce olandır 

Aziz olan Hakim değilse, O izzet ve şeref, o üstünlük ve yücelik, o mükemmel güç başkalarına zulüm ve 
cefa olarak dönebilir. Zira hikmetsiz güç sahibi, nerde vurup nerde duracağını bilmez.Gücünü nerede 
kullanacağını bilmez. Sadece gücünü kullanmayı bilen ve o güce maruz kalanın halinden anlamayan 
güç zulüm demektir. 

İşte bu noktada “Aziz isminin yanında Hakim ismini görmek, insanın hamdini artırıyor. Zira en büyük güç 
ve kuvvet sahibi eğer Hakim ise, bu durum, o güç ve kuvvetin yerinde ve isabetli kullanılacağı anlamına 
gelir. Hepsinde de “Aziz ismi Hakim’den önce gelir. Bunun sebebi de yukarıdaki satırlarda gizlidir. 
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(Neml 27/10) 
 

َّقُعی َْملَو اًرِبْدُم ىَّلَو ٌّناَج اَھََّنأَك َُّزتَْھت اَھآَر اََّمَلف َكاَصَع ِقَْلأَو َای ْبِ  
َنُولَسْرُمْلا  ََّيَدل ُفاََخی َال يِّنِإ ْفََخت َال ىَسوُم  

Ve elkı asâke, fe lemmâ raâhâ tehtezzu ke ennehâ cânnun vellâ mudbiran ve lem 
yuakkıb, yâ mûsâ lâ tehaf innî lâ yehâfu ledeyyel murselûn(murselûne). 

"Ve asanı at!" Bunun üzerine onun yılan gibi hareket ettiğini görünce, arkasına 
bakmadan geri dönüp kaçtı. "Ya Musa! Korkma, muhakkak ki Benim katımda resûller 
korkmazlar." 

Ayette “ yılan oldu” demeyip te “ yılan gibi göründü” önemlidir. Zira bu yaşananlar Allah’ın sünneti ile 
gerçekleşmektedir.  

Burada görünen değil gösterilen kıvrak, küçük bir yılan görüntüsü olan “cânnun” iken, sihirbazların 
karşısında bu görüntü, yani prototip, “suban”a dönüşmüştür. Asa teknoloji için Taha suresi 20,21 de 
açıklama yapılmıştır. 

“ Benim katımda resuller korkmaz” önemli bir ifade. Bunu gerekcesini 11 nci ayet açıklamaktadır.  

 

(Neml 27/11) 

ٌمیِحَّر ٌرُوفَغ يِِّنَإف ٍءوُسَ دَْعب ًانْسُح َلََّدب َُّمث ََملَظ نَم َِّالإ  

İllâ men zaleme summe beddele husnen ba’de sûin fe innî gafûrun rahîm(rahîmun). 

Ancak zulmedenler hariç. Ama kim kötülüğü işledikten sonra iyiliğe çevirirse, o zaman 
muhakkak ki Ben, Gafûr'um , Rahîm'im. 

Hz.Musa, Allah’ın özellikle çok Gafûr ve Rahîm oluşu hatırlatılmış, çünkü Hz. Musa’nın kaçaçak, korkacak 
bir suç işlemediği, hatta iyi niyetiyle Allah’ın elçileri arasına yükseltiği ona haber verilmeli. Hz.Musa 
Mısır’dan niye kaçmıştı? Bir adam öldürdüğü için kaçmıştı. Burada da kendi iç dünyasında “ben bir 
katilim” Allah’ta beni cezalandırıyor, asam yılan gibi oldu, bana öyle gözüktü gibi bir tasavvur ile korkup, 
kendisinin cezalandırılacağını düşünerek kaçıyor. O yüzden Gafur ve Rahim esmaları vurgulanıyor.  

Hz. Musa, kaza cinayeti işlemiş, korkmuş ve onun ardından bulunduğu bölgeden aşağı doğru koşarak 
kaçıyor ve o anda bir seslenme daha oluyor ve o seslenmede ikinci bir uyarı daha geliyor, korkarak 
kaçmamasına dair. 
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Gafûr olan Allah’ın mağfiretini talep etmenin bir başka yolu da kötülüğü iyiliğe dönüştürmektir. Esasen 
bunun adı “fiili tevbe”dir.

 Dahası, o günahın olumsuz sonuçlarını izale etmektir. Bu da yetmez, o günahın 
tahribatı kadar tamirat yapmak ve kötülüğü iyiliğe tebdil etmektir. 

 
(Neml 27/12) 

َىلِإ ٍتَایآِ عْسِت يِف ٍءوُس ِرْیَغ ْنِم ءاَضَْیب ْجُرَْخت َكِبْیَج يِف ََكَدی ْلِخَْدأَو  
َنیِقِسَاف اًمَْوق اُوناَك ْمُھَّنِإ ِھِمَْوقَو َنْوَعْرِف  

Ve edhıl yedeke fî ceybike tahruc beydâe min gayri sûin fî tis’ı âyâtin ilâ fir’avne 
kavmihî, innehum kânû kavmen fâsikîn(fâsikîne). 

Ve elini koynuna sok. Onu kötülük olmaksızın tertemiz olarak çıkar. Bu Firavun’a ve 
onun kavmine  dokuz âyet içindedir. Muhakkak ki onlar, fasık bir kavim oldular. 

“suin”, herşeyin düşkünü, çirkini ve kötüsü manasına gelir. Bu kelimeler aslında Hz.Musa’nın korkmamasının 
gerekçesidir. Hz. Musa’nın eline bir kötülüğün bulaşmadığını gösterir.  

“beyza” kalıbı ise, aşırı beyazlık, parlaklığı ifade eder. Temiz yüzlü insana da bu manada bir kelime 
kullanılıyor. Bu açıklamalara göre bu kelime “ tertemiz, ak-pak” anlamı verilebilir.  

Burada “suin” kelimesi ile “ beyza “ kelimesinin yanyana gelmesi önemli bir detaydır. “ Elinin manevi 
kötülüklerden ve maddi hilelerden arınmasını” vurguluyor.  

Elini koynuna sokması da önemli bir detay. Böyle bir meteforla Hz. Musa’ya birşeyler anlatılmış. Hz. 
Musa’nın kalbindeki iyi niyet ve inancı ile işlediği kaza cinayetinden eline bulaşan kötülüklerden arındığı 
ve asanın hareketinde de kendi iradesini, kendi suçunun olmadığını, soyutlaması zayıf olan Hz. Musa’ya 
Allah’ın semboller üzerinden öğretmesi olarak okuyabiliriz.  

“ Firavun’a ve onun kavmine göstermen için alametlerimizden olan dokuz ayeti” kronolijik olarak şöyle 
okumaktayız. 

Ilk ikisi, kendi müdahalesi olmadan asanın kıvrılması ve beyza el. 

Üçüncüsü, Hz. Harun ile birlikte Firavun’un kavmine söyledikleri sözlerdir. 

Diğerlerini de Kur’an’ı Kerimde, Araf suresi 133 te şöyle okuyoruz “ Böylece onların üzerine, ayrı ayrı ayet 
olmak üzere , 

Dört, tufan - Beş, çekirge - Altı, Kımıl-, Yedi, Kurbağa- Sekiz, Kan gönderdik diyor. Son ayet ise, Denizin 
açılması. 
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(Neml 27/13) 
 

ٌنیِبُّم ٌرْحِس َاذَھ اُولَاقً ةَرِصْبُم َاُنتَایآ ْمُْھتءاَج اََّمَلف  

Fe lemmâ câethum âyâtunâ mubsıraten kâlû hâzâ sihrun mubîn(mubînun). 

Âyetlerimiz onlara görünür olduğu zaman; "Bu apaçık bir sihirdir." dediler. 

Kur’an’ın hitabına da Müddesir suresinin 24 nci ayetinde muhatabı etkilediği için “sihir” dendiğini 
okuyoruz. Yani karşı tarafta bir etki bırakan her şeye sihir, büyü diyorlar. İnkara odaklılar, üzerlerinde etki 
bırakan söz ve olaylara, anlamak yerine sihir,büyü, mucize gibi metafizik kılıflarla onları ötekileştirirler ve 
kendilerinden uzaklaştırırlar. Bu aslında bir savunmadır, o etkiyi kırmak için.  

(Neml 27/14) 

َناَك َفْیَك ْرُظنَاف ا_ُولُعَو اًمْلُظ ْمُھُُسفَنأ اَْھَتَنقَْیتْساَو اَھِب اُودَحَجَو   
َنیِدِسْفُمْلاُ َةبِقاَع  

Ve cehadû bihâ vesteykanethâ enfusuhum zulmen ve uluvvâ(uluvven), fenzur keyfe 
kâne âkıbetul mufsidîn(mufsidîne). 

 
Ve onu, yakîn olarak bildikleri halde, nefslerine zulmederek ve kibirlenerek bile bile 
inkâr ettiler. Öyleyse müfsitlerin (fesatçıların) akıbetlerinin nasıl olduğuna bak! 

Buradaki inkarın iki tane temel sebebi anlatılmış bize. 1)Zulüm ve zulme dayalı hayat tarzı  2) Kibirli 
olmaları 

Hz. Musa, köleleşmiş İsrailoğullarını bu zulümden kurtarmaya çalışmış, bunun için Firavun ve çevresine 
ayet,işaret ve alametler göstermiştir.  

“Müfsit”, ifsat eden, bozan demektir. Zulme dayalı sistemler, özü itibari ile mütekebbirlerin nemalandığı 
menfaat çarklarıdır. Bu çarka adalet, paylaşma ve eşitlik ilkelerini vaaz edenlerin,  vahiy, ayetler ile 
müdahalesi inkar ile karşılanmaktadır.  

Oysa iktidarı elinde bulunduranlar bu ayetleri kullanarak daha adil ve müreffeh devletler kurabilirler. 
Örneği varmı ? Var tabiiki devam eden ayette 
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(Neml 27/15) 

ٍریِثَك َىلَع َاَنلََّضف يِذَّلاِ َِّ�ُ دْمَحْلا َالَاقَو اًمْلِع َناَمَْیلُسَوَ دوُوَاد َانَْیتآ َْدَقلَو  
َنیِنِمْؤُمْلا ِهِدَابِع ْنِّم  

Ve lekad âteynâ dâvûde ve suleymâne ilmâ(ilmen), ve kâlâl hamdu lillâhillezî 
faddalenâ alâ kesîrin min ibâdihil mu’minîn(mu’minîne). 

Ve andolsun ki Dâvud ve Süleyman'a ilim verdik. Ve dediler ki: "İnanan kulların 
çoğundan bizi faziletli kılan Allah'a hamdolsun."  

Hz. Davud ve Süleyman, verilen ilmi kullanarak faziletli olmuşlardır. Davud kelimesi, ilk defa bu ayette 
geçiyor ve Süleyman anlatımıda aynı şekilde.  

Davud, ibranice de kelime manası olarak “en çok sevilen kişi, göz bebeği” anlamına gelmektedir. 
Ordunun en göz bebeği askeri idi.  

Kitab-ı Mukaddes’te, David şeklinde kullanılıyor. Sadece Hz. Davud’a ad olarak bu isimlendirilme 
kullanılmıştır. Hz. Davud, M.Ö. 1000-962 yılları arasında hüküm sürmüş ve Talut’un ardından krallığı 
yönetmiştir. İsrailoğulları Hz. Musa’dan sonra Filistin çevresine yerleşmiş, orada bulunan Amerika 
kabilesiyle karşı karşıya gelmişlerdir. İsrailoğulları, Amerika ile yaptıkları bu ilk savaşta mağlup oldular. 
İsrailoğulları tarafından kutsal kabul edilen Ahid Sandığı bu mağlubiyetle Calut’un yani Golyat’ın eline 
geçmiştir. Kur’an’ı Kerim’de bu sandık “tabut”olarak ifade ediliyor (Bakara Suresi 248). 

İsrailoğulları bu savaşın acısını çektikleri sırada, savaşmak istiyorlar, o emaneti geri almak istiyorlar, bu 
yüzden kendi peygamberlerine yalvarıyorlar ve o da Talut’u onların başına komutan olarak seçiyor. Talut,  
Çalut ile savaşıyor. Hz. Davud’da ilk kez bu orduda kendini göstermiş asker olarak karşımıza çıkıyor 
(Bakara 251). 

Hz. Davud, Beytüllahim’de yaşayan, Yuda kabilesinden sıradan bir gençti, Filistinlilere karşı açılan bir 
savaşta İsrail’in en büyük düşmanı olan Calut’u öldürdü ve birdenbire İsrailoğulları arasında değeri 
yükseldi. Bu olayla birlikte önemi artmaya başladı, öyleki Talut’un ve Seul’un ölümünden sonra önce 
Hebrut’a (bugünkü el-Halil) Yuda Kralı seçildi, daha sonra da bütün İsrail kabilelerinin kralı oldu. Kudüs’ü 
aldı ve orayı İsrail Krallığının başkenti yaptı. Onun liderliğinde tarihte ilk defa sınırları Akabe Körfezi’nden 
Fırat Nehri’nin batı kıyılarına kadar uzanan “Barış Yurdu- Jaruselam” kurulmuş oldu, Hz.Davud döneminde. 

Hz. Davud’a peygamberlik gelmeden önceki yaşamına, geçirdiği imtihanlara, Allah’ın yönlendirmesiyle 
ordusunu en iyi güvenli şekilde donatıp, yönettiğine dair Kur’an’ı Kerim’de bazı anlatımlar ve ipuçları 
görmekteyiz. Bakara Suresinin 246-252 ye kadar olan bölümde. 
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Tevratın birinci ve ikinci Samuel bölümünde de bunlara değinilmiştir. Ayrıca Neml Suresi 15, Sad 17, İsra 
55, Enam 84, Sebe 10, Enbiya 21, Bakara 251, Nisa78, Maide 163 gibi ayetlerde de Hz.Davud’tan 16 kez 
Kur’an’ı Kerim’de bahsediliyor.  

Süleyman ismi de, aslı ibranice olan “ Solomon” dur. Bu kelime, aklıselim ve nazik manasına gelmektedir. 
Hz. Süleyman kendisi gibi kral peygamber olan Davud’un oğludur. Bunu sad suresi 30 dan okumaktayız. 
Oğul kelimesi geçmemesine rağmen “hibe edilen” vehap esması kullanılması, onu oğlu olduğu 
manasına gelir. Çünkü vehap kelimesi sürekli evlatlık manasında kullanılmaktadır.  

Hz. Süleyman’da M.Ö. 970-928 yılları arasında yaşadığı, 962 yılında babası Hz.Davud’un vefatı üzerine 
İsrailoğulları Krallığını devraldığı tarihi bilgilerde bize aktarılıyor.  

Hz.Süleyman hakkında Kur’an’da  17 yerde anlatım vardır. Enbiya suresi , Neml suresi, Sebe suresi, Sad 
suresi ve bu pasajları topladığımızda 51 ayette bahsedilmektedir.  

Ayetimize dönecek olursak. Hz. Davud ve Süleyman’a bir ilim veriliyor. Bu ilmi kendilerinden bilmiyorlar, 
Allah’tan biliyorlar ve hamd ediyorlar. Başarının kendisinden değil de, onlara ilim veren Allah’a ait olduğu 
şuurunu ifade etmektedir. 

İnananların çoğundan faziletli tutulmalarının sebebi, sadece inanmanın yetmediği, bunun mutlaka ilimle 
desteklenmesi gerektiğine dair bir uyarı barındırmasıdır.  

(Neml 27/16) 
 

ّلُع ُساَّنلا اَھَُّیأ َای َلَاقَوَ دوُوَاد ُناَمَْیلُس َثِرَوَو َانیِتُوأَو ِرْیَّطلا َقِطنَم َانْمِ  
ُنیِبُمْلا ُلَْضفْلا َوَُھل َاذَھ َّنِإ ٍءْيَش ِّلُك نِم  

Ve varise suleymânu dâvûde ve kâle yâ eyyuhân nâsu ullimnâ mentıkat tayrı, ve 
ûtînâ min kulli şey’in, inne hâzâ le huvel fadlul mubîn(mubînu). 

Ve Süleyman (a.s), Dâvud (a.s)'a varis oldu. Ve dedi ki: "Ey insanlar! Kuşların mantığı 
bize öğretildi. Bize herşeyden verildi. Muhakkak ki bu, apaçık bir fazldır." dedi. 

Buradaki varis olma durumu, risalet bağlamında değildir. Zira peygamberlik babadan oğula geçmez. 
Eğer böyle olsaydı, Hz. Süleyman’ın oğlu da resul olarak seçilirdi.  

Buradaki varis olmak, yönetim, sorumluluk ve ilimdir. Hz. Süleyman iktidar sorumluluğunu,yönetim 
sorumluluğunu Hz.Davud’dan devraldığından bahsediyor.  

İkinci kısımda, genelde meallerde “ kuşların dili bize öğretildi” olarak çevirmektedirler. Biz burada 
“ kuşların dili “ diye meallendirmedik.  

Çünkü, Kur’an’ı Kerim’de “lisan” kelimesi zaten arapçadır ve Kur’an’ı Kerim’in birçok ayetinde yer alır. 
Şura suresi 195 nci ayetinde “ Bilisânin ‘arabiyyin mubîn - açık ve anlaşılır, açıklayan bir  arapça ile” diye 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

ifade ediyordu ordaki ayette. Yani Kur’an’ı Kerim’de “ lisan” kelimesi var. Burada ise “ mentıkat tayrı” 
kelimesi kullanılıyor. 

 “Mentıkat” lisan mıdır? Lisandan farklı mıdır? 

“Mentık”, nun-tı ve kaf kök harflerinden türetilmiştir. Ve Kur’an’da, bu kökten türeyen 12 kelime 
bulunmaktadır. Bu kelime, Kur’an’da geçtiği 12 yerde üçünde Hz. İbrahim kıssası bağlamında 
geçmektedir. Mentık kelimesinin konuşulan lisan ile alakası yoktur. Köken olarak “bir şeyi 
çevrelemek,sınırlarını belirlemek ve onu bilinir kılmak” anlamındadır. Mıntıka da burdan gelir. Yani ben 
belirli bir konuda size bilgi veriyorum. Sınırları belli dağınık değil.   

Ayetteki sözler,  Hz. Süleyman’a ait olsa da, kuşların mantığının sonradan öğrenildiği ve ben yerine “biz” 
zamirinin kullanılması da çok önemli bir detay.  

Burdan anladığımız, Davud’a ve Süleyman’a ilim verdik, Süleyman Davud’un o ilmine varis oldu ve bu 
mirasın içerisinde, kuşların mıntıkaları , kuşların mantığı da yer alıyor” şeklinde bir ifade var. Yani bu ilmin 
Hz.Davud’tan ilim olarak alındığı anlaşılmakta. 

Hz. Davud’un da savaşlarda çok önemli ve hayati olan bu tekniği askerliği döneminde öğrenmiş olması 
muhtemeldir. Hz. Süleyman sadece kuşlardan yararlanmayı değil, demir işlemeyi de babası 
Hz.Davud’tan öğrenmiştir. Hz.Süleyman’a kuş ve hayvan dillerinin,lisanlarının öğretilmiş olduğuna dair 
Kitab-ı Mukaddes’te hiçbir ifade de, hatta bir işaret bile bulunmamaktadır.  

