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Doğrusunu Allah bilir….. 

 

  

 

   
İniş Sırası :52 Tertip Sırası :11 Ayet Sayısı :123 İndiği Yer :Mekke  

 

Hud suresi Yunus suresinden önce inmiş bir suredir. Surelerin içine girdiğimiz, detaylı incelediğimiz, 

detaylı araştırdığımız zaman surelerin inişi hakkında bir fikir sahibi olabiliyoruz. Bu ikisinin yer 

değiştirmesi gerekiyor. Hud suresi adını 50 ile 60 ncı ayetler arasında kıssa edilen Hud 

Peygamberden almıştır. Süre ilk nüzul tertiplerinde Yunus ve Yusuf sureleri arasında yer alıyor. Biz 

de ona yakın konuma koyduk. Hud kıssası A’raf suresinde ve Şuara suresinde de yer almaktadır.  

Bu sureye Hud süresi denmesinin nedeni Hud kıssası bu surede biraz daha ayrıntılı verildiği içindir. 

Zaten isimler beşeridir. Süre Yunus ve Yusuf sureleri gibi elif-lam ile başlıyor.  

Elif-Ram-Ra ile başlayan sureleri incelediğimiz zaman, elif ile ilk konu tevhidin anlatıldığı, Lam ile 

hemen arkasından onu destekleyen ve tamamlayan şirk konusuna girildiği ve ra ilede afetler ve 

kavimlerin helakleri konu başlıkları işleneceği hemen surenin başında harflerle okuyucuya veriliyor.  

Hz Peygamberin Tirmizi ve Kurtubi’de  geçen bir hadisi var. Orada diyor ki:  “Hud suresi ve 

kardeşleri beni ihtiyarlattı.” Şimdi düşünüyoruz Hud suresi ve kardeşleri nedir diye?  

Kuran’ı Kerim’e baktığımız zaman Hud suresinin beş tane kardeşi olduğunu görüyoruz. Bu beş 

surede elif-lam-ra ile başlıyor. Bunlar Yunus suresi, Hud suresi, Yusuf suresi, İbrahim suresi ve  Hicr 

suresi. Bunların hepsi elif-lam-ra ile başlıyor, hepsi tevhid, şirk ve kavimlerin helakı konularını omurga 

oluşturuyor. O yüzden Allah Resul’ü Hud ve kardeşleri beni ihtiyarlattı diyor.  

Bazı peygamberlerin kıssalarına Yunus suresinde değinildi, burada da o konular devam ettiriliyor. 

O yüzden biz nüzul sırasına göre bunları öne ve arkaya alıyoruz. Mesela bu surede de yine Nuh, 

Hud, Salih, İbrahim, Lut, Şuayip ve Musa peygamberlerin kıssaları anlatılmaya devam edecek, 

farklı cepheden bakacak, farklı ayrıntılar verilecek.  

 

 بسم هللا الرمحن الرحمي
 

Bismi(A)llâhi-rrahmâni-rrahîm(i) 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 
 

(Hud 52-11/1) 

 

ْن َح۪كمٍي َخ۪بٍير  لَْت ِمْن ََلُ ِ  الٰٓرٰ۠ ِكتَاٌب ُاْحِِكَْت ٰاََيتُُه ُُثَّ فُص 

Elif-lâm-râ(c) kitâbun uhkimet âyâtuhu śümme fussilet min ledun hakîmin 
ḣabîr(in) 

Elif, Lâm, Râ! Ayetleri muhkem kılınmış bir kitaptır. Sonra Hakim, Habir 

tarafından tafsil olunmuştur. 

 
Kitap; baktığımız zaman ilahi bilgilerin, vahiylerin tamamına verilen bir isim. Bu kitabın 

son halkasına Kuran diyoruz. Yani bunun içerisine, İncil, Tevrat, Zebur hepside giriyor. O 

zaman bu kitap kullanımı için; ilahi bilgiyi taşıyan, başlı başına bir okulu temsil 

etmektedir,diyebiliriz. Kitap, insanlığa şekil veren, insanlığın gelişiminin ve değişiminin 

canlı kalmasını temin eden bilgiler bütünüdür.  
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Doğrusunu Allah bilir….. 

 

"Âyetlerin sağlam kılınması"ndaki maksat, bu öyle bir kitap ki, ayetleri Hakim ve Habir 

tarafından, hem açıklanmış, hem tafsil edilmiş, parçalara ayrılmış hem de muhkem 

kılınmış.  

 

Ayetin Hakim ve Habir esması ile sonlanması, bu fasıla fasıla anlatımı destekleyen iki 

esmadır. Her hükmünde tam isabet kaydeden, ayetleri muhkimet olarak yerleştiren 

Hakim’dir. Onları fasıla fasıla bölüp yirmi üç yılda hayatın içine gönderen de Habir 

olandır.  Habir esmasının iki manası var. Biri haberdar olan, diğeri de haberdar edendir. 
 
 

(Hud 52-11/2) 

 

َّ۪۪ن لَ  َۜ ِان َ وا ِاَّلَّ الل ٰ ُُكْ ِمنُْه نَ۪ذيٌر َوبَ۪شٌير َاَّلَّ تَْعُبُدٓ  

 

Ellâ ta’budû illa(A)llâh(e)(c) innenî lekum minhu neżîrun ve beşîr(un) 

 

Allah'tan başkasına kul olmayın diye…Muhakkak ki ben, O'nun tarafından 

sizin için bir uyarıcı ve müjdeciyim. 

Bu ayeti birinci ayete bağlı olarak düşünüp almak gerekiyor. Kitabın neden indiğini de bu 

ayetler anlatmış oldu.  

Kitabın fasıla fasıla hayatın içine, açık ve anlaşılır bir şekilde indirilişinin ilk nedeni elif’tir, 

yani tevhiddir. İkinci nedeni Lam’dır, yani şirk, Allah’tan başkasına kul olmayın diye.  

Bu manada birinci ayet Elif’i anlattı Hakim ve Habir tarafından indirilmiştir diye, ikinci ayet 

lam’ı anlattı, yani Allah’tan başkasına kul olmayın diye. Şimdi bu bağlam peygamber 

kıssaları ile helak olan kıssalarla devam ettirilecek.  

Buradaki “nezir” kelimesi “uyarıcı”demektir. Uyarmak ise bir şeyin sonundaki tehlikeye 

dikkat çekerek muhatabı o tehlikeden sakındırmayı amaçlar. Beşir ise müjdeleyen, 

sevindiren, doğru bir şeyi haber veren demektir.  

Hakim ismine imanın gereği, insanın kendi kararlarını kendi vermesidir. Eğer siz kendi 

kararınızı kendiniz veremiyorsanız, hükümlerinizde özgür değilseniz, Hakim ismi sizde tecelli 

etmiyor demektir. O yüzden “kula kulluk zulümdür”. Çünkü senin Hakim isminden tecelli 

almanı engelliyor. Kulun iradesini, yani karar verme hürriyetini başka kullara vermesi kula 

kulluktur, şirktir.  

Allah muhkem kıldığı yani fıtrata kazıdığı ile örtüşen ilkeleri kullarını haberdar eder ki, onlar 

iradelerini başkalarının eline verip, kulluklarına, kişiliklerine, insanlıklarına helal 

getirmesinler.  

O yüzden Allah diyor ki: “Bu işi ben yaptım ki, siz Allah’tan başkasına el açmayasınız, 

muhtaç olmayasınız. İnsanlığınıza helal gelmesin diye.” O yüzden sadece Allah’a kul 

olmanız için Ben sizi hiç bir şeye muhtaç bırakmadım bu kitabı anlama konusunda, bu 

kitaptan haberdar olma konusunda. 
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Doğrusunu Allah bilir….. 

 

 

(Hud 52-11/3) 
 

ى َويُْؤِت ُُكَّ ذ۪  نًا ِاٰٰلٓ َاَجٍل ُمَسمًّ ْعُُكْ َمتَاعًا َحس َ َُُّكْ ُُثَّ تُوبُٓوا ِالَْيِه يَُمت ِ تَْغِفُروا َرب ي فَْضٍل َوَاِن اس ْ

ٓ َاَخاُف عَ  َّْوا فَِاّن ۪ َۜ َوِاْن تََول ۪بيٍ لَْيُُكْ عََذاَب يَْوٍم كَ فَْضَلُ  

Veeni-staġfirû rabbekum śümme tûbû ileyhi yumetti’kum metâ’en hasenen ilâ 

ecelin 1490üsemmen veyu/ti kulle żî fadlin fadleh(u)(s) ve-in tevellev fe-innî 
eḣâfu ‘aleykum ‘ażâbe yevmin kebîr(in) 

Ve Rabbinizden mağfiret isteyin! Sonra O’na tövbe edin ki, belirlenmiş bir 

zamana kadar sizi güzel bir meta ile metalandırsın ve her fazl sahibine, 

fazlını versin! Ve eğer dönerseniz artık ben, büyük günün azabını sizin 

üzerinize olmasından korkarım. 

Mağfiret edilmeden tövbe edilmez. İstiğfar etmeden tövbe edilmez.  

İstiğfar; bağışlanma ve korunma talebidir. Ayette önce istiğfar yani kötülükleri bırakmak 

suretiyle zarardan korunma, sonra tövbe, yani iyiye, hayra ve erdeme dönüş ile onun 

fazlından istifade etme şeklinde bir sıralama mevcut.  

Yani ben alkole, kumara tövbe edeceğim. Yapacağım ilk hareket bunları hayatımda bir 

zerresi bile kalmayacak şekilde bir kenara bırakmak, istiğfar etmektir. Bunların verdiği 

zarardan önce kendimi korumam lazım ki tövbemi yapabileyim.  

Mesela zinanın tevbesi; Her türlü ahlaksız, bel altı sözlerden, küfürden, insanların aklına 

zinayı getirecek her türlü tutumu bir kenara bırakıp (istiğfardır bu), zinaya karşı savaşmak, 

insanların ahlak seviyesini yükseltmek, bu da onun tevbesidir.  

Faizle mücadele etmeyen, faizin tövbesini yapamaz. Allah’ım beni bağışla! Diyerek tövbe 

yapılmaz. Önce faize dair ne varsa hayatımdan çıkarıyorum, bu istiğfardır. Buradan 

hareketle istiğfar, hata ve günahı, gafleti bırakmaktır. Daha sonra faiz alacak kişilere, “ 

Arkadaşlar! Ben faiz aldım, bunun bana hayrı bereketi olmadı, sakın siz almayın! “ diyerek 

tövbemi gerçekleştiriyorum. 

“Her fazl (fadl) sahibine fazlını versin” ifadesindeki “fadl” kelimesi Allah için kullanıldığında 

lütuf, kerem, inayet anlamına gelir. İnsanlar için kullanıldığında ise ziyade, çok, erdem, 

üstünlük, seçkinlik anlamlarına gelir.  

Dolayısıyla “żî fadlin”, güzel ahlak sahibi olmak, erdem sahibi olmak ki, tövbenin gereği 

budur. Bir insan ne kadar tövbe ediyorsa, ne kadar iyiliğe ve hayra yöneliyorsa o kadar 

güzel ahlaka sahip olur.  

Ayetteki “Her fazl sahibine fazlını vermesi” ifadesi, ihsanda, ikramda, hayır ve iyiliklerde 

bulunanlara Allah’ın da ihsan edeceği, hayır ve iyilikler vereceği müjdesine işaret 

etmektedir. İyilik yapan iyilik bulur. 

İnsanın yapması gerekenler Hud suresinde özetlenmiştir. Yapmamız gereken bunlar. 

Kötülükleri bir kenara bırakacağız, iyiliğe yöneleceğiz. Bu şekilde erdemli, dürüst bir 

karektere ulaşacağız. 
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Doğrusunu Allah bilir….. 

 

 
(Hud 52-11/4) 

ٍء قَ۪ديرٌ  ْۚ َوُهَو عَٰٰل ُُك ِ ََشْ ِ َمْرِجُعُُكْ  ِاَٰل الل ٰ

İla(A)llâhi merci’ukum(s) vehuve ‘alâ kulli şey-in kadîr(un) 

Merciniz Allah’tır ve O her şeye kadirdir. 

Buradaki “merci” kelimesi karar vermede son nokta demektir. O son kararı veren Allah’ta 

her şeye kadirdir.  

Allah’ın her şeye gücünün yettiğinin vurgulanması, müşrikler tarafından uzak bir ihtimal 

olarak görülen o karar verme gününe, hesap verme gününe bir atıftır.  

 

 
(Hud 52-11/5) 
 

وَن  تَْغُشوَن ِثَياََبُْمر يَْعََلُ َما يُِِسُّ تَْخُفوا ِمنُْهَۜ َاََّل ۪حنَي يَس ْ ُْم يَثْنُوَن ُصُدوَرُُهْ ِليَس ْ  َوَماَاََّلٓ ِاَّنَّ

ُدورِ  َُّه عَ۪لمٌي ِبَذاِت الصُّ  يُْعِلُنوَنْۚ ِان

Elâ innehum yeśnûne sudûrahum liyestaḣfû minh(u)(c) elâ hîne yestaġşûne 

śiyâbehum ya’lemu mâ yusirrûne vemâ yu’linûn(e)(c) innehu ‘alîmun biżâti-

ssudûr(i) 

Muhakkak ki O’ndan saklanmak için, sadırlarını iki kat kapatırlar. 

Elbiselere bürünseler bile gizli ve aleni yaptıklarını bilir. Öyle değil mi? 

Muhakkak ki O, sadırları ve özü ile bilendir. 

 

Arap dilinde “göğsünü çevirme veya örtme” ifadesi insanın kendini gizlemesi 

anlamında bir deyimdir. İnsanın hoşlanmadığı birine görünmemek için gözlerini 
kapatması veya arkasını dönmesi gibi bir davranıştır. Türkçe’deki “kafasını kuma 

gömmek” deyimine benzer. 
 

Tefsircilerin çoğu, bu ayeti Hz. Muhammed’i görmek veya Kur’an’ı duymak 

istemeyenlerin sergilediği tavır ve tutumlarla ilgilendirmişlerdir. Hz. Muhammed’i 

Allah’ın Resulü kabul etmeyen müşrikler, Hz. Muhammed ve arkadaşlarına karşı 

besledikleri kin ve düşmanlığı Allah’ın açığa vuracağını beklemiyorlardı.  Yani Hz. 

Muhammed’den gizlenince Allah’tan gizleneceklerine inanıyorlar. Allah da onları 

mecaz yoluyla eleştirerek gizlenmeye çalıştıklarını dile getiriyor. 
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Doğrusunu Allah bilir….. 

 

 

 
(Hud 52-11/6) 
 

َۜ ُُكٌّ ِ۪ف ِكتَ  تَْوَدَعهَا َها َوُمس ْ تَقَرَّ ِ ِرْزقُهَا َويَْعََلُ ُمس ْ ٍَّة ِِف اَّْلَْرِض ِاَّلَّ عََٰل الل ٰ اٍب ُم۪بنيٍ َوَما ِمْن َدَٓاب  

Vemâ min dâbbetin fî-l-ardi illâ ‘ala(A)llâhi rizkuhâ veya’lemu mustekarrahâ 

vemustevde’ahâ(c) kullun fî kitâbin mubîn(in) 

 

Ve yeryüzünde, debelenen (didinen) hiçbir varlık yoktur ki rızkı Allah’a 

ait olmasın! Ve onun karar kıldığı ve geçici olduğu yeri, O bilir. Hepsi 

kitab-I mübindedir.  

 
Allah, her canlıyı geçici olduğu bu dünya misafirhanesinde yaşayabileceğim, karar 

kılabileceği bir potansiyelle yaratmıştır. Ve bu potansiyellerin hepsi kitab-I mübindedir.  

 

Canlılara verilen yetiler ile rızkını temin etmesi, kitab-I mübin denilen tabiat kitabında, 

okumasını bilenler için apaçık bir şekilde durmaktadır. Yani doğa dediğimiz, tabiat 

dediğimiz aslında insanların keşfine açılmış bir kitap gibi durmaktadır. O kitabin içindeki 

canlıların hepsi de Allah’ın birer ayetidir.  

 

Allah’ın rızık vermesi, canlıları beslemesi veya tek tek rızıklandırması mıdır? Yani bir kuş, 

yuvasından uçar, merak etme, Allah onu rızıklandırır dediğimiz zaman Allah’ın o kuşu 

beslemesini mi anlamamız lazım.  

 

Eğer tek tek rızıklandırmasını anlarsak, doğada açlıktan ölen bir tek canlı bile olmaması 

lazım. Çünkü Allah rızıklandırıyor ya. O zaman şunu sorarız: Allah neden bunu 

rızıklandırmadı ki açlıktan ölmüş? Hani rızık Allah’a aitti? Ayette öyle bir ifade var.  

 

Allah’ın rızık vermesi, canlıları tek tek beslemesi, rızıklandırması manasına gelmez. Rızkın 

Allah’a ait olması ne demek ve bunun Kitab-I mübin ile alakası nedir? 

 

Bunun cevabı kitab-I mübin olan tabiat kitabındadır. Tabiat kitabına bakar isek bunun 

cevabını orada buluruz.  Rızkın Allah’a ait olması demek, bir kartala keskin gözler, büyük 

kanatlar ve güçlü pençeler vermesidir. Kartal Allah’ın verdiği rızıkla rızkını yakalar. 

 

Bakınız! Azıkla rızık farklı şeylerdir. Rızıkın içerisine sadece boğazdan geçenleri 

düşündüğümüz için bu tarz çelişkiler oluşuyor.  Zira hayvan azığını bu verilen rızıklarla 

temin ediyor. O yüzden hiçbir canlı yoktur ki, Allah onun rızkını yakalayacak bir 

potansiyelde yaratmamış olsun. Açılımı budur. Rızkın Allah’a ait olması.  Ama o canlının 

Allah’ın verdiği rızıkları kullanması lazım.  

 

Mesela Allah insana akıl vermiş. Eğer insan aklını kullanmazsa, o rızkını bulamaz, temin 

edemez. Veya verilen azığı çoğaltamaz, üretemez. Başkalarına da faydası olmaz. 

Allah’ın verdiği akıl rızkını, o insan kullanmadığı için insan veya hayvan acından ölür. 

Rızkını kullanmasına engel olan bir takım unsurlar olabilir. Hastalık olur, sakatlık olur, 

başka şeyler olur.  

 

Mesela gözün rızkı, ışıktır. Siz, yeni doğan bir çocuğun gözünü kapatın. Belli bir süre sonra 

o göz kör olur. Çünkü rızkını kesiyorsunuz. Aklın rızkı bilgidir. Gönlün rızkı sevgidir. 

Kulağındaki rızkı sestir.  

 

Her bir canlı Allah’ın verdiklerini etkin bir şekilde kullanmazsa, azıksız kalır. 
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Doğrusunu Allah bilir….. 

 

 

 

(Hud 52-11/7) 

 

تَِّة  ٰمَواِت َواَّْلَْرَض ِ۪ف س ِ ي َخلََق السَّ ۪ ُُُّكْ َاْحَسُن َوُهَو اَّلَّ ٍم َوََكَن َعْرُشُه عََٰل الَْمٓاِء ِلَيْبلَُوُُكْ َاي َاَيَّ

وا ِاْن ٰهَذَٓا ِاَّلَّ ِسْ  يَن َكَفُرٓ ۪ َُُّكْ َمْبُعوثُوَن ِمْن بَْعِد الَْمْوِت لََيُقولَنَّ اَّلَّ ًًلَۜ َولَِِئْ قُلَْت ِان ٌر ُم۪بنيٌ ََعَ  

Vehuve-lleżî ḣaleka-ssemâvâti vel-arda fî sitteti eyyâmin vekâne ‘arşuhu ‘alâ-

lmâ-i liyebluvekum eyyukum ahsenu ‘amelâ(en)(k) vele-in kulte innekum 

meb’ûśûne min ba’di-lmevti leyekûlenne-lleżîne keferû in hâżâ illâ sihrun 

mubîn(un) 

Ve sizin hanginizin en güzel ameli yapacağını sınamak için arşı su üzerinde iken, 

semâları ve arzı altı günde yaratan O’dur. Ve eğer sen “ Siz gerçekten ölümden 

sonra dirileceksiniz.”desen de örtenler elbet derler ki: “Bu ancak apaçık bir 

sihirdir.” 

Daha yerler, gökler yok iken Allah’ın arşı su üzerinde. Arz olmazsa, yer olmaz sa, gök 

olmaz sa, su olur mu? Ne diyor bu ayet? Gökler ve yerler yok iken Allah’ın arşı suyun 

üzerinde, hangi suyun üzerinde? O su nedir? Mahiyetini bildiğimiz su mu? Yerler yok iken 

oksijende yok.  Suyun oluşması için atomların olması lazım. Henüz hiçbir yok. 