Özetle; “mentıkat tayr” kuşların davranış biçimleri, izledikleri güzergahlar ve mıntıkalarının bilgisidir. Bu bilgi 
haberleşme de kullanılıyor. Haberci güvercinlerin kullanılması uzak yerlerden hızlı ve güvenilir şekilde 
haber almayı sağlayan bir istihbarat  yöntemiydi ve M.Ö. 1200 yy. kadar dayanıyor bunun geçmişi.  

Hz. Davud ve ondan önceki Samuel peygamber bu tip tekniği insanlara öğretmiş olabilir. Hayvanlardan 
istifade etmeyi biz ilk defa Semud kavminde okumuştuk. Çölü geçmekte devenin kullanılmasının hayati 
öneminden bahsetmiştik. Burada da kuşların haberleşmede kullanılması Hz.Süleyman tarafından 
uygulanmış, geliştirilmiş ve daha ileri bir noktaya getirilmiş. 

Burada kuşların mantığı bize vahyedildi değilde, öğretildi denmesi de güzel bir inceliktir.  
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(Neml 27/17) 
 

َنوُعَزُوی ْمَُھف ِرْیَّطلاَو ِسنِْإلاَو ِّنِجْلا َنِمُ ُهدُونُج َناَمَْیلُسِل َرِشُحَو  

Ve huşire li suleymâne cunûduhu minel cinni vel insi vet tayrı fe hum 
yûzeûn(yûzeûne). 

Ve Süleyman (A.S) için cinlerden, insanlardan ve kuşlardan ordular toplandı. Sonra da 
onlar düzenlendi. 

Buda çok yanlış meallendirilen bir ayettir.  

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın mealini veriyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı herkes tarafından bilindiği için, şahıs 
olmadığı için veriyorum. Yoksa öyle bir Diyanet düşmanlığımız yok. Bir heyetin oluşturduğu meal olduğu 
için, herkesin itibar ettiği için. 

“ Süleyman’ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan meydana gelen orduları, onun önünde toplandı. Hep 
birlikte düzenli olarak sevk ediliyorlardı.” (Diyanet İşleri Meali) 

Şimdi kelimelere tek tek bakalım, bu manaları verebiliyor muyuz? 

Ve huşire  : Ve toplandı. Mahşer, haşır  hepsi aynı köktendir.  

li suleymâne  : Süleyman için, 

Cunuduhu  : onun orduları 

Minel cinni  : Cinlerden 

Vel insi  : ve insten 

Vet tayrı : Ve kuş  

Bunu meallendirdiğimiz zaman “ Ve Süleyman için cinn ve ins ve kuş ordusu toplandı.Böylece onlar 
düzenlendi.” doğru mealimiz bu.  

Burada tam bir doğru meal yapmadık, çünkü cinn ve ins kavramını şu anda türkçemizde çok farklı farklı 
çağrışım yapmasından dolayı bunun orijinalini bıraktık ki asıl manayı dip notla verebilelim.  

Kuş ve cinlerden ordular var. Şimdi bu ayete sorular soralım. 

Kuş ve cinlerden ordunuz var, ama yanlışlıkla karıncaları eziyorsunuz ? Cin ezer mi karıncayı veya kuş, 
havada uçuyor zaten. 
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Çok hızlı cinlerden oluşan ordunuz var, cinlerden bir ifrit Belkıs’ın tahtını hemen getirecek güçte, ancak 
ne hikmetse Sebe ile alakalı haberleri hüthüt denen  bir kuş size getiriyor. Haberi ondan alıyorum. Bu 
çelişki yumağını tane tane çözmeye çalışalım.  

Kur’an’ı Kerim’de “insan” kelimesi arapçadır ve geçer. Onu İnsan suresinin ilk ayetinden okuyoruz veya 
Asr suresinden. Hem tekil hem de insan türü manasında kullanılmıştır. Birde “insanlar” manasında “nas” 
kelimesi vardır,zaten bu surenin 16 ncı ayetinde Hz. Süleyman “ Ya eyyühen nas” şeklinde hitap etti. Eğer 
Hz.Süleyman’ın insanlardan bir ordusu var ise buraya “ ins” yazamazsınız, “ nas” yazabilirsiniz. “nas” 
çoğuldur ve kendi lafzından tekili yoktur. Çünkü tekili farklı bir lafız olan “ insan”dır. Sosyalleşen insana 
“ins” yani tanınan,bilinen, yerli insan denir. Bu bir tür ismi değil, insan türünün bir sıfatıdır.  

Cin, çoğul olarak kabul edilen bir kelime, tekilinin ise “ cinni” olduğu söylenir. Bu kelime “cenine” 
kökünden türemiştir. Bu kelimenin köküne baktığınız zaman, duyulardan uzak, saklı,  yabancı, 
tanınmayan, bilinmeyen manasına , örtülü olarak herşeyin için Kur’an’ın “cin” dediğini görüyoruz.  

Mesela: Cennetü-l Leyl, Gece onu örttü. Cenne aleyhi: üzeri örtüldü şeklinde ,cenin: annenin karnının 
içerisinde bulunan çocuk için kullanılıyor, görünmüyor, saklanıyor. Canan: kalp yine aynı şekilde Cünne: 
Kalkan, arkasına gizlenilen.Hep c-n-n kökünden gelen, temel anlamı,gizli,örtülü,saklı,yabancı, 
tanımıyoruz, bilmiyoruz, tam kestiremiyoruz. 

Kitab-ı Mukaddes’in tarihler bölümünün 2/8, 2/5 ve 2/18 sayfa 577 de şöyle bir ifade var “ Hz.Süleyman’ın 
ordusundaki 150 bin yabancı (cin, muhacir artık ne derseniz) ayrıntılı olarak anlatılmış. Şu kadarı bu 
ülkeden,şu kadarı bu ülkeden diye. Bu  yabancıları ordusunda istihdam ettiğinden bahediyor. Hz. 
Süleyman yabancılarla ne yapıyordu?  

“insu cin” kalıbı ne manaya geliyor,” tanınan ve tanınmayan” kişilerden oluşan bir grup ve bu grubun 
kullandığı kuşlardan oluşan bir istihbarat ordusundan bahsediliyor.  

Bir orduda hangi hayvan kullanılmışsa, onun adıyla anılır. Mesela; Fil Ashabı,fil hayvanını kullandıkları için 
o ordunun ayırt edici özelliği olduğu için fil  kelimesi  fil suresinde kullanılıyor. Burada da “tayr” kullanılıyor. 

Özetleyecek olursak; Hz. Süleyman’ın ordusunda, hem Kenan diyarında “ins” dediğimiz, ünsiyet kurulan 
bilinen yerli halk, hem de Sebe’de veya diğer ülkelerde bulunan “cin” dediği, ünsiyet 
kurulmayan,yabancı istihbarat elemanları vardı. Bu istihbarat elemanları, o bölgenin, o halkın dilini 
bildikleri için onlardan haberi toplar, haberci güvercinler ile merkez Kudüs’e bunu iletirlerdi. Bu ordunun 
oluşabilmesi için üç tane ayrı faktöre ihtiyaç var. 1) Ordaki kişi, güvenilir olması lazım. 2) Bunu taşıyan 
havyan,kuşlar 3) Hz.Süleyman’ın kendi elemanı, askerleri, tanınan bilinen, bu kuşlardan sorumlu 
askerleriydi.  

Telefon yok, telsiz yok. Düşünün beş günlük yol mesafeden çok hayati bir göndermeniz lazım, burada 
kuşlar kullanılıyor. Yabancı ajan, haberci kuş ile bilgiyi merkez olan Kudüs’e göndermekte, bu bilgiyi alıp 
Hz.Süleyman’a okuyan askerde “el-ins” denerek, istihbarat ordusunun üç unsuru atıf vavlarıyla birbirlerine 
bağlanıp bizlere aktarılmaktadır.  

Şimdi 18 nci ayete geçelim. Burada da bir meallendirme hatası görmekteyiz. 
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(Neml 27/18) 
 

اُولُخْدا ُلْمَّنلا اَھَُّیأ َایٌ َةلَْمن َْتلَاق ِلْمَّنلا يِداَو َىلَع اَْوَتأ َاذِإ ىَّتَح  
َنوُُرعَْشی َال ْمُھَوُ ُهدُونُجَو ُناَمَْیلُس ْمُكَّنَمِطَْحی َال ْمَُكنِكاَسَم  

Hattâ izâ etev alâ vâdin nemli kâlet nemletun yâ eyyuhân nemludhulû mesâkinekum, 
lâ yahtımennekum suleymânu ve cunûduhu ve hum lâ yeş’urûn(yeş’urûne). 

Hedeflenin Karınca1 vadisine geldikleri zaman Dişi karınca şöyle dedi: "Ey karıncalar, 
Evlerinize girin! Süleyman (A.S) ve onun orduları, farkında olmadan sakın sizi ezmesin." 

Hattâ : sonunda, olunca 

Izâ : olduğu zaman 

Etev : geldiler 

Alâ vâdin nemli : karınca vadisine (bunu karınca vadisine uğradılar diye meallendiriyorlar)  

Bunu şöyle meallendiriyorlar: “ Karınca vadisine uğradılar. Süleyman ve orduları bir yolculuğa, sefere 
çıkmış bu seferde yollarına karınca vadisi gibi bir yer denk gelmiş, orada da Hz. Süleyman bir karınca ile 
konuşmuş. Fakat bu yanlış bir mealdir.  

Buradaki “hattâ” kelimesi, bir bağlaçtır. Cümleye kattığı mana, hedeflenen karınca vadisine geldikleri 
zaman. Yani Hz. Süleyman’ın hedefi karınca vadisine gitmek, giderken uğramak değil. 

“Kâlet”, dedi manasına gelmekte fakat “ kalu” dan farklı.”kalet” bayanlar için kullanılmaktadır.  

Nemletun:  bir karınca. O zaman dişi karınca olmuş oluyor.  

Yâ eyyuhân nemlu : Ey Karıncalar. 

kâlet nemletun yâ eyyuhân nemlu : Dişi karıncalar şöyle dedi. 

 
1 Toplum şuuruna en çok sahip olan iki hayvandan biri karıncadır, diğeri arıdır. Kendi aralarında bir koloni oluştururlar. 
Ve her konuda çalışanlar, birbirlerinden ayrılmışlardır. Aksatmadan bütün üyeler kendi görevlerini gerçekleştirirler. 
Kimse, kimsenin yaptığıyla ilgilenmez. Aralarında görev konusunda ne bir kavga ne bir anlaşmazlık olur. Antenleriyle 
haberleşirler, düzgün cümlelerle insanlar gibi konuşurlar. Arılar kovandaki görevlerini, karıncalar toplumdaki 
görevlerini son derece iyi bilirler. Ve yazdan kışa bir birikime girerler.  
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Udhûlu : Girin 

Mesâkinekum : meskenlerinize. Karıncaların kendi evleri varmış gibi bir ifade oluyor. Fakat Kur’an’ı 
Kerim’de “yuva” manasına gelen bir kelime var.  

“ Dişi karınca diyor ki: evlerinize girin. 

Şimdi bu ayete sorular soralım : 

Dişi bir karınca meskenlerde, evde yaşamaz. Hatta hiçbir hayvan bir meskenin sahibi olmaz. Yuvası olur, 
ini olur.  

Arapçada “yuva” manasına gelen müstakil bir kelime zaten var. Kraliçe tek bir yuvada ve toprağın 
altında yaşar. Burada konuşan karınca, konuşmakla kalmayıp, sadece ve sadece insanların bir özelliği 
olan kişilerin isimleri ile tanıma seviyesindedir. Buda bilinen karıncalar için mümkün değildir. Yani uzaktan 
bir insanı görecek, yüzünü görecek, tanıyacak, ismini bilecek. 

Zira bir ordu ve o orduyu yöneten komutanın ismini bilmek sıradan bir insanın bile zorlanarak yapacağı 
bir şeydir, önceden tanışıklığı yoksa.  

Şimdi ayetimize başlayalım.  

Buradaki “ hattâ” bağlacı neden hedep olarak anlattık. Çünkü ayete kattığı anlam “ hedef belirtme, 
hedefe ulaşma veya arzu edileni elde etmek için ulaşılacak son noktayı, nihayi hedefi ifade etmek için 
kullanılır.” 

“hattâ” bağlacının, fiil cümlelerini bağlaması için başına geldiği cümle içeriğini, hattâ bağlacından önce 
gelen cümlenin sonunu gösteren bir anlam içerdiğini de görmekteyiz.  17 nci ayetteki ordunun toplanma 
sebebi, hattâ bağlacı ile karınca vadisine gelmek için olduğu ifade ediliyor. Ordu toplandı. Neden? 
Karınca vadisine gitmek için.  

İşte bu durum, Süleyman ve ordusunun “Karıncaların Vadisinden” geçerken uğradıkları değil, tam tersine 
planlanmış hedefin orası olduğunu göstermektedir. Hz. Süleyman’ın hedefi bu verimli vadiyi ele 
geçirmek. Fakat yolculukta öyle şeyler öğreniyor ki, bu seferi salih bir amele dönüşüyor.   
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(Neml 27/19) 
 

َتَْمعَْنأ يِتَّلا ََكتَمْعِن َرُكَْشأ َْنأ يِنْعِزَْوأ ِّبَر َلَاقَو اَھِلَْوق نِّم اًكِحاَض َمََّسَبَتف  
يِف َكِتَمْحَرِب يِنْلِخَْدأَوُ هاَضَْرت اًحِلاَص َلَمَْعأ َْنأَو ََّيدِلاَو َىلَعَو ََّيلَع  

َنیِحِلاَّصلا َكِدَابِع  

Fe tebesseme dâhıken min kavlihâ ve kâle rabbi evzı’nî en eşkure ni’metekelletî 
en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele salihan terdâhu ve edhılnî bi 

rahmetike fî ibâdikes sâlihîn(sâlihîne). 

Böylece onun sözüne gülerek tebessüm etti. Ve dedi  ki: "Rabbim! Bana, anne ve 
babama verdiğin şükretmek için senin  razı olduğun salih amel yapmakta beni başarılı 
kıl. Ve beni, rahmetinle salih kullarının arasına dahil et."  

Bir karınca ile konuşmasının anne-baba ile ne alakası olabilir? 

Hz. Süleyman, kendisine verilenlerin şükrünü, yani teşekkürü için, çıktığı seferdeki tek amacının, (bu amaç 
karınca ile konuştuktan sonra değişiyor) ıslah edici bir amel olduğunu ifade ediyor. “ Rabbim ben böyle 
bir amel yapacağım,beni bu amelde başarılı kıl.” Bu şekilde niyetini de belli ediyor.  

Hz. Süleyman seferini, annesinin emeğini, babasından edindiği mülkün şükrünü ancak ıslah ile yapacağı 
şuuru kazandığı bir seferede dönüşmüş olabilir, çünkü hedefi karınca vadisine gitmekti, fakat bir anda 
hedef değişti,salih amel oldu.   

(Neml 27/20) 

 

َنیِبِئَاغْلا َنِم َناَك َْمأَ دُھْدُھْلا ىََرأ َال َيِل اَم َلَاَقف َرْیَّطلاَ دََّقَفتَو  

Ve tefekkadat tayra fe kâle mâliye lâ erâl hudhude em kâne minel gâibîn(gâibîne). 

Ve kuşları yokladı . Böylece: "Hüdhüd'ü niçin ben göremiyorum, yoksa o 
kaybolanlardan mı oldu?" dedi. 

Hz. Süleyman, karınca vadisine gitmeden istihbaratını yokluyor. Ve o kuşlardan sorumlu olan görevliyi 
soruyor. Arapçada “el” takısı , harfi tarife, belirlilik manasındadır. Bu ayette her tür yırtıcı, ötücü kuş türü 
veya evcilleşen kuş manasındaki “tuyrun”geçmemiştir. Et-tayr ile , herkesin bildiği, gördüğü bir kuş ifade 
edilmektedir.  

Soru: Hüdhüd eğer kuş ise, konuşan akıl yürüten, felsefik ve dini çıkarımlar yapan kuş, marifemi 
gelmeliydi? Yoksa nekira mı gelmeliydi? 
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Marife (Belirli): Belirli bir şey için konulmuş isimdir. Nekre (Belirsiz): Belirsiz bir şey için konulmuş isimdir. İsim 
ve sıfatların belirli olduğunu göstermek için başlarına لا  takısı getirilir.  

Herkesin bildiği, tanıdığı böyle bir kuş ne Allah Resulü zamanında vardı, ne de bizim zamanımızda var, ne 
de gelecekte olacak. Yani insanlarla böyle takır takır konuşan  bir kuş.  O zaman bu, Allah Resulü 
zamanında da bilinen, günümüzde de bilinen bir şey olmalı, bir kuş olmalı.O da nedir ? Haberci 
kuşlardır,güvercinlerdir.  

Hüdhüd, lügat manası yoktur. Bunun bir lakap olacağını düşünüyorum. Belki o kuşları eğitirken çıkarttıkları 
seslerden dolayı, ıslıklardan dolayı böyle bir lakap ile anılıyor olabilir.  

Sadece bu ayette geçen “el hüdhüd” kelimesi , marife olması  oldukca dikkat çekicidir, et tayr kelimesi 
ile birlikte kullanılması “hüdhüd”ün haberci kuşlardan sorumlu olduğunu bize göstermektedir. Zira ayette 
Hz. Süleyman, önce haberci kuşları, sonra da bu kuşların sorumlu olan görevlisini sormuştur. 

Hz.Süleyman bu sorusuna bir cevap arıyor. Normalde Hz. Süleyman bir soru sorar, sonra alttaki ayette o 
sorunun cevabı olması lazım.  

 

(Neml 27/21) 
 

ّذَُعَأل ٍنیِبُّم ٍناَطْلُسِب يَِّنیِْتَأَیل َْوأُ ھَّنََحبَْذَأل َْوأ ًادیِدَش ًابَاذَعُ ھََّنبِ  

Le uazzibennehu azâben şedîden ev le ezbehannehû ev le ye’tiyennî bi sultânin 
mubîn(mubînin). 

Ona mutlaka şiddetli azap edeceğim veya onu mutlaka boğazlayacağım 
(keseceğim). Ya da bana kesin olarak apaçık bir delil getirsin. 

21 nci ayeti genelde Hz. Süleyman’ın bu sorusundan sonra konuyu devam ettirdiğine dair yorumlanmış 
müfessirler tarafından 

“ Onu mutlaka şiddetli bir azap edeceğim veya onu mutlaka boğazlayacağım. Ya da bana kesin olarak 
apaçık bir bilgi gelsin.” şeklinde Hz. Süleyman’ı böyle ufak bir şeyde, ortalığı yıkan, kıran bir mana 
verilmektedir, bu bizce yanlıştır.  

Eğer hüdhüd bir insansa, kuşlardan sorumlu bir asker ise , sizin bu askeri boğazlamanız, öldürmeniz ancak 
kıssas ile olur. Bu adam birini öldürmemiş ki. Eğer bir kuş ise, kuş zaten akılsız bir varlık,  yerinde olmayabilir, 
uçup gidebilir. 

Hz . Süleyman 19 ve 20 nci ayetlerde konuştuktan sonra , konuşmaya arar verir. 27 nci ayetten itibaren 
konuşmasına devam eder. Zira hiçbir peygamber 1 nci ayette ifade edilen bu üslupla konuşmaz.  

Burada hükümdar ve peygamber olan Hz. Süleyman’ın sorusu, kuşlardan sorumlu hüdhüd tarafından 
cevaplanmıştır, hüdhüd haberci kuşa karşı öfkesini yansıtmaktadır. 
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Hüdhüdün bu tutumunu aşağıda okuyacağız, peşin hükümlü birisi. Peygamberin karşısındaki 
mahçubiyetini , haberci kuşu cezalandırmasını söyleyerek yansıtmaktadır. Önemli bir haber beklediği için 
görev yerini terk ettiğini ifade ederek mazeretini sunmuştur. Çok geçmeden hüdhüdün beklediği o 
önemli haber gelir ve Hz. Süleyman’ın karşısına hüdhüd çıkar, elinde haber ile birlikte 

(Neml 27/22) 
 

ٍنیَِقیٍ َإَبنِبٍ َإبَس نِم َُكْتئِجَو ِھِب ْطُِحت َْمل اَمِب ُتطََحأ َلَاَقف ٍدیَِعب َرْیَغ َثَكََمف  

Fe mekese gayra baîdin fe kâle ehattu bi mâ lem tuhıt bihî ve ci’tuke min sebein bi 
nebein yakîn(yakînin). 

Bunun üzerine çok geçmeden geldi. Böylece: "Senin ihata edemediğin bir şeyi, ben 
ihata ettim (öğrendim). Seba'dan sana yakîn (kesin) bir haber getirdim." dedi. 

Hüdhüd, ben görev yerimi terk ettim ama gerekçem var elimde, diyerek Hz. Süleyman’ın karşısına çıkıyor.  

Buradaki “ sebe” kelimesi, Güney Arabistan’da yeralan ve halkı ticaretle tanınmış bir ülke.  

“ihata” kelimesi, kuşatmak,sarmak ve çevrelemek gibi anlamlar taşır. İhata maddi olabileceği gibi bir 
ilim ile kuşatma , bir konuyu her açıdan değerlendirme ve kavrama manasınada gelir. 

Hz. Süleyman, topladığı orduları ile Karınca vadisi olan Sebe’ye doğru bir savaş seferi düzenlemiş, ancak 
bundan sonraki ayetlerde anlatılacak olan Sebe Kralicesi Belkıs ile yazışmaları sonucu bu savaş seferinin 
19 ncu ayetteki Allahl’ın rızasını kazanabileceği bir salih amele dönüşebileceğini fark etmiştir. Bu hedef 
tebessüm edip gülümsemesini de açıklamaktadır.  

Sebe’den gelen hayati haber savaşa ve kan dökmeye gerek kalmadan gerçekleşecek olan gönül 
fethidir. Zaten asıl fetih te budur. Diğeri işgal olur.  

Şimdi hüdhüd Sebe’deki haberi yazan muhbirin notunu Hz. Süleyman’a okumaya devam ediyor.... 
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(Neml 27/23) 
 

ٌمیِظَع ٌشْرَع اََھلَو ٍءْيَش ِّلُك نِم َْتیِتُوأَو ْمُھُكِلَْمتً َةأَرْما ُّتدَجَو يِّنِإ  

İnnî vecedtumraeten temlikuhum ve ûtiyet min kulli şey’in ve lehâ arşun 
azîm(azîmun). 

Gerçekten ben, onlara melik olan bir hanım buldum. Ona, herşeyden verilmiş ve 
onun büyük bir arşı (tahtı) var. 

 

(Neml 27/24) 
 

ُناَطْیَّشلا ُمَُھل َنَّیَزَوِ َّ. ِنُود نِم ِسْمَّشلِل َنُودُجَْسی اَھَمَْوقَو اَھُّتدَجَو  
َنُوَدتَْھی َال ْمَُھف ِلیِبَّسلا ِنَع ْمُھَّدََصف ْمَُھلاَمَْعأ  

Vecedtuhâ ve kavmehâ yescudûne liş şemsi min dûnillâhi ve zeyyene lehumuş 
şeytânu a’mâlehum fe saddehum anis sebîli fe hum lâ yehtedûn(yehtedûne). 

Onu ve kavmini Allah'ın astında güneşe secde ederken buldum. Ve şeytan, onlara 
yaptıklarını süslemiş ve böylece yoldan alıkoymuştur. Bu sebeple onlar hidayette 
değiller. 

Hüdhüd burada bir sebep-sonuç ilişkisi de kurmaktadır. Haberi direkt aktarmıyor, kendi yorumunuda 
katarak aktarıyor.  

Min dûnillâh kalıbından sonra Sebe’lilerin güneşi bir aracı ilah olarak gördüklerini anlamaktayız. Tarımla 
uğraşan ve çok çalışkan Sebe’lilerin ürünlerinin verimini etkileyen güneşe secde ederek teşekkürlerini 
sundukları, bir şirke düştükleri anlaşılıyor.  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Neml 27/25) 
 

َنُونِلُْعت اَمَو َنُوفُْخت اَم َُملَْعیَو ِضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا يِف َءْبَخْلا   ُجِرُْخی يِذَّلاِ Dَِّ اُودُجَْسی ََّالأ

Ellâ yescudû lillâhillezî yuhricul hab’e fîs semâvâti vel ardı ve ya’lemu mâ tuhfûne ve 
mâ tu’linûn(tu’linûne).  

Göklerde ve yerde saklı olanı  çıkaran ve sizin sakladığınızı da açıkladığınızı da bilen 
Allah'a, nasıl secde etmezler? 

Hüdhüd yorumuna devam etmektedir. 

(Neml 27/26) 
 

ِمیَِظعْلا ِشَْرعْلا ُّبَر َوُھ َّالِإَ َھلِإ َالُ َّ.  

Allâhu lâ ilâhe illâ huve rabbul arşil azîm(azîmi). 

O Allah ki, arşülazîm'in Rabbidir. O'ndan başka İlâh yoktur. 

Hüdhüd devam ediyor;  O, Allah ki arşülazimin Rabbi’dir. O’ndan başka ilah yoktur nasıl böyle bir şey 
yaparlar gibi bir ifade kullanıyor.  

Bunun üzerine Hz.Süleyman konuya girecek 

 

(Neml 27/27) 

َنیِبِذاَكْلا َنِم َتنُك َْمأ َتَْقدََصأ ُرُظَننَس   َلَاق

Kâle se nenzuru e sadakte em kunte minel kâzibîn(kâzibîne). 

(Süleyman A.S) Dedi ki: "Sen sadık mısın yoksa yalancılardan mısın  bakacağız." 

Hz. Süleyman, Hüdhüd’e : “ Sen bana bir haber aktardın ama bu haberi yorumlu aktardın. Bu yorumların 
doğru mu değil mi anlayacağız.  

Gelen haberlerden Hüdhüd’ün doğruluğu konusunda Hz. Süleyman emin değildir. Bu kez mektubu 
haberci kuş ile değil, hüdhüd’ün bizati kendisinin götürmesini istiyor. Ve haberi götürdükten sonra da 
aman aman onların yanında da bu tarz yorumlar yapma diye uyaracak. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Neml 27/28) 

َنُوعِجَْری َاذاَم ْرُظنَاف ْمُھْنَع َّلََوت َُّمث ْمِھَْیلِإ ْھِقَْلَأف َاذَھ يِبَاتِكِّب بَھْذا  

İzheb bi kitâbî hâzâ fe elkıh ileyhim summe tevelle anhum fanzur mâzâ 
yerciûn(yerciûne). 

Bu yazıyla git, böylece onlara ulaştır. Sonra onlardan uzaklaş! Böylece bak, nasıl bir 
sonuca varacaklar. 

“Bu yazıyla git, böylece onlara ulaştır.” bunu hüdhüd’ün kendisi yapacak. Buradaki “ ulaştır” da, uçarak 
götür demiyor, yürüyerek götür diyor aslında.  

“Sonra onlardan uzaklaş” Böylece bak, nasıl bir sonuca varacaklar.” Aman aman sakın müdahale etme! 
Uzaklaş, yazdığım yazıyla onları başbaşa bırak, bakalım nasıl bir hüküm verecekler diyor. Bu şekilde Hz. 
Süleyman muhatabını tanımak istiyor.  

Meal müellifleri, kıssanın başında “hüdhüdü” bir kuş olarak tanımladıkları için, ondan sonrasında 
kelimelerin mana tercihlerini hep onun bir kuş olduğu varsayılarak yapmak zorunda kalmışlardır.  

Hüdhüdün kuş olduğunu söyleyen müellifler, nasıl olur da Süleyman’ın bir kuşa asla söylememesi 
gereken”izhep” fiili üzerinden emir verdiğini sorgulamak yerine “ manası git “ olan kelimeyi “ götür” 
şeklinde çevirmeyi daha uygun bulmuşlar.  

Oysa sadece uçma kabiliyetinde olan bir kuşa “izhep” şeklinde bir emir verilmesi asla doğru değildir. 
Madem hüdhüde kuş yakıştırması yapılıyor, kuş olduğu için ona “yürüyüp git “ anlamına gelen 
“izhep”kelimesi değil de,” uçarak git” anlamına gelen “lentır” kelimesi ile bir emir verilmesi gerekmez 
miydi? Kuşa diyorsun ki, al haberi yürüyerek git.  

“Tevelle”, hem yüz çevirmeyi, sırt dönmeyi hem de kenara çekilmeyi ifade eder. Amaç yönlendirme 
olmadan verecekleri cevap ve tepkiyi öğrenip onları daha iyi tanımak ve tebliğ için bir bilgiye ulaşmaktır. 
Böylece onları ihata etmek istiyor.  

Hz. Süleyman, mektubu gönderdikten sonra Belkıs ne cevap veriyor. Burda da atlamalı bir üslup var. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Neml 27/29) 

ٌمیِرَك ٌبَاتِك ََّيلِإ َيِقُْلأ يِّنِإُ َألَملا اَھَُّیأ َای َْتلَاق  

Kâlet yâ eyyuhâl meleu innî ulkıye ileyye kitâbun kerîm(kerîmun). 

(Sebe Melikesi): "Ey melleler! Gerçekten bana kerim  bir yazı ulaştı." dedi. 

Kur’an’ı Kerim’de “Belkıs” kelimesi geçmez, melike der. Biz anlamak için böyle kullanıyoruz. Buradaki 
“melle”, doğmak manasına gelen “mill” kelimesinden türemiş olup, kelimenin esas anlamı dolu, depo 
anlamına gelir. Zaman içerisinde, reisler, başkanlar, bir toplumun ileri gelenleri, toplumun erdemlileri için 
mecazen kullanılmıştır. Bunun  sebebi, kendisine ihtiyaç duyulan, bilgi deneyim ve anlayışıyla dolu adam 
manasında olmasındandır. Akil insan. 

“kerim yazı”, mektubun içinde en kaliteli, değerli bir mektup olduğunu ifade etmek içindir. Belkıs bu 
mektubu okuduğu zaman, bunun kaliteli bir mektup olduğunu, ikram eden bir mektup olduğunu anlamış. 
Melle lere de bunu ifade etmiş, fakat melleler bunu anlamamış  olabilir.  

(Neml 27/30) 

 

ِمیِحَّرلا ِنَمْحَّرلاِ َّ. ِمْسِبُ ھَّنِإَو َناَمَْیلُس نِمُ ھَّنِإ  

İnnehu min suleymâne ve innehu bismillâhir rahmânir rahîm(rahîmi). 

Muhakkak ki o Süleyman (A.S)'dan. Ve muhakkak o, Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın 
ismi iledir. 

Besmele’nin yani  Kur’an’ı Kerim’de ilk kez   geçtiği yer budur. 
Bismillah, o da  Hud suresi 41 de kullanılır.  

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismi ile” Merhametin kaynağı ve fiillerinde bu merhameti gösteren 
Allah’ın ismiyle manasına gelmektedir.  

Kur’an’dan önce araplar, işlerine “ bismillat ve Uzza” diye putların adını anarak başlarlardı. Hanifler de 
vardı, tevhid dinini devam ettirenlerde vardı. Onlarda, “ bismüke Alla hümme” derlerdi. Haniflerin bu 
adeti, Kur’an’ın ilk yıllarında devam etmiştir.  

Neml suresindeki “besmele” ayeti 30 ncu ayet nazıl olduktan sonra, Allah Resulü’nün her işinin başında 
“ bismillahir rahmani rahim” şeklinde bunu kullandığını görmekteyiz.  

“Besmele”, Allah’ın rahmet ve merhametini bir referans alarak bir işe başlamaktır.  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Neml 27/31) 
 

َنیِمِلْسُم يِنُوْتأَو ََّيلَع اُولَْعت ََّالأ  

Ellâ ta’lû aleyye ve’tûnî muslimîn(muslimîne). 

Bana üstünlük taslamayın! Ve bana teslim olmak üzere gelin. 

Hz. Süleyman mektubuna kral sıfatı ile başlamamış, Allah’ın elçisi sıfatı ile merhametli, merhametin 
kaynağı Allah’ın ismi ile , Allah’ın ismi adına şeklinde yazarak başlamıştır.  

Artık mektubun devamında sözler kral Süleyman’a ait değil, Hz. Süleyman’ın elçiliğini yaptığı Allah’a ait 
sözler olmuş oluyor.  

Çünkü bir Resul, Resullük sıfatında kendi hevasından konuşmaz.Nebilik sıfatı farklı. Resu iken söylediği sözler 
ayettir ve karşı tarafa tebliğ edilir.  

Burada da Hz. Süleyman kral olarak değil, Resül olarak bir tebliğde bulunuyor. Esasen buraya yazılan bir 
ayetin bir bölümü. O ayetin benzer şekillerini Kur’an’ı Kerim’de görmekteyiz. Mesela Duhan suresi 19 da, 
Hz. Musa Firavun’a da aynı hitapta bulunuyor, şöyle diyordu : “ Allah’a karşı büyüklük taslamayın, ben 
size apaçık bir şekilde geldim” diyordu.  

Kaldı ki burada Hz. Süleyman’ın Sebe’lilere “bana” derken, kral Süleyman’ı kast ederek bir hitapta 
bulunmasının bir gerekçesi de yok.  Çünkü Sebe, Hz. Süleyman’a karşı bir tehdit oluşturmuyordu. Ne din 
konusunda ne de Müslümanları yurdundan çıkartma konusunda. Onlarla savaşma niyetinde olan bir ülke 
değildi. Zaten böyle zararsız ülkelerle savaş açmak Mümtahine 8’e göre yasaklanmıştır.  

Hz. Süleyman mektubunda, “güneşe tapmanın, aracı ilahlar belirleminin” asıl ve tek ilah olan Allah’a 
karşı hadsizlik olduğunu , büyüklük taslamak olduğunu ifade eden bir tebliğ yapmıştır.  

Çünkü Şirk özü itibari ile kendi ilahını kendinin tayin etmesidir. Buda bir hadsizliktir.  

Zaten Hz. Süleyman’ın savaş niyeti olsa, mektuba “ Rahman Rahim Allah’ın adıyla “ diye başlamaz, 
Tebbet suresinin girişinde olduğu gibi bir ültümatom şeklinde giriş yapması gerekir.  

“Bana teslim olun” ifadesindeki “muslimîne” kelimesi “İslam” ile aynı köktendir. Siyasi ve sosyal olarak barış, 
selam ve sulhu önceleyip, kabul ederek gönüllü gelinmesini teklif eder. Çünkü” muslîm” kelimesinde, 
kesinlikle gönülsüzlük yoktur.  

Hz. Süleyman kapalı bir üslup kullanarak karşı tarafın niyetini anlamaya çalışmaktadır.  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Neml 27/32) 

ِنُودَھَْشت ىَّتَح اًرَْمأً َةعِطَاق ُتنُك اَم يِرَْمأ يِف يِنُوتَْفأُ َألَملا اَھَُّیأ َای َْتلَاق  

Kâlet yâ eyyuhâl meleu eftûnî fî emrî, mâ kuntu kâtıaten emren hattâ teşhedûni. 

(Sebe Melikesi) Dedi ki: "Ey Melleler! Emrime fetva verin. Siz şahitlik etmedikçe ben kat’i 
emir verecek değilim. 

Bu ayet “şura yönteminin” güzel bir örneği olarak anlatılmış Kur’an’ı Kerim’de. Sebelilerin karıncalara 
benzemesinin tek sebebi, bir kralice tarafından yönetilmek değildi. Aynı zamanda birbirleri ile olan 
iletişimleri, iştişareleri de çok güçlüydü.  

Tek vücut olarak hareket etmenin yolu, yöneticinin etrafındakilerle sürekli bilgi alışverişi yapmasıdır. Hz. 
Süleyman bir mektup yazmış, buna merhametli olan Allah’ın adıyla başlamış ve yine Allah’ın sözleri ile bu 
mektuba devam etmiştir. Mektubun tamamı mı yoksa bir kısmı mı bize aktarılmış onu biz bilemiyoruz.  

Belkıs’ın okuduğu mektubun ilk kısmı, Rahman, Rahim. Ama ikinci kısımda “ bana karşı büyüklük 
taslamayın’ı”, eğer siz yukarı ile bağlantılı okursanız, bunu Allah’a karşı büyüklük taslamayın şeklinde 
anlarsınız. Fakat üst taraftakini yok sayarsanız bu sefer, bir savaş ilanı olarak bunu okursunuz. Sonrasına 
odaklanan melleler Belkıs’a şöyle bir cevap veriyorlar.  

 

(Neml 27/33) 
 

َنیِرُْمَأت َاذاَم يِرُظنَاف ِكَْیلِإ ُرَْمْألاَو ٍدیِدَش ٍْسَأب اُولُوأَو ٍةَُّوق اُولُْوأ ُنَْحن اُولَاق  

Kâlû nahnu ulû kuvvetin ve ulû be’sin şedîdin vel emru ileyki fanzurî mâzâ 
te’murîn(te’murîne). 

Dediler ki :  "Biz kuvvetliyiz ve şiddetli harp ehliyiz. Ve son emir senindir. Artık neyi 
emredeceğine sen karar ver.” 

Başlarken “Kâlu” geçiyor. “ Kâle” geçerse, erkek konuşuyor, “Kâlet” gelirse bayan konuşuyor, “Kâlu” 
gelirse, üç ve daha fazla erkek konuşuyor demektir.  

Merhamet ile başlayan, barışa, selama ve teslimiyete çağıran Hz. Süleyman’ın mektubu ile baskı, zorba 
ve güce tapan melleler arasında kalan Belkıs, savaşın getirisi olduğu kadar, götürüsünü de mellelerine 
hatırlatmak için ve kendi kararının gerekçesini sunmak için şöyle bir cümle kullanıyor.  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Neml 27/34) 
 

َكَِلذَكَوً ةَّلَِذأ اَھِلَْھأَ ةَّزَِعأ اُوَلعَجَو اَھُودَسَْفأً َةیَْرق اُولََخد َاذِإ َكُولُمْلا َّنِإ َْتلَاق  
َنُوَلعَْفی  

Kâlet innel mulûke izâ dehalû karyeten efsedûhâ ve cealû eizzete ehlihâ ezilleten, ve 
kezâlike yef’alûn(yef’alûne). 

(Sebe Melikesi) Dedi ki: "Muhakkak ki melikler , bir kasabaya girdikleri zaman, orayı 
ifsad ederler (bozguna uğratırlar) ve ahaliden izzet sahibi olanlarını zillete düşürürler. 
Ve işte hep böyle yaparlar."  