Bu ayeti ilk duyan, nüzuldaki insanları düşünelim? O adamlara diyorsunuz ki, yerler yok, 

göz yok ve Allah’ın arşı su üzerinde. Bu adamlar bunu anlayamadıkları için diyorlar ki: “ 

Bu ancak apaçık bir sihirdir.” 

 

 (Hud 52-11/8) 

 

ْرنَ  وفًا َعْْنُ َولَِِئْ َاخَّ ِبُسُهَۜ َاََّل يَْوَم يَأْ۪تهِيْم لَيَْس َمْْصُ ٍة َمْعُدوَدٍة لََيُقولُنَّ َما ََيْ ْم  َعْْنُُم الَْعَذاَب ِاٰٰلٓ ُامَّ

َن   ََتِْزُؤُ۫ ْم َما ََكنُوا ِب۪ه يَس ْ  َوَحاَق َِبِ

Vele-in eḣḣarnâ ‘anhumu-l’ażâbe ilâ ummetin ma’dûdetin leyekûlunne mâ 

yahbisuh(u)(k) elâ yevme ye/tîhim leyse masrûfen ‘anhum vehâka bihim mâ 

kânû bihi yestehzi-ûn(e) 

Ve eğer azabı, belli bir ümmete ertelesek mutlaka derler ki: “Onu tutan 

nedir?” Onlara azap geldiği gün, onlardan uzaklaştırılacak değildir. Öyle 

değil mi? Ve alay konusu yapmış oldukları şey, onları sarıverdi. 

 

Demek ki sadece sihir demiyorlar, Allah’ın arşının suyun üzerinde olduğu bilgisi ile alay 

ediyorlar, dalga geçiyorlar. Zira anlamıyorlar. 

“Ve eğer azabı belli bir ümmete ertelesek” Neden burada “ümmete” dedi de, kavim 

deme di, topluluk deme di? 

 

Ümmet Kuran’ı Kerim’de nötr bir kelimedir. Siz ümmeti gördüğünüz her yerde olumlu, 

müslüman ümmeti olarak anlamayın. Bazen Kuran’ı Kerim hayvanlara da ümmet 

demekte, müşriklere de ümmet der, helak olan kavimlere de ümmet der. Müminlere de 

ümmet der, hatta bir kişiye bile ümmet der. “İbrahim tek başına bir ümmetti.” O yüzden 

ümmet kelimesi nötr bir kelimedir, nerede kullanıldıysa, kullanıldığı bağlama göre olumlu 

veya olumsuz bir anlam kazanır.  
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Doğrusunu Allah bilir….. 

 

 

 

(Hud 52-11/9) 

 

ٌس َكُفورٌ َولَِِئْ اَ  َُّه لََيُؤُ۫ ًة ُُثَّ نََزْعنَاَها ِمنُْهْۚ ِان َذقْنَا اَّْلِنَْساَن ِمنَّا َرمْحَ  

Vele-in eżeknâ-l-insâne minnâ rahmeten śümme neza’nâhâ minhu innehu 

leyeûsun kefûr(un) 

Ve insana tarafımızdan bir rahmet tattırıp sonra da onu ondan çekip 

aldığımızda muhakkak ki o, tamamen ümitsiz bir nankör olur. 

El-insâne kullanımı çok önemli. Bütün insanların bu hataya düşebileceğine bir atıf yapılmış. 

Bu insanların içinde Hz. Peygamber de var. Konu oraya da gelecek. İlk önce tüm 

insanlardan başlatıyor, ondan sonra Allah Resul’üne getiriyor konuyu.  

 
 (Hud 52-11/10) 

 
 

َُّه لََفِرٌح فَُخوٌرر  َۜ ِان ـَٔاُت َع۪ن ۪ ي ِ ْتُه لََيُقولَنَّ َذَهَب السَّ َٓاَء َمس َّ  َولَِِئْ اََذقْنَاُه نَْعَمٓاَء بَْعَد َضَّ

Vele-in eżeknâhu na’mâe ba’de darrâe messet-hu leyekûlenne żehebe-
sseyyi-âtu ‘annî(c) innehu leferihun feḣûr(un) 

Ve ona dokunan zararın ardından, nimetin tadına iyice vardığında 

gerçekten der ki: “Kötülükler benden gitti.” Muhakkak ki o, kendisini çok 

överek şımartır.  

 
(Hud 52-11/11) 

 

وا َوََعِلُوا الصَّ  يَن َصََبُ ۪ اِلَحاِتَۜ ُا۬ولِٰٓئَك لَهُْم َمْغفَِرٌة َواَْجٌر َك۪بيٌ ِاَّلَّ اَّلَّ  

İllâ-lleżîne saberû ve’amilû-ssâlihâti ulâ-ike lehum maġfiratun veecrun 

kebîr(un) 

Ancak sabreden ve salih amel yapanlar için mağfiret ve büyük bir ecir 

vardır. 

Mağfiret, bir şeye onu zarardan, kirden koruyacak bir elbise, zırh giydirmek. Yani bizi 

cehennemden koruyacak önlemler mağfiret olmuş oluyor. Rabbimiz olumlu ve olumsuz 

tavırları belirtmiş ve seçimi bize bırakmıştır.  
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Doğrusunu Allah bilir….. 

 

 
(Hud 52-11/12) 

 

 

ا َ ََتِرٌك بَْعَض َما يُوٰٰحٓ ِالَْيَك َوَضٓ ئٌِق ِب۪ه َصْدُرَك َاْن يَُقولُوا لَْوََّلٓ ُانِْزَل عَلَْيِه َكْْنٌ َاْو َجٓاَء فَلََعَّلَّ

ٍء َو۪كيٌلَۜ  ُ عَٰٰل ُُك ِ ََشْ ََّمٓا َانَْت نَ۪ذيٌرَۜ َوالل ٰ َۜ ِان  َمَعُه َمََّلٌ

Fele’alleke târikun ba’da mâ yûhâ ileyke vedâ-ikun bihi sadruke en yekûlû 

levlâ unzile ‘aleyhi kenzun ev câe me’ahu melek(un)(c) innemâ ente 

neżîr(un)(c) va(A)llâhu ‘alâ kulli şey-in vekîl(un) 

Onunla beraber bir melek gelseydi ve ona bir hazine indirilseydi olmaz 

mıydı?”demeleri sadrını daraltacak ve böylece belki de sana 

vahyolunanın bir kısmını terk edeceksin. Muhakkak ki sen ancak bir 

uyarıcısın ve Allah her şeyin üzerinde vekildir. 

 

 
(Hud 52-11/13) 

 

 ِ تََطْعُُتْ ِمْن ُدوِن الل ٰ ََيٍت َواْدُعوا َمِن اس ْ يُهَۜ قُْل فَأْتُوا ِبَعْْشِ ُسَوٍر ِمثِْل۪ ُمْفََتَ  ِاْن َاْم يَُقولُوَن افََْتٰ

 ُكْنُُتْ َصاِد۪قنيَ 

Em yekûlûne-fterâh(u)(s) kul fe/tû bi’aşri suverin miślihi mufterayâtin ved’û 

meni-steta’tum min dûni(A)llâhi in kuntum sâdikîn(e) 

Yoksa: “Onu iftira mı etti?”diyorlar. De ki: “ Öyleyse onun misli, iftira ettiğiniz on 

sûre getirin! Ve eğer sâdıksanız, Allah’ın astından gücünüzün yettiği kimseleri de 

çağırın!” 

Sûre kelimesi nüzul sırasında ilk defa Hud suresi 13ncü ayette gelir. Sûre kelimesinin manası, 

bir şehri çeviren o surlara, sınırlara denilen bir isimlendirmedir. Yani konuları, ayetleri belli 

bir sınır çerçevesinde anlatan bölümlere sûre denir. Sûre ve dua birbirinden farklıdır. 

Namazda okuduğumuz sûreler farklıdır, oturduğumuz zaman okuduğumuz dualar farklıdır. 

Dua biraz daha kişiye has, kişiye özel olmalıdır. Sûreler ise standarttır. Kuran’ı Kerim’deki 

ayetlerin bir araya getirdiği konu bütünlüğündedir. 

Ayette “onun misli, on sûre getirin” denmektedir. Neden on sure ? On bir değil. Kuran’ı 

Kerim bildiğiniz gibi bölümlere ayrılmış. Bu bölümleri de ne ayet numaraları ile nede sure 

isimleri ile yapmıştır. Çünkü sure numara ve isimleri beşeridir. İlk Kuran tertiplerinde o el 

yazması nüshalarda ne numara vardır, ne de sure ismi vardır. Metinler bir bütündür. Bu 

metinleri ayıran tek şey hurufu mukattalardır.  

Burada muhataplardan iki hurufu mukatta arasındaki metine benzer on tane metin 

istenmektedir.  Demek ki bu sûre indiği zaman Kuran’ı Kerim’de on tane hurufu mukatta 

ile başlayan bölüm inmiş. Şimdiye kadar bu kadar indi, siz de bunun benzeri on sure getirin, 

denmiştir.  
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Doğrusunu Allah bilir….. 

 

Bunları sıralayacak olursak, kalem suresi, Yasin suresi, Kaf suresi, Taha suresi, Neml suresi, 

Meryem suresi, Secde suresi, Şuara ve Araf suresi. Bunların hepsi hurufu mukatta ile 

başladı. Hepsi de nüzulde Hud suresinden daha önce inmiştir. O yüzden “ on tane onun 

misli” bölüm getirin diyor.  

Bu ifade aslında neden Hud suresinin Yunus suresinden önce olduğunun da gerekçesidir. 

Yunus suresinde ne diyor su: “Onun misli bir sure getirin.” Burda “ onun misli on sure getirin” 

dedi. On sure getiremediniz bari bir sûre getirin. 

 
 (Hud 52-11/14) 

 

ِ َواَْن ََّلٓ ِاٰٰلَ ِاَّلَّ ُهَوْۚ فَهَْل َانُُْتْ  ََّمٓا ُانِْزَل ِبِعَْلِ الل ٰ تَ۪جيُبوا لَُُكْ فَاعْلَُمٓوا َان َّْم يَس ْ   ُمْسِلُمونَ فَِال

Fe-illem yestecîbû lekum fa’lemû ennemâ unzile bi’ilmi(A)llâhi veen lâ ilâhe illâ 

hu(ve)(s) fehel entum muslimûn(e) 

Artık size icâbet edemezlerse o zaman Allah’ın onu ilmi ile indirdiğini bilin! Ve 

O’ndan başka ilâh yoktur! Artık siz Müslüman olmaz mısınız? 

“Allah’ın onu ilmi indirdiğini bilin!” Bu çok önemli bir vurgudur. Kuran’ı Kerim’i ilim temelli 

anlamak lazım. Bunların tamamının bir bilgi, yani inen on surenin bir benzerini 

getiremeyecekleri burada itiraf ettirilmiştir. Allah’ın,  onu ilmiyle indirmesindeki bilim önemli 

bir detaydır.  

Zira Kuran’daki ilme şahit olan, Allah’tan başka ilah olmadığına ve bu kitabın Allah’tan 

geldiğine iman edecektir. O yüzden bizim Kuran’ı Kerim’deki ilme şahit olmamız gerek. Bu 

yüzden bilimsel gelişmeler  ışığında biz, Kuran’ı Kerim’i tekrar ele almanın önemli olduğu 

kanaatindeyiz. Yani biz kainat kitabını ne kadar detaylı anlarsak, insan kitabını ne kadar 

detaylı anlarsak, o bilgiler ışığında Kuran’a baktığımızda, bu bilgilerin örtüşmesi  Kur’an’ın 

Allah’tan olduğunun önemli, somut delillerindendir.  

 

(Hud 52-11/15) 

 

ِ ِالهَيِْ  نَْيا َو۪زينَََتَا نَُوف  الَهُْم ۪فهيَا َوُُهْ ۪فهيَا ََّل يُْبَخُسونَ َمْن ََكَن يُ۪ريُد الَْحٰيوَة اَلُّ ْم َاَْعَ  

Men kâne yurîdu-lhayâte-ddunyâ vezînetehâ nuveffi ileyhim a’mâlehum fîhâ 
vehum fîhâ lâ yubḣasûn(e) 

Kim dünya hayatını ve onun ziynetini irade etti ise amellerini orada, tam 

olarak veririz. Ve orada onlar eksiltilmez. 

Biz bu ayette, “istemek yerine irade etmeyi” kullandık. Kuran’ı Kerim’de istemek ve irade 

etmek arasında fark var. “Yurîdu-şae”bu fiiller farklı farklıdır. İstemek biraz daha insanın 

zihninde olur. Arzulamak, istemek, kafasında planlamak. Ama irade ettiğiniz zaman, 

hayata geçirirsiniz. Burada kim “ dünya hayatını isterse değil”, “dünya hayatının ziynetini 

irade ederse”. Yani dünya hayatının o şaşasına, süsüne, takılıp onun peşinde koşarsa. 

Hayatını bu uğurda harcarsa, amellerini tam olarak ona veririz. Allah dünyada çalışana 

verir. İnanç ayırımcı yapmaz.  
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Yaptıklarını sadece bu dünya için yapan insan, hangi konuda olurda olsun verdiği 

emeğin karşılığını eksiltmeden bu dünyada bulacağına dair ilahi yasadan ve vaadden  

Hud suresi 15nci ayette bahsedilmektedir. 

Ayette dünya hayatını ve onun ziynetini irade etmek dünyayı istemek ve arzulamak gibi 

sadece düşüncede kalan bir hedef değil, artık onun ziynetine yani şaşalı, gösterişçi haline 

talip olup bu istikamette ameller ortaya koymaktır. Süslenmiş imtihan dünyasındaki geçiçi 

dekor uğruna hak ve hukuku çiğneyenleri bekleyenlerin cevabı 16ncı ayette belirtilmiştir. 

 

 
(Hud 52-11/16) 

 

 ُ ِخَرِة ِاَّلَّ النَّاُرُۘ َوَحِبطَ َما َصنَُعوا ۪فهيَا َوََبِطٌل َما ََكن يَن لَيَْس لَهُْم ِِف اَّْلٰ ۪ وا يَْعَملُونَ ُا۬ولِٰٓئَك اَّلَّ  

Ulâ-ike-lleżîne leyse lehum fî-l-âḣirati illâ-nnâr(u)(s) vehabita mâ sane’û fîhâ 

vebâtilun mâ kânû ya’melûn(e) 

İşte onlar için ahirette ateşten başka bir şey yoktur. Ve orada yaptıkları 

şeyleri heba oldu. Ve özenerek yaptıkları şeyler batıldır. 

Bu tipin tasarlayarak, bilinçli olarak dünyanın süsüne, rengine aldanarak haklara girdiği 

ve ahiretlerini yani geleceklerini kararttılarsa burada ifade edilmiş. 

 
(Hud 52-11/17) 

 

نٍَة ِمْن َرب ِ۪ه َويَْتلُوُه َشاِهٌد ِمنُْه َومِ  ًةَۜ ُا۬ولِٰٓئَك َافََمْن ََكَن عَٰٰل بَي ِ ْن قَْبِل۪ ِكتَاُب ُموٰٰسٓ ِاَماًما َوَرمْحَ

َُّه الَْحقُّ   ِمْن َرب َِك يُْؤِمنُوَن ِب۪هَۜ َوَمْن يَْكُفْر ِب۪ه ِمَن اَّْلَْحَزاِب فَالنَّاُر َمْوِعُدُهْۚ فًََل تَُك ِ۪ف ِمْريٍَة ِمنُْه ِان

 َوٰلِكنَّ اَْكََثَ النَّاِس ََّل يُْؤِمنُونَ 

Efemen kâne ‘alâ beyyinetin min rabbihi veyetlûhu şâhidun minhu 

vemin kablihi kitâbu mûsâ imâmen verahme(ten)(c) ulâ-ike yu/minûne 

bih(i)(c)vemen yekfur bihi mine-l-ahzâbi fe-nnâru mev’iduh(u)(c) felâ teku fî 

miryetin minh(u)(c) innehu-lhakku min rabbike velâkinne ekśera-nnâsi lâ 

yu/minûn(e) 

Artık onlar ki, daha önce bir imam ve rahmet olarak gönderilen Musa’nın 

kitabı gibi şimdi de O’nun tarafından gönderileni tilavet eden şahide ve 

Rabbinden bir delil üzere olan kimseye inanırlar. Ve hiziplerden her kim ki 

örterse ona ateş vaat edilir. O halde bundan yana belirsizliğe düşme! 

Muhakkak ki bu, senin Rabbinden bir haktır. Ve lakin insanların çoğu 

inanmaz. 

Bu ayette “belge” diye çevirdiğimiz “beyyine” kelimesinden maksadın Kur’an olduğu 

açıktır. Önceki ayetlerde bahsedilen kâfirlerin uyduğu uydurma inançlar (batıl) ile 

Müslümanların uyduğu vahyin gerçekliği arasında bir mukayese yapılmaktadır. 

 

Ancak, Arap edebiyatının bir gerçeği olarak teşbihin daha vurgulu olmasını sağlamak 

maksadıyla teşbih edatı hazfetilmiştir. Devamında gelen “Ve yetlûhu şahidûn minhu.” 
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(Allah’tan gelen bir şahid onu okumaktadır) ifadesinin anlamını tespit noktasında 

ulema ihtilaf etmiştir. “Şahid” kelimesini melek, “tilavet” kelimesini de okumak şeklinde 

yorumlayan Zemahşeri ve Razi’nin görüşü, bizce isabetli görünmektedir. (Keşşaf, 

Mefatihu’l- Gayb) 

Bu ayette Kuran’ın vahiy zincirinin devamı olduğu vurgulanmaktadır. Kuran’ı Kerim son 

bir halkadır. İslam dinini sıfırdan kuran bir halka değildir.  

 

Eğer siz Kuran’ı Kerim’i İslam dinini sıfırdan kuran bir metin olarak ele alırsanız bütün 

ibadetleri A-Z’ye orada görmek isterseniz. Her şeyi orada görmek isterseniz. Aslında 

Kuran’ı Kerim bir gelen sürecin en sonunda bozulan, eksik olan, bilinmeyen, unutulanları 

hatırlatan bir zikirdir. O yüzden kalkıp, Kuran’ın içinde namazı şekilsel olarak aramanız 

abestir. Kuran’ı Kerim zaten diyor, benden önce bir imam kitap var, rahmet var, 

resullere indirilen suhuflar var. İnsanlığın ortak doğruları maruftan bahsediyor.  

Ne diyor? 

Kuran’la Allah size bilmediklerinizi öğretti. Unuttuklarınızı öğretti. Yani malum olan bir şeyi 

bir daha tekrar etmedi. Uygulanan doğru şeyleri tekrar etmedi. O yüzden eksikleri 

tamamlayan bir halka olarak düşünmemiz lazım. Hem müheymin özelliği var, revize 

etme. Hem de Musaddık özelliği var, kendinden öncekileri tasdik eden. Müşrikler bir şeyi 

doğru yapıyorsa, siz bunu doğru yapıyorsunuz ama ben bunu kaldırdım, bunun yerine 

başka bir şey getirdim demez, Kuran’ı Kerim. Cahiliye Araplarında cömertlik övülen bir  

davranış. İnfak, zekat, sadaka övülen şeyler.  Allah Resul’ü zamanında zaten salat 

vardı. İbadet, rüku, secde vardı. Yalnız bunları putların önünde yapıyorlardı. Kuran 

sadece onun istikametini, kıblesini değiştiriyor, şirkten arındırıyor. 

 

 (Hud 52-11/18) 

 

ِن افَْتَٰ  يَن َوَمْن َاْظََلُ ِممَّ ۪ ِء اَّلَّ ََّلٓ ْم َويَُقوُل اَّْلَْشهَاُد ٰهُٓؤ۬ ِ ِ َكِذًَبَۜ ُا۬ولِٰٓئَك يُْعَرُضوَن عَٰٰل َرَب ِ ى عََٰل الل ٰ

اِل۪منَير  ِ عََٰل الظَّ ْمْۚ َاََّل لَْعنَُة الل ٰ ِ  َكَذبُوا عَٰٰل َرَب ِ

Vemen azlemu mimmeni-fterâ ‘ala(A)llâhi keżibâ(en)(c) ulâ-ike yu’radûne ‘alâ 

rabbihim veyekûlu-l-eşhâdu hâulâ-i-lleżîne keżebû ‘alâ rabbihim(c) elâ 

la’netu(A)llâhi ‘alâ-zzâlimîn(e) 

Ve Allah’a yalanla iftira edenden daha zalim kimdir? İşte onlar 

Rabblerine arz edilirler. Ve şahiter derler ki: “İşte bunlar, Rabblerine 

yalan söyleyenlerdir. Allah’ın dışlaması zalimlerin üzerinedir, değil mi? 

“Allah’ın laneti zalimler üzerinedir, değil mi?” Şeklinde bu meallendiriliyor. Fakat 

buradaki “lanet” kelimesi, Türkçemizdeki “lanet” kelimesi bunu karşılamıyor. 

Türkçemizde birisine lanet ettiğimiz zaman, ona beddua etmiş oluyoruz. Onun 

kötülüğünü istemiş oluyoruz.  O yüzden siz Hud suresi 18nci ayetinde “ Allah’ın laneti 

zalimler üzerinedir, değil mi?” Diye meal veremezsiniz. O zaman muhatap, Allah, 

yarattığı kuluna lanet ediyor” anlar. Allah’ın kuluna lanet etmesine ihtiyaç var mı? 

İsterse onu moleküllerine ayırır. Aciz bir beşer birine lanet eder. Lanet etmek te güzel bir 

davranış değildir. Nasıl Allah’a isnat edelim. 
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Doğru meal şöyle olmalıdır. Lanet kelimesini lügat manası ile vermemiz lazım. Lanet, 

“Allah’ın dışlaması, Allah’ın uzaklaştırması zalimlerin üzerinedir, değil mi?”şeklinde 

olmalıdır. Dışlama, uzaklaştırma ve kovma manasındadır. Mesela “Şeytanın 

lanetlenmesi”, onun konulmasıdır, ona beddua etmek, hakaret etmek değildir. 

Rahmetten dışlanmasıdır.  

Lanet kelimesi, kovmak, uzaklaştırmak, iyilik ve faydadan mahrum bırakmak 

anlamındaki “lan” kelimesinden türemiş bir isimdir. Eski Araplar bu kelimeyi, ailenin veya 

sülalenin bir ferdinin dışlanması anlamında kullanmaktadır. 

Ancak Türkçemizde bu kelime Allah’ın kuluna yaptığı bir beddua şeklinde algılanması, 

yanlış anlaşılmalara sebep olmaktadır. Tüm meallerde Allah’ın laneti diye çeviriyorlar, 

ateistlerde bu ayeti dillerine doluyorlar. Allah’ı böyle lanet okuyan, beddua eden haşa 

aciz durumuna düşürüyorlar. Zira Allah kuluna beddua etmez, buna ihtiyaç duymaz. 

Kulunun kötülüğünü kesinlikle istemez. Bu Allah’a yapılmış bir iftiradır.  

Burada kitabı tilavet eden ve onun yönlendirmesini izleyerek, hakka ve hakikate şahit 

olanların bir tespiti de söz konusudur. Rabbe yalan söylemek, önce kişinin benliğinden, 

çünkü şah damarımızdan daha yakın, sonra insanlıktan, sonra rahmet, hayır ve 

güzellikten uzaklaşması demektir. Siz Rabbe yalan söylüyorsanız, başta kendinize 

söylüyorsunuz. Bu süreç zincirin halkaları gibi devam eder.  

İşte Allah’ın önceden belirlediği yasalar gereği, hakikate iftira atmanın sonucu, maruz 

kalacağı mahrumiyet ve dışlanma Allah’ın laneti olarak özetlenmiştir. 

Bu akibetin ardından Rabbe nasıl ve şekilde yalan söylediler bunuda aşağıdaki ayetten 

öğreneceğiz. 

 

(Hud 52-11/19) 

 

ِخَرةِ هُْم َكافُِرونَ  ِ َويَْبغُونََها ِعَوًجۜا َوهُْم بِاْْلٰ  اَلَّ۪ذيَن يَُصدُّوَن َعْن َس۪بيِل ّٰللاه
Elleżîne yasuddûne ‘an sebîli(A)llâhi veyebġûnehâ ‘ivecen vehum bil-âḣirati 

hum kâfirûn(e) 

Onlar ki, Allah’ın yolunda set olurlar. Ve onda eğrilik ararlar. Onlar ahireti 

örterler. 

Onlar ki, Allah’ın yolunda set olurlar ( Bunu da Allah’ın yolundan alıkoydular diye 

meallendiriyorlar. Fakat kelime set. Allah’ın yoluna barikat oldular.Bu yol suratımüstakim 

yolu, iyilik, merhamet, hayır yolu. Bu adamlar bu yola engel olmuşlar.) Ve onda eğrilik 

ararlar ( Bakın! O yolu eğri göstermek başka bir şeydir. Meallerde öyle yazar. O yolda 

eğrilik aramak başka bir şeydir. Önce eğrilik ararsın, sonra eğri gösterirsin.) Onlar ahireti 

örterler. 

Allah’ın yolu sulh ve selamettir, İslam’da budur. İnsanları Allah’ın yolundan alıkoymak, 

saptırmak, sulh ve selamet yolunu tıkamak ancak zulüm üretir. Her tür zulüm başta zalimi 

sonra da geçici olarak mazlumları, rahmetten, hayırdan ve güzelliklerden dışlar, 

uzaklaştırır, mahrum bırakır. İşte Allah’ın laneti bu şekilde üzerlerine olur. O yoldan 

çıktığınız anda dışlanmışsınız demektir. 
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Birine zulmetmek için bahanelere muhtaç olan insanoğlu önce kötülükleri meşrulaştırır, 

sonra mazlumun bunu hakettiğini savunarak kendini haklı çıkarmaya çalışır. Yolda 

eğrilik aramak nasıl bir süreçle başlıyor onu anlatıyor. Adaletsizliği ve haksızlığı adalet 

hakmış gibi savunmak, Allah’ın dosdoğru olan ilkeler yolunu, menfaatler için eğip, 

bükmek ile sonuçlanan bir sürece insanı sokuyor.  

İnsanlar bu manada inandığı gibi değilde, yaşadığı gibi inanmaya başlıyor. Allah’ın 

yolunu eğip bükmek, yaşadığı gibi bir iman inanç sistemi istemektir.  

Dosdoğru olanda bile eğrilik ve kusur arayan hastalıklı bakış, ki görürsünüz bunu 

etrafınızda. Müslümanlarda görürsünüz, her türlü insanda görürsünüz. Doğru düzgün 

giden işte bile negatiflik ararlar, eksik ararlar, eğri ararlar. Ayetleri okurken yanlış aramak 

için okurlar. Hata bulmak için okurlar. Bu ateistinde de var, müslümanında da var. 

Dosdoğru olanda bile  eğrilik ve hata arayan hastalıklı bakış, sürekli negatifi arar ve 

yanlışa odaklıdır.  

Bunu Kuran ayeti olarak düşünmeyin, insan ayeti olarak da düşünün. Karşındaki insanın 

sürekli eğriliğini, yanlışını arıyorsun. Onda eğrilik ve yanlış bulmaya çalışıyorsun. Bunların 

geleceği belirsiz, karanlıktır. 

 

(Hud 52-11/20) 

 

ِ ِمْن َاْوِلَيٓاَءَۢ يَُضاَعُف لَهُمُ   ُا۬ولِٰٓئَك لَْم يَُكونُوا ُمْعِج۪زيَن ِِف اَّْلَْرِض َوَما ََكَن لَهُْم ِمْن ُدوِن الل ٰ

تَ۪طي ونَ الَْعَذاُبَۜ َما ََكنُوا يَس ْ ْمَع َوَما ََكنُوا يُْبِْصُ ُعوَن السَّ  

Ulâ-ike lem yekûnû mu’cizîne fî-l-ardi vemâ kâne lehum min dûni(A)llâhi min 

evliyâ/(e)(m) yudâ’afu lehumu-l’ażâb(u)(c) mâ kânû yestetî’ûne-ssem’a vemâ 

kânû yubsirûn(e) 

 

İşte onlar, yeryüzünde aciz bırakacak değiller. Ve onların Allah’ın 

astında evliyası yoktur. Onlara azap kat kat arttırılır. Onlar işitmeye güç 

yetiremiyor ve göremiyordu. 

Bu manada Allah’ın evliyası, sıratı-müstakimi oluşturan, merhamet, adalet, liyakat, 

paylaşmak, cömertlik oldu. Bu iki ayeti birleştirdiğimiz zaman çıkan sonuç bu. İnsanın 

evliyası, Allah’ın ayetleri, belirlediği evrensel değerler olan merhamet, paylaşmak, 

adalet, liyakat ve ıslahat olursa, insan ne zulmeder, ne de zulme uğrar. 
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(Hud 52-11/21) 

 

وا  ٓ يَن َخِِسُ ۪ ونَ ُا۬ولِٰٓئَك اَّلَّ َانُْفَسهُْم َوَضلَّ َعْْنُْم َما ََكنُوا يَْفََتُ  

Ulâ-ike-lleżîne ḣasirû enfusehum vedalle ‘anhum mâ kânû yefterûn(e) 

 

İşte onlar nefislerini hüsrana düşürdüler. Ve iftiraları onlardan saptı. 

İftiranın sapması, iftira kelimesinde bir hedef var. Hedefi belli olan, aslı astarı olmayan, 

karşı tarafı karalamak için, çamur atmak için uydurulan iddialardır. Son tahlilde iftira, 

failinizde bir fayda sağlamaz. Buradan anladığımız o. Onların iftiraları onlardan saptı. 

Tam aksine iftira, dönüyor iftira atanı vuruyor. Gerçeğin ortaya çıkması ile o iftiralar 

bumerang gibi atanı vurur.  

 

(Hud 52-11/22) 

 

ونَ  ِخَرِة ُُهُ اَّْلَْخَِسُ ُْم ِِف اَّْلٰ  ََّل َجَرَم َاَّنَّ

Lâ cerame ennehum fî-l-âḣirati humu-l-aḣserûn(e) 

 

Zararı yok! Ne de olsa ahirette en çok hüsrana uğrayacak olanlar 

muhakkak ki, onlardır. 

“Cerame” kelimesi, başkasınca verilen ya da bir hata sonucu ortaya çıkan zararı 

ödemedir. Cereme kelimesi görüldüğü gibi asıl anlamı kazanmak demektir. “La 

cerame” bir kazancı yok bu işin, zararı yok anlamındadır. 

Bu duruma düşmemek için neler yapılması gerektiği Kuran eczanesinden şifalı reçeteler 

sunulacak. 

 

(Hud 52-11/23) 

 

ْمر ُا۬ولِٰٓئَك َاْْصَاُب الَْجنَِّةْۚ ُُهْ ۪فهيَ  ِ اِلَحاِت َوَاْخبَُتٓوا ِاٰٰل َرَب ِ يَن ٰاَمنُوا َوََعِلُوا الصَّ ۪ ونَ ِانَّ اَّلَّ ا َخاَِلُ  

İnne-lleżîne âmenû ve’amilû-sâlihâti veaḣbetû ilâ rabbihim ulâ-ike ashâbu-

lcenne(ti)(s) hum fîhâ ḣâlidûn(e) 

Muhakkak ki; inanan ve salih amel yapanlar ve Rabblerine muhbit 

olanlar, işte onlar, cennet ashabıdır. Onlar, orada halittirler. 

Muhbit dediğimiz ehbete kelimesi habete fiilinden geliyor. Yerin düz olması, gizli 

olmamak manasına gelmektedir. O yüzden mütevazi, alçakgönüllü olmak gibi 

meallerde verilir.  

Rabbe karşı tüm iddialardan kambur bagaj ve kibirlerden sıyrılıp safiyane ve halis bir 

hâl ile Rabbin huzuruna gelebilmektir. Rablerine karşı muhbit olanlar, yukarıda ifade 
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edilen tüm yalan ve iftiradan uzak olup, salihatın değerine iman edenlerdir. Çünkü 

inanan ve salih amel işleyen. Yaptığı islah edici amellerin dünyada bir kârı olmasa da, 

aferin almasa da mutlaka ahirette bir karşılığı olacağına inanan. 

Cennet ehli olanlar bu ahlakta olup, bu hali korurlarsa onların hali hâlittir. Halit halin 

bozulmaması, sürekli olmasıdır. Burada da bir sebep-sonuç ilişkisi okuyoruz. Cennet 

ashabı bu ahlakını bırakmazsa onların toplumu, yaşadıkları ortamda halit olarak kalır. 

 

 (Hud 52-11/24) 

 

تَِوََيِن َمثًًَلَۜ َافًََل تََذكَُّروَن   َِۜ َهْل يَس ْ ۪ميع ى َواَّْلََص ِ َوالَْب۪صِي َوالسَّ  َمثَُل الَْف۪ريقَنْيِ ََكَّْلََْعٰ

Meśelu-lferîkayni kel-a’mâ vel-esammi velbasîri ve-ssemî’(i)(c) hel yesteviyâni 

meśelâ(en)(c) efelâ teżekkerûn(e) 

İki fırkanın durumu, âmâ ve sağır ile gören ve işitenin durumu gibidir. 

İkisinin hâli eşit midir? Artık tezekkür etmez misiniz? 

Nerede “artık tezekkür etmez misiniz?” Ayeti geldiyse mutlaka orada tezekkür etmemiz 

gerektiğine dair bir yönlendirme yapılmıştır. Bu bir emirdir.  

Bu soru aslında içinde cevabı belli olan bir sorudur. Yani âmâ ile gören bir olur mu? 

İşitmeyen ile işiten bir midir? Cevabı içinde zaten. İnanışları ve yaşayışları birbirine 

benzemeyen bu iki fırkanın, birbirinden farklı olan yönlerinin olduğu gibi akıbetlerinin de 

mutlaka farklı olacağından bahsediyor.  

Fırka kelimesi, insan grubu, bölük, topluluk, ayırma, parti ve tümen gibi anlamlarda 

kullanılır. Fırka kelimesi, Kuran’da tefrik ve teferrük olarak geçer. Dinde ve sosyal 

hayatta bölünmeyi, parçalanmayı kutuplaşma sonucu dağılıp, çözülmeyi de ifade 

eden bir kelimedir. 

Bakın hizip te bir taraftarlık var. Fırkada ise bir bütünün parçalanması var. 

Tezekkür; zikir kökünden gelmekte olup, geçmişi hatırlamak aslında. Geçmişe bakıp 

tecrübeyi, bilgiyi damıtıp geleceğe sağlam bir şekilde ilerlemeyi sağlayan düşünce 

şekline denir.  

“Artık tezekkür etmez misiniz?”sorusunun cevabı onun gereğini yerine getirmektir. 

Dosdoğru ile eğri, iyi ile kötü, zalim ile mazlum, sahtekar ile dürüst, masum ile suçlu bu 

manada fırkalara ayrılmak zorundadır. Yoksa cennet gibi bir hayat hayal bile edilemez. 

O yüzden burada ikisini bir tutmayın diyor. Kötü bir insana verdiğiniz değer ile iyi bir 

insana verdiğiniz değer aynı olmasın. 
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(Hud 52-11/25) 

 

 َولَقَْد َاْرَسلْنَا نُوًحا ِاٰٰل قَْوِم۪هُۘ ِاّن ۪ لَُُكْ نَ۪ذيٌر ُم۪بنٌير 

Velekad erselnâ nûhan ilâ kavmihi innî lekum neżîrun mubîn(un) 

Ve and olsun ki Nuh’u nezir olarak  kavmine gönderdik.  Muhakkak ki 

ben,  sizin için apaçık bir uyarıcıyım.” 

Hz. Nuh kavmini uyarmak için gönderilmiştir. Bu uyarısı,  1) Yaptıkları yanlışlara karşı 

uyaracak, 2) Sizi bir tufan bekliyor.  

 

 (Hud 52-11/26) 

 

ٓ َاَخاُف عَلَْيُُكْ عََذاَب يَْوٍم َا۪لميٍ  َۜ ِاّن ۪ َ وا ِاَّلَّ الل ٰ  َاْن ََّل تَْعُبُدٓ

En lâ ta’budû illa(A)llâh(e)(s) innî eḣâfu ‘aleykum ‘ażâbe yevmin elîm(in) 

 

Allah’tan başkasına kul olmamanız için… Muhakkak ki ben, elim günün 

azâbının sizin üzerinize olmasından korkuyorum. 

Tufan ile kulluğun ne alakası var? Şirkin ne alakası var? 

Öncelikli “elim günün azâbı”, tufan. Sonraki azâp, hesap günü. Öncelikle elim günün 

azâbından kurtulurlarsa, hesap gününün azâbına kadar tövbe edebilirler. Belki bir salih 

amel yapma fırsatları olur. İman etme fırsatları olur. O yüzden öncelikle onları 

yaşatmanız lazım. İnsanın tövbe etmesi için yaşaması lazım. O yüzen Hz. Nuh her 

zaman tufana atıf yapıyor. Müşriklerde vaat ettiğin azabı getir diyecekler. 

Hz. Nuh kavmini o elem verici gün gelmeden önce görevlendirilmiş, gönderilmiş bir 

Resul’dür. Hz. Musa’ya indirilene imam ve rahmet kitabı dedi ya, demek ki Nuh kıssası 

Hz. Musa’nın imam kitabında da var ki direkt o kıssadan başlattı konuyu.  

Burada Hz. Nuh’un başından geçen olaylar, diğer surelerde de anlatıldığı gibi 

anlatılıyor. Fakat bu 25 ile 50 nci ayetler arasında çok daha fazla detay veriliyor.  

Hz. Nuh kendisi için değil de kavmi için korkmaktadır. “Elim günün azabının sizin 

üzerinize olmasından ben korkuyorum”diyor. Tehdit eden, korkutan bir adamda bu 

üslup olur mu? Azap ile sizi korkutuyorum, azap ile sizi tehdit ediyorum değil de, afetin 

kopacağı gün, tedbirsizlikler yüzünden, bu afetin sizin üzerinize olmasından korkuyorum 

cümlesi, rahmet ve merhametin elçisi olduğunu gösteriyor.  

Allah’tan başkasına kul olmak ile, maddi felaketten kaçmamanın nasıl bir bağlantısı 

olabilir? 

Maddi ve manevi afetleri fark etmenin doğrudan bir bağlantısı var. Çünkü ikisi aynı 

cümlede kullanıldı. Kula, nefse ve nesneye kul olanlarda sürü güdüsü ile hareket etme, 

çobanın, mele’nin güdümünde kalma artarken, bireysel farkındalık, basiret ve 

ferasette azalma, zamanla görülen bir sıkıntıdır.  
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Yani şirk sisteminde çoban olduğu için, mele olduğu için veya Allah’ın dununda 

aracılar olduğu için, bireysel farkındalıkta bir azalma oluyor. Nuh tufanı kopmadan 

önce Nuh’un kavminde de böyle bir sıkıntı var.  

Şirk sisteminin, Nuh’un kavminin gelecek olan afete karşı nasıl kör ve sağır ettiğinden 

devam eden ayetlerde bahsedilmesi lazım. Bunu 27 den şöyle okuyoruz. 

 

 (Hud 52-11/27) 

 

يَن َكَفُروا ِمْن قَْوِم۪ه َما نَٰريَك  ۪ يَن ُُهْ فَقَاَل الَْمًَلُ اَّلَّ ۪ ََّبَعَك ِاَّلَّ اَّلَّ ا ِمثْلَنَا َوَما نَٰريَك ات ِاَّلَّ بََْشً

ْأِيْۚ َوَما نَٰرى لَُُكْ عَلَْينَا ِمْن فَْضٍل بَْل نَُظنُُُّكْ ََكِذ۪بنيَ   َاَراِذلُنَا ََبِدَي الرَّ

Fekâle-lmeleu-lleżîne keferû min kavmihi mâ nerâke illâ beşeran miślenâ vemâ 

nerâke-ttebe’ake illâ-lleżîne hum erâżilunâ bâdiye-rra/yi vemâ nerâ lekum 

‘aleynâ min fadlin bel nezunnukum kâżibîn(e) 

 

Böylece kavminden hakikati örtenlerden biri mele dedi ki: “Gördüğümüz 

kadırıyla sen, bizim gibi bir beşerden başka değilsin. Ve ayak takımından sığ 

görüşlü kimselerden başkasının sana tabi olmadığını da görüyoruz. Ve sizi bizden 

faziletli de görmüyoruz. Bilakis sizleri yalancı zannediyoruz.” 