Burada cümleye “ Kâlet” geçmesinden  Mellelerine savaşın neler 
yaptığını anlatıyor.  

Buradaki “izzet” kelimesi, insanların yenilmesine engel olan şeydir, bu bağlamda kullanırsak. Bu onun 
hakkında, üstünlük, şeref ve haysiyetli olmasını sağlayan imkanları ihtiva ediyor.  

Zelil, hor ve hakir demek olup, zalım otresi ile “zul” mastarından geliyor. “ Zelul” kolaylıkla boyun eğen, 
“ zelil” ise zorla boyun eğen demektir.  

“Mulûk” sözlüklerde, sahip ve malik olmak anlamındaki “milk, mülk ve melk” kökünden türeyen “melik” 
kelimesinin çoğuludur. Yani “mülk sahipleri”. Mülk sahibi oldukları için yöneticilik yapanlar gibi. 

Hz. Süleyman’ı tanımayan Belkıs, meliklerin mülklerini bu şekilde buyüttüklerini, mellelerine 
hatırlatmaktadır. Erkek melleler, kuvvet ve savaş mantığı ile bakıp tek taraflı, hedefe odaklı iken, bayan 
yönetici annelik duyguları ile çok  yönlü düşünerek arkada kalan kasabalıların bu savaştan çok olumsuz 
etkilenebileceklerini ifade etmiştir. Tıpkı kralice karıncanın, kolonisini koruma girişiminde olduğu gibi. 
Belkıs’ta burada halkını korumaya çalışmıştır. Zira Hz. Süleyman ve orduları, Sebe şehrinin yakınlarındaki 
karınca vadisine kadar gelmiştir.  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Neml 27/35) 
 

َنُولَسْرُمْلا ُعِجَْری َمِبٌ ةَرِظَاَنف ٍةَّیِدَھِب مِھَْیلِإٌ َةلِسْرُم يِّنِإَو  

Ve innî mursiletun ileyhim bi hediyyetin fe nâzıratun bime yerciul murselûn(e). 

 
Ve mutlaka ben onlara hediye ile resuller göndereceğim. Böylece bakalım resuller ne 
ile dönecekler? 

Kur’an’da “mursel” kelimesi, Allahl’ın gönderdiği elçiler gibi kullanıldığı gibi, Belkıs’ın elçileri manasında 
da kulanılmaktadır.  

Hz. Süleyman nasıl Belkıs’ı tanımak istiyorka, Belkıs’ta Hz. Süleyman’ı tanımak istemektedir. Bakalım bu 
yöneticinin derdi ne? Niyeti Rahman ve Rahim olan Allah’ın ayetini tebliğ mi? Yoksa dünyalık meta için 
krallığı büyütmek mi? 

Eğer dünyalık ise, gönderilen hediyeleri kabul edecek ve devam eden süreçte Sebe’yi haraca 
bağlayarak daha fazla şey isteyecektir, Sebe’nin korktuğunu fark ederse. Sebe’de bunu savaş sebebi 
sayıp savaşacaktır.  

Oysa Hz. Süleyman’ın cevabı bu şekilde olmuyor. Niyetini belli ediyor.  

(Neml 27/36) 
 

ُمتَنأ َْلب مُكَاتآ اَّمِّم ٌرْیَخُ َّ. َيِنَاتآ اََمف ٍلاَمِب َِننوُّدُِمَتأ َلَاق َناَمَْیلُس ءاَج اََّمَلف  
َنوُحَرَْفت ْمُكِتَّیِدَھِب  

Fe lemmâ câe suleymâne kâle e tumiddûneni bi mâlin fe mâ âtâniyallâhu hayrun 
mimmâ âtâkum, bel entum bi hediyyetikum tefrahûn(tefrahûne). 

 

Böylece geldikleri zaman Süleyman onlara  dedi ki : “ Beni mal ile oyalıyor musunuz ? 
Oysa Allah’ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlı. Bilakis siz hediyenizle 
övünüyorsunuz. 

Gelen hediyelerin öncelikle Sebelilerin övündükleri şeyler olması lazım. Ve Hz. Süleyman’da olmadığı 
anlaşılıyor. Zira ayette “ Size verilenler  bana da verildi, denmiyor. Allah’ın bana verdiği şey size 
verdiğinden daha hayırlı” diyerek bir kıyas yapıyor.  
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Aklımıza şöyle bir soru gelebilir? Belkıs’ta olup ta, Hz. Süleyman’da olmayan nedir acaba? Ki böyle bir 
cevap veriyor. Buradaki cevabımız mal değil, çünkü mal ikisindede var. Buradaki olan “ mal değil, mal 
sevgisi”. Sebelilerde olan mal sevgisi, taparcasına, bu mal ile övünüyorlar. Hz. Süleyman’da ise olmayan 
budur. Yani malı, mülkü var ama onunla sevinmez. Hz. Süleyman, böyle bir tespit yapmış, elçilerin 
hareketlerinden, şımarık tavırlarından. 

Bu hikmetli tespit çok önemlidir, Hz. Süleyman’ın bundan sonraki hamlelerini belirlemede etkili olacaktır.  

Ayette gecen “tumiddûne” kelimesinin “ neden oyalıyorsunuz” diye meallendirdiğimizi ifade edelim. Bu 
kelimenin temelde bir nesneyi veya bir şeyi çekip uzatmak manasına geliyor. Bu çekip uzatılan maddi de 
olur, manevi de. Zamanı uzatmakda olur. Mühlet vermek burdan gelmektedir. Hz. Süleyman diyor ki: 
“ Beni burada mal ile oyalıyormusunuz? Zamanı mı uzatıyorsunuz? Mühmet  kazanmaya mı 
çalışıyorsunuz? Gibi bir manası var. 

Burada melike, Hz. Süleyman’ın niyetini öğrenmek için hediyeler göndermiş, acele karar verip savaşa 
girmemiş. Hz. Süleyman, melikenin içinde bulunduğu ikilemi fark etmiş. Bir yanda savaşcı, zorba melleler 
ve o elçilerin getirdiği mal, mülk, güç ve şımarık tavırlar. Bunlar savaştan korkan adamlar değil.  

Bir yandan da halkını korumaya çalışan Belkıs’ın tavrı. Melike Belkıs’ı kurtarmak için Hz. Süleyman 
hamlelerini sırayla yapmaya başlıyor.  

(Neml 27/37) 
 

ًةَّلَِذأ اَھْنِّم مُھَّنَجِرُْخَنلَو اَھِب مَُھل ََلبِق َّال ٍدُونُجِب ْمُھََّنیِْتَأَنَلف ْمِھَْیلِإ ْعِجْرا  
َنوُرِغاَص ْمُھَو  

İrcı’ ileyhim fe le ne’tiyennehum bi cunûdin lâ kıbele lehum bihâ ve le 
nuhricennehum minhâ ezilleten ve hum sâgırûn(e). 

Dön onlara! Artık mutlaka karşı koyamayacakları ordularla onların bulunduğu tarafa 
geliriz. Ve mutlaka onları küçük düşürerek zilletle oradan sürüp çıkarırız.  

Hz. Süleyman elçilere burada diyor ki: “ Hani o çok öğündüğünüz şehriniz, mallarınız var ya, ordan ben 
sizi mahrum edeceğim, sürüp çıkaracağım gibi bir ifade kullanıyor. Sebelilerin zaafı, çok değer verdikleri 
taparcasına kendilerini vakfettikleri , kaybetmekten korktukları şehirleri mal ve mülkleriydi. Sırf güneşe 
tapmalarının bile sebebi bu.  

Güneşe niye tapıyorlar? Çünkü onun sayesinde ürünleri artıyor, ürünleri artınca zengin oluyorlar.  

Hz. Süleyman’ın bu sert çıkışı, gelen elçilerin bir nevi rüşvet ve haraç verip onu ve ordularını savuşturma, 
onu mal, mülk düşkünü gibi göstermelerine verilmiş tepkisel bir cevaptı. Elçilerin böbürlenerek getirdikleri 
hediyeleri, mal, mülkü net bir şekilde ret ettiğini ifade ediyor. Ona bir meyil bile yapmıyor. Zira elçiler bunu 
farklı yorumlayabilirler.  
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Zira ilkeleri olan inançlı insanların değerleri olur, fiyatları değil. Hz. Süleyman’ın tepkisel cevabı onları zorla 
teslim alıp dünyalıklarına konmak niyetinde olmadığını net olarak ortaya koymak içindi. Amacını doğru 
olarak yanıtmak için danışmanlarına yönelerek teslim olmak üzere gelecek olan heyeti ikna edip, 
gönülleri kazanmaya çalışacak. Hz. Süleyman’ın derdi bunları zorla teslim almak değil.  

(Neml 27/38) 

َنیِمِلْسُم يِنُوْتَأی َنأ َلَْبق اَھِشَْرعِب يِنیِْتَأی ْمُكَُّیأُ َألَملا اَھَُّیأ َای َلَاق  

Kâle yâ eyyuhâl meleu eyyekum ye’tînî bi arşihâ kable en ye’tûnî 
muslimîn(muslimîne). 

(Süleyman A.S): "Ey melleler! Onlar teslim olmak üzere bana gelmeden önce, onun 
arşını hanginiz bana getirir?" dedi. 

Hz. Süleyman, kendi mellelerine “ Onlar bana teslim olmaya gelmeden önce, onun arşını hanginiz bana 
getirir?” diye bir soru atıyor ortaya. 

Başkasına ait bir tahtı veya kişisel bir eşyayı izinsiz olarak alıp getirmek doğru mudur? Şerri midir? Bu bir 
hırsızlık değil midir? Gasp değil midir? Savaşta ve aşkta herşey mübah mı? Savaşın bir adabı varmı? Var. 
O zaman savaşta ve aşkta herşey mübah değil.  

Ganimet olmayan bir şeye, siz çökebilir misiniz? Bunu bir peygamberin yapması düşünülebilinir mi? 
Mümkün değil. Göğüs göğüse mertçe savaşmadan düşmanın esir alınması bile yasaklanmıştır. Bunu Enfal 
suresinin 67 nci ayetinden okuyoruz.  Rabbimiz şöyle buyuruyor : 

Yani siz göğüs göğüse mücadele edersiniz, savaşta artık bir üstünlük elde edersiniz,  karşı taraf teslim olur, 
kabul eder, ondan sonra ganimettir toplarsınız. Kur’an’ın öğrettiği savaş ahlakı budur. Daha savaş yok, 
hiçbir şey yok ortada, size hediye gönderiyorlar, siz bir cin veya birini gönderip, nasıl inanıyorsanız, bir 
kişinin kişisel eşyasını alıp kendi sarayınıza getiremezsiniz.Sonra onun üzerinde oynamalar yapamazsınız. 
Onun gönüllü olarak bunu vermesi lazım.  

Kur’an’da esirlere muameleden tutun, eman dileyene kötülük etmeme, mazlum ve zayıflara 
dokunmama gibi detaylar savaş ahlakını inşaa eder. Kur’an’ı Kerim atlamalı bir üsluba sahip. Bu ayetteki 
parçaları tedebbürü bir şekilde okuyarak ancak anlayabiliriz. İlk önce bu arşın, tahtın tarihi süreç 
içerisinde  ne olduğu neye evrildiği, ne anlama geldiğine dair bir araştırma okuyacağım size:  

“Arş”, nüzul sırasında ilk defak Tekvin Suresinde geçmiştir. Allah’ın arşı manasındadır. Lafzen, taht, tavan 
ve yüksek mekan olarak kullanılıyor. Mecaz olarak ise şan, şeref, onur, itibar ve hükümdarlık manasında 
kullanılmıştır. Arş,bir binanın en değerli, en yüksek yerini teşkil eder.  

Bu kelime Hz.Yusuf’un ve Sebe Melikesi Belkıs’ın tahtı anlamında mecazen değil, hakiki manada 
kullanılmıştır.  
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(Neml 27/39) 
 

ٌنیَِمأ ٌّيَِوَقل ِھَْیلَع يِّنِإَو   َكِمَاقَّم نِم َمُوَقت َنأ َلَْبق ِھِب َكیِتآ َاَنأ ِّنِجْلا َنِّم ٌتیرْفِع َلَاق

Kâle ıfrîtun minel cinni ene âtîke bihî kable en tekûme min makâmike ve innî aleyhi le 
kaviyyun emîn(emînun). 

Cinlerden bir ifrit2 dedi ki: "Sen, makamından kalkmadan önce onu sana getiririm. 
Muhakkak ki ben, ona kuvvetle eminim." dedi. 

“Sen,makamından kalkmadan önce”, Yukarıda arşından kalkmadan önce demiyor , makam kullanıyor. 
Yani senin yönetim sürecin olabilir veya sen savaş için, sen Sebeye düzenlenecek  sefer için  makamından 
kalkmadan önce , onu sana getiririm, diyor. Bu işte hem kaviyim, hemde güvenilirim. Yani senin 
hükümdarlık makamından kalkıp da savaş seferi düzenlemeden önce, ben onun arşını sana getiririm, 
dedi.  

Ragıp’ın müfredatına “ifrit” kelimesi için baktığımızda, ifriti şöyle tanımlamış, pis, çetindir demektedir. 
Şeytan için insanlard içinde kullanılan bir sıfattır.  

Elmalılı ifrit kelimesini nasıl anlamış; Tuttuğunu devirir, kuvvetli, becerikli,ele avuca sığmaz bir kerata olarak 
tarif etmiş. 

O zaman ayetteki, Cinlerden yani yabancılardan , ele avuca sığmayan, kuvvetli, tuttuğunu koparan biri 
şeklinde burada anlayabiliriz. 

Zaten ayetin sonundaki “ kaviy ve emin” sıfatları ifritin bu işi sağlam ve güvenilir şekilde yapabilecek 
kabileyette olduğunu ifade etmek içindir. Ben yakalanmadan onu getiririm, “ Sen makamından 
kalkmadan” ile kasıt, Hz. Süleyman’a karşı konulmaz ordularla Sebe’ye bir savaş seferi düzenlemesine 
gerek kalmadan onu kendisine getireceği manasında kullanılmıştır. 

O zaman savaş seferi düzenleyerek, o makamın, o arşın elde edilmesi legaldir, fakat ifritin bu teklifi 
illegaldir, gasptır, hırsızlıktır.  

Bu ifadelerden de İfritin, Hz. Süleyman’ın kastını anlamadığını anlıyoruz. Burada tahtın çalınarak getirilmesi 
reddedilmiştir. Neden ?.... 

 
2  cinlerin en güçlüsü ve korkuncu, çok kötü ve korkunç cin. 
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(Neml 27/40) 
 

َُكفْرَط َكَْیلِإ ََّدتَْری َنأ َلَْبق ِھِب َكیِتآ َاَنأ ِبَاتِكْلا َنِّم ٌمْلِعُ َهدنِع يِذَّلا َلَاق  
ُُرفَْكأ َْمأ ُرُكَْشَأأ يِنَُولَْبیِل يِّبَر ِلَْضف نِم َاذَھ َلَاقُ َهدنِع ا�رَِقتْسُمُ هآَر اََّمَلف  

ٌمیِرَك ٌّيِنَغ يِّبَر َِّنَإف ََرفَك نَمَو ِھِسَْفنِل ُرُكَْشی اَمَِّنَإف َرَكَش نَمَو  

Kâlellezî indehu ilmun minel kitâbi ene âtîke bihî kable en yertedde ileyke tarfuke, fe 
lemmâ raâhu mustekırran indehu kâle hâzâ min fadlı rabbî, li yebluvenî e eşkur em 

ekfur(ekfuru), ve men şekere fe innemâ yeşkuru li nefsihî ve men kefere fe inne rabbî 
ganiyyun kerîm(kerîmun). 

40:  Kitaptan ilmi olan kişi dedi ki: "Ben onu, bakışın farklı tarafa dönmeden sana 
getiririm. Ne zamanki onu karşısında gördü: “ Bu Rabbimin bir fazlıdır, ben şükredecek 
miyim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek için.”dedi. Ve kim 
şükrederse sadece kendi nefsi için şükreder.  Ve kim nankörlük ederse o taktirde 
muhakkak ki benim Rabbim Gani'dir, Kerim'dir. 

Ayette nakledilen “ kable en yertedde ileyke tarfuke” şeklindeki ifadeyi klasik meal ve tefsirlerde “ gözünü 
açıp kapama şeklinde ” meallendirilmiştir.  

Ancak kelimenin bu manaya gelmediği açıktır. Ayette göz anlamı verilecek bir kelime olmadığı gibi, tek 
başına gelen “tarfuke” kelimesinin de bir göz kırpma anlamıda yoktur.  

Bu bakmakla alakalı bir şeydir. Bu kelimenin bir “ göz kırpma ifadesi” ancak sonunda bir müennestlik taası 
getirilmesi sonucunda mümkündür. Çünkü kelime o zaman ancak tekbir bakış veya tek bir göz kırpması 
anlamına gelebilir.  

Buradaki mana, sen bu işi kafandan silmeden önce, gündemden düşürmeden sana onu getiririm 
manasındadır. 
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(Neml 27/41) 

َنُوَدتَْھی َال َنیِذَّلا َنِم ُنوَُكت َْمأ يَِدتَْھَتأ ْرُظَنن اَھَشْرَع اََھل اوُرَِّكن َلَاق  

Kâle nekkirû lehâ arşahâ nenzur e tehtedî em tekûnu minellezîne lâ yehtedûn(e). 

(Süleyman A.S): "Onun arşını tanınmaz hale getirin. Bakalım hidayete erecek mi, yoksa 
hidayete ermeyenlerden mi olacak?" dedi. 

 
 
 
(Neml 27/42) 

اَّنُكَو اَھِلَْبق نِم َمْلِعْلا َانیِتُوأَو َوُھُ ھََّنأَك َْتلَاق ِكُشْرَع َاذَكََھأ َلیِق ْتءاَج اََّمَلف  
َنیِمِلْسُم  

Fe lemmâ câet kîle e hâkezâ arşuki, kâlet ke ennehu huve ve ûtînel ilme min kablihâ 
ve kunnâ muslimîn(muslimîne). 

Böylece geldiği zaman ona: "Senin arşın bunun gibi miydi ? " denildi. (Sebe Melikesi): 
"Sanki o." dedi. " Ve bu bilgi bize verilmişti . Ve biz teslimiyet göstermiştik. 

Belkıs’a kitaptan ilmi olan vezirinin verdiği bilgi,kendi tahtında ve eşit şartlarda Hz. Süleyman ile 
görüşebileceğidir. Belkıs ta bunu tahmin edip tahtını önceden göndermiştir. Ancak tahtın sadeleştirilmesi 
Belkıs’a gerekli mesajı vermiş olmalı. Belkıs’ın bu güç ve servet odaklı bakışının sebebi bir sonraki ayette 
şöyle anlatılmış :  
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(Neml 27/43) 

َنیِرِفاَك ٍمَْوق نِم َْتناَك اَھَّنِإِ َّ. ِنُود نِمُ ُدبْعَّت َتناَك اَم اَھَّدَصَو  

Ve saddehâ mâ kânet ta’budu min dûnillâh(dûnillâhi), innehâ kânet min kavmin 
kâfirîn(e). 

Ve Allah'ın astında taptığı şeyler ona mâni oldu. Muhakkak ki o, örten kavimdendi. 