Böylece kavminden hakikati örtenlerden biri mele dedi ki  (Gördünüz mü çaban çıktı ortaya. Ne 

yapacak? Halkı sürüleştiren çobanlar bunlar. Bu mele insanların gemiye binilmesini, afetten 

kurtulmasını  engelleyecek. Mele dedi ki:) “Gördüğümüz kadırıyla sen, bizim gibi bir beşerden 

başka değilsin. (Neden böyle diyorlar: Çünkü adamlar kas sistemi ile düşünüyorlar. Allah’ın 

dununda olması için yüce bir insan olması gerek. Hadi insanı geçtik melek olması lazım. Melek de 

olmazsa arkasından hazineler gelmesin lazım. Adam kas sistemi ile düşündüğü için, seni bizim gibi 

bir beşerden farklı görmüyor. Zaten öyle olacak. Tevhid adalettir, saf sistemidir. Şirk ise piramittir. 

Bu adamlar piramit sistemi ile bakıyorlar. Sosyal olarak toplumu kompartmanlara ayırmışlar, 

statülere bölmüşler, sınıflara ayırmışlar)  Ve ayak takımından (ayak takımı olarak gördüğü bir kesim 

var. Fakirlerin oluşturduğu)  sığ görüşlü kimselerden başkasının sana tabi olmadığını da görüyoruz. 

Ve sizi bizden faziletli de görmüyoruz. Bilakis sizleri yalancı zannediyoruz.” 

Şirk zihniyetini Hud suresi 27 nasıl özetledi? Toplumu sınıflara ayıran, üst-ast ilişkisi ile bakan, kas 

sistemi ile yöneten, sürüleştiren bir yamuk bakış.  

Burada ayak takımı olarak çevirdiğimiz kelime “erâżil “ kelimesi “rezil”in çoğuludur. Rezil ise bayağı, aşağıda 

görülen ayak takımı, kusurlu, eksik gibi sosyal statüyü belirlemede kavmin kodamanlarının, bu melelerin 

aşağılama amaçı ile kullandığı bir ifadedir.  

Allah’tan başka kulluğu savunan müşrik kafa, insanları alttan yukarı doğru sınıflandırmaya, kategorize 

etmeye bayılır. Yanyana duramazsın. Zaten onları o gemiden kov diyecekler. Biz aynı kamarada onlarla 

yolculuk etmeyiz diyecekler.  Bu kafa (şirk kafası ) ve müşrik sistemle kendisine sürekli hizmet eden, canı 

istediğinde aşağılayacağı bir ayak takımı ister, onu arzular. Kodamanların aşağıladığı insanlar aslında sığ 

görüşlü değil. Dolaysız, sade düşünen, zahire bakan, suizancı olmayan, daha safiyane dürüst bakan, hile, 

kurnazlık, dalavere peşinde koymayan insanlardır. Bunları sığ olarak algılıyor bu müşrik kafa. Bunlar içi-dışı bir 

olan insanlardır. Onlar Nuh’a inanmıştır. Kafasında tilki dolaşan kimseler Nuh’un gemisine binmez. Ama 

meleler ne diyor: “Bunlar saflar” diyorlar.  
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Bu ifadenin altında, Ey Nuh! Senin masallarına ancak bunlar inanır düşüncesi vardır. Meleler ayrıca Hz. 

Nuh’tan sığ görüşlü, aşağı tabakadan olarak nitelendirdiği kimseleri yanından kovmasını da Hud suresi 29 da 

isteyecek. Birde Şuara süresi 114 de bunu ifade etmiştir. “ O ayak takımını yanından sür, biz senin yanına 

gelelim. O gemine ancak öyle bineriz. Biz bu amelelerle aynı gemide yolculuk etmeyiz.  

Allah, insanları farklı meziyetlerde donatmıştır. Bu farklılık bir üstünlük kriteri değil, zenginliktir. Siz toplumun her 

kesiminden gemide adam bulundurursanız, o gemi her türlü dalgaya karşı mücadele eder.  

Genelde bütün peygamberlere ilk inanan kimseler, toplumun ileri gelen seçkin kimseleri değildir. Toplumun 

ezilen, sömürülen, zulme uğrayan, hakları çiğnenen ve hor görülen halk kitleleri, köleler, yetimler ve kimsesizler 

olmuştur. Bu sünnet bütün peygamberlerde aynıdır.  

Çünkü peygamberler şirk sistemini, zulmü kaldırmak için geliyor, bu zulümden, şirk sisteminden mağdur 

olanlar öncelikle tabii oluyorlar. Hz. Nuh döneminden son Nebi’ye kadar bu sünnet değişmeden devam 

etmiştir. Zira resullerin getirdiği tevhid, eşitlik ve hakkaniyet zemini ve ayakları temeli üzerinden yükselirken, 

şirk sistemi ise bunun tam tersi ile beslenir. Kuran dikkatlice incelendiğinde tüm peygamberlerin karşılarına 

firavunvari tagut ve ona akıl hocalığı yapan melelerin durduğu o sıratı-müstakime  engel oldukları çok net 

bir şekilde görülmektedir.  

Zamanlarının her türlü maddi imkanını legal veya illegal olarak ellerinde bulunduran bu hak yiyici sözde 

uyanık tipler, zenginliğin ve gücün verdiği kibirle bir türlü gerçeği görmek istemez ler. Aksine “sizi 

yalancılardan olduğunuzu zannediyoruz” cümlesinden de anlaşılacağı gibi Nuh ve savunduğu insani 

değerlerleri doğrudan yalanlamak yerine kendi zanlarının arkasına sığınmışlardır. Çünkü adam eşitlikten 

bahsediyor. Ben bunu doğrudan yalanlayamıyorum. 

Burada hem Hz. Nuh hem de ona inanan erdemli, dürüst insanların aynasında aslında bunlar kendi 

yalanlarınıda görmüş oluyorlar. Şirk sistemini deşifre eden muazzam ayetlerdendir. 

 

(Hud 52-11/28) 

 

ًة ِمْن ِعْنِد۪ه فَُعم ِ  نٍَة ِمْن َرّب ۪ َوٰاتٰي۪۪ن َرمْحَ َۜ َانُلْزُِمُِكُوَها قَاَل ََي قَْوِم اََرَايُُْتْ ِاْن ُكْنُت عَٰٰل بَي ِ َيْت عَلَْيُُكْ

 َوَانُُْتْ لَهَا ََكِرُهونَ 

Kâle yâkavmi eraeytum in kuntu ‘alâ beyyinetin min rabbî veâtânî rahmeten 

min ‘indihi fe’ummiyet ‘aleykum enulzimukumûhâ veentum lehâ kârihûn(e) 

(Nuh onlara) şöyle demişti: “Ey kavmim! Görüşünüz bu mu? Eğer ben, 

Rabbimden bir delil üzere isem ve O, bana katından bir rahmet verdiyse 

artık ona körseniz ve onu kerih buluyorsanız sizleri ona mecbur edecek 

değilim? 

(Nuh onlara) şöyle demişti: “Ey kavmim! Görüşünüz bu mu? (Gerçekten bu kadar sığ 

mı düşünüyorsunuz? Gerçekten olaya bu kadar basit mi bakıyorsunuz? Bir tufan geliyor, 

bir felaket geliyor. Siz diyorsunuz ki: “Ben ölümü, bu ayak takımı ile bir gemide yolculuk 

yapmaya yeğlerim diyorsunuz.” Gerçekten görüşünüz bu mu? Burada Hz. Nuh’un 

cevabını onların anlamadığını, anlayamadığını görüyoruz. Bu kadar basit gerekçe ile 

nasıl ölümü tercih ettiklerini anlayamıyor.)Eğer ben, Rabbimden bir delil üzere isem ve 

O, bana katından bir rahmet verdiyse (O rahmet, geminin yapılması ve kurtulma)artık 

ona körseniz ve onu kerih (tiksindirici. Yani fakirlerle, garibanlarla, ayak takımı ile birlikte 

aynı gemide yolculuk yapma emri kocamanlara tiksindirici gelmekte) buluyorsanız 

sizleri ona mecbur edecek değilim? (Sizleri zorla gemiye bindirecek değilim.) 
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Buradaki “rahmet” kavramı, gönderilen vahiy ile kulların önceden uyarılmasıdır. Zira 

tufan intikam aracı değildir. Bakın! Bizim helâklara bakış açımız çok farklı. Tufan Allah’ın 

inanmayanlardan aldığı bir intikam değildir. Tufan Allah’ın rahmetinin kullara 

ulaşmasında bir vesiledir.  

Rahim olan Rabb’den gelen kurtuluşu yani bu rahmeti,  sırf ayak takımı olarak 

gördükleri insanlar ile yan yana gelmemek için kerih bulmuş ve kurtuluşa kör olmayı 

kavmin  meleleri seçmiştir.  

Müşrik kafa, İnsanları üst ve alt olarak sınıflandırarak, aynı gemide kerih gördüğü, 

tiksindiği, aşağıladığı insanlar ile bulunmayı emreden bir mesajı da, Resulü’de kerih 

görmekte ve ona tabii olmayı da kendilerine hakaret sayıyor. Bu adamların bu 

derecede ölçme, değerlendirme kriterlerinin yamulduğunu görüyoruz.  

Ancak en hayati konuda da olsa insanlar kurtulmayı kendileri tercih etmeli, 

haketmelidir. Ayetteki “sizleri ona mecbur edecek değilim” sözünden de 

anlaşılmaktadır ki, rahmet te zorlama olmaz. Rahmet ve zorlama yan yana olmaz.  

Bunu günümüzdede görebiliriz. Hani bir zamanlar Amerika da zencileri otobüste arkaya 

bindirdiler. Uçakta adamın yanına zenci oturmuşsa, onun oradan alınmasını istediler. 

 İşte bu VİP yolculuk mantığı aynı kafadır. Kendilerini, maddi imkanlarından dolayı üstün 

gören insanlar diğer insanlardan ayrıcalıklı görürler. Farklı bir kompartmanda yolculuk 

yapmak isterler. Bu şirk kafasıdır. Bu adalete aykırıdır. Bu kas sistemidir. Bunu heryerden 

görmekteyiz. Mesela bir hastaneye gidin. Orada doktor kütüphanesi, doktor 

yemekhanesi. Yani paspascı ile bu adam yemek yiyince tiksiniyor mu? Onu kerih mi 

görüyor. O zaman sen şirk kafasındasın.  

Nasıl biz namazda yanımızdakini seçemiyorsak, orada da öyle olmalıdır. O da insan 

sen de insansın.  Üstünlük kriterini Rabbimiz belirlemiş. Senin statün, paran pulun üstünlük 

kriteri değildir. Onları kovarsan gemiye bineriz diyorlar. Bakın 29 da öyle bir ifade var.  

 

(Hud 52-11/29) 

 

ينَ  ۪ ِ َوَمٓا َاَن۬ ِبَطاِرِد اَّلَّ ْم  َوََي قَْوِم ََّلٓ َاْسـَٔلُُُكْ عَلَْيِه َماًَّلَۜ ِاْن َاْجِرَي ِاَّلَّ عََٰل الل ٰ ِ ُْم ُمًَلقُوا َرَب ِ ٰاَمنُواَۜ ِاَّنَّ

هَلُونَ  ٓ َاٰريُُكْ قَْوًما ََتْ  َوٰلِك۪ن ۪

Veyâ kavmi lâ es-elukum ‘aleyhi mâlâ(en)(s) in ecriye illâ ‘ala(A)llâh(i)(c) vemâ 

enâ bitâridi-lleżîne âmenû(c) innehum mulâkû rabbihim velâkinnî 

erâkum kavmen techelûn(e) 

Ey kavmim! Buna (tebliğe) karşılık sizden herhangi bir mal istemiyorum. 

Evrim ancak Allah’a aittir. Ve ben inananları da kovacak değilim. 

Muhakkak ki onlar, Rabblerine kavuşacaklar. Ve lâkin sizi câhillik eden 

bir kavim olarak görüyorum. 

Ey kavmim! Buna (tebliğe) karşılık sizden herhangi bir mal istemiyorum. Ecrim ancak 

Allah’a aittir. Ve ben inananları da kovacak değilim (Hz. Nuh burada sizin keyfiniz için 

o bana inanan, bu gemi inşaasında belki de yardım eden, bu saf bakışlı insanları da 

buradan kovacak değilim. Yani size bir VİP kamarası ayarlayacak değilim demektedir).  
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Muhakkak ki onlar, Rabblerine kavuşacaklar. Ve lâkin sizi câhillik eden bir kavim 

olarak görüyorum. (Müşrik kafa, cahil kafadır.) 

Bu ifadelerden, Hz. Muhammed’in etrafındaki yoksul, köle ve fakirlere küstah ve kibirlice 

bakan Mekkeli müşriklerin o seçkinci tavırlarına da bir reddiye göndermektedir. Çünkü 

bu her dönemin hastalığı.  

Bu seçkinci bakışı, burjuva sınıfı, Nuh’u ilk dönemlere koyarsak, bu insanlıkla yaşıt bir 

hastalıktır diyebiliriz. Kuran’ı Kerim burada cahilliğin tanımını yapıyor. “Velakin sizi cahillik 

eden bir kavim olarak görüyorum” diyor. 

Cahillik, aslında bir şey bilmemek değil de farklı bir manası var, had bilmemek halidir. 

Yine bir bilmeme halidir ama had ve hududunu bilmeme halidir diyoruz. Cahillik kendini 

çok akıllı, çok üstün zannetmektir. Haddini, hududunu abartanlar, başkalarının hakkına 

girmeyi de hakkı zannederler. Çünkü cahil olduğu için, had bilmediği için başkalarının 

da efendisini olduğunu zanneder. Köle-efendi sistemini bu cahiller her zaman destekler. 

İnsan olmanın öncelikli şartlarından biri had bilmektir.  

“ Ben sizden mal mülk istemiyorum. Benim ecrim Allah’a aittir” cümlesi de, muhatabın 

değer kriterlerinin mal-mülk üzerinden olduğunu deşifre eden bir cümle. Onlar demek 

ki mal ve mülke önem veriyorlar ki, Hz. Nuh o yönden, o damardan seslenmiş.  

Bu sebeple her mümin, tıpkı Hz.Nuh’un yaptığı gibi toplumsal olaylarda sınıf 

gözetmeksizin, kamu yararına, gönüllü olacağı ameller ortaya koymalıdır.  

Bu Hz. Nuh’ün sünneti, diğer peygamberlerin sünneti. Her hangi bir ücret, beklenti, 

maddi bir çıkar, makam, mevki ummadan, toplumun faydasına, yararına, böyle büyük 

afetlerde, pandemilerde veya diğer doğal afetlerde gönüllü olmak peygamberlerin 

sünnetidir.  Bu tarz projeler bizi daha fazla mütevazi yapar. Bizi fakir-fukaraya karşı daha 

merhametli yapar. Kafamızdaki o kas sistemini de paramparça yapar. Sınıfsal ayrımları 

bir tarafa bırakırız. 

 

(Hud 52-11/30) 

 

ِ ِاْن َطَرْدُُتُْمَۜ  ّ۪ن ِمَن الل ٰ َافًََل تََذكَُّرونَ َوََي قَْوِم َمْن يَْنُْصُ  

Veyâ kavmi men yensurunî mina(A)llâhi in taradtuhum(c) efelâ teżekkerûn(e) 

Ve ey kavmim! Eğer ben onları kovarsam, Allah’a karşı bana kim yardım 

eder? Artık tezekkür etmez misiniz? 

Hz. Nuh burada “ Allah’a karşı bana kim yardım eder?”diyerek, yani ben garip-

gurabayı yanımdan kovsam, ahirette bunun hesabını nasıl veririm, kim bana yardım 

eder demiştir.  

Kurtuluşun bireysel olmayacağını, gelecek olan doğal afete karşı en iyi tedbirin ancak 

el birliği ile olacağınıda Hz. Nuh ifade etmektedir.Her toplumun her kesiminden işi 

bilenlerin bir araya gelmesi lazım. Ayrıca o burun kıvrılan, kerih görülen garibanların, 

zengin, kodaman meleler gibi sadece birer yük olmadığını, yük alan faydalı insanlar 

olduğunu da Hz. Nuh dolaylı olarak karşı tarafa ima etmektedir.  
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Emek veren insanlar daha becerikli, emek verdiği konularda daha işe yarar iken, sürekli 

tüketip, emir vermekten başka bir iş yapmayan tipler, paranın, makamın, statünün işe 

yaramadığını bu tür olağanüstü hallerde görmektedirler. Bunlar sadece çevrelerine 

yük olurlar, sadece birer asalaktırlar.  

 

(Hud 52-11/31) 

 

 ۪ ِ َوََّلٓ َاعََْلُ الْغَْيَب َوََّلٓ َاقُوُل ِاّن ۪ َمََّلٌ َوََّلٓ َاقُوُل لِّلَّ ائُِن الل ٰ يَن تَْزَد۪رٓي َوََّلٓ َاقُوُل لَُُكْ ِعْن۪دي َخَزَٓ

 ُ ُ َاعََْلُ ِبَما ِ۪فٓ  َاْعُيُنُُكْ لَْن يُْؤِتهَيُُم الل ٰ َۜ َالل ٰ ا اِل۪منيَ َخْيً ٓ ِاًذا لَِمَن الظَّ اَنُْفِسهِْمْۚ ِاّن ۪  

Velâ ekûlu lekum ‘indî ḣazâ-inu(A)llâhi velâ a’lemu-lġaybe velâ ekûlu innî 

melekun velâ ekûlu lilleżîne tezderî a’yunukum len yu/tiyehumu(A)llâhu 
ḣayrâ(an)(s) (A)llâhu a’lemu bimâ fî enfusihim(s) innî iżen lemine-zzâlimîn(e) 

Ve size Allah’ın hazineleri yanımdadır ve gaybı daha iyi bildiğimi 

söylemiyorum ve muhakkak ki ben bir meleğim de demiyorum. Ve 

gözlerinizin hakir gördüğü kimselere de Allah asla bir hayır vermeyecek 

de demiyorum. O takdirde ben, muhakkak ki zalimlerden olurum. Onları 

Allah daha iyi bilir. 

Bir insanın statüsüne bakarak, durumuna bakarak “Allah buna bir hayır indirmemiş, 

daha da indirmez” demek aslında zulümdür. Meleler Hz. Nuh’un yanındaki o safi 

insanları hafife alıyorlar, küçük görüyorlar. Hz. Nuh burada neyi yapıp 

yapmayacağınıda ortaya koyarak kırmızı çizgilerini belirtmiştir. 

12nci ayette “onlarla beraber bir melek inseydi olmazmıydı” diye bir talep vardı. Bu 

talep ve beklentilere de Hz. Nuh dilinden bir cevap verilmiş oldu. Hakir görülen 

insanlara Allah’ın ileride bir hayır kapısı açmayacağı önyargısının hatalı olduğu ve 

gaybı kimsenin bilemeyeceği de burada Hz.Nuh tarafından hatırlatılmıştır. 

Hz. Nuh toplumda her canın önemli olduğunu ifade etmekte. Yani sizin canınız önemli 

de bu adamların canı önemli değil mi? Bu adamlar insan değil mi? 

Bir takım zengin kibirliyi kurtarmak için alt sınıf olarak görülen insanları, köleleri veya 

yoksulları ölüme terketmenin de çok büyük bir zulüm olacağı burada Hz. Nuh 

tarafından ifade edilmiştir. O yüzden şirk büyük bir zulümdür. Çünkü insanları 

kompartımanlara ayırır. Ucuz hayatlar oluşturur.  
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 (Hud 52-11/32) 

 

َت ِجَدالَنَا فَأِْتنَا ِبَما تَِعُدَنٓ ِاْن كُ  اِد۪قنيَ قَالُوا ََي نُوُح قَْد َجاَدلْتَنَا فَاَْكََثْ ْنَت ِمَن الصَّ  

Kâlû yâ nûhu kad câdeltenâ feekśerte cidâlenâ fe/tinâ bimâ te’idunâ in 

kunte mine-ssâdikîn(e) 

Dediler ki : “Ey Nuh! Bizimle cedelleştin, öyle ki bu cedelde çok ileri 

gittin. Eğer sen sadıklardansan, o takdirde bize vaat ettiğin şeyi getir.” 
 

Nuh’un vaat ettiği, tufanın kopma bilgisidir. Zamanını bilmiyor ama tufanın 

kopacağını biliyor. Eğer sen sözüne sadıksan o tufanı getirde görelim diyorlar.  

Arap dilinde “cedel” kelimesi didinme, didişme, tartışma, aşırıya gitme 

anlamındadır. Hz. Nuh’un sözlerini okuduk. Hz.Nuh’un hangi sözü aşırıya gitmiştir. 

Hangi sözü cedelleşmedir? Hiçbiri.  

Bu kavmin yansıtması. Kavmin algılaması, kocamanların algılaması böyle. Nuh 

hakikati söylüyor, o cedelleşme olarak algılıyor.  

Fakat meallerde “cedelleşmeyi” mücadele olarak yazmışlardır. “ Ey Nuh bizimle epey 

mücadele ettin. Hatta bu mücadelende çok ileri gittin” diye.  

Mücadele olumlu bir şeydir. Ve mücadelede ileri gitmek gerekir. Herkes kendi davası 

için mücadele etmez mi? Meleler övecek yani Nuh’u. Mücadele diye bir suremiz var 

zaten. Fakat burada “cedel”geçiyor. Mücadele ise ileri sürülen bir görüşü, kuvvetli delil 

getirmek suretiyle bertaraf etmektir. Olumlu şeydir, yapılması gerekendir.  

Hz. Nuh insani değerlere, eşitliğe, adalete sürekli sırtını dayadığı için, yani tevekkül ettiği 

için muhatap bu durum karşısında duramayarak bir şekilde Hz.Nuh’a iftira şeklinde 

geçiştirmeye çalışıyor.  

Hatta Hz. Nuh’un tavizsiz, eğilmeden duruşunu da, yalakalığa ve haksız övgüye alışmış 

bu kodaman meleler tarafından da cedel olarak algılanıyor. Yoksa Hz. Nuh’un derdi 

cedelleşmek değil, tartışmak değil, didişmek değil. Ama onlar öyle lanse ediyor. 

Hz.Nuh’tan istenen, vaat edilen tufanın ne zaman kopacağı bilgisi. Hz. Nuh’da buna 

cevaben şöyle diyor: 
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Doğrusunu Allah bilir….. 

 

 

 (Hud 52-11/33) 

 

اَء َوَمٓا اَنُُْتْ بُِمْعِج۪زينَ  ُ ِاْن َشٓ ََّما يَأْ۪تيُُكْ ِبِه الل ٰ  قَاَل ِان

Kâle innemâ ye/tîkum bihi(A)llâhu in şâe vemâ entum bimu’cizîn(e) 

 

(Nuh) Dedi ki: ”Onu size ancak Allah dilediyse getirir. Ve siz, (Allah’ı) aciz 

bırakacak değilsiniz.” 

 

Hz. Nuh, benim bu azap konusunda bir fonksiyonum yok. “Allah dilerse getirir”diyor. 

Demek ki afetler keyfe keder değildir. Ancak Allah’ın tabiata koyduğu yasalar 

çerçevesinde gelişir. Allah dilediyse, o gelecek. Çünkü Allah’ın koyduğu bir sünnet, bir 

yasa var. Bir nehir taşdıysa, o sel olarak gelecek.  

Her fırsatta Hz. Nuh, insanoğlunun acizliğini hatırlatmasına rağmen, muhatap sürekli bir 

şeylere muktedir pozları vermeye devam etmektedir. Allah’ın değerlerine tevekkül 

edeni, sırat-I müstakim de olanı aciz bırakacak ta yoktur.  Siz sırtınızı Allah’ın o 

değerlerine, esmasına dayarsanız sizi aciz bırakacak yoktur.  

 

 (Hud 52-11/34) 

 

ُُُّكْ وَ  َۜ ُهَو َرب ُ يُ۪ريُد َاْن يُْغِويَُُكْ ِالَْيِه َوََّل يَْنَفُعُُكْ نُْص۪حٓي ِاْن اََرْدُت َاْن َانَْصَح لَُُكْ ِاْن ََكَن الل ٰ

 تُْرَجُعوَنَۜ 

Velâ yenfe’ukum nushî in eradtu en ensaha lekum in kâna(A)llâhu yurîdu en 

yuġviyekum(c) huve rabbukum ve-ileyhi turce’ûn(e) 

 

Ve size nasihat etmeyi irâde etsem de, şayet Allah sizin için suyun 

taşmasını irâde ettiyse, benim nasihatim size fayda vermez. O sizin 

Rabbiniz ve O’na döndürüleceksiniz. 

 
Diyanet Vakfı Meali : Eğer Allah sizi azdırmak istiyorsa, ben size öğüt vermek istesem de, öğüdüm size 
fayda vermez. (Çünkü)  O sizin Rabbinizdir. Ve (nihayet)  O'na döndürüleceksiniz.» 
 
Bir cümleye böyle başlanır mı? Allah kimseyi saptırmak, azdırmak ister mi? Meal baştan 

kaybetti. Artık ne derse desin boş.  

 

Allah insanları azdırmak istiyorsa, peygamberleri neden gönderdi?  

 

Ayetleri neden indiriyor?  

 

Kendine Rahman ve Rahim neden diyor? Haşa azdırıcı desin. Meal bir anda Allah’a iftira 

oldu.  
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Doğrusunu Allah bilir….. 

 

“Eğer Allah sizi azdırmak istiyorsa, ben size öğüt vermek istesem de, öğüdüm size fayda 

vermez.” Burada suçlu kim? Allah. Çünkü azdırdı.  

 

Ben bu ayeti okusam, ne yapsam da fayda vermeyecek diye düşünerek dine yönelmeye 

gerek duymayacağım. Kaderci bir bakış açısı. Bu ayetin devamında şunu sormamız 

lazım?  Allah, bir insanı azdırmak mı ister, yoksa onun sulhunu, selametini mi, ıslahını mı ister. 

 

İslam dini sulh-selamettir, kurtuluştur. Allah insanların kurtulmasını, selametini ister, azdırmak 

istemez. Azdırma istemesi ihtimali bile yoktur. Kaldı ki bu ayette “istemek” bile geçmiyor. 

Bu ayette “irade etmek” geçmektedir. Yani istemenin de bir üstüne çıkıyor. Hayata geçti.  

 

Doğru meal: Ve size nasihat etmeyi irâde etsem de (Hz.Nuh nasihat etmeyi hayata 

geçirmiş. Artık insanları uyarmış, ayetlerle onları gemisine davet etmiştir. Kendisi bunu 

irade etmiştir), şayet Allah sizin için suyun taşmasını irâde ettiyse (burada azmak suyun 

taşması, aşmasıdır. İnsanın duygu ve düşüncelerinin azması değil, o çok dolaylı manasıdır. 

Bu kelimenin asıl kök manası, suyun derbisinin yükselmesi, taşması, yani sınırı geçmesidir. 

Yani suyun taşmasını Allah irade ettiyse, bu yasa gerçekleşecek. ) , benim nasihatim size 

fayda vermez. O sizin Rabbiniz ve O’na döndürüleceksiniz.  Bu kadar. Allah neden 

insanların azmasını istesin. 

 

Allah hiç kimsenin, buna ibliste dahil, azmasını, sapmasını ne ister ne de irade eder. Bu el-

Hayır olan Allah’a iftiradır. 

 

Allah her kulunun hidayetini, ıslahını, sulhunu ister ve bu yönde resullerini göndererek 

iradesini ortaya koyar. Allah’ın iradesi ortada iken, kalkıp ta “ eğer Allah sizi azdırmak 

isterse” diye bir cümle kullanılmaz.  

 

Ayette Hz. Nuh gelecek olan tufana karşı onların iyiliğini düşünmüş ve günah üzere ölüp 

gitmemeleri için, onları sakındırmak amaçlı sürekli nasihatlerde bulunmuştur. Ancak 

tufana karşı tedbir alınmazsa, nasihat hiçbir yarar sağlamayacaktır. O nasihatların 

gereğini yerine getirmek lazım. Zira lafla Nuh’un gemisi bile yürümez.  

 

(Hud 52-11/35) 

 

ا َُتْرُِموَن   يٌء ِممَّ يُْتُه فََعََلَّ ِاْجَرا۪مي َوَاَن۬ بَ۪رٓ يُهَۜ قُْل ِاِن افََْتَ  َاْم يَُقولُوَن افََْتٰ

 

Em yekûlûne-fterâh(u)(s) kul ini-fteraytuhu fe’aleyye icrâmî ve enâ berî-un 

mimmâ tucrimûn(e) 

Yoksa: “Onu iftira mı etti?”diyorlar. De ki: “ Eğer iftira ettiysem, o zaman 

benim suçum bana aittir.” Ve ben, sizlerin işlediği suçlardan beriyim.” 

Müfessirlerin çoğu bu ayetin, Hz. Nuh’un kıssasından bir parça olduğunu söylüyorlar. Hz. 

Nuh’un kavmi ile konuşmalarının devamı olarak savunmuşlardır.  

Fakat üslup ve muhtevasını dikkate aldığımızda, ayetin muhatabının Hz. Muhammed 

olduğunu ve Kuran’daki Nuh kıssasının ayrıntıları ile birlikte aktarılmasının Allah’a bir iftira 

olmadığını teyit etmek için konulduğu kanaatindeyiz. Kuran’ın iftira olmadığına dair de 

bir atıf yapılmış oluyor.  
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Doğrusunu Allah bilir….. 

 

 

(Hud 52-11/36) 

 

َُّه لَْن يُْؤِمَن ِمْن قَْوِمَك ِاَّلَّ َمْن قَْد ٰاَمَن فًََل تَبْتَِئْس بَِما ََكنُوا يَْفَعلُوَنْۚ  ِِحَ ِاٰٰل نُوحٍ َان  َوُاوُ۫

Veûhiye ilâ nûhin ennehu len yu/mine min kavmike illâ men kad âmene felâ 

tebte-is bimâ kânû yef’alûn(e) 

Ve Nuh’a vahyedildi: “Kavminden sana inanmış olanlar hariç, onlar 

sana inanmayacak.” Artık onların amellerinden dolayı üzülme!” 

Yani artık o müşriklerle, melelerle mücadele etme, zaman kaybetme. Hz. Nuh’a, sen 

bu ayak takımı olarak gördüklerini geminden çıkartmadığın sürece, onlar asla sana 

iman etmeyecek gibi gaybi bir haber veriyor önceden. 

Ayak takımı olarak görülen ancak Hz. Nuh’a güvenenlerin varlığı sebebiyle gemiye 

binme kararı verecek yeni kişilerinde bu ayetin ışığında olmayacağı bilgisi önceden 

Hz.Nuh’a verilmiştir ki, artık onlarla zaman kaybetmesin. 

Öyle ki bir an önce kendisi ve çevresinde olan o inanan insanları bir an önce o 

tufandan kurtarması için gemiyi inşaa etmeye başlaması lazım. İşte o gemiyi inşaa et 

emrini de 37nci ayetten okuyoruz. 

 

(Hud 52-11/37) 

 

ُْم ُمْغَرقُونَ  يَن َظلَُمواْۚ ِاَّنَّ ۪  َواْصنَعِ الُْفَّْلَ َِبَْعُيِننَا َوَوْحِيَنا َوََّل ُُتَاِطْب۪۪ن ِِف اَّلَّ

Vasna’i-lfulke bi-a’yuninâ vevahyinâ velâ tuḣâtibnî fî-lleżîne zalemû(c)innehum 

muġrakûn(e) 

Vahyimiz ve gözetimimiz ile gemiyi tasarlayarak yap! Zulmedenler 

hakkında bana hitap etme! Onlar, muhakkak ki boğulacak olanlardır.  

Kuran’ı Kerim’de gemi manasına gelen  üç tane kelime vardır. Biri câriye, suyun 

üzerinde akıp giden gemi. Diğeri sefînet, limanda demir atmış gemi. Bir diğeri de fulk, 

yani yüklü gemi. Burada fulk geçmektedir. Zira geminin sert dalgalara ve ağırlığa 

dayanıklı olarak tasarlanması gerektiğine dairde ince ve güzel bir detay.  

“Zulmedenler hakkında bana hitap etme!” Uyarısı, gemiye binmeyerek kendisine, 

ailesine, babasına zulmeden oğluna da bir atıf yapıyor. Ancak önceden yapılan bu 

uyarıya Hz. Nuh uyamıyor.  
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Doğrusunu Allah bilir….. 

 

 

 (Hud 52-11/38) 

 

ُروا ِمنُْهَۜ قَاَل  ِاْن تَْسَخُروا ِمنَّا فَِانَّ نَْسَخُر ِمنُُْكْ َويَْصنَُع الُْفَّْلَ َوُُكََّما َمرَّ عَلَْيِه َمًَلٌ ِمْن قَْوِم۪ه ََسِ

 مََكَ تَْسَخُروَنَۜ 

Veyasne’u-lfulke vekullemâ merra ‘aleyhi meleun min kavmihi seḣirû 

minh(u)(c) kâle in tesḣarû minnâ fe-innâ nesḣaru minkum kemâ tesḣarûn(e) 

 

Ve o gemiyi yaparken, kavminin meleleri yanına uğradıkça onunla 

oyalandılar. Dedi ki: “Eğer bizimle oyalanırsanız muhakkak ki, sizin 

oyalandığınız gibi biz de sizinle oyalanıyoruz. 

 
Diyanet İşleri Meali (Yeni): (Nûh) gemiyi yapıyordu. Kavminden ileri gelenler her ne zaman yanına 
uğrasalar, onunla alay ediyorlardı. Dedi ki: “Bizimle alay ediyorsanız, sizin bizimle alay ettiğiniz gibi 
biz de sizinle alay edeceğiz.” 

Bu çeviriye göre Hz.Nuh ne diyor: “Siz bizimle eğleniyorsunuz, siz boğulurken, can 

çekişirken, bende sizinle eğleneceğim diyor.  

Böyle bir ifade olabilir mi? Allah’ın Resul’ü insanlar boğulurken, helak olurken onlarla 

alay eder mi?  

Bir de “alay” Kuran’ı Kerim’de olan bir kelime ve burada geçmemekte, farklı bir kelime 

geçmektedir. Haşa onların ölmesinden, yok olmasından, yaşlı-genç helak olmasından 

zevk alan, onla eğlenen bir Resul profili . Şimdi siz bunu meale yazarsanız, İşid’in 

Yezidi’lere yaptığı veya diğerlerine yaptığını nasıl karşılarsınız. Adamın kitabında o 

yazıyor. Düşmanım kahrolacak, helak olacak bende bundan eğleneceğim, mutlu 

olacağım. Bak! Nuh öyle yapmış. 

 

Allah’ın elçisi “besmele” ile gemiyi yapmaya başlatıyor. Rahman ve Rahim olan 

Allah’ın elçisi. Diyor: Siz bizimle alay ettiniz, bende sizle alay edeceğim.” Son gülen iyi 

güler. 

Bir peygamber genç-yaşlı, çoluk-çocuk insanların helak olmaları ile alay eder mi? 

Dalga geçer mi? Onların can çekişmelerini izleyip eğlenir mi? Cahiller size laf attığında, 

sizde onlara laf atın. Onlarla alay edin mi diyor Furkan suresinin 63ncü ayeti. Ne diyor: 

“ Rahman’ın kulları yeryüzünde tevazu ile yürürler. Ve cahiller onlara laf attıklarında 

“selam” der geçerler.” (Furkan 63) 

Neden Hz. Nuh selam deyip geçmiyor da, bende sizinle alay edeceğim diyor. 

Doğu meal şöyle olmalıdır : “Ve o gemiyi yaparken, kavminin meleleri yanına 

uğradıkça onunla oyalandılar. Dedi ki: “Eğer bizimle oyalanırsanız muhakkak ki, sizin 

oyalandığınız gibi biz de sizinle oyalanıyoruz.” 

Hud 36 da Hz.Nuh’a vahyedilerek, kavminin melelerinin ona inanmayacağı bilgisi 

verilmiştir. Bu sebeple onlarla zaman kaybetmemesi gerektiği önceden Nuh’a haber 

verilmiştir.  
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Doğrusunu Allah bilir….. 

 

Buradaki “alay” diye meallendirilen “seḣirû” kelimesi, sehere kökünden geliyor, sihri 

teshir olmuş, ele geçirmiş, zapt edilmiş, itaat ve hizmete alınmış anlamına geliyor.  

Burada meleler kasıtlı olarak Hz. Nuh’un yanına uğrayıp, orada zaman 

geçirmektedirler. Meleler sürekli cedelleştikleri Hz. Nuh’u haksız çıkıp mahçup olmasını 

istemektedirler. Nuh’un yanına gelip lüzumsuz sorularla meşgul ediyorlardı.  

Bu ayette tufan öncesi yemini yetiştirmek için var gücüyle çalışan Hz. Nuh ve inananları 

lafa tutup oyalama anlamı vardır.  

Kaldı ki bu sehirû kelimesi ile yestehzi kelimesi  Enam suresi 10ncu, Enbiya suresi 41 nci 

ayette aynı cümlede yan yana yer almıştır. Bir cümlede yan yana iki kelime geçiyorsa, 

ikisine de alay diyemezsiniz. 

Toplumun ıslahı ve faydası için üretilen yeni fikirleri ve alınacak tedbirleri gereksiz 

sorularla, önemsiz konularla oyalamak burada kınanmaktadır. Zayıf karakterli insanlar 

ciddi konuları demogojilerle, yerli yersiz zamansız söylem ve eylemlerle her zaman 

geçiştirme eğilimindedir. Çünkü onun ciddiyetinin ağırlığını taşıyacak kapasitede,  

yapıda değildir. Laf kalabalığına getirmeye çalışırlar.  

 

 (Hud 52-11/39) 

 

لُّ عَلَْيِه عََذاٌب ُم۪قميٌ  ۪زيِه َوََيِ  فََسْوَف تَْعلَُموَنر َمْن يَأْ۪تيِه عََذاٌب ُُيْ

Fesevfe ta’lemûne men ye/tîhi ‘ażâbun yuḣzîhi veyehillu ‘aleyhi ‘ażâbun 

mukîm(un) 

 

Artık alçaltan bir azabın yakında kimlere geleceğini bileceksiniz. Ve 

onun üzerine, kalıcı azâp helâl olur. 

Birincisi alçaltıcı azap, ikincisi ise kalıcı azap. Bunun ilki dünyevi azap, ikincisi ise 

ahiretteki azaptır. 

Bu “yehillu” kelimesine “helal olur” manası vermemezin sebebi, çünkü toplu bir şekilde 

ölüme gitmek intihar, intiharda haramdır. Ama siz gemiye binmezseniz, bu haram size 

helal olacak demiş oluyor. Bakın siz gemime binmeyerek bu haramı helal kılmış 

oluyorsunuz.  

Bu ayetteki Hud 32 deki “eğer sadıklardansan Ey Nuh! O takdirde bize vaat ettiğin o 

tufanı getir!” İfadesine atıfla, azabın iki özelliğine dikkat çekilmiş. Alçaltıcı diye meal 

verdiğimiz kelime, rezil edecek, alçaltacak bu halin devamı insanda karakter halinde 

geliyor. Yani geçici olan alçaltıcı azap devam ettirilirse, kalıcı bir huy haline de gelebilir. 

Sadece ahiret bağlamında düşünmeyelim.  
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Doğrusunu Allah bilir….. 

 

 

 (Hud 52-11/40) 

 

ٓ ِاَذا َجٓاَء َاْمُرَن َوفَاَر التَّنُّوُرر  َبَق َحّت ٰ ْل ۪فهيَا ِمْن ُُكٍ  َزْوَجنْيِ اثْنَنْيِ َوَاْهََّلَ ِاَّلَّ َمْن س َ  قُلَْنا امْحِ

 عَلَْيِه الْقَْوُل َوَمْن ٰاَمَنَۜ َوَمٓا ٰاَمَن َمَعُهٓ ِاَّلَّ قَ۪ليلٌ 

Hattâ iżâ câe emrunâ vefâra-ttennûru kulnâ-hmil fîhâ min kullin zevceyni-

śneyni veehleke illâ men sebeka ‘aleyhi-lkavlu vemen âmen(e)(c) vemâ 

âmene me’ahu illâ kalîl(un) 

Nihayet emrimiz geldi ve tandır kaynadı. “ O zaman herseyden, ikişer 

çift ve haklarında söz geçmiş olanlar hariç, ehlini ve inananları onun 

içine yükle” dedik. Onunla beraber az kişiden başkası inanmadı. 

Hz.Nuh ile kavmi arasındaki mücadeleyi yukarılarda okumuştuk. Şimdi buradan itibaren 

artık bu mücadele bitiyor. Tufan gelmeden önce Hz. Nuh’a 40ncı ayet vahyedilmiş. 

Burada tandırın kaynaması ile tufanın kopmasının ne alakası var? Henüz daha 

yağmurlar başlamadı, henüz yerden sular fışkırmadı, tandır kaynadı diyor.  

Rabbimiz “ehlini ve inananları onun içine yükle” demiştir. Bu talep doğrultusunda Hz. 

Nuh oğlunun da kurtulacağını zannetmektedir. O zannında da haklıdır. Allah gayet 

açık bir şekilde ehlini ve inananları yükle demiştir.  