Burada taptığı şey değil, taptığı şeyler denmekte, tapılanın servese,imaja, mala vs. Olduğu anlatılmakta. 
Allah’ın astında tapılan “güneş”ti. Bunu 24 ncü ayette okumuştuk.  

Bu ayette tapanlardan bahsediliyor. Aslında güneş bir sembol, tapılan şeyler daha fazlası idi. Öncelikle 
iktidar ve gücün geciciliği vurğulanarak kalpteki güçe tapma putu hedefleniyor Hz. Süleyman 
tarafından. 

Şimdi  Kendilerine verilen mal, mülk ve dünyalıklarla övünüp,kavmi şımartan imaj putunun kırılmasına 
geldi. Bu putların hiçbirine Hz. Süleyman saldırmadı, hepsini Belkıs kendi eliyle yıkıyor. 

(Neml 27/44) 
 

َلَاق اَھَْیقاَس نَع َْتفَشَكَوً ةَُّجلُ ْھَتبِسَحُ ْھَتأَر اََّمَلف َحْرَّصلا يِلُخْدا اََھل َلیِق  
ُتَْملَْسأَو يِسَْفن ُتَْملَظ يِّنِإ ِّبَر َْتلَاق َریِراََوق نِّمٌ دَّرَمُّم ٌحْرَصُ ھَّنِإ  

َنیَِملَاعْلا ِّبَرِ َِّ� َناَمَْیلُس َعَم  

Kîle lehâdhulîs sarha, fe lemmâ raethu hasibethu lucceten ve keşefet an sâkayhâ, 
kâle innehu sarhun mumerradun min kavârîra, kâlet rabbi innî zalemtu nefsî ve 

eslemtu mea suleymâne lillâhi rabbil âlemîn(âlemîne). 

Ona: "Saraya buyurun!” denildi. Fakat onu gördüğü zaman derin su olarak hesap etti 
ve eteklerini topladı. “ Muhakkak ki o, parlak, billur camdan bir saraydır.”dedi. 
“ Rabbim! Muhakkak ki ben nefsime zulmettim ve Süleyman’la beraber âlemlerin Rabbi 
olan Allah’a teslim oldum. 

Buradaki “sarh”, saray diye meallendirdiğimiz, yüksek bina, köşk, saray manalarına geliyor. Belkıs 
dünyalıkların faniliğine vurgu yapan Hz. Süleyman’ın dünyalıklardan da el etek çekmeyen dengeli 
tutumunu müşade etmiştir. Hem dünyalıkların fani olduğuna vurgu yaptı,  tahtı göstererek. Hem de krtistal, 
camdan bir eşiği olan saraya buyur ederek, ondan da el etek çekmediğini gösterdi. 
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Yani dünyayı sevme, dünyalıklara sahip ol, onları kullan, onlardan istifade et, ama onları alıp kalbinin içine 
sokma, putlaştırma diyor.  

Zamanın ötesinde ulaştığı teknoloji ve imkanlara rağmen Hz. Süleyman, bunları amaç değil araç olarak 
görmüştür. Bunu da karşıya hissettirmiştir. Bir eşik mesafesinde olan dünyalıklar, camdan bir  zemin olarak 
Belkıs’a gösterilmiştir. Belkıs bu teknolojiden ve fani dünyadan çok etkilenmiş olmalı ki, ayette eteklerini 
toplama detayları bize verilmiştir.  

Hz. Süleyman’ın dünyaya olan müstagni tutumu onun inançlarından kaynaklanmaktaydı. Bu yüzden 
Belkıs’ın Hz. Süleyman’a teslim olmayıp onu güzelleştiren imanına yani alemlerin Rabbine teslim oluşu 
ayette özellikle vurgulanmıştır.  

Bu son cümle Hz. Süleyman’ın amacını da özetlemektedir. Belkıs’an azim ve arşı, yönetim ve iktidarı, Hz. 
Süleyman’ın duruşu, bilgisi, teknolojisi ayağına kadar gelmiştir.  

Ancak Hz. Süleyman’ın niyeti Sebe’yi yönetmek, topraklarına katmak değildi. Zira bir toplumun fethi, hele 
de gönüllerin fethi zor ve uzun bir süreç isterken, Sebe’nin şirkten kurtarılması hızlı ve barışcı bir metodla 
gerçekleşmiştir.  

 

(Neml 27/45) 
 

َنوُمَِصتَْخی ِنَاقیَِرف ْمُھ َاِذَإفَ Cَّ اُوُدبْعا َِنأ اًحِلاَص   ْمُھاََخأَ دوَُمث َىلِإ َانْلَسَْرأ َْدَقلَو

Ve lekad erselnâ ilâ semûde ahâhum sâlihan eni’budûllâhe fe izâhum ferîkâni 
yahtesımûn(yahtesımûne) 

Ve andolsun ki, Semud kavmine "Allah'a kul olsunlar3" diye onların kardeşi Salih (A.S)'ı 
gönderdik. Fakat onlar o zaman hasım olan (çekişen) iki grup oldular. 

 
3 Kur'ân-ı Kerim'in ruhu, Allah'a kul olmakta yatar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, şeytana kul olmaktan 
kurtuldunuz ve Allah'a kul oldunuz demektir. Allah'a kul olan kişi: 

1. Allah'a inanır. 
2. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına inanır. 
3. Bunun, üzerine farz olduğuna inanır. 

Zumer Suresinin 17. âyet-i kerimesinde şöyle buyruluyor:  

Ve onlar ki; taguta (insan ve cin şeytanlara) kul olmaktan içtinap ettiler (kaçındılar, kendilerini kurtardılar). 
Çünkü Allah’a yöneldiler (Allah’a ulaşmayı dilediler). Onlara müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele! 
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(Neml 27/46) 

َن وُمَحُْرت ْمُكََّلَعلَ Cَّ َنوُرِفَْغتَْست َالَْول َِةنَسَحْلا َلَْبق َِةئِّیَّسلاِب َنُولِجَْعتَْست َمِل ِمَْوق َای َلَاق  

Kâle yâ kavmi lime testa’cilûne bis seyyieti kablel haseneti, lev lâ testagfirûnallâhe 
leallekum turhamûn(turhamûne). 

(Salih A.S) dedi ki: "Ey kavmim! Niçin hasenattan önce seyyiat için acele ediyorsunuz? 
Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Böylece rahmet olunasınız diye." 

İlahi rahmete nail olmak için Allah’tan af dilemek gerekir. Allah’tan af dilenmek için de affı gerektiren bir 
günah ve suç işlemiş olmak gerekir.  

Ayette Salih peygamber yoldan çıkmış kavmini gözden çıkarmıyor. Onlara “ kavmim” diye hitap ediyor. 
Oysa  ki o kavim kendisine “ peygamberim” demiyor.  

Buna rağmen o onlara “kavmim” diyor. Çünkü kendisi o anda peygamber olarak seçildiyse, bunun 
sebebini o kavim olduğunu biliyor. Kavmini hedef almıyor, kavminin küfrünü hedef alıyor ve kavmini küfür 
kirinden temizlenmeye davet ediyor. Kavmine çamura düşmüş altın muamelesi yapıyor adeta.  

Sözün özü: Günahkara değil günaha nişan alıyor. 

 

(Neml 27/47) 
 

َنُوَنتُْفت ٌمَْوق ُْمتَنأ َْلبِ َّ.َ دنِع ْمُكُرِئاَط َلَاق ََكعَّم نَمِبَو َكِب َانْرَّیَّطا اُولَاق  

Kâlût tayyarnâ bike ve bi men meake, kâle tâirukum indallâhi bel entum kavmun 
tuftenûn(tuftenûne). 

Dediler ki : “ Sen ve seninle beraber olanlar, bize uğursuzluk getirdiniz.” Dedi ki : “ Sizin 
uğursuzluğunuz Allah’ın katındadır. Bilakis, siz fitneye düşen bir kavimsiniz.” 

Hz. Salih’in, gelen felakete dair sürekli kavmini uyarması, kavmi tarafından felaket tellallığı ve uğursuzluk 
olarak lanse edilmektedir.  

Hz.Salih gelen afetin sonuçlarında, günah üzere ölmelerinin  ve Allah’ın huzuruna da bu hal üzerine 
çıkmalarının asıl düşünülmesi gereken husus olduğunu ifade ediyor.  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
(Neml 27/48) 

 

َنو ُحِلُْصی َالَو ِضَْرْألا يِف َنُودِسُْفی ٍطْھَرُ َةعْسِت َِةنیِدَمْلا يِف َناَكَو  

Ve kâne fîl medîneti tis’atu rahtın yufsidûne fîl ardı ve lâ yuslihûn(yuslihûne). 

Ve şehirde dokuz  çete  vardı ki; yeryüzünde fesat çıkarıyorlar ve ıslâh etmiyorlardı. 

 İki grup insan var: 

1. Yeryüzünde fesat çıkaranlar, 
2. Islâh edenler. 

Fesat çıkaranlar, kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi, başka insanları da Allah'a ulaşmaktan men 
edenler, insanları bu açıdan aldatanlardır. Aynı zamanda insanlara kötü davrananlar, insanlara kötülük 
edenler, hırsızlık edenler, cinayet işleyenler onların aralarındadır. 

(Neml 27/49) 

 

اَّنِإَو ِھِلَْھأ َكِلْھَم َانْدِھَش اَم ِھِّیِلَوِل ََّنلُوَقَنل َُّمثُ َھلَْھأَوُ ھََّنتَِّیُبَنلِ َّ�اِب اوُمَسَاَقت اُولَاق  
َنُوقِداََصل  

Kâlû tekâsemû billâhi le nubeyyitennehu ve ehlehu summe le nekûlenne li veliyyihî 
mâ şehidnâ mehlike ehlihî ve innâ le sâdikûn(sâdikûne). 

Allah'ın adına yemin ederek dediler ki : “ Biz geceleyin mutlaka ona ve ailesine baskın 
düzenleyelim.Sonra da onun dostlarına onun ailesinin helak edilmesine şahit olmadık 
ve gerçekten biz sadıklarız” diyelim. 
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(Neml 27/50) 
 

َنوُُرعَْشی َال ْمُھَو اًرْكَم َانْرَكَمَو اًرْكَم اوُرَكَمَو  

Ve mekerû mekran ve mekernâ mekran ve hum lâ yeş’urûn(yeş’urûne). 

Ve plan kurdular. Ve Biz de plân kurduk ve onlar farkına varmadılar. 

 

(Neml 27/51) 

َنیِعَمَْجأ ْمُھَمَْوقَو ْمُھَانْرََّمد اََّنأ ْمِھِرْكَمُ َةبِقاَع َناَك َفْیَك ْرُظنَاف  

Fanzur keyfe kâne âkıbetu mekrihim ennâ demmernâhum ve kavmehum ecmeîn(e). 

Bundan sonra onların planlarının akıbeti nasıl olduğuna bak ki, onları ve onların 
kavminin tamamını nasıl yok ettik. 

Hz.Salih, onları bekleyen ve şehirlerini yaşanmaz hale getirecek olan doğal afete karşı halkı uyarmış ve 
bölgeyi terk etmelerini istemiştir. Ancak şehrin kaymağını yiyen çeteler bu teklife karşı düşmanca bir tutum 
geliştirmiş,Hz. Salih ve ona inananlar üzerinde baskı kurmak istemişlerdir.  

(Neml 27/52) 

ّلً َةیَآل َكَِلذ يِف َّنِإ اوَُملَظ اَمِبً َةیِواَخ ْمُُھتُوُیب َكْلَِتف َنوَُملَْعی ٍمَْوقِ  

Fe tilke buyûtuhum hâviyeten bimâ zalemû, inne fî zâlike le âyeten li kavmin 
ya’lemûn(e). 

İşte onların zulümleri sebebiyle harabaye dönmüş evleri! Muhakkak ki bilen kavim için 
bunda, mutlaka bir âyet vardır. 

Eğer kavmin zulme dayalı bir rant sistemi olmasaydı, Hz. Salih’in uyarılarına  kulak verip gelecek olan 
afetten sakınabilecekler, o taparcasına sevdikleri şehri terk edeceklerdi.  

Toplumlar layık oldukları şekilde yönetilirler. Toplum kötü de yönetilse, salih kullar bundan korunabilir. Bu 
kıssa bize bunu anlatıyor.  

Bu helak edici afetten, Hz. Salih’e inananlar ve tedbir alanlar kurtulmuşlardır. Bunu Neml suresi 53 bize ifade 
edecektir.  
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(Neml 27/53) 

َنُوقََّتی اُوناَكَو اُونَمآ َنیِذَّلا َانْیَجَنأَو  

Ve enceynâllezîne âmenû ve kânû yettekûn(yettekûne). 

Ve inananları ve sakınanları kurtardık. 

Sadece inanmak yeterki. Sakınmaya gerek varmı? Demek varmış. Sadece inanç insanı kurtarmıyor, 
tedbirde almanız gerekiyor. Fiiliyata da dökmeniz gerekiyor. Hz. Salih’e inananlar yanında bir de tedbir 
alanlar kurtuldu.  

Allah’ın yasaları değişmediği için,  Toplu 
hareket etmek lazımdır, bu tür afetlerden korunmak için. Yasayı Rabbimiz koyduğu içinfaili Allah’tır. Yani 
bir ataist, Deist eğer doğru tedbirleri alırsa, dünyevi afetlerden kurtulabilir. Artık duygusal yorumları bir 
kenara bırakmamız lazım.  

(Neml 27/54) 

َنوُرِصُْبت ُْمتَنأَوَ ةَشِحَافْلا َنُوْتَأَتأ ِھِمَْوقِل َلَاق ْذِإ اًطُولَو  

Ve lûtan iz kâle li kavmihî e te’tûnel fâhışete ve entum tubsırûn(tubsırûne). 

Ve Lut (A.S), kavmine şöyle demişti: "Siz göz göre göre fahişeliğe mi geliyorsunuz?" 

“Fahişe”, haddini aşıp ,pek çirkin, aşırı edepsizlik manalarına geliyor. El-Fahişe, zinanın bir ismi olmuştur. 
Bu edepsizlik ve ahlaksızlık manasından dolayı.  

Zina gibi pek çirkin ol an iş, nefse zulüm ve günah manasında kullanılmıştır. Fahişe aynı zamanda 
başkasıyla ilgili olan bir günahtır. Fahşa ise, çirkinlikler manasına gelmektedir, genel bir kullanımdır.  

Zina ve şehvet gib igünahlara ifret derecesinde tutsak olanlara da bu genel kullanımdaki isimlendirme 
yapılıyor. Hep aşırılıklarla ilgili olarak bu kelimeleri kullanmaktayız. Mesela türkçede kullanılan fuhşiyat diye 
tabir olunan ve insanların en çirkin hallerini anlatmak için söylenen kelimeler de yine aynı kökten 
gelmektedir.  

Kısaca, el-fahişe  kelimesi,tiksinmenin doruk noktasına çıkmış pislik manasındadır. Yüce Allah, bir cinsin 
karşı cinse eğilim duymasını fıtrata yerleştirmiştir ki, nesil devam etsin. Amaç budur.  

Anca burada din dediğimiz fıtrata aykırı , tamamen hazcı bir sapma gözlemlenmektedir. Bu ayette 
yapılan cinsel tercihin topluma yansıması , toplu olarak yapılması, kamuya açık alanlarda yapılması söz 
konusudur ki, bu insan kalabilen bütün medeniyetlerin ortak olarak yanlış gördüğü bir ahlaksızlıktır.  İnsan 
kalmış tüm medeniyetler bunu onaylamaz.  Bu ahlaksızlığı devam eden ayette okumaktayız :  
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(Neml 27/55) 
 

َنُولَھَْجت ٌمَْوق ُْمتَنأ َْلب ءاَِسّنلا ِنُود نِّمً ةَوْھَش   َلاَجِّرلا َنُوْتَأَتل ْمُكَّنَِئأ

E innekum le te’tûner ricâle şehveten min dûnin nisâi, bel entum kavmun 
techelûn(techelûne). 

Siz, gerçekten kadınlar yerine erkeklere mi şehvetle geliyorsunuz4 ? Hayır, siz cahil bir 
kavimsiniz. 

Hz. Lut yukarıda dedi ki : “ Siz göz göre göre  , yani bunun pis birşey olduğunu bilerek yapıyorsunuz” , fakat 
bu ayette de diyor ki, “ Siz cahil bir kavimsiniz? 

Çok geniş bir anlam alanı olan şehvet, insan neslinin arzuladığı, elde etmek istediği herşey için kullanılır. 
İştah da aynı kökten gelmektedir.  

Cehalet bilgisizlik manasına gelebildiği gibi, burada kullanıldığı gibi, had ve hududu bilmeme hali olarak 
da Kur’an’ı Kerim’de kullanılmaktadır. Bu çirkin işte, bilgisizlik söz konusu değildir. Bilgisizlik, insanın elinde 
olmaması, bilmem bu şu tarzında şeyler söz konusu değildir. Zira bir öncesi ayette “ göz göre göre, bile 
bile bu fuhşa geldiklerini” ifade etmişti, Hz.Lut.  

Hz. Lut, uzun yıllar aralarında yaşadığı, bir kısmı ile akraba olduğu kişilerin göz göre göre gelen afetle 
günah üzere ölmelerini istememektedir. Zira böyle resil bir ölüm, ahiret hayatını mahvedip, edebi bir 
azaba dönüşecektir.  

Bu şuurdaki Hz.Lut’un, hatanızdan tevbe edin, arının ve bunları terk edin çağrısına kavimin verdiği cevap 
şu :  

 

 

 
4 Allahû Tealâ, bu âyet-i kerimede Hz. Lut'un kavminin nasıl bir cehalete ve ahlâksızlığa bulaşmış olduğunu 
söylüyor. Böyle bir olayın Allahû Tealâ tarafından kesinlikle büyük günah sayıldığını, bir kavmi yok etmeye 
yetebildiğini Allahû Tealâ açık bir şekilde ifade buyuruyor. 
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(Neml 27/56) 

َنوُرَّھََطَتی ٌسَاُنأ ْمُھَّنِإ ْمُكَِتیَْرق نِّم ٍطُول َلآ اوُجِرَْخأ اُولَاق َنأ َِّالإ ِھِمَْوق َباَوَج َناَك اََمف  

Fe mâ kâne cevâbe kavmihî illâ en kâlû ahricû âle lûtın min karyetikum innehum unâsun 
yetetahharûn(yetetahherûne). 

Fakat onun kavminin cevabı: "Lut'un ailesini kasabadan çıkarın! Çünkü onlar temiz 
kalmak isteyen insanlar.5" demekten başka bir şey olmadı. 

Çünkü söyleyecekleri bir söz yoktu. Bu çirkinliğin, bu fuhşiyatın yanlış olduğunu herkes biliyor. Bunun zina 
olduğunu, bunun ahlaksızlık olduğunu bunu yapanlarda biliyordu.  

(Neml 27/57) 
 

َنیِِربَاغْلا َنِم اَھَانْرََّدقُ َھَتأَرْما َِّالإُ َھلَْھأَوُ هَانْیَجَنَأف  
Fe enceynâhu ve ehlehû illâmraetehu kaddernâhâ minel gâbirîn(gâbirîne). 

Böylece onu ve ailesini, hanımı hariç  kurtardık. Onu geride kalanlardan taktir ettik. 

“ehlehû” kelimesi aile anlamına gelmektedir. Bu ayette olduğu gibi, birçok ayette geçen “ehlehû”  
kelimesi sadece kan bağışla oluşan aile değil, benzer sonucu hakeden, aynı yolda yürüyen arkadaş 
gurubu anlamında da Kur’an’ı Kerim’de kullanılmaktadır.  

El-Kadir olan Allah, kullarının tercihine göre sonuçlarını takdir eder. Hz. Lut’un hanımının tercihi ahlaksız 
kavminden yana olduğu için, Rabbimiz de bu şekilde bir son takdir etmiştir.  

Eğer tercih bu yanda olmasına rağmen, o bölgeden çıkmak için onun zorlanması, aslında onun tercihini 
hiçe saymaktır. Herkesin inanmama tercihi vardır. Herkesin sakınmama tercihi vardır. 

Allah bize hür irade vermiş, insanın tercihleri ne kadar zararına olsa da ona kılavuzluk etmek dışında 
müdahale etmemiş, bu şekilde adaletini göstermiştir.  

 

 
5 Hz. Lut'un kavmi, ahlâksız bir kavimdi. Pisliklerin içindeki insanlar, temizleri hazmedemediler. Hz. Lut da 
kavminin içinde, onların hayat tarzlarına hiç uygun olmayan bir peygamberdi ve temiz kalmak istemesi sebebiyle 
kavmi tarafından şehirden mutlaka sürülmesi isteniyordu. 
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(Neml 27/58) 
 

َنیَِرذنُمْلا ُرَطَم ءاََسف اًرَطَّم مِھَْیلَع َانْرَطَْمأَو  

Ve emtarnâ aleyhim matarâ(mataran), fe sâe matarul munzerîn(munzerîne). 

Ve onların üzerine yağmur yağdırdık. Uyarılanların yağmuru 6 ne kötüydü. 

Ayette sözü edilen yağmur, oda bölgenin çökmesi ile oluşan volkanik patlamaya bağlı bir lav, taş ve kül 
yağmuru olduğu anlaşılmaktadır. Bu dehşetli olayın ayrıntıları ayrıca A’raf suresi, Kamer suresi ve Hicr 
suresinde detaylandıracağız.  

Kitab-ı Mukaddes’te (Tevrat’ta) bu olay, tekvin bölümünün 19’a 24-28 pasajında şöyle diyor “ Rab, 
Sodom ve Gomora’nın üzerine gökten ateşli kükürt yağdırdı. Bu kentleri, bütün ovayı, oradaki insanların 
hepsini ve bütün bitkileri yok etti. Ancak Lut’un peşi sıra gelen karısı, dönüp geriye bakınca tuz kesildi. 
İbrahim,  sabah erkenden kalkıp önceki gün Rabbin huzurunda durduğu yere gitti, Sodom ve 
Gomoro’ya, bütün ovaya baktı. Yerden tüten bir ocak gibi duman yükseliyordu. “ 

Bu anlatımda, gerçeklerin arasına serpiştirilmiş yorumları çok net farkettiniz mi? Bizim Kur’an meallerindeki 
parantes içleri var ya, Kitab-ı Mukaddes’lerde parentezler ortadan kaldırılarak, metnin kendisi haline 
gelmiş.  

Kur’an’ı Kerim’de anlatılır ya, “ Sakın içinizde biri geriye dönüp bakmasın!” Buradaki geriye dönüp 
bakmak, neydi biz nasıl anlatmıştık ? Buradaki gibi taş gibi sertleşme mi idi, taş kesme miydi? Bazı tefsirler 
böyle almış çünkü.  

Böyle yorumlamak yanlış olur. Esasen, afetin ayrım yapmayacağı, bölgeyi terk etmeyeni yani inansa bile 
sakınmayanı buharlaştıracağı anlatılmaktadır. Yani iyide olsanız, namuslu da olsanız, namussuzda olsanız, 
farketmez. Eğer siz afet bölgesinde kalırsanız, gözünüz arkada kalırsa, bir şekilde oraya girerseniz bu afet 
sizi de yok edecektir, manasında kullanılmış. 

Kur’an’ın her ayetinde, Rabbimizin rahmetini yine görmekteyiz. O rahmet, “ Keşke uyarılara iltimat 
etselerdi de böyle bir sonla yok olmasalar dı” der gibi Kur’an’ı Kerim.  

 

 
6 Allahû Tealâ hem "emtarna" hem "metaran" hem de "matarul" olmak üzere "yağmur"lu ifadeyi 3 defa 
kullanmış.  
Allahû Tealâ, Lut kavmini bir yağmurla yok etmiş. Uyarılanların yağmuru, kavmi yok eden bir yağmurdur. 
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(Neml 27/50) 
 

َنوُكِرُْشی اََّمأ ٌرْیَخُ َّ�آ َىفَطْصا   َنیِذَّلا ِهِدَابِع َىلَع ٌمَالَسَوِ َِّ�ُ دْمَحْلا ُِلق

Kulil hamdu lillâhi ve selâmun alâ ibâdihillezînestafâ, âllâhu hayrun em mâ 
yuşrikûn(yuşrikûne). 

De ki: "Hamd olsun, Allah'a ve selâm, onun seçtiği kullarına! Allah mı hayırlı yoksa 
onların şirk koştuğu şeyler mi? “ 

Helak olan kavimlerin arkasından, el-Hayr olan Allah’ın esması geliyor. Kavimlerin helak oluşundan sonra 
Allah’ın el-Hayr olması hatırlatılması çok önemli bir nükte barındırmaktadır içinde.  

El-Hayr olandan şerrin sadır olmayacağı ilkesi. Bu yüzden, hamd, övgü  Allah’a tahsis edilmiştir. Şerrin 
sebebi, Hz. Lut’un kavminde olduğu gibi, şehveti ilah edinmek veya Semud kavminde olduğu gibi rant 
ve insanların geleceği ile oynamaktır. Şerrin sebebi budur.  

Selam olsun Allah’ın seçtiği kullara! Allah’ın seçtiği kullar, seçimlerini hak ve hakikat yönünde yapmışlardır. 
Allah seçimlerini rastgele yapmaz. Ahlakı, adaleti, emeği önceleyen kulları seçer. Bu nedenle, hakikat 
yönünde tercih yapanları seçen Rabbimize hamd olsun. 

60,61,62,63 ve 64 ncü ayetler 59 ayetin eşliğinde değerlendirilmelidir. 

(Neml 27/60) 

َناَك اَّم ٍةَجَْھب َتَاذ َِقئَادَح ِھِب َاْنَتبَنَأف ءاَم ءاَمَّسلا َنِّم مَُكل َلَزَنأَو َضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا ََقلَخ ْنََّمأ  
َنُولِدَْعی ٌمَْوق ْمُھ َْلبِ iَّ َعَّمٌ َھلَِإأ اَھَرَجَش اُوتِبُنت َنأ ْمَُكل  

Em men halakas semâvâti vel arda ve enzele lekum mines semâi mâen, fe enbetnâ bihî 
hadâika zâte behcetin, mâ kâne lekum en tunbitû şecerehâ, e ilâhun meallâh(meallâhi), bel 

hum kavmun ya’dilûn(ya’dilûne). 

Veya semaları ve yeryüzünü yaratan ve sizin için gökten su indiren mi? Onunla ağacını 
dahi çıkaramadığınız sulak güzel bahçeler yetiştirdik. Allah ile beraber bir ilah mı? 
Bilakis onlar denk tutan bir kavimdir.  

Bu cümlede farklı zaman ve zeminlerde yaşamış farklı ayetlerle aynı sona duçar olmuş kavimlerin işlediği 
suça bir atıf olabilir. Ortak koşanlar ve koşulanlar farklı olsa da suç aynıdır. O da şirk belasıdır. Kimileri 
zevkini, kimileri menfaatlerini, kimileri lider ve önderlerini Allah’a  yaklaştırır ve şirke düşer.  

Bu ayette “ yağmursuları ile güzel bahçeler yetiştiren” Semud kavmine bir gönderme olduğu 
kanatindeyiz.  



 K u r ’ a n - I  K e r i m  M e a l i  v e  T e f s i r i                                         S a y f a  | 44 

 

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Neml 27/61) 
 

َنَْیب ََلعَجَو َيِساَوَر اََھل ََلعَجَو اًراَھَْنأ اََھلَالِخ ََلعَجَو اًراََرق َضَْرْألا ََلعَج نََّمأ  
َنوَُملَْعی َال ْمُھ َُرثَْكأ َْلبِ Cَّ َعَّمٌ َھلَِإأ اًزِجاَح ِنْیَرَْحبْلا  

Em men cealel arda karâren ve ceale hılâlehâ enhâren ve ceale lehâ ravâsiye ve 
ceale beynel bahreyni hâcizâ(hâcizen), e ilâhun meallâh(meallâhi), bel ekseruhum 

lâ ya’lemûn(ya’lemûne). 

Yoksa arzı karar yeri kılıp ve onun aralarında akarsular kılıp ve orada ağırlıklar kılan ve 
iki deniz arasında perde kılan mı? Allah ile beraber bir ilâh mı? Bilakis, onların çoğu 
bilmiyorlar. 

“Karâr yeri” lafzen, dinlenme yerine gelip bu ayet ile yeryüzünün farklı çoğrafyalarında yaşanmaya 
elverişli kılan manasına gelmektedir.  

“enhâre” ile maksat, nehirlerin kendisi değil, o akarsuların suları kast edilmektedir. Amaç yaşanan yerin 
temiz su kaynaklarına yakınlığı oranında seçilmesine bir gönderme olabilir. 

“ravâsi”, ağırbasan,oturaklı kara  parçaları manasına geliyor, dağ anlamına gelen “cebel”den farklıdır. 
Fakat meallerde hep “dağ” diye meallendirilir. Bu çok yanlış bir meal olur. Çünkü kelime farklı. Bir şeyin 
sabit olması ile başka şeyleri koruması anlamına gelmektedir.  

“hâciz” iki şey arasında ayırıcı birşey koyarak onları bir birinden ayırmak manasına gelmektedir. İki deniz 
arasındaki engel, revasi, yani dev kara  kütlelerinin arasındaki engeleme sıfatından bahsedilmektedir. Bu 
çok büyük bir nimettir, o yüzden burda sayılmıştır. Yani yer kabuğunun altında bulunan sıvı ve akışkan lav 
denizi ile yer üstündeki yaşamın olmazsa olmazı olan suyun, denizlerin birbirinden ayrılması 
anlatılmaktadır. Dev kara kütleleri ile, levhaları ile bunlar birbirinden ayrılmıştır.  

Dünyanın kütlesine nispetle yumurta kabuğundan daha ince olan yer kabuğu ölüm ve yaşam arasındaki 
engeldir. Bu ayet Lut kavminin yaşadığı bölgeye de bir atıf olabilir.  

Hem karar kılınan göl ve nehir yanı hem tektonik çökme sonuçu oluşan helak ile verilen mesaj, Allah’ın 
mülkünde O’nun nimetiyle yaşanmasına rağmen, hayatın kırılganlığını unutup, hiç ölmeyecekmiş gibi 
şehvetlerinin, nefislerinin , maddenin, mülkün, paranın kölesi olan insanın , Allah’ın sünneti, yasalarını hiçe 
sayması sonucunda düşeceği acziyeti anlatmaktadır ve bize hatırlatmaktadır.  
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(Neml 27/62) 

Cَِّ َعَّمٌ َھلَِإأ ِضَْرْألا ءَاَفلُخ ْمُُكَلعَْجیَو َءوُّسلا ُفِشَْكیَوُ هاََعد َاذِإ َّرَطْضُمْلا ُبیُِجی نََّمأ  
َنوُرََّكَذت اَّم ًالیَِلق  

Em men yucîbul mudtarra izâ deâhu ve yekşifus sûe ve yec’alukum hulefâel 
ard(ardı), e ilâhun meallâh(meallâhi), kalîlen mâ tezekkerûn(tezekkerûne). 

Yoksa darda kalan kişi, ona dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü gideren ve sizi 
yeryüzünde halifeler kılan mı? Allah ile beraber bir  ilâh mı? Ne kadar az tezekkür 7 
ediyorsunuz? 

Buradaki “ halife” kelimesi, yeryüzün imar eden, biri gidip arkasından diğeri gelen, bir nesilden sonra 
diğerine ilmi birikimini aktaran manasına geliyor.  

Hayata konan yasalar yüzünden darda kalan, sıkıntı çeken ku, Allah’ın icabetini istiyorsa, Hz. Ömer 
örneğinde oduğu gibi, Allah’ın bir kaderinden, başka bir kaderine gitmek zorundadır.” Bunu yapandan 
kötülük giderilecektir ve Rabbimiz ona icabet edecektir.  

Allah’ın  sünnetine uygun hareket, maddenin meleketunu, insana secde etmesi ile insanı yeryüzünün 
halifesi konumuna çıkaracaktır. Bunun örneği de Hz. Davud ve Süleyman örneğidir. Allah’ın sünnetini ve 
yasalarını doğru kullanarak, o bilgiyi ve teknolojiyi ilerletmişlerdir.  

“ Allah ile beraber bir ilah mı? Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz?” Ayet, bizim tezekkür etmemizi istiyor.  
Şirk, kelime manası olarak “ şerike” fiilinden mastardır. Şirk ve aynı kökten gelen şirket ve müşareket,  
sözlükte mülk ve saltanatta ortak olmak demektir. Bir şeyin birden fazla kişiye ait olduğunu ifade eder. 
Ortak yönetimi anlatır.  

Allah’mı daha hayırlı,  yoksa ona koştukları ortaklar mı? Ifadesinde hayır ve nimetlendirme üzerinden bir 
kıyas yapılmaktadır. Kur’an’ı Kerim’in çoğu yerinde bu kıyası görmekteyiz. Çünkü kıyas, insanın zihninin 
anlaması için çok önemli bir metoddur. Çünkü insan kıyas yaparak, karşılaştırarak anlar.  

İlk kıyası şeytan yapmamıştır. Kıyas anlamak ve anlatmak için yapılır ve Rabca bir metoddur. Düşünmenin 
ürünüdür.  

Şimdi, şirk üzerinde tezekkür edelim, parçaları bir araya getirerek düşünelim.  

 
7 TEZEKKÜR : Bir düşünceyi veya teklifi kabul ya da reddetmeden önce onu iyice değerlendirme anlamında 
terim. 
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Allah, koşulan ortaklıktan hiçbir zarar görmez. Tamam bunu biliyoruz. İnsanların yaptığı kulluktan da 
Allah’a zerre kadar bir fayda yok. Zira O, samed dir, hiçbir şeye ihtiyacı yok. O zaman Allah’a koşulan 
şirk, bir insanın vereceği tepki gibi değerlendirmek aşkın Rab tasavvuruna zarar verecektir. Tefsirlere bakın 
inceleyin, genelde şirk Allah nazarından değerlendirilir. “ Ben o kadar nimet verdim, bana nankörlük etti 
ve Ben’de onu ebediyen cehenneme atacağım” şeklinde hep yorumlandı.  

Dünyanın gelmiş geçmiş tüm müşrikleri, koştukları şirk ve küfürlerle, alemleri yaratan Allah-u Teala’ya zerre 
kadar bir zarar veremez. Bu nedenle şirk konusu, Allah’ın nazarından bakılarak ele alınamaz. Allah, 
aşkındır, süphandır. Yani Allah’ı insan gibi düşünüp şirki anlamak çok yanlış noktalara bizi götürür. Eğer bu 
yapılırsa şirk,soyut, teolojik bir tartışmadan öte geçemeyecektir.  

Sonuç : Dini yorumunu, muradı ilahi zanneden, kendini Allah’ın makamında gören, Allah’ın dininin sahibi 
gibi davranıp suçlayan, yargılayan ve hesap soran, çevresindekileri müşrik ilan eden tekfirci bir tip ortaya 
çıkacaktır, yanlış şirk anlayışından dolayı.  

Çözüm : Şirkin, kullara verdiği zarar ve insanlığın ortak doğruları olan münker pençeresinden ele 
alınmasıdır, Allah penceresinden değil.  

Şirki insan nazarından değerlendirecek olursak; Allah ile birlikte başka ilahları tesis etmek, insan onurunu 
kıran, onu hiçbir hakikati olmayan kişi ve objeler önünde küçülten (bu sınıfsal fark oluşturan sosyal hayat 
doğuruyor. Şirki sosyo psikolojik olarak insana verdiği zarar üzerinden değerlendirmemiz lazım) tek olanı 
tek bilip, O’nun  dışındakileri reddetmek, toplumdaki sınıfsal, eritik ve ruhbancı sınıfı niyetini yok edip her 
insanı eşit ve daha adil bir muhatap seviyesine yükseltecektir.  

Dua ve isteklerde, aracı ve ruhbanları işlevsiz kılmak, insan ve toplumun üzerinde nemalanan , onları 
inançlar ile kontrol edip baskı kuran her girişimi de boşa çıkaracaktır. Şirki sadece inançsal olarak almak, 
buz dağının görünen yüzünü eritmeye çalışmaktır. Müşrik kafa,bölücü ve parçalayıcıdır. Bunu o 
pastadan, el-Rezzak olan Allah’ın herkese yetecek kadar gönderdiği rızıkdan d aha büyük pay alıp, 
başkalarının hakkını gasp etmek için yapar. Tevhid ise, adalet ve eşitlik ve paylaşma üzerine inşaa olmuş 
bir ahlaki tasavvurun meyvesidir.  

Tek ilah, ortah ata, aynı hammedden yaratılma gibi ayetlerin en önemli amacı, Kur’an’ı Kerim’de sürekli 
bu bize hatırlatılır, insanların üstünlük iddiası ile bir grubun diğerini sömürerek ezilmesini ve sınıfsallığı yok 
etmek içindir. Eşitlik ve adaleti tesis içindir. 
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(Neml 27/63) 

َْيَدی َنَْیب اًرُْشب َحَایِّرلا ُلِسُْری نَمَو ِرَْحبْلاَو َِّربْلا ِتاَُملُظ يِف ْمُكیِدَْھی نََّمأ  
َنوُكِرُْشی اَّمَعُ َّ. َىلَاَعتِ َّ. َعَّمٌ َھلَِإأ ِھِتَمْحَر  

Em men yehdîkum fî zulumâtil berri vel bahri ve men yursilur riyâha buşren beyne 
yedey rahmetihî, e ilâhun meallâh(meallâhi), teâlallâhu ammâ yuşrikûn(yuşrikûne). 

Yoksa sizi, denizin ve karanın karanlığından hidayete erdiren mi? Rahmetinin önünde 
müjdeleyici olarak rüzgârlar gönderen mi? Allah ile beraber bir ilâh mı? Yüce Allah, 
onların şirk koştuğu şeylerden yücedir (münezzehtir). 

Kara ve denizin karanlıkları kullanını, aslında insanın en yalnız ve caresiz olduğu anlara bir göndermedir. 
Rahmetin önünde rüzgarları müjdeci olarak göndermesi, ilahi yardımın insanın anlayamayacağı kadar 
dolaylı ve iç içe geçmiş bağlantılı yapısından dolayıdır. Yani bir sebep-sonuç ilişkisine göre muhataba 
ulaşır.   