Burada “aile”diye meal verilen kelime “ehl”dir. “Ehlibeyt” Allah Resul’ünün ailesi için 

kullanılır. Peki “Ehlikitap” kitap ailesi mi? Ehl kelimesinin geçtiği her yerde biz aile mi 

düşüneceğiz. Elbette hayır. 

Bu ayetlerden anlaşıldığına göre “ehl” sahip, taraftar gibi sözlük anlamlarından başka 

aynı mekanı paylaşanlar, aile gibi manalarda da kullanılır. Her ehl gördüğümüz yer aile 

manasında değildir.  Ehlikitap kullanımında olduğu gibi bir işin ehli olmak onu iyi 

bilmektir, onunla haşır neşir olmaktır.  

Burada bir Hz. Nuh ve  getirdiğini, kadrini bilen, ehli imandan bahsediliyor. Hz. Nuh’un 

Resul olduğuna iman etmiş, onun getirdiğinin vahiy olduğuna emin olmuş kişileri ehli 

iman diyoruz. İman ehli.  

Burada iki grup var. Birinci grup Hz. Nuh’a inanan iman ehli. Diğer grup ise,  kalplerine 

tam imanın oturmadığı ancak Hz. Nuh’a ve onun söylediğin o tufan anlatımının 

olabilme ihtimalini düşünen ikinci gruptur. Bunlar tufan kopabilir diye gemiye 

binenlerdir.  

Hucurat suresinde Bedeviler geldiler sana dediler ki: “Biz iman ettik.”Henüz iman 

kalbinize oturmadı, siz teslim oldunuz.” Burada da Hz. Nuh’un gemisine teslim olanlar 

var. Kalbine tam iman inmemiş, tam mutmain olmamış kimseler. Önce ehl geliyor, sonra 

sana inananlar. Geçmişine bakıp ta, Nuh şimdiye kadar yalan söylemedi, doğru 

olabilir, tufan kopabilir düşüncesi ile kendini kurtarmak için gelenlerdir. Gemide 

homojen bir yapı yok. Farklı farklı gruplar var.  

“Tandır” diye meallendirdiğimiz “tennur” kelimesi, sözlükte tandır denilen, içinde ekmek 

pişirilen ocaktır. Bir nevi fırındır.  
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Birde “vefâran”kelimesi var. Fışkırmak, kaynamak gibi manalara gelmektedir. Bunun 

insanın davranışlarına atfederler. Fevaran etti, içindeki patladı, dışa vurdu, diye. Bu 

kelimeler birleştirildiği zaman, ateş üzerinde tencere kızgınlık haline ulaşıyor ve içindeki 

o sunun fışkırması. Düdüklü tencere gibi düşünün.  

Elmalı bu ayeti okuduğunda “buharlı motor” demiştir. Etrafında gördüğü teknoloji, 

İstanbul’da gördüğü o vapurların çalışması. Düşünüyor, o zaman Nuh’un gemisi de 

buharlı bir motordu demiştir. Nuh’un bir yerden bir yere gitmesine gerek yok. Zaten 

karaya oturacak. Geminin görevi sadece suyun üzerinde kalabilmesidir. Mülk suresinde 

de bu kelime kullanılmıştır. 

“Tennurun kaynaması” ne demek o halde? Yeraltı suları mağma tarafından ısıtılır ve 

büyük bir basınçla yerüstüne fışkırır. Bu yapılara biz gayzer diyoruz. Gayzerler tamda 

ayette anlatıldığı gibi, su sıcaktan dolayı kaynamaya ve oluşan basınç ile zayıf bir nokta 

aramaya başlıyor. Yeraltı okyanusları. Bu zayıf nokta da dünyanın en çukur yeri olan Lut 

bölgesindedir. Bu kaynayan sularda orayı buluyor. Suların çok hızlı yükselmesinin en 

önemli sebebi sadece yağmur değil, birde dev, yeraltı okyanuslarının hızla yüzeye 

çıkmasıdır. Bir anda siz o kadar taşkını yağmurla sağlayamazsınız. Zaten yerden suların 

fışkırmasından ayetler bahsediyor. Kamer suresinde şöyle okuyoruz. 

“Böylece sağanak akan suyla, semanın kapılarını açtık ve yeryüzünde pınarlar halinde 

fışkırttık. Böylece sular takdir edilmiş olan emir üzerine o çukurda birleşti.” (Kamer 11,12) 

Ayette yeryüzünün tennur, yani tandıra benzetilmesi de muazzam bir mucizedir. 

Yerkabuğu altında ateşin yandığı bir tandıra benzetilmiş.  

Özetle yeryüzünün en çukur bölgesi olan Ur şehri ve havza şehirleri sadece yağmur ile 

değil, yeraltı suları ile biranda taşkınlara sebep olmakta ve yüzlerce kilometrelik alan bir 

anda sular altında kalmaktadır.  

Birde ayette “herseyden ikişer çift topla” emri var. Tufan gelmeden tedbirini al. Tufan 

belki haftalar, aylar sürecek. Yanına erzak al demektedir. Etrafında bildiği, gördüğü 

şeylerden toplamaktadır. Hz. Nuh etrafındaki evcil hayvanlardan ikişer çift yüklemiştir. 

Evcil hayvan üremez ise diğeri üresin. Özellikle çift olanların seçilmesi, tufan sonrası yeni 

yapılacak  yaşam alanında bu hayvanların tekrar çoğalabilmesidir. Hem tufan 

süresince bunların yumurtasından, sütünden istifade ediyor hem de tufan sonrası 

kurdukları yerleşim yerinde yine bunları çoğaltarak hayatlarını devam ettireceklerdir.  

Dolayısıyla kitabı mukaddeste anlatıldığı gibi yeryüzünün bütün hayvanlarının gemiye 

alınması ve yerleşmesi söz konusu değildir. Tevrat’a göre gemiye binen ve tufandan 

kurtulanlar Hz. Nuh ile eşleri, oğulları ve oğullarının eşleridir. Yani sadece Hz.Nuh’un 

akrabaları kurtulmuştur.  

Kuran ise gemiye binip kurtulanların iman eden kişiler olduğunu bildirdikten sonra bir de 

Hz. Nuh’un karısının ve oğlunun da özellikle boğulduğunu vurguluyor. Gemiye 

binenlerin Nuh’un biyolojik ailesinden olmadığını özellikle vurguluyor. Tevrat’ta ise bu 

bilgilerin olmadığı gibi anlatılanların da zahirine bakılınca sadece Hz. Nuh akrabalarını 

kurtarmak için gelmiş veya sadece hayvanları kurtarmak için gelmiş gibi bir resul profili 

çizilmiş.  

Bu konuyu da her konuda olduğu gibi ırk ve kan bağı temelli değerlendirmemek 

gerekiyor. 
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(Hud 52-11/41) 

 

َۜ ِانَّ َرّب ۪ لَغَُفوٌر َر۪حميٌ  هيَا هيَا َوُمْرس ٰ ِ َمْجٰر ر  َوقَاَل اْرَكُبوا ۪فهيَا ِبْسِم الل ٰ

Vekâle-rkebû fîhâ bismi(A)llâhi mecrâhâ vemursâhâ(c) inne rabbî leġafûrun 

rahîm(un) 

Ve dedi ki: “Ona binin. Onun akıp gitmesi ve karaya oturması Allah’ın 

ismiyledir. Muhakkak ki benim Rabbim Gafûr’dur, Rahîm’dir.” 

Hz.Nuh ehline ve inananlara “gemiye binin”diyor. Onun gitmesi, suyun üzerinde 

durması, karaya oturması “bismillah” iledir. Kuran’ı Kerim’de “besmele” hem Süleyman 

peygamber kıssasında anlatılıyor, hem de burada anlatılmaktadır.  

Buradan da anlıyoruz ki “besmele” insanlık tarihi boyunca peygamberler tarafından 

ortak olarak kullanılan muazzam bir parola.  

Bir amelin veya fiilin Allah’ın ismiyle başlaması ne anlama gelmektedir? Biz bir işe 

başlarken “bismillah” diyorsak ne kast ediyoruz? Aklımızdan ne geçirmemiz lazım? 

Allah’ın ismi aslında tüm esmayı cem eden has bir isimdir. Bu amele merhamet 

(Rahman-Rahim) , iyilik (el-Berr) , affetme (el-avuf) , bağışlama (el-Gaffar) , ikram etme 

(el-Kerim) , sevgi (el-Vedut) , hayır (el-Hayr), hakikat (el-Hakk) ve selam girmektedir. 99 

esmayı bu besmelenin altına yazabilirsiniz.  

Ben bu olumlu, güzel ve iyi değerler ile bu fiile bu amele başlıyorumun şuurudur. 

Besmele Rabbani insanların hayata bakış açısını da oluşturuyor. Rahmet, merhamet 

temelli, hayr, iyilik temelli, paylaşım temelli bir bakış. Bir ameli neden yaptığının 

gerekçesi de burada ortaya çıkmaktadır.  

O geminin amacı el-Hay. İnsanların hayatını kurtarmak. Onlara hayat vermek.  

Hz. Nuh gemiyi yaşlı genç farketmeksizin, çevresindeki insanlar topluca ölmesin diye 

tüm zorluklara sabrederek, hiçbir dünyevi beklenti içine girmeyerek ve tüm oyalama 

ve cedelleşme sonuçlarına rağmen, emek vererek, sanatla inşa etmiştir. 

O geminin suyun üzerinde kalması ve bir yere karar kılıp durmasının tek amacı da hayat 

kurtarmak olduğu bu besmeleden anlaşılmaktadır. Besmele hey hayrın başıdır. El-Hayr 

olan Allah’a imanın gereğide budur.  

Ayetin Gafur ve Rahim esmasi ile bitmesi bizim bu yorumumuzu pekiştiren önemli bir 

ifadedir. Zira rahmetteki merhamet, mağfiretteki koruma olarak kendini göstermiş, yani 

tecelli etmiştir.  
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(Hud 52-11/42) 

 

ْم ِ۪ف َمْوجٍ ََكلِْجَباِل َوَنٰدى نُوٌحٌۨ ابْنَُه َوََكَن ِ۪ف مَ  ْۭۗ َمَعنَا َوََّل تَُكْن َوِِهَ ََتْ۪ري َِبِ ْعِزٍل ََي بَُ۪نَّ اْرَكْب 

 َمَع الََْكِف۪رينَ 

Vehiye tecrî bihim fî mevcin kelcibâli venâdâ nûhun(i)-bnehu vekâne fî 

ma’zilin yâ buneyye-rkeb me’anâ velâ tekun me’a-lkâfirîn(e) 

Ve dağ gibi dalgalar içinde akıp gitmeden Nuh, azledilen oğluna 

seslendi. “ Yavrucuğum, bizimle beraber bin ve örtenler ile beraber 

olma!” 

Ayette geçen “ma’zil” kelimesine “azledilen” dedik. Türkçemizde azledilmek 

manasında kullanılmaktadır. Beden veya kalp ile her tür kaçınmayı ve uzaklaştırmayı 

ifade ediyor.  

Kenan, Hz. Nuh’a yardım eden ve son ana kadar onun ehlinden gözüküyordu. Hz. 

Nuh’un karısı için böyle bir talebi yok. Eşim nereye gidiyorsun diye bir hitabı yok. O safını 

daha önceden belli etmişti.  

Kenan’ı Hz. Nuh’a yardım etme görevinden azletmeyi annesi mi yoksa annesinin 

akrabalarımı azletti,  onu bilemiyoruz. Hz. Nuh oğluna örtenlerle ile beraber olma 

bizimle beraber gel diyor.  Hz. Nuh’un oğlu bu manada tufandan önce saf değiştirmiş. 

Bir peygamber için bu çok hazin ve dramatik bir durum olsa gerek.  Ne yazık ki bu 

durumun yansımaları, sonraki yüzyıllarda da baba-oğul anlaşmazlığı, nesil farklılıkları, 

kuşak farklılıkları olarak hala günümüze kadar devam etmektedir.  

 

(Hud 52-11/43) 

 

 

ِ ِاَّلَّ َمْن َرِحَمْۚ َوَحاَل قَاَل َسٰا۪وٓي ِاٰٰل َجبٍَل يَْعِصُم۪۪ن ِمَن الَْمٓاِءَۜ قَاَل ََّل عَ  اِصَ الَْيْوَم ِمْن َاْمِر الل ٰ

 بَيَْْنَُما الَْمْوُج فَََكَن ِمَن الُْمْغَر۪قنيَ 

Kâle seâvî ilâ cebelin ya’simunî mine-lmâ-/(i)(c) kâle lâ ‘âsime-lyevme min 

emri(A)llâhi illâ men rahim(e)(c) vehâle beynehumâ-lmevcu fekâne mine-

lmuġrakîn(e) 

Dedi ki: “Beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım.” Nuh dedi ki: 

“Bugün Allah’ın emrinden, rahmet ettikleri hariç korunacak yoktur.” Ve 

ikisinin arasına dalga girdi ve böylece o boğulanlardan oldu.  

 

Demek ki bu konuşma sırasında henüz sular daha yükselmemiş. Henüz daha dalgalar 

ulaşmamış. Kenan bir dağa kaçarım dediğine göre, henüz daha su baskını vuku 

bulmamış.  

“Allah’ın emri” yasasıdır. O bölgenin çoğrafi yapısından dolayı suların aniden yükselme 

sünnetidir. Bu uzun süren afetten korunmanın yolu geçici çözümler olamaz. Dağa 

sığınma geçici çözümdür. Senin erzağın nerede? Bir dal parçası üzerinde kaç gün 

dayanacaksın.  



 K u r a n - ı  K e r i m  M e a l i  v e  T e f s i r i                         S a y f a  | 1519 

 

 

 
Doğrusunu Allah bilir….. 

 

İkisi arasına dev dalganın girmesi, artık o noktadan sonra bir canı dahi kurtarmanın 

imkansız hale gelmesi manasındadır. Artık istesende kurtaramıyorsun.  

Boğulacağını anlayan Firavun gibi Hz.Nuh’un oğlu da, kavmininde faydasız bir pişmanlık 

içinde olması muhtemeldir.  

Bir baba veya anne için en büyük acılardan biri evlat acısıdır. Hz. Nuh’un önerdiği 

rahmani çözümü beğenmeyip, salt kendi deneyimleri ve aklı ile hareket eden, ona 

güvenen çoğu gencin düştüğü hatada bu.  

Daha önce senden önce o yolu gitmiş insanların tecrübelerinden istifade etmek 

gençlerin hayatını kurtarabiliyor. Ve bundan hiçbir zaman gocunmazlar. Akıllı gençler 

bunu yapar.   

Ancak geçmişte ve günümüzde dev gibi sorunları aşmaya yardımcı rahmani çözümler 

bazı gençler tarafından beğenilmiyor. İman gemisine binmeyenler dağ gibi gördükleri 

sahte güçlere sığınarak hayatın sıkıntılarından korunma eyleminde olabi liyor.  

Bu zihniyetin, hayatın sorunlarından kurtaracağı iddiasında olan değerler sistemi ve dağ 

gibi görünen ideolojileri de olabiliyor. Kısa vadeli düşünüyor gençler. Bu günü kurtardın, 

yarını da kurtardın, sonraki gün ne yapacaksın o dağda.  

 

 

(Hud 52-11/44) 

 

تََوْت عََٰل الُْجودِ  ي ِ َو۪قيَل ََيٓ َاْرُض ابْلَ۪عي َمٓاَءِك َوََي َسَٓاُء َاقِْل۪عي َو۪غيَض الَْمٓاُء َوقُِِضَ اَّْلَْمُر َواس ْ

اِل۪منيَ   َو۪قيَل بُْعًدا ِللْقَْوِم الظَّ

Vekîle yâ ardu-ble’î mâeki veyâ semâu akli’î veġîda-lmâu vekudiye-l-emru 

vestevet ‘alâ-lcûdiy(yi)(s) vekîle bu’den lilkavmi-zzâlimîn(e) 

Ve denildi ki: “Ey arz, suyunu yut! Ve ey semâ, suyunu tut!” Ve su çekildi 

ve emir yerine getirildi. Ve cûdinin üzerine oturdu. Ve denildi ki: 

“Zâlimlerin kavmi uzak olun!” 

Bakın! Allah ben dedim ki demiyor, “denildi ki” diyor. Kime denildi? Kim neyi yapıyor? 

Allah’ın suyun durması için arza suyunu tut, semaya suyunu tut demesine ihtiyaç varmı? 

Burada bir anlatım usulü var, bu üslup çok önemli ifadeler içeriyor.  

Arza suyunu yut, semaya suyunu tut denilmesi, helakın oluş ve bitişinin sünnetullah 

çerçevesinde gerçekleştiğini anlatmak için ifade edilen çok önemli bir detaydır. Yoksa 

Kadir’i mutlak olan Allah’ın afeti bitirmek için birilerine bir şeyler söylemesine gerek 

yoktur. Ama Allah sünnetullahı gereği bunun böyle olduğunu ifade ediyor. Bazı tabiat 

güçleri ile bunun olduğunu ifade ediyor. Denildi! Hangi melekelere denildi. Tabiat 

güçleri var çünkü.  

 

Zaten ayette “dedim ki değilde, denildi” şeklinde dolaylı bir ifade kullanılması, bu 

durumun yasalar çerçevesinde geçtiği teyit edilmiştir.  

“Cudi” kelimesine genellikle Ağrı dağı, yüksek dağdır. Tevrat’tan etkilenerek bazı isimler 

koyuyorlar. Cudi kelimesi bazı kaynaklarda da geçtiğine göre, çömertlik anlamındaki 

“cud” kökünden geldiğini düşünüyoruz. Süper yazıtlarında “gudi”, Babil yazıtlarında 

“kurti” olarak bu sıfat geçiyor. Bakın isim değil bir sıfat.  
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İnsanlara ihtiyaçlarını bildirmelerine meydan vermeden, lütuf ve ihsanda bulunmak, el 

açıklığı, çömertlik anlamında cud ve kerem sahibi şeklinde edebiyatımızda sıkça 

kullanılmıştır. O zaman cudi kelimesi , toprağı çömert, çok fazla olmayan yükselti 

demektir.  

Çömert bir yüksekliğe, bereketli bir bölgeye gemi oturmuş. Cudi bir isim değil, o 

bölgenin bir sıfatı. Zaten ayette okuyacağız. “Bereketle ve selamla gemiden inin” 

diyecek Rabbimiz. O bereket işte cudi. Selam ise, zalimler kavmi uzak olsun. Ayetin sonu 

“ ve denildi ki: “Zalimlerin kavmi uzak olun!”. Yani geminin karaya oturduğu yer, aynı 

zamanda zalimlerin ulaşamayacağı, izole bir yer. Çoğrafi konumu itibariyle oradaki 

insanların uzun bir sirke selamet ile yaşayacağı bir yer.  

 

(Hud 52-11/45) 

 

نيَ  َُّه فَقَاَل َرب ِ ِانَّ ابْ۪۪ن ِمْن َاْهَ۪ل َوِانَّ َوعَْدَك الَْحقُّ َوَانَْت َاْحَُكُ الَْحاِِك۪  َوَنٰدى نُوٌح َرب

Venâdâ nûhun rabbehu fekâle rabbi inne-bnî min ehlî ve-inne va’deke-

lhakku veente ahkemu-lhâkimîn(e) 

 

Ve Nuh Rabbine nidâ ederek dedi ki: “Rabbim! Muhakkak ki oğlum 

benim ehlimdendir. Ve muhakkak ki senin vaadin haktır ve sen, 

hâkimler hâkimisin.” 

Hz.Nuh bu sözleri Allah’ın “ehli ve inananları boğmayacağı” şeklindeki Hud 40 daki 

vaadine dayandırıyor. Bu iki grubun ilki, Nuh’un ehli, yani iman ehli. Bunlar Hz. Nuh’un 

resul olduğuna iman edenlerin oluşturduğu iman ailesidir. Zaten Kuran, iman edenlerin 

kardeş olduğundan Hucurat suresi 10 da bahsetmektedir. “İman eden müminler bir 

ailedir ve hepsi birbiriyle kardeştir.” Bunları kan bağı, ırk, soy dışında düşünüyoruz.  

İkinci grup, tufanın kopacağına inanan, henüz tam olarak kalplerine iman girmemiş 

ama teslim olanlardır. Ehlini ve inananları gemiye koy. 