Bu dolaylı, Allah’ın sünnetine uygun yardımı tezekkürden uzak düşen zihinlerin anlayamayıp aracılar 
koşması hakikati bize hatırlatılıyor. Yani Allah’ın, dolaylı yoldan, sünnetullah cercesindeki yardımı kullar 
fark edemeyince , doğrudan somut elle tutulur, gözle görülür putlar yardımcılar ediniyorlar.  

Buradaki “ teala”, Kur’an’da , Allah’ın yüceliğini dile getirmek için kullanılan bir kelime. Tefaul formunda 
getirilmesi , mübalağa içindir. Teala kelimesinin asıl anlamı, insanı yüksek bir yere çağırmaktır. Teala diyen 
kimse, sanki yüceliğin olduğu yere onu çağırıyor demektir.  

(Neml 27/64) 

ُْلقِ Cَّ َعَّمٌ َھلَِإأ ِضَْرْألاَو ءاَمَّسلا َنِّم مُُكقُزَْری   نَمَوُ ُهدیُِعی َُّمث َقْلَخْلاُ َأدَْبی نََّمأ
َنیِقِداَص ُْمتنُك ِنإ ْمَُكناَھُْرب اُوتاَھ  

Em men yebdeul halka summe yuîduhu ve men yerzukukum mines semâi vel 
ard(ardı), e ilâhun meallâh(meallâhi), kul hâtû burhânekum in kuntum 

sâdikîn(sâdikîne). 

Yoksa örneksiz yaratan,  sonra da onu iade eden ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran 
mı? Allah ile beraber bir ilâh mı ? De ki: "Eğer siz sadıksanız, getirin delillerinizi." 

Allah’ın sünnetini, sebep-sonuç ilişkisini hiçe sayarak, duygusallıkla mucizevi yardımlar beklemenin, akli 
delillerle gözlemlenen bir mahiyeti yoktur.  

Er-Rezzak olan Allah, insana rızkı yeterince göndererek, onu kimseye aracı yapacak ve başkasına dua 
edecek kadar mahrum durumda bırakmamıştır.  



 K u r ’ a n - I  K e r i m  M e a l i  v e  T e f s i r i                                         S a y f a  | 48 

 

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Ancak şirk kafasının yansıması olarak, parçalama ve bölme eylemi, toplumu kast sistemi ve sınıfsal 
farklılıklara ayırarak zulmü üretmiştir.  

Allah’ın kullar için yarattığı rızkın adil dağıtılması ve ulaştırılmasına engel olur şirk mantığı. Dünyada hiç sınır 
olmasa, insanlar mülk Allah’ındır şuuru ile emanete mülkiyet nazarı ile baksa, herhalde cenneti dünyada 
yaşarız. O yüzden Rabbimiz şirke büyük bir zulümdür diyor.  

Lütfen şirki, çevremizdeki insanlara verdiği zarar çercevesinde değerlendirelim. Bırakalım teolojik 
tartışmaları. 

(Neml 27/65) 
 

َنُوَثعُْبی َناََّیأ َنوُُرعَْشی اَمَوُ Cَّ َِّالإ َبَْیغْلا ِضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا يِف نَم َُملَْعی َّال ُلق  

Kul lâ ya’lemu men fîs semâvâti vel ardıl gaybe illâllâh(illâllâhu) ve mâ yeş’urûne 
eyyâne yub’asûn(yub’asûne). 

De ki: "Göklerde ve yerde gaybı, Allah'tan başka kimse bilemez. Ve ne zaman 
dirileceklerinin şuurunda olamazlar." 

Gayb, gizli kalmak, gizlenmek, görünmemek, gözden kaybolmak anlamındaki “gabe” fiilinden mastar 
veya gizlenen, hazırda olmayan şey manasında isim veya sıfat olarak geliyor.  

Genel olarak, duygulardan ve insan ilminden gizli olan herşey için bu kelime kullanılır. Gaybin zıddı, 
şehade dir. Şehade, bilinen, görülen demektir. Gaybın sınırını şehade belirler. Şahid olunan şeyler.  

Gayb, mutlak ve mukayyet olmak üzere ikiye ayrılır. Mutlak olan, burada ifade edildiği gibi, sadece ve 
sadece Allah’ın bildiği, yeniden dirilme zamanı gibi bir gelecekle alakalı konulardır.  

Mukayyed olan ise, bir şarta, engele bağlı gayb alanıdır. Bu engel veya şart ortadan kalktığında, gayp 
alanındaki şahadet alanına geçmiş olur.  

Gaybin esası, mevcut olmamak değil, herhangi bir sebeple fark edilmemektir. Düşünün, b ir dağda 
maden var mı? Yok mu? , o gayb alanıdır. Bilemeyiz, bir engel var.  Eğer siz çalışır, o engelleri kaldırır,kazı 
yaparsanız , artık o gaybi olan bilgi size şahadet alemine yükselmiş olacaktır.  

Dirilmenin zamanı değil, şuuru önemlidir. Zamanı mutlak gayb dır. Fakat şuuru bizde olması gerekir. Bir 
önceki ayet, kesin bilgiye ulaştıran delil ve hüccet manasında burhan ile bitince,burada konu gaybi 
alandaki bilgi ve şuura getirilmiştir. O zaman bu iki ayeti birleştirdiğimizde, burhan ve gaybı birleştirdiğimiz 
de ne elde ediyoruz? Kişi neyi bildiği kadar, neyi bilmeyeceğinin de şuurunda olmalıdır.  

Burada şu anlatılmaktadır ki; şirk, bilgisiz ve delilsiz olarak gaybı taşlayıp, kendine ve başkasına zulümdür. 
Burada gayb olan, gözlem, bilgi ve teknoloji ile bilinemeyecek olan gerçeklerdir ve gelecektir. Bu bilgiyi 
bize sadece ve sadece vahiy verebilir. Ölümden sonrasını teknoloji bilgisi bize anlatamaz,ancak vahiy 
anlatır, o mutlak gayb alanıdır.  



 K u r ’ a n - I  K e r i m  M e a l i  v e  T e f s i r i                                         S a y f a  | 49 

 

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Neml 27/66) 

اَھْنِّم مُھ َْلب اَھْنِّم ٍّكَش يِف ْمُھ َْلب ِةَرِخْآلا يِف ْمُھُمْلِع َكَراَّدا َِلب  
َنوِمَع  

Beliddâreke ilmuhum fîl âhırati, bel hum fî şekkin minhâ, bel hum minhâ 
amûn(amûne). 

Bilakis, ahiret ilmi onlara aralıksız gelmektedir. Ancak onlar, ikilem içindeler. Aksine , 
onlar, ona karşı kördürler. 

Gayb ile bilgiler geliyor, ancak onlar şahadet aleminde olmadığı için ikileme düşüyorlar. Buradaki 
“iddâreke” kelimesinin aslı “ teddâreke”dir. Tedarük, ardı ardına yetişip ulaşmak, diğer bir ifade ile 
aralıksız, birbiri ardınca gelmek, ara vermeden gelmek, katılmak demektir. 

“şekk” ise “şekeke” kökünden gelmekte olup, bir şeyin ikiye ayrılması veya iki adet olmasıdır. Dolayısıyle 
ihtimal ikiye indiğinde “şekk” kelimesi kullanılır. Yani ikilem. İhtimal ikiden fazla ise “şekk” denmez.  

Her zaman ilim, şuur oluşturmaya yetmez. Hakikat ile yüzleşerek,menfaatlerin oluşturduğu körlüğü yenmek 
gerekir.Gayba iman böyle gerçekleşir.  

Ayetteki ahiret, sadece öldükten sonraki alan değildir, ahir gelecektir, bir şeyin arkasıdır, ardını anlatır. 
Hakikate karşı kör olmak, kısa vadeli getirisi, uzun vadeli götürüsü bize burda hatırlatılıyor. Bunu Neml suresi 
72 de detaylandıracağız. 

Manevi körlerin yaptığına küfür, örtme, yapana da kâfir, örten derler.  

(Neml 27/67) 

َنوُجَرْخَُمل اَّنَِئأ َانُؤَابآَو ًاباَُرت اَّنُك َاذَِئأ اوَُرفَك َنیِذَّلا َلَاقَو  

Ve kâlellezîne keferû e izâ kunnâ turâben ve âbâunâ e innâ le 
muhracûn(muhracûne). 

Ve örtenler dediler  ki: "Babalarımız ve biz toprak olduktan sonra gerçekten çıkarılacak 
mıyız?" 

Ahirle ilgili bir bilgi istiyorlar.  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

 

(Neml 27/68) 
 

َبٰاَو ُنَْحن َاذٰھ َانْدِعُو َْدَقل َنی۪لََّوْالا ُری۪طاََسا َّٓالِا آَذٰھ ْنِا ُۙلَْبق ْنِم َانُ۬ؤآ  

Lekad vuıdnâ hâzâ nahnu ve âbâunâ min kablu in hâzâ illâ esâtîrul evvelîn(evvelîne). 

Andolsun ki bu, bize ve daha önce de babalarımıza vaad edilmişti. Ancak bunlar 
evvelkilerin masallarıdır.  

Kıssalara evvelkilerin masalı denmiyor, “yeniden dirilişe “ evvelkilerin masalı diyorlar. Bu da yanlış anlaşılan 
bir konu olmuş.  

(Neml 27/69) 
 
 

َنی۪مِرْجُمْلاُ َةبِقاَع َناَك َفْیَك اوُرُظْنَاف ِضَْرْالا يِف اوُری۪س ُْلق  
Kul sîrû fîl ardı fanzurû keyfe kâne âkibetul mucrimîn(mucrimîne). 

De ki: "Yeryüzünde dolaşın! Böylece bakın, mücrimlerin  akıbeti  nasıl oldu?"  

Araplar, Semud’u, Lut kavmini,  Ad kavmini geçmişlerin masalları diye yalanlamıyorlar, zaten bildikleri 
kavimler, yolda geçerken onların kalıntılarını görüyorlar. Bu kavimlerin nasıl helak olduklarını biliyorlar, 
buna da geçmişin masalları demiyorlar. Sadece yeniden dirilmeye böyle diyorlardı.  

Tarih boyunca gelip geçmiş değişik kuşaklarda ve birbirini izleyen suç ve suçlulara ibret nazarında 
bakıldığında, kimsenin yaptığının aslında yanına kâr kalmadığı görülmektedir. Suçlular, hakikatten ve 
adaletten kaçarak oluşturmaya çalıştıkları hayatlarında zahiren mutlu ve huzurlu görünse de yaşadıkları 
psikoloji travma ve  pişmanlıklar onları bir ömür takip edecektir. Öldükten sonra da bu azap, şiddet ve 
mahiyet değiştirerek, artarak devam edecektir.  

Dünyadaki hiçbir suçun getirisi, kaybettirdiklerinden daha fazla değildir. Bu Kur’an’i bir ilke okuyacağız 
şimdi: 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

 

 

(Neml 27/60) 
 

َنوُرُكَْمی اَّمِم ٍقْیَض ي۪ف ْنَُكت َالَو ْمِھَْیلَع ْنَزَْحت َالَو  
Ve lâ tahzen aleyhim ve lâ tekun fî daykın mimmâ yemkurûn(yemkurûne). 

Ve artık onlara üzülme ! Ve onların kurguladığı planlardan  bir sıkıntı içinde olma! 

Bu ve devam eden ayetler, Hz.Peygamber üzerinden bir onu destekleme, onun davasını destekleme ve 
teselli etme babında gelecek.  

Buradakı kayıp, Allah Resulü, insanlara birşey anlatıyor. Ona geçmişlerin, eskilerin masalları muamelesi 
yapıyorlar. Akrabalarını, arkadaşlarını teker teker kaybediyor. Hz. Muhammed’in bildiği, tanıdığı kişilerin 
kısa vadeli menfaatleri seçerek kayıp gitmelerinin oluşturduğu hüzündür.  

Hz. Muhammed’in suç ve ahlaksızlıklara karşı yaptığı anlatımları, efsaneye, mite dönüştürme cabaları , 
gelecek ile ilgili kehanetler üreten  bir yalancı gibi lanse etme planları doğal olarak Hz. Nebi’yi derinden 
üzmektedir.  

(Neml 27/71) 
 
 

َنی۪قِداَص ُْمتْنُك ْنِاُ دْعَوْلا َاذٰھ ىٰتَم َنُولُوَقیَو  
Ve yekûlûne metâ hâzâl va’du in kuntum sâdıkîn(sâdıkîne). 

Ve dediler ki: "Eğer sözünüze sadıksanız, bu vaad edilen ne zamanmış?"  

Allah Resulü, diğer Resuller gibi bölge halkını bir afetle uyarmadı, çünkü bölge konuraklıydı. Onun uyarısı, 
son saat ile ilgiliydi.  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Neml 27/72) 
 
 

َنُولِجَْعتَْست ي۪ذَّلا ُضَْعب ْمَُكل َفِدَر َنوَُكی َْنا ىٰٓسَع ُْلق  
Kul asâ en yekûne radife lekum ba’dullezî testa’cilûn(testa’cilûne). 

 

De ki: "Belki de acele istediklerinizin bir kısmı sizi takip ediyordur ." 

Helakı istiyorsunuz ama, yaptığınız kötülükler sizi içten içe helak ediyor, sizi takip ediyor.  

 

 

(Neml 27/73) 
 

َنوُرُكَْشی َال ْمُھََرثَْكا َّنِكٰلَو ِساَّنلا َىلَع ٍلَْضف ُوَذل َكَّبَر َّنِاَو  

Ve inne rabbeke le zû fadlın alân nâsi ve lâkinne ekserehum lâ yeşkurûn(yeşkurûne). 

Ve muhakkak ki senin Rabbin, insanlara karşı fazl (lütuf) sahibidir. Ve lâkin onların çoğu 
şükretmiyorlar. 

 
(Neml 27/74) 

 

َنُونِلُْعی اَمَو ْمُھُرُودُص ُّنُِكت اَم َُملَْعَیل َكَّبَر َِّناَو  
Ve inne rabbeke le ya’lemu mâ tukinnu sudûruhum ve mâ yu’linûn(yu’linûne). 

Ve muhakkak ki senin Rabbin, şüphesiz onların göğüslerinde gizli olanı da 
açıkladıklarını da bilir. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Neml 27/75) 
 

ٍنی۪بُم ٍبَاتِك ي۪ف َّالِا ِضَْرْالاَو ِءآَمَّسلا يِف ٍَةبِئآَغ ْنِم اَمَو  

Ve mâ min gâibetin fîs semâi vel ardı illâ fî kitâbin mubîn(mubînin). 

Ve gökte ve yeryüzünde gaib (gizli) ne varsa Kitab-ı Mübîn (Levh-i Mahfuz)'de vardır. 

Ayetteki “ gâibe”  kelimesi, mübalağa için getirilir, manası insana gizli olan herhangi birşey demektir. 
Kitab-i Mübin kelimesi, gök ve yer ile birlikte geldiği için , biz bunu “tabiat kitabı” olarak anlamamız çok 
daha doğru olur. Çünkü bir alttaki ayette Kur’an’ı Kerim’den bahsedecek.  

Yani Rabbimiz burada : “ Gök ve yer tabiat kitabını ifade eder ki,bu kitap keşfedenlere ve okumasını 
bilenlere mübindir.  

 
(Neml 27/76) 

 

َنُوفَِلتَْخی ِھی۪ف ْمُھ ي۪ذَّلا ََرثَْكا َلی۪ءآَرِْسا يَ۪ٓنب ىٰلَع ُُّصَقی َنٰاُْرقْلا َاذٰھ َِّنا  
İnne hâzâl kur’âne yakussu alâ benî isrâîle ekserallezî hum fîhi yahtelifûn(yahtelifûne). 

Muhakkak ki bu Kur'ân, İsrailoğulları'nın ihtilâf 8 ettiği şeylerin çoğunu kıssa eder.  

Kıssa kelimesi, esas olarak izlemek, iz takip etmek anlamında kullanılır. Daha çok bir haberi nakletme, bir 
olayı atlayarak, önemli kısımlarını seçerek anlatma, hikaye etmeye denir.  

Bu ayette, konunun İsrailoğullarına getirilmesi dikkat çekici. Kitab-ı Mukaddes’te Hz. Davud , Süleyman 
ve Lut kıssası detaylı olarak anlatılır ama Semud kıssasından bahsedilmez. Demek ki burada, Hz. 
Muhammed Semud kıssasını anlattığı için böyle bir tepki gelmiş olabilir ve o yüzden Rabbimiz burada o 
tepkiye karşı bir ifade kullanıyor. İtiraf ettikleri şeyler var. Bazıları kabul ediliyor, bazıları Tevrat’ın dışındaki 
şeylerden anlatılıyor şeklinde. Onların çoğunu Biz size kıssa ediyoruz, hepsini anlatmıyoruz ki. Sadece size 
lazım olan yerlerini anlatıyoruz şeklinde, yine Hz. Peygamberi koruma amaçlı bir ayettir.  

 
8 Bir meselede ayrı ayrı görüşlerin ortaya çıkması anlamında terim. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

 

(Neml 27/77) 
 

َنی۪نِمْؤُمْلِلٌ ةَمْحَرَو ًىدَُھلُ ھَّنِاَو  

Ve innehu le huden ve rahmetun lil mu’minîn(mu’minîne). 

Ve muhakkak ki O, inananlar için mutlaka Hidayet ve Rahmet9'tir. 

Kur’an ve kıssalar ancak Rahmet temelli okunursa, hidayet rehberi, yol gösterici olur. Bu ilke “ Rahman 
Kur’an’ı öğretti” şeklinde Rahman suresi 2 nci ayetinde geçmektedir. 

Bizde bu nedenle yukarıda anlatılan, helak olan kavimler de dahil, tüm Kur’an kıssalarını Rahmet ve 
merhamet nazarından okunması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü o zaman ancak bize yol gösterecek. 
Azap, kahır,intikam nazarından değil, helak olan kavimleri, rahmet nazarından değerlendirirsek, onlar 
bize bir kurtuluş bileti olacak.  

Bu usul, Kur’an algımızı mutlaklaştırmamayı ve hesap sorucu olmamayı da bize öğretti. Nasıl? 78 nci 
ayette  

 

(Neml 27/78) 
 
- 

ُۚمیَ۪لعْلا ُزیَ۪زعْلا َوُھَو ۪ۚھِمْكُِحب ْمَُھنَْیب ي۪ضَْقی َكَّبَر َِّنا  
İnne rabbeke yakdî beynehum bi hukmihî, ve huvel azîzul alîm(alîmu). 

Muhakkak ki senin Rabbin, onların arasında kendi hükmünü verecektir. Ve O; 
Azîz'dir , Alîm'dir (en iyi bilen). 

Aman aman sen hüküm verici hesap sorucu olma. Bırak hükmü Allah’a, sen sadece tebliğ et. Çünkü o 
Allah, Aziz’dir, izze tsahibidir, ve Alim’dir, herşeyi bilendir.  