Hz. Nuh’un oğlu ise, ne Hz. Nuh’un iman ehlinden olan bir mümindir, ne de gemiye 

binen bir Müslim’dir. Şimdi Rabbimiz bunu öğretiyor 46ncı ayette. 
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(Hud 52-11/46) 

 

َُّه ََعٌَل غَْيُ َصاِلٍحْۭۗ  ْۚ ِان َُّه لَيَْس ِمْن اَْهَِّلَ ٓ قَاَل ََي نُوُح ِان َۜ ِاّن ۪  فًََل تَْسـَٔلِْن َما لَيَْس ََلَ بِ۪ه ِعَْلٌ

 َاِعُظَك َاْن تَُكوَن ِمَن الَْجاِه۪لنيَ 

Kâle yâ nûhu innehu leyse min ehlik(e)(s) innehu ‘amelun ġayru sâlih(in)(s)felâ 

tes-elni mâ leyse leke bihi ‘ilm(un)(s) innî e’izuke en tekûne mine-lcâhilîn(e) 

 

Dedi ki: “Ey Nuh! Muhakkak ki o, senin ehlinden değildir. Muhakkak ki 

onun yaptığı salih olmayan bir ameldir. Öyleyse hakkında ilmin 

olmayan şeyi, benden isteme. Muhakkak ki ben, cahillerden olma diye 

sana öğüt veriyorum.” 

Dedi ki: “Ey Nuh! Muhakkak ki o, senin ehlinden değildir ( Ama sen öyle 

zannediyorsun). Muhakkak ki onun yaptığı salih olmayan bir ameldir (Çünkü Kuran’ı 

Kerim’de iman-salih amel hep yan yana geçer. O zaman senin ehlinden değildi 

demek, iman etmedi ve salih amel yapmadı demektir). Öyleyse hakkında ilmin 

olmayan şeyi, benden isteme. (Demek ki Hz. Nuh onu ehlinden zannediyor. Hz. Nuh’un 

ilmi onun münafıklığını aşamamış. Oğlu münafıkça bir tavır sergilemiş. Hz. Nuh’un da 

bununla ilgili bir ilmi yok.) Muhakkak ki ben, cahillerden olma diye sana öğüt 

veriyorum.” (Rabbimiz bir münafık için kapıma gelme diyor.) 

Şimdi Kuran’da iman ve salih amel yan yana kullanılır dedik. Bu ayette de “senin 

ehlinden değildi” derken, onun iman etmediği ifade edilmiştir. Çünkü devamında “ o 

salih amel yapmadı” şeklinde yine olumsuz geliyor.  Salih olmayan bir amel, insanı sahili 

selamete çıkarabilir mi? Oğlun dağa kaçması salih olmayan bir ameldir.  

Müfessirler bu ayeti çok ilginç bir şekilde “ Oğlu salih olmayan bir ameldi” diye tevil 

etmişler. Bunda hitap anne babaya gidiyor. 

Babanın üzüntüsü verdiği emeklerin boşa gitmesindendir. Her evlat anne-babanın salih 

olan bir ameli veya salih olmayan bir amelle boşa gitmiş olabilir. Burada belirleyici olan 

evladın tercihi. O yüzden evlatlarımızı bir şeye zorlamamak lazımdır.  

Dikkat edilirse bu nida ve niyaz, geminin karaya oturduğundan sonra olmuş. Hz. Nuh 

gemi karaya oturduktan sonra böyle bir niyazda bulunuyor. Yani haftalar geçmiş. 

Oğlunun öldüğü kesinleşmiş. 

Hz. Nuh oğlunun öldüğünden emin olduktan sonra onun sanki ahireti için mücadele 

etmekte, bir nevi ona şefaat etmek istemektedir. Ancak Allah’ın cevabı net.” Hakkında 

ilmin olmayan şeyi benden isteme” ifadesidir. Hz. Nuh’un oğlunun mümin görünümlü 

bir münafık olma ihtimaline bir atıf yapıyor. 

Hz. Nuh’un onu kendi ehlinden zannetmesi, ancak böyle bir ikiyüzlülük sonucunda 

olabilir. Zira Hz. Nuh’un safını önceden belli eden eşi ile alakalı herhangi bir hayal kırıklığı 

ve niyazı, peşinden bağırması söz konusu değil.  

Bakın bazen evlatlar ebeveynlerine iki yüzlü bir tavır sergileyebilirler. Bu baskıdan olabilir, 

başka türlü şeylerden olabilir. Gerçek er geç ortaya çıkıyor. Bu çıktığında, bu ikiyüzlü 

tutum anne-babasını daha fazla hayal kırıklığına uğratmasından dolayı çok daha kötü 

sonuçlara sebep olabiliyor. O yüzden nifakın adam öldürmeden daha kötü olmasının 
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sebebi bu. Müminlere en çok zararı münafıkların vermesinin sebebide budur.  Mesela 

Tegabun suresi 14 de Rabbimiz bunu şöyle ifade etmektedir. 

“Ey iman edenler! Eşlerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar çıkabilir. Onlara 

karşı dikkatli olun.”  

Çünkü ağacı kurt içeriden kemirirse orayı çürütüyor. Hz. Nuh ve oğlunun kıssasından da 

anlaşılıyorki, insanlar arasındaki yakınlığın asıl sebebi, kan bağı veya ırk, soy değil, ortak 

değerlere inanmaktır. Anne babaya göre çocuk farklı değerlere inanıyorsa, onların 

aralarına dağ gibi dalgalar girmiştir.  

Allah’ın dinine inanmış ve peygamberleri tasdik etmiş kimseler, birbirlerinin manevi 

kardeşi ve dostları olmalı. Müminler ve kafirler ırk bakımından birbirlerine akraba olsalar 

bile, bu akrabalığın Allah katında hiçbir değerinin de olmadığını bu kıssadan öğrendik.  

Hz. Muhammed’de bu ayetlerden ötürü aralarında hiçbir nesep bağı olmayan 

Selman’ı, Bilal’ı kendi ehlinden saymıştır. O yüzden bunun ırkla, aile ile ilgisi yoktur. 

Ehlibeyt “iman ailesi” demektir. Kan bağı demek değildir.  

Buna karşılık özellikle Bedir savaşında birçok sahabe kendi akrabaları ile karşı karşıya 

gelmiştir.  

Özetle gemiye binmek için Nuh’un soyundan gelmek değil, Nuh’un yolundan gitmek 

gerekir.  

 

(Hud 52-11/47) 

 

۪۪نٓ اَُكْن ِمنَ  َۜ َوِاَّلَّ تَْغِفْر ۪۪ل َوتَْرمَحْ ٓ َاُعوُذ ِبَك َاْن َاْسـَََّٔلَ َما لَيَْس ۪۪ل ِب۪ه ِعَْلٌ  قَاَل َرب ِ ِاّن ۪

ينَ   الَْخاِِس۪

Kâle rabbi innî e’ûżu bike en es-eleke mâ leyse lî bihi ‘ilm(un)(s) ve-illâ taġfir lî 
veterhamnî ekun mine-lḣâsirîn(e) 

Rabbim, muhakkak ki ben, onun hakkında ilmim olmayan şeyi Senden 

istemekten Sana sığınırım. Ve Senin, beni mağfiret etmen ve Senin, bana 

rahmet etmen olmazsa ben, hüsrana uğrayanlardan olurum.”dedi.  

Oğluna şefaat etme girişiminde bulunduğu için, Hz.Nuh istiğfarını ve tevbesini yaptı. Hz. 

Muhammed  bu gerçeği bildiği için, şu Kuran’i ilkeyi bu kıssalardan sonra ehline sürekli 

hatırlatmıştır.  

“Ey Muhammed’in kızı Fatma, nefsini Allah’tan satın al. Şüphesiz ki ben senin için 

Allah’tan hiçbir şeye malik değilim.” 

Bu hadisi şerif Bezzar ve Bedakide geçiyor. Ayrıca Müslim, Tirmizi’de de nakledilmiştir.  

Hz. Nuh mağfiretin ve rahmeti, sözde ayırıcı ve kayırıcı şefaatçilerden değil, sadece ve 

sadece Allah’tan istemiştir. Peygamberlerin sünneti budur. Peygamberler hangi 

peygamberden şefaat istedi ki bizde isteyelim.  
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(Hud 52-11/48) 

 

ُعهُْم ُُثَّ  ُنَمت ِ ْن َمَعَكَۜ َوُاَمٌم س َ هُْم ۪قيَل ََي نُوُح اْهِبطْ ِبَسًَلٍم ِمنَّا َوبََرََكٍت عَلَْيَك َوعَٰٰلٓ ُاَمٍم ِممَّ يََمسُّ

 ِمنَّا عََذاٌب َا۪لميٌ 

Kîle yâ nûhu-hbit biselâmin minnâ veberakâtin ‘aleyke ve’alâ umemin 

mimmen me’ak(e)(c) veumemun senumetti’uhum śümme yemessuhum minnâ 

‘ażâbun elîm(un) 

Denildi ki: “Ey Nuh, sana ve seninle beraber olan ümmetlere bizden bir 

selam ve bereketlerle in! Ve ümmetleri metalandıracağız. Sonra onlara 

elim azabımız dokunacak. 

“Ey Nuh, sana ve seninle beraber olan ümmetlere” Hz. Nuh’un gemisi homojen bir yapı 

değil, heterojen bir yapı. Bir çok grubun bir araya geldiği oluşum. “Sonra onlara elim 

azabımız dokunacak” diyerek, sonraki kavimlere atıf yapmaktadır. 

Buradaki “umem” kelimesi, ümmetin çoğuludur. Aslında ümmet de çoğuldur. O zaman 

bu çoğulun çoğuludur. Bir cemaati , karma bir grubu ifade etmek için umem kelimesi 

kullanılır.  

Ümmet kavram olarak, kendi iradesi  veya zorunluluk sonucunda aynı yerde, aynı 

zamanda ve ortak bir “üm” denilen kurucu ilkeler etrafında kümelenen gruplara 

denmektedir.  

Ayette Hz. Nuh ve yanındakiler için tek bir ümmet değil de, ümmetler, çoğul kullanımı 

çok önemli bir detaydır. Yani orada boğulmak üzere olan bir adamı sen gördün mü, 

kurtarma imkanın varsa onu kurtarırsın. Onu orada ölüme terk etmiyorsun. Bunu sadece 

inanç bazlı düşünmeyin.  

Bir afet olursa, siz bunun inancı neydi diye bakmazsınız. Kalp krizi geçiren bir adama, 

bunun inancı neydi diye sormazsınız. Adamın hayatını kurtarmaya çalışırsınız. Ayetin 

devamı da bu toplulukların sonraki süreçlerde başlarına geleceklere bir gönderme 

yapılmış.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 K u r a n - ı  K e r i m  M e a l i  v e  T e f s i r i                         S a y f a  | 1524 

 

 

 
Doğrusunu Allah bilir….. 

 

(Hud 52-11/49) 

 

 ِانَّ فَاْصَِبْ   ٰهَذا  هَٓا َانَْت َوََّل قَْوُمَك ِمْن قَْبِل ِتَّْلَ ِمْن َانَْبٓاِء الْغَْيِب نُو۪حهيَٓا ِالَْيَكْۚ َما ُكْنَت تَْعلَمُ 

 الَْعاِقبََة ِللُْمتَّ۪قنَي  

Tilke min enbâ-i-lġaybi nûhîhâ ileyk(e)(s) mâ kunte ta’lemuhâ ente 

velâ kavmuke min kabli hâżâ(s) fasbir(s) inne-l’âkibete lilmuttekîn(e) 

 

İşte bunlar, sana vahyetmekte olduğumuz gayb haberlerindendir. Sen 

ve senin kavmin, bundan önce onu bilmiyordunuz. O halde sabret, 

muhakkak ki (güzel) sonuç, muttakiler (duyarlı olanlar) içindir. 

 

Bilinen Nuh kıssası ile Kuran’ın anlattığı Hz. Nuh örnekliği arasında çok ciddi farklar var. 

Bunuda zaten Kuran’ı Kerim 49ncu ayette özellikle vurguluyor. Maddi ve manevi 

afetlerden sakınan muttakilerin olacağı değişmez yasası ile bu kıssa sonlanmıştır. Bu 

güzel akıbete ulaşmanın yolunun da, her tür zorluğa göğüs gererek bilgi ve 

sabretmekte olduğunu bu ayet öğütlemiştir.  

“İşte bunlar, sana vahyetmekte olduğumuz gayb haberlerindendir” cümlesi Yüce 

Allah’ın kullarına açtığı gaybın bu türden vahiy ile peygamberlerine bildirdiği 

gerçeklerdir. Vahyedilen hakikatlerin dışında risalet öğretileri anlamında herhangi bir 

vahiy yoktur. Bu ayette Hz. Muhammed’e bu anlatılan Nuh kıssasını bundan önce 

bilmediğini, duymuşsada doğrusunun bu olduğunu Rabbimiz vurgulamıştır. 

 

(Hud 52-11/50) 

 

 َ ونَ َوِاٰٰل عَاٍد َاَخاُُهْ ُهوًداَۜ قَاَل ََي قَْوِم اْعُبُدوا الل ٰ ُهَۜ ِاْن اَنُُْتْ ِاَّلَّ ُمْفََتُ   َما لَُُكْ ِمْن ِاٰٰلٍ غَْيُ

Ve-ilâ ‘âdin eḣâhum hûdâ(en)(c) kâle yâ kavmi-’budû(A)llâhe mâ lekum min 

ilâhin ġayruh(u)(s) in entum illâ mufterûn(e) 

Ve Ad kavmine, kardeşi Hud dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a kul olun! Sizin,  

O’ndan başka ilah yoktur. Siz ancak müfterilersiniz. 

Hz. Hud, karşısındaki Ad kavmine “siz iftira atıyorsunuz” diyor. Bu iftira, birincisi Allah’a 

kul olmuyorlar, şirk ile Allah’a bir iftira atıyorlar. Diğeri de elçisine iftira atıyorlar.  

Ad kavmi Nuh kavminden sonra yaşamış bir kavim. Ahkaf adı ile bilinen Umman ile 

Hazramet arasında yer alan geniş çöl bölgelerinde yaşamış, büyük nüfuslu iktidarı ile 

tanınan bir kavim. Zaten Ahkaf dediğimiz, kum tepeleri, kumdan oluşan 

yüksekliklerden. Bu kavimde orada yaşayan bir kavim.  

Biz bunu Fecr suresi 7nci ayette “ orada direkler, sütunlar sahibi” anlamında zatul ima 

terkibi, hem Ad kavminin çok güçlü bir medeniyet kurduğunu bize anlatıyor hem de 

güçlü kuvvetli kişiler olduklarını  gösteriyor. 

Zaten kurdukları şehre de Kuran’ı Kerim İrem kenti diyor. İrem’de o dönemde 

emsallerinin üstünde, benzersiz güzelliklere ulaşmış bir şehir olarak bize Kuran’ı Kerim’de 
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tanıtılmıştır. Tabiiki böyle bir medeniyet kısa bir sürede oluşmamıştır. Uzun yıllar gerekir. 

Yüzyıllar geçecek ki siz böyle bir şehir kurabilesiniz. O yüzden birçok resulün oraya 

gitmesi ile zamana yayılan bir süreçle bu şehirler inşaa edilmiştir.  

Hz. Hud’un önceki Resul’lerden farkı, kendi resullük döneminde şehrin büyük bir afetle , 

elim bir azapla yok olacağına dair haberleri getiren resul olmasından dolayıdır. Tıpki 

Nuh peygamber gibi.  

Burada Hz. Hud’un onlara “müfteri” demesinin 1. Sebebi tevhide karşı şirki savunmaları, 

2. Sebebi de Hz. Hud’un söylemlerinin, bu felaketle ile insanları uyarmasının Allah’ın 

rızası için değil, maddi bir çıkar için yaptığı iftirasıdır. Şöyle ki: 

 

(Hud 52-11/51) 

 

ي فََطَرّ۪نَۜ َافًََل تَْعِقلُونَ  ۪ َۜ ِاْن اَْجِرَي ِاَّلَّ عََٰل اَّلَّ  ََي قَْوِم ََّلٓ َاْسـَٔلُُُكْ عَلَْيِه َاْجًرا

Yâ kavmi lâ es-elukum ‘aleyhi ecrâ(an)(s) in ecriye illâ ‘alâ-lleżî fetaranî(c) efelâ 

ta’kilûn(e) 

Ey kavmim! Sizden bir ücret istemiyorum. Ücretim, ancak fıtratımı ortaya 

çıkarana aittir. Artık akletmez misiniz? 

Ey kavmim! Sizden bir ücret istemiyorum (Neden bana iftira atıyorsunuz. Ben satılık biri 

değilim, ben parayla sizin hayatınızla oynayacak biri değilim ). Ücretim, ancak fıtratımı 

ortaya çıkarana aittir ( Bakın! Burada meallerde ücretim yaratana aittir, derler. 

Yaratmak zaten “Halk etmek” olarak Kuran’ı Kerim’de var. Burada “fetara”kelimesi 

geliyor. Fetara, ilk önce lügatlara baktığımızda parmak uçları ile devenin memesinden 

süt sağma eylemi için kullanılmış. Ancak zaman içinde bu anlam genişleyerek, bir şey 

müdahale etmek suretiyle oluşum sağlamak anlamında yerleşmiş). Artık akletmez 

misiniz? 

Hz. Hud kavmini bekleyen afet haberi ve resul oluşu üzerinden kesinlikle bir rant 

devşirme niyetinde değildir. Asıl ücret, ecir Hz. Hud’a bir amaç verilmiş olmasıdır. Bu 

amaç da çok büyük bir ücrettir. Bu amaç, ondaki potansiyelin, merhametin ortaya 

çıkması ve aktifleşmesine vesile olmuştur. 

Hz. Hud bir tohum gibi içinde cenneti taşıyan pasif iyi iken, Allah ona insanları kurtarma 

gibi yüce bir görevle kendini gerçekleştirme fırsatı vermiştir. Düşünün yüzlerce insanın 

hayatını kurtarıyorsunuz. Bu muazzam bir ecirdir. O da aktif iyi olarak çevresindeki 

insanları aktifleştirme görevidir.  
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(Hud 52-11/52) 

 

ًة  َمٓاَء عَلَْيُُكْ ِمْدَراًرا َويَِزْدُُكْ قُوَّ َُُّكْ ُُثَّ تُوبُٓوا ِالَْيِه يُْرِسِل السَّ تَْغِفُروا َرب ِتُُكْ َوََّل َوََي قَْوِم اس ْ ِاٰٰل قُوَّ

َّْوا ُمْجرِ۪منيَ تَتَ  َول  

Veyâ kavmi-staġfirû rabbekum śümme tûbû ileyhi yursili-ssemâe ‘aleykum 

midrâran veyezidkum kuvveten ilâ kuvvetikum velâ tetevellev mucrimîn(e) 

Ey kavmim! Rabbinize istiğfar ediniz! Sonra O’na tevbe edin! Ki üzerinize 

Sema’dan bol yağmur gönderiyor. Ve sizin kuvvetinize kuvvet katıyor. 

Ve mücrimler olarak yüz çevirmeyin! 

Allah zaten nimetleri her yerden yağdırır. Yeterki görmemiz lazım. Önemli olan 

görmektir. Güce güç katan nimetin, imkanın kendisi değil, bilincinde olabilmektir. Yani 

ben eğer kendime verilmiş, bahşedilmiş nimetlerin farkında isem onları görebiliyorsam, 

benim kuvvetime Allah kuvvet katmıştır. Gücüme güç katmıştır. O yüzden kanaat en 

büyük zenginliktir.  

Tabiat ayetler ile savaşmak, burada istiğfar edilmesi gereken bir konu. Yani bu yanlıştan 

vazgeçtin. Tabiat ayetleri ile savaşamazsınız, onları yalanlayamazsınız. Onlar gerçek, 

gelecek, bulacak sizi. Savaşmak değil, onlarla uyum içinde yaşamak, insanın kuvvetine 

kuvvet katar. 

Misal verecek olursak; doğru ağaçlandırma ile erozyonla mücadele edilirse, dere 

yataklarına yerleşim yerleri açılmazsa, yağmur ve taşkını kaldıracak altyapı hizmetleri 

yapılırsa o zaman afetler bir anda rahmete dönüşür, berekete dönüşür. Hani Nuh 

gemisini yaptı, o tufandan kurtuldu ve bereketli topraklara kavuştu ya. Bakın afet 

ayetleri yalanlayanlara zahmet oldu. Ayetleri yalanlamayanlara, tedbir alanlara da  

bereket oldu, tedbir oldu.  

Burada birde sakın “mücrimler olarak yüz çevirmeyin” diyor. İstiğfar etmeyerek, 

başkasının emeği üzerinden geçinene biz mücrim diyoruz.  