 
9 “Kur'ân-ı Kerim, mü'minler için hidayet ve rahmettir.” Öyleyse âyet-i kerime belli bir hüküm koyuyor. Mü'min 
olmayanlar hidayete eremezler, Allah'ın rahmetine muhatap olamazlar.  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

İzzet ve şeref, Alim ise her şeyi tüm künhüne varıncaya kadar bilmektir. Biz tüm detaylarını bilmiyoruz ki 
hesap sorucu olalım. İnsanları müşrik, münafık ilan edelim. Hükmü, hesabı Aziz ve Alim olan Allah’a 
bırakmak, ilmin izzetindendir. Ayrıca hükmü Allah’a bırakmak bizi koruyacaktır.  

azîzil alîm(alîmi) 

Aziz, Allah’ın eşsiz ve benzersiz izzetini ifade eder.Aziz ve Alim isminin birlikte gelmesi, eşsiz ve benzersiz 
bir bilgiyle birleşmesidir. Her şeyi bilip de güçsüz ve iktidarsız olan, bilgisini fiile dönüştüremez. Çok güçlü 
olup da bilmeyen, gücünü yanlış kullanır. Aziz ve Alim olan Allah bu ikisinden de beridir. 

Aziz ismi Alim ile birlikte, genellikle varlık için Allah tarafından konulmuş yasalar bağlamında gelir. İlk isim 
bu yasaların üstünlüğüne delalet eder. İkinci ise “Neden öyle? Muhtemel sualine cevap sadedinde gelir. 
Mesela şu ayet :  

 
(Neml 27/79) 

 
ِّٰ. َىلَع ْلَّكََوَتف ِنی۪بُمْلا ِّقَحْلا َىلَع َكَّنِا ۜ  

Fe tevekkel alâllâh(alâllâhi), inneke alâl hakkıl mubîn(mubîni). 
 

Böylece sen, Allah'a tevekkül10 et. Muhakkak ki sen, apaçık  hak üzeresin. 

Hesap sorucu olmayınca, Allah’a tevekkül etmiş oluyorsunuz. 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Allah’a güvenip dayanma anlamında terim. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

 

(Neml 27/80) 
 

َنی۪رِبْدُم اْوَّلَو َاذِا َءآَعُّدلا َّمُّصلا ُعِمُْست َالَو ىٰتْوَمْلا ُعِمُْست َال َكَّنِا  

İnneke lâ tusmiul mevtâ ve lâ tusmius summed duâe izâ vellev mudbirîn(mudbirîne). 

Muhakkak ki sen, ölülere işittiremezsin ve arkasını dönüp kaçan sağırlara da 
işittiremezsin.11 

Maddi sağır ve ölü zaten hiçbir şey işitmez. Buradaki anlatılan meftadan maksat, hakikati duymayacak 
kadar insanlığını öldürmüş, vicdanının sesine sağır olmuş tiplerdir.  

Bu kişilere ısrar, tercihe saygısızlıktır ki, bu da saygısızlığı ve şiddeti doğurur. Zaten iman, hakedilmiş bir süreç 
olmalı.  

Arkasını dönmek, muhatabın tercihini ifade eder. Herkesin tercihine aleyhinde de olsa, saygı duymak 
gerekir.  

 
(Neml 27/81) 

 

َنوُمِلْسُم ْمَُھف َانِتَایٰاِب ُنِمُْؤی ْنَم َِّالا ُعِمُْست ِْنا ْۜمِھَِتلَالَض ْنَعِ يُْمعْلا يِداَھِب َتَْنا آَمَو  
Ve mâ ente bi hâdîl umyi an dalâletihim, in tusmiu illâ men yu’minu bi âyâtinâ fe hum 

muslimûn(muslimûne). 
Ve sen, körleri dalâletlerinden hidayete çeviremezsin. Sen, ancak âyetlerimize 

inananlara işittirebilirsin. Artık onlar, teslim olanlardır. 

İmtihanda olan her insanda,hak ve hakikati, doğru ve yanlışı ayıracak bir potansiyel vardır. Ancak bazı 
doğru ve gerçek, insanın menfaati ile ters düşerse,kişi hakikati duymaktan uzaklaşabilir. Bu halin sonu 
manevi bir körlüktür. Doğruyu bilir ama görmezlikten gelir. 

 

 
11 Ölüler, sağırlar, körler, idraksizler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı 
dilemeyenlerin gözleri kördür, kulakları sağırdır, kalpleri idraksizdir; görme, işitme, idrak hassaları mühürlüdür.  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Neml 27/82) 

ّلَُكت ِضَْرْالا َنِمً ةَّبآَد ْمَُھل َانْجَرَْخا ْمِھَْیلَع ُلَْوقْلا ََعقَو َاذِاَو َانِتَایٰاِب اُوناَك َساَّنلا ََّنا ْۙمُھُمِ  
َ۟نُونِقُوی َال  

Ve izâ vakaal kavlu aleyhim ahracnâ lehum dâbbeten minel ardı tukellimuhum 
ennen nâse kânû bi âyâtinâ lâ yûkınûn(yûkınûne). 

Ve onların üzerine (son saat) söz vuku bulunca, onlara arzdan dabbe çıkarırız. 
İnsanların (Kitap’taki) âyetlerimize yakin hasıl etmediklerini söyleyecek. 

Dabbe; kelime manası olarak hafif yürüme, debelenme demektir. Hayvanlar ve haşereler için kullanılır.  
Bakın dep dep diye yürüdüğü için. Bunun yanısıra içkinin bedene yayılması ve bir çürüğün etrafına sirayet 
etmesi gibi hareketi gözle görülebilcek şekilde fark edilenlere de dabbe denir.  

Dabbe nin sözlük manası : Hareket ettiği için canlı demişler. Aslında canlı dediğimiz şey “hay” 
kökündendir. Hayvanda ordan gelir.  

Dabbe çok yavaş ilerlemek ve ilerlerken ses çıkarmak demektir.  

“ahracnâ lehum dâbbeten minel ardı “ “Onlara arzdan dabbe çıkarırız” yerden bir dabbe çıkarırız. 
İnsanların kitaptaki ayetlerimize yakin hasıl etmediklerini onlara söyler bu dabbe." 

Dabbe ne diyor : Siz bu ayetlere iman etmemiştiniz. Yerden çıkan dabbi insanlara bunu söylüyor. Burdan 
sazı alıp yürümüşler malesef. Dabbe kıllı bir canvardır, mehdi gelir bunu öldürür. İsa ona tabii olur. Böyle 
bir efsane üretmişler. Bu ayetleri yine Kur’an ile anlayacağız.  

Kur’an’ı Kerim’de arapçasını okuduğumuz “ ahracna lehum dabbeten minel ardı” ayeti başka nerede 
geçmektedir. 

Zilzal suresinin 6 ncı ayetinde geçmektedir. Zilzal suresi son saatten bahsetmektedir.
Ne zaman oluyor bu? Son saatte. Neml Suresi ne 

zamandı? Vuku bulduğunda. Kıyamet alameti olmaz. Aniden olan birşeyin alameti olmaz. Hiç 
ummadıkları bir zamanda olacak. Artık  son saat vuku bulmuş, dünya depremlerle sallanıyor ve yerden 
bir ağırlık çıkıyor. Çıkan birşey , birşey söylüyor. “ Ve insanlar ne oluyor buna “ deyince. Demek ki insanlar 
yaşıyor o anda. Son saatin dehşetini insanlar görüyor. İnsanlar diyor “yav bu yere ne oluyor böyle, çok 
acaip sarsılıyor, içinden laflar. Sıcak sular fışkırıyor.Çünkü beklemiyorlar, alameti yok. “ İşte o gün yer 
yaptıklarınızı size ihbar edecek” Kim söylüyor bize? Dabbetül Arz. 

Dabbetül arz kalkıp ne diyordu “ siz ayetlere iman etmemiştiniz” burada ne diyor. “İşte o gün yer 
yapılanları ihbar ederek söyler” Çünkü Rabbin ona vahyetmişti. Rabbimiz kime vahyetmiş? Kıllı bir varlığa 
mı ? Canavara mı? Hayvana mı? . Yere vahyetmiş.  

Allah’ın vahyetmesi, ona önceden koyduğu kanunudur. Yani yerden çıkan o son saatin belirtileridir. 
Dabbe burada harekete nispet edilmiştir, canlılığa değil.  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Neml 27/83) 
 
 

ّذَُكی ْنَّمِم اًجَْوف ٍةَُّما ِّلُك ْنِم ُرُشَْحن َمَْویَو ْمَُھف َانِتَایٰاِب ُبِ  
َنوُعَزُوی  

Ve yevme nahşuru min kulli ummetin fevcen mimmen yukezzibu bi âyâtinâ fe hum 
yûzeûn(yûzeûne). 

Ve o gün, bütün ümmetlerden, âyetlerimizi yalanlayanları grup grup haşredeceğiz. 
Böylece onlar biraraya getirilir. 

Buradaki “ ümmet ”kelimesi, kendi iradeleri ile veya bir zorlama sonucu aynı yerde, aynı zamanda, aynı 
ortamı paylaşan, ortak payda da biraray gelen, yaşayan toplulukların tamamına Kur’an ümmet diyor. 
Bunların insan olmasına da gerek yok.Yani bir amaç için, yaşamak için biraraya gelmiş. Bunu bize enam 
suresi şöyle anlatıyor. 

 
(Neml 27/84) 

 

َنُولَمَْعت ُْمتْنُك َاذاََّما اًمْلِع اَھِب اوُطیُ۪حت َْملَو ي۪تَایٰاِب ُْمتْبَّذََكا َلَاق ُ۫ؤآَج َاذِا ٓىّٰتَح  

Hattâ izâ câû kâle e kezzebtum bi âyâtî ve lem tuhîtû bihâ ılmen em mâzâ kuntum 
ta’melûn(ta’melûne). 

Onlar geldikleri zaman denildi ki : "Ayetlerimi ilmen ihata etmeden mi yalanladınız, 
yaptığınız nedir? 

Ilk sorulan soru bu. Bu insanlar ayetleri yalanlayan insanlar. Ayet, delil ve işaret demektir. Allah, bize delil 
ve işaretleri göndermiş, siz bunları ilmen ihata etmeden yalanlamışsınız,demektedir. Kur’an, burada bir 
ilke öğretiyor. Hiçbir konudaki verileri, tam incelemeden, farklı açılardan bakmadan, hüküm vermemek, 
peşin hükümlü bir sonuca varmamak gerektiği bu ayette bize ilke olarak konmuştur. 

Ancak insanlardan çoğu, menfaatine geleni kabul etme eylemindedir. Kolay olanı kabul etme 
eylemindedir. İhata etmek, çaba ister, emek ister.  



 K u r ’ a n - I  K e r i m  M e a l i  v e  T e f s i r i                                         S a y f a  | 59 

 

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Neml 27/85) 

 

َنُوقِطَْنی َال ْمَُھف اوَُملَظ اَمِب ْمِھَْیلَع ُلَْوقْلا ََعقَوَو  

Ve vakaal kavlu aleyhim bimâ zalemû fe hum lâ yentıkûn(yentıkûne). 

Ve zulümleri sebebiyle onların üzerine sözü vaki oldu . Artık onlar konuşamaz. 

Önyargılı, kıt bir bakış açısı ile tek taraflı değerlendirip, sürekli kendine yontarak konuları değerlendirdikleri 
için bu, hem kendilerine, hem çevresindekilere, hem mahlukata zulümle sonuçlanan bir hayat 
doğurduğu için böyle bir akıbete çarptırılıyorlar.Zulüm, Allah’ın tayin ettiği sınırların dışına taşmak, hakkı 
terk edip batıla sarılmak, hakkı meşru yerinden alıkoymak.  

Bunun zıddı hikmet, bir şeyi ait olduğu yere koymaktır. Servet yerinde kullanılmazsa zulüm olur. Akıl yerinde 
kullanılmazsa zulüm üretir. Bir hayvana yapılmış zulüm, aslında o hayvanı yaratana yapılmış bir zulümdür. 
Çünkü o, Allah’ın bir eseridir. O yüzden biz, yaratılanı, yaratandan dolayı severiz.  

“ Artık konuşmamak”, aslında suçlunun , suçu kabul edecek kadar objektif olarak yargılandığını bize 
anlatmaktadır. Artık söylecek bir söz bulamıyor ve kabul ediyor.  

(Neml 27/86) 
 
 

ٍتَایَٰال َكِلٰذ ي۪ف َّنِا ۜاًرِصْبُم َراَھَّنلاَو ِھی۪ف اُونُكَْسیِل َلْیَّلا َانَْلعَج اََّنا اْوََری َْمَلا  
َنُونِمُْؤی ٍمَْوقِل  

E lem yerav ennâ cealnâl leyle li yeskunû fîhî ven nehâra mubsırâ(mubsıran), inne fî 
zâlike le âyâtin li kavmin yu’minûn(yu’minûne). 

Görmediler mi içinde sükun bulsunlar diye geceyi ve görsünler diye gündüzü nasıl 
kıldık? Muhakkak ki bunda inanan kavim için ayetler vardır. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Neml 27/87) 
 

 

ْنَم َّالِا ِضَْرْالا يِف ْنَمَو ِتاَوٰمَّسلا يِف ْنَم َعَِزَفف ِروُّصلا يِف َُخفُْنی َمَْویَو  
ُّٰ. َءآَش َنی۪رِخَادُ هَْوَتا ٌّلُكَو ۜ  

Ve yevme yunfehu fîs sûri fe fezia men fis semâvâti ve men fîl ardı illâ men 
şâallâh(şâallâhu), ve kullun etevhu dâhırîn(dâhırîne). 

Ve sur'a üfürüldüğü gün, Allah'ın diledikleri hariç, semalarda ve yeryüzünde olanlar 
dehşete kapılır. Ve herkes boyunları bükük olarak ona geldiler. 

“Allah’ın diledikleri hariç”, aslında bu ne demek , bu günü bekleyenlerdir.Allah vaad etti, böyle bir gün 
gelecek. Ölümü bekleyenler, ölüm sonrasına hazırlık yapanlar dehşete kapılmazlar. Çünkü onlar çalıştılar, 
çalıştıklarının karşılığını görecekler.  

 

(Neml 27/88) 
 

ي۪ٓذَّلاِ ّٰ. َعْنُص ِۜباَحَّسلا َّرَم ُّرَُمت َيِھَوً َةدِماَج اَُھبَسَْحت َلَابِجْلا ىََرتَو  
َنُوَلعَْفت اَمِب ٌری۪بَخُ ھَّنِا ٍۜءْيَش َّلُك ََنْقَتا  

Ve terâl cibâle tahsebuhâ câmideten ve hiye temurru merras sehâb(sehâbi), 
sun’allâhillezî etkane kulle şey’in, innehu habîrun bimâ tef’alûn(tef’alûne). 

Ve dağı görürsün, onu hareketsiz sanırsın. O, bulutun sürüklenmesi gibi sürüklenir. Bu 
herşeyi sağlam yapan Allah'ın yaratmasıdır. Muhakkak ki O, yaptıklarınızdan 
haberdardır. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Neml 27/89) 
 

َنُونِمٰا ٍذِئَمَْویٍ عََزف ْنِم ْمُھَو ۚاَھْنِم ٌرْیَخُ َھَلف َِةنَسَحْلاِب َءآَج ْنَم  

Men câe bil haseneti fe lehu hayrun minhâ, ve hum min fezein yevmeizin 
âminûn(âminûne). 

Kim hasenat (güzellikler) ile geldiyse, işte o zaman onun için ondan daha hayırlısı 
vardır. Ve onlar, o gün dehşetten emin olanlardır. 

 

 

(Neml 27/90) 

ُْمتْنُك اَم َّالِا َنْوَزُْجت ْلَھ ِۜراَّنلا يِف ْمُھُھوُجُو ْتَّبَُكف َِةئِّیَّسلاِب َءآَج ْنَمَو  
َنُولَمَْعت  

Ve men câe bis seyyieti fe kubbet vucûhuhum fîn nâr(nâri), hel tuczevne illâ mâ 
kuntum ta’melûn(ta’melûne). 

Ve kim seyyiat ile (çirkinlik ve kötülük) geldiyse, bu yüzden o yüz üstü ateşe atılır. 
Amelinizden başka bir şeyle mi cezalandırılıyorsunuz? 

Seyyiat, çirkinlik ve kötülükler demektir. Hasene’nin tam zıddıdır. Yüzüstü kapaklanmak aslında 
yürüyen/ilerleyen birinin beklemediği bir anda düştüğü durumu ifade içindir.  

Buradaki tasvir etkileyicidir. Zira kendini kötülükten tamamen arındırıp kötülük yapmak mümkün değildir. 
Öfke ekenin fırtına biçmesi gibi yapılan haksızlık, zulüm çirkin iş ve cürümlerin arasında huzurlu bir hayat 
ve akıbet beklenemez. Ateşin üzerinde yürüyen düşünce, kendini gül bahçesinde bulamaz. Yapılan suç, 
günah, kötülük yapanı sürekli takip edecektir. (Bkz. Neml 72’de “ De ki: “Belki de acele istediklerinizin bir 
kısmı sizi takip ediyordur.”) 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

 

(Neml 27/91) 

ٍۘءْيَش ُّلُكُ َھلَو اَھَمَّرَح ي۪ذَّلا َِةدَْلبْلا ِهِذٰھ َّبَرَ ُدبَْعا َْنا ُتْرُِما آَمَّنِا  
َۙنی۪مِلْسُمْلا َنِم َنوَُكا َْنا ُتْرُِماَو  

İnnemâ umirtu en a’bude rabbe hâzihil beldetillezî harramehâ ve lehu kullu şey’in ve 
umırtu en ekûne minel muslimîn(muslimîne). 

Ben ancak, her şeyin onun olduğu ve bu şehri mahrem kılan Rabbe kulluk etmekle 
emrolundum ve teslim olmakla emrolundum. 

(Neml 27/92) 
 

 

َ۬اَنا آَمَّنِا ُْلَقف َّلَض ْنَمَو ۪ۚھِسَْفنِل يَ۪دتَْھی اَمَّنَِاف ىَٰدتْھا ِنََمف َۚنٰاُْرقْلا اَُ۬وْلَتا َْناَو  
َنی۪رِذْنُمْلا َنِم  

Ve en etluvel kur’ân(kur’âne), fe menihtedâ fe innemâ yehtedî li nefsihî, ve men dalle 
fe kul innemâ ene minel munzirîn(munzirîne). 

Ve "Kur'ân'ı tilavet etmekle (okumakla)emrolundum. Böylece kim hidayete ererse, o 
takdirde sadece kendisi için hidayete erer. Ve kim dalalette kaldıysa, o zaman de ki 
ben sadece uyarıcılardanım. 

Kıraat ta düşünmek var. Bir şeyi zihinde topluyorsunuz, bu okuma biçimi insanın anlaması için okumasıdır. 
O yüzden Nahl suresi 98 de “ Kovulmuş şeytantan Allah’a sığınırız.” Çünkü anlamayı etkiler.  

Tilavette okuma , duyurma, anlatma, aktarma manasındaki okumadır. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Neml 27/93) 

َنُولَمَْعت اَّمَع ٍلِفَاغِب َكُّبَر اَمَو ۜاََھنُوفِرَْعَتف ۪ھِتَایٰا ْمُكیُ۪ریَسِ ِّٰ�ُ دْمَحْلا ُِلقَو  

Ve kulil hamdu lillâhi se yurîkum âyâtihî fe ta’rifûnehâ, ve mâ rabbuke bi gâfilin 
ammâ ta’melûn(ta’melûne). 

Ve de ki: "Hamd Allah'adır. Size âyetlerini gösterecek, böylece onları tanıyacaksınız." 
Ve senin Rabbin, yaptıklarınızdan gâfil değildir. 

Allah indirdiği ayetleri, size tilavet ettiği ayetleri,  bir de size gösterir.   

 

 