Mücrimler, emek verip üretenler gibi, yağmurla, bereketle, kuraklıkla, gelecekle ilgilenir 

mi? Zaten adam başkasının emeği üzerinden geçiniyor. Gökten yağan yağmurla 

ilgilenir mi? İlgilenmez, umrunda da olmaz. O rantına, gününe bakar. Hatta kendinden 

sonraki nesli bile düşünmez. O hayat sürecini, yeryüzünün tüm imkanlarını sömürerek 

geçirmenin derdindedir. Onların tek terdi mevcut sömürü düzeninin bu şekilde devam 

etmesidir.  

Buna karşı yapılan her tür söylem ve eyleme karşı düzeni, yani şirk-statüko düzenini 

savunurlar. Bunu kutsayıp, mutlaklaştırmaya çalışırlar. Hatta bunu atalarımızda böyle 

yapıyordu diye onlara yaslarlar. Tek dertleri o rant düzeni devam etsin. 
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(Hud 52-11/53) 

 

نٍَة َوَما نَْ  ُن ِبَتاِر۪۪كٓ ٰاِلهَِتنَا َعْن قَْوَِلَ َوَما َنُْن ََلَ ِبُمْؤِم۪ننيَ قَالُوا ََي ُهوُد َما ِجئْتَنَا ِبَبي ِ  

 

Kâlû yâ hûdu mâ ci/tenâ bibeyyinetin vemâ nahnu bitârikî âlihetinâ 

‘an kavlike vemâ nahnu leke bimu/minîn(e) 

Dediler ki: “Ey Hud! Bize açık bir delil ile gelmedin ve biz, senin lafınla 

ilahlarımızı terk etmeyiz. Ve biz, sana inanmayız!” 

Şimdi Hz. Hud ne dedi: ”Burada Yedigün sekiz gece muazzam bir fırtına olacak. Bu 

bölgeyi terk edin.”dedi.  

Biliyorsunuz fırtınalar 450-500 km hızına ulaşabiliyor. Ve bu hızla bir taş parçası, bir odun 

parçası bir kurşuna dönüşebiliyor. Birde bunun sürekli olması, bir defada vurup 

geçmiyor.  

Ve diyorlar ki :”Bu fırtınanın olacağına dair bir delil getir diyorlar.” Sen bir delil 

getirmezsen biz sana inanmayız diyorlar. Doğrumu? Doğru. 

Ama bu adamlar ilahlara inanırken, sahte ilahların kendilerini afetlerden koruyacağını 

düşünürken, hangi delil ile bunu yaptılar. Hiçbir delil ile yapmadılar. Putları koydular 

önlerine rüku, secde ederken, bunlar bize bereket sağlıyor, bunlar bizi afetten koruyor 

derken bu adamlar hangi delil üzereydi. Ki Hz. Hud’dan delil istiyorlar. Bu samimi bir istek 

mi? Sen batıla gömülmüşsün, karşında kanlı-canlı sana afet ayetlerini tefsir eden birine 

karşı delil istiyorsun. Senin putların konuşup sana delil mi anlattı. 

Hz. Hud’un kavminin put ve ilahlarına rağmen günler boyu sürece olan o afete atıf 

yapması bir anda putları da boşa çıkarır. Sen o putlara rağmen burası yok olacak 

dediğinde adamın inancına ters düşmüş oluyorsun. Bunlarda bunu “ senin lafınla 

ilahlarımızı terk etmeyiz.”  

Aslında Hz. Hud burada direkt onların ilahlarına bir şey demedi. Konuşmadan anlıyoruz. 

Ne dedi? Allah’a kul olun, onun yasalarına tevekkül edin. Bunu dedikten sonra bir anda 

ilahların batıl oluşu, gereksiz oluşu ortaya çıkıyor.  

Burada afete karşı açık bir delil isteyen kavme karşı Hud’un konuşması, afetle ilgili 

onlara tabiat ayetlerini göstermesi, geçmişten onlara deliller getirmesine rağmen, put 

inancını savunmaları, bunların samimi olmadıklarını deşifre eden muazzam ifadeler. 
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Doğrusunu Allah bilir….. 

 

(Hud 52-11/54) 

 

ا تُْْشِ  ِانْ  وا َاّن ۪ بَ۪رٓيٌء ِممَّ َ َواْشهَُدٓ ٓ ُاْشهُِد الل ٰ وٍءَۜ قَاَل ِاّن ۪ يَك بَْعُض ٰاِلهَِتنَا ِبُسٓ ُكوَنر نَُقوُل ِاَّلَّ اعََْتٰ  

İn nekûlu illâ-’terâke ba’du âlihetinâ bisû-/(in)(k) kâle innî uşhidu(A)llâhe 

veşhedû ennî berî-un mimmâ tuşrikûn(e) 

Biz yalnız “ Bazı ilahlarımız, seni kötü çarptı”deriz. Dedi ki: “Muhakkak ki 

benim şahidim Allah’tır. Ve sizin şirk koltuklarınızdan beri olduğuma siz 

de şahit olun!” 

Hud ne olmuş? Çarpılmış. Çarpılma inancı müminlerin, resullerin inancı değil. Müşriklerin 

inancı. Bizim ilahlarımız seni çarpmış diyorlar.  

Bakın! Kuran çarpsın, ekmek musaf çarpsın. Bunların Kuran’i referansı yok. Bunları 

müşrikler kullanıyor. 

Burada Hz. Hud, kavminin putlarının nasıl işe yaramayacağı konusunda şahitlik 

üzerinden bir delil getirmiş. Ne yapmış? Bakın! Bu putların hiçbiri beni çarpmayacak, siz 

de buna şahit olun diyor. Gerçekten belli bir süre geçiyor. Hz. Hud kanlı-canlı hiçbir şey 

olmamış şekilde duruyor. Ne oluyor bu sefer? Putlar hiçbir işe yaramamış oluyor.  

Bunu bizimde yapmamız lazım. Biri gelir “ Seni cinler çarpar, musallat olur ” derse. Sizin 

diyeceğiniz söz budur.” Bütün cinleri benim üstüme salın, bana fırsat tanımayın, göz 

açtırmayın ve çarpılmadığıma siz de şahit olun. Belli bir süre sonra size hiçbir şey 

olmadığı zaman, bu adamlar anlayacaklar ki, biz batıl bir şeye inanıyoruz. Ne saçma 

batıl inançlar. Allah’a tevekkül edene kim zarar verebilir.  

Önce Hz. Hud’a birilerinden para alan, ücret için bir şeyler yapan, satılmış gibi iftiralar 

attılar. Bu güzel şehirden bizi çıkartmak için birilerinin adamı, ücret alıyor dediler. Şimdi 

de ilahlarının çarpması üzerinden, Hz. Hud’u tehdit ediyorlar.  

Afetlere karşı hiçbir şey yapmadan sırf inançlarla kurtulma zannının, inancının altında 

yatan asıl sebep ilkesiz bir Rabb tasarrufudur. 

İlkesiz bir Rabbiniz varsa, keyfi olarak istediğini, istediği üzerinden çarpar. Musaf 

üzerinden çarpar, ekmek üzerinden çarpar, put üzerinden çarpar, cin üzerinden 

çarpar.  

Hz. Hud, kendisinden emin tavrını ve duruşunu bir sonraki ayette şöyle devam ettiriyor. 
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Doğrusunu Allah bilir….. 

 

(Hud 52-11/55) 

 

يًعا ُُثَّ ََّل تُْنِظُرونِ   ِمْن ُدوِن۪ه فَ۪كيُدوّ۪ن ََج۪

Min dûnih(i)(s) fekîdûnî cemî’an śümme lâ tunzirûn(i) 

 

Onun astandakilerden… O halde topluca bana plan kurun! Sonra da 

bana  göz açtırmayın. 

Hz. Hud burada müşriklerin taptığı ilahlara sesleniyor. Taptıkları herşey birleşsin, gelsinler 

bana  göz açtırmasınlar diyor. Müşriklere değil, müşriklerin inandıklarına bir atıf 

yapmaktadır.  

Bu duruşu ile kavminin inancının ne kadar batıl olduğunu muhataplarının görmesini 

sağlıyor.  

Yani sen diyorsun ki: “Bu benim uğurlu kalemim. Bununla girersem başarılı olurum.” 

Başka bir kalem veriyorsun sınavda başarılı oluyor. Diyorsun ki: Uğur ve uğursuzluk diye 

oluşturduğumuz bu inanç, bu itikat nasıl batıl bir itikat.  

 

(Hud 52-11/56) 

 

َۜ ِانَّ َرّب ۪ عَٰٰل  ٍَّة ِاَّلَّ ُهَو ٰاِخٌذ ِبنَاِصَيَِتَا َۜ َما ِمْن َدَٓاب ِ َرّب ۪ َوَرب ُُِكْ ُْت عََٰل الل ٰ اٍط  ِاّن ۪ تََوُكَّ ِِصَ

تَ۪قميٍ   ُمس ْ

İnnî tevekkeltu ‘ala(A)llâhi rabbî verabbikum(c) mâ min dâbbetin illâ huve 
âḣiżun binâsiyetihâ(c) inne rabbî ‘alâ sirâtin mustekîm(in) 

Muhakkak ki ben, benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Hiçbir 

canlı yoktur ki; Allah onun alnından tutmuş olmasın. Muhakkak ki benim 

Rabbim, Sıratı Mustakîm üzeredir. 

Bakın! “Muhakkak ki benim Rabbim, sıratı müstakimi yaratmıştır demiyor, üzeredir 

diyor.”  

Sıratı müstakim üzere olan bir Rabb tasavvuru ile kavmin Rabb tasavvuru arasındaki 

derin farkı okuyoruz.  

İlki yani sıratı müstakim üzere olan Rabb tasavvuru, kulun potansiyelini gerçekleştirme 

fırsatını ortaya çıkartma imkanı tanırken (Çünkü Hud öyle dedi, benim potansiyelimi 

ortaya çıkarana kulluk ediyorum dedi), diğeri fıtratı örten ve bu tabiat ayetleri ile 

savaşan bir pozisyona kullarını sokarak onların afette helak olmalarına sebep olmuş. Biri 

yaşatıyor, diğeri öldürüyor.  

O yüzden inanmak için hayatın bir mucize olduğunu görmeden, mucizeler , deliller 

beklemek, mitolojik bir imana sahip olmak için verilecek en güzel Kuran’i cevap “ 

Benim Rabbim sıratı müstakim üzeredir.” Bu bizim ayaklarımızı sağlam yere basan bir 

imana sahip olmamızı sağlıyor. Afetlere karşı, helaklara karşı Allah’ın yasalarına 

güvenmek.  
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Doğrusunu Allah bilir….. 

 

Çünkü benim Rabbim bugün böyle dediyse, yarın bunu değiştirmeyecek. Bulut 

kümeleri toplandıysa burada bir fırtına kopmak üzere. Ben dere yatağına ev yaparsam 

su gelir beni götürür. Çünkü benim Rabbim sıratı müstakim üzere koyduğu yasayı 

değiştirmez.  

Burada Hz. Hud, ilahi bir müdahale ile çarpılma veya olağanüstü mistik güçlere inanan 

muhatabına karşı , sıratı müstakimde olan Rabbin yasalarına dayandığını, ona tevekkül 

ettiğini de ifade ediyor. Benim Rabbim sıratı müstakim üzeredir. Ben onun yolunda 

gidersem, onun yasalarına sırtımı dayarsam, böyle hayali, ütopik, çarpılma söz konusu 

olmaz demiş.  

 

(Hud 52-11/57) 

 
 

َّْوا فَقَْد َابْلَْغُتُُكْ َمٓا اُ  ونَُه َشْيـًٔاَۜ ِانَّ فَِاْن تََول ْۚ َوََّل تَُُضُّ ُُكْ تَْخِلُف َرّب ۪ قَْوًما غَْيَ َۜ َويَس ْ ْرِسلُْت ِب۪هٓ ِالَْيُُكْ

ٍء َح۪فيظٌ   َرّب ۪ عَٰٰل ُُك ِ ََشْ

Fe-in tevellev fekad eblaġtukum mâ ursiltu bihi ileykum(c) veyestaḣlifu 

rabbî kavmen ġayrakum velâ tedurrûnehu şey-â(en)(c) inne rabbî ‘alâ kulli şey-

in hafîz(un) 

 

Buna rağmen yüz çevirirseniz artık ben, bana gönderileni size tebliğ ettim. 

Ve Rabbim, sizden başka bir kavmi sizin yerinize halife kılar. Ve siz, hiçbir 

şeyle ona zarar veremezsiniz. Muhakkak ki benim Rabbim, her şeyi 

muhafaza edendir. 

 
Müşriklere tebliğ edilir, müminlere davet edilir. Rabbim, burada koyduğu yasaları 

korumuştur (el-Hafiz)Ayrıca insanların yaptıklarını unutmayan manası da vardır.  

 

El-Hafiz esması Kuran’da sırasına göre ilk defa Hud suresi 57nci ayette karşımıza çıkıyor. 

Hafiz kelimesi Hafız kelimesinin mübalağalı şekildir. Hıfz manasından bir isim. Hıfz ise sözlükte 

ezberlemek, zihinde tutmak, saklamak ve korumak gibi anlamlara gelmektedir. 

 

El-Hafiz olan rabbim burada koyduğu yasaları korudu. Yani siz bir gün yerçekimi kanunun 

koyduktan sonra diğer gün bunu korumuyorsanız, o zaman sıratı müstakimde olmazsınız. 

Sahte ilahların çarpmayacağına dair bir yasa koyuyorsanız, ikinci gün bu yasayı 

kaldırıyorsanız, sıratı müstakim üzere olamazsınız. O yüzden koyduğu yasaları el-Hafiz olan 

Allah korumaktadır. İşte Hafiz esması ile  o yasaların korunduğunun teminatını vermektedir.  

 

Ayrıca insanların yaptıklarını unutmayan manasıda var. Siz gittiniz yerine Halife olarak bir 

başkası geldi, ama Allah sizin yaptıklarınızdan gafil değildir, çünkü o el-Hafiz olandır.   
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Doğrusunu Allah bilir….. 

 

 

(Hud 52-11/58) 
 

 

ا يَن ٰاَمنُوا َمَعهُ  َولَمَّ ۪ ٍة ِمنَّاْۚ َوََنَّْينَاُُهْ ِمْن عَ  َجٓاَء َاْمُرَن ََنَّْينَا ُهوًدا َواَّلَّ   َذاٍب غَ۪ليظٍ ِبَرمْحَ

Velemmâ câe emrunâ necceynâ hûden velleżîne âmenû me’ahu birahmetin 

minnâ venecceynâhum min ‘ażâbin ġalîz(in) 

 

 

Ve emrimiz geldiği zaman, bizden bir rahmet ile Hud’u ve onunla beraber 

inananları kurtardık. Ve onları valiz bir azaptan da kurtardık. 

 
Birinci kurtarma Yedigün sekiz gece süren fırtına, ikinci kurtarma günah üzere ölmeyerek 

o galiz,  sıkıntılı cehennem azabından kurtardık diyor. 

 

Emrin gelmesi ile hıfzın nasıl bir manası var? Emrimizin gelmesi, korunmuş yani hıfz edilmiş 

tabiat yasalarının gereğidir. El-Hafiz olduğu için o emir geldi. Afetin bir yasa olduğu gibi, 

afetten korunmanın da kaidesi, kuralı, yasası vardır. Afet, felaket ve helaklerden koruyan 

yasalara Kuran, bizden bir rahmet ifadesini kullanıyor. 

 

“Galiz” kelimesi katı, sert, ağır, çetin manalarına geliyor. Onüç yerde Kuran’ı Kerim’de 

geçiyor.  Cehennemin de bir vasfıdır. Ayrıca Nisa suresi 21 ve 154 de misakın galiz 

olmasından bahseder. Bu da misakın, o yapılan sözleşmenin, anlaşmanın bozulması ile 

onları bekleyen çetin azaba veya onun ağır faturasına bir gönderme yapıyor.  

 

Taberi, Zamahşeri ve ayrıca Razi, Hz. Hud ve ona uyanlar hakkında bahsi geçen ilk 

kurtulmanın Ad kavminin, o fırtınadan, o felaketten Resule uyanların kurtulması şeklinde 

anlamış, uymayanların cezası şeklinde anlamış. İkinciyi de ahiret azabı olarak 

yorumlamıştır.  

 

O zaman, helak eden rüzgarlar, çetin ahiret azabının üzerlerine olmasına vesile oldu. Oysa 

insanları yaşatmak çok önemli. 

 

 

 
(Hud 52-11/59) 

 

ََّبُعٓوا َاْمَر ُُك ِ َجبَّاٍر َع۪نيدٍ  ْم َوَعَصْوا ُرُسَلُ َوات ِ ََيِت َرَب ِ  َوِتَّْلَ عَاٌد َجَحُدوا َِبٰ

Vetilke ‘âd(un)(s) cehadû bi-âyâti rabbihim ve’asav rusulehu vettebe’û emra 

kulli cebbârin ‘anîd(in) 

Ve işte Ad kavmi, Rabblerinin ayetlerine diklendi ve O’nun resullerine asi 

oldular. Ve her inatçı zorbanın emrine tabi oldular. 

 

Ad kavmi herseyi zorbalıkla yapan bir kavimdi. Cebbar olanlara tabii olmuşlar. Buradaki 

diklenme manası verdiğimiz “cehadû” kelimesi, kalpte ispatı yerleşmiş bir konuya karşı 

bilinçli bir tavır almaktır. Bu bilinçli tavırdan dolayı, çoğu meale bakın “bile bile inkar 

ettiler” manası verilmektedir.  

Ancak bu sadece bir inkar değil, doğru, fıtri ve evrensel olana yapılmış bilinçli bir cehd, 

bir diklenme, bir savaştır, kafa tutmadır. 
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Doğrusunu Allah bilir….. 

 

Allah’ın tabiata koyduğu yasalar belli ve ortada iken, fıtratına karşı ilahlara, atalar 

inancına, mistik güçlere, hurafe ye inanmak, afet ayetlerine inatla direnmektir. Asiliğin 

altında da cehd yatmaktadır. Cehd asilikle sonuçlanmış. Önce afetin geleceğine dair 

kendilerine ulaşmış tüm işaret, alamet yani ayetlere karşı inatla körlüğü seçmişler, sonra 

onu getiren elçiye asi olup elçiyi susturmaya çalışmışlar. Bu bilinçli sağırlık en sonunda 

salih olan, hayırlı ve iyi olana değil, şiddete ve zorbalığa tabii  olmayla sonuçlanıyor.  

Hud’un kavmi bu inadı cehdi ile zahir etmiş. Cebbar cebirden mübalağlı ismi fail yani 

çok cebreden, her şeyi cebirle, zor kullanarak halleden demektir. Kuran’ı Kerim’de 

cebbar insanlar için nerede kullanılmışsa orada olumsuz bir mana içermektedir. Her işini 

zorbalıkla ve şiddetle yapıp bunu huy haline getiren manasındadır.  

Sonuç olarak kavmi Hz. Hud’un kendilerine sunduğu rahmet ve kurtuluş ayetlerine karşı 

gösterdikleri direnç ve isyanı,  ne yazıkki başlarına musallat ettikleri cebbarlara karşı 

göstermemişler. Hatta onlara tabii olup aslında kendilerinin de içinde bir cebbarlığın 

yattığını da bize gösteriyor. Zorbaların rahmeti ve hidayeti haketmediklerini Kuran’ı Kerim 

ortaya koymaktadır. Siz zorbaysanız zorbalıktan anlarsınız. Başınıza da zorba biri gelir. 

Hidayeti de rahmeti de haketmezsiniz. 

 

(Hud 52-11/60) 

 

نَْيا لَْعنًَة َويَْوَم الِْقٰيَمِةَۜ َاََّلٓ ِانَّ  َوُاتِْبُعوا ُْمَۜ اَََّل بُْعًدا ِلَعاٍد قَْوِم ُهوٍد   ِ۪ف ٰهِذِه اَلُّ   عَاًدا َكَفُروا َرَبَّ

Veutbi’û fî hâżihi-ddunyâ la’neten veyevme-lkiyâme(ti)(k) elâ inne ‘âden 

keferû rabbehum(k) elâ bu’den li’âdin kavmi hûd(in) 

 

Ve dünyada ve kıyâm gününde dışlanmaya tâbi tutuldular. Muhakkak ki 

Ad kavmi Rabbini örttü! Hûd’un kavmi Ad uzak oldu. Öyle değil mi? 

 

Genelde “Allah’ın lanetine uğradılar” şeklinde meallendirirler. Fakat lanet kelimesinin, 

bizim Türkçemizde şu anda kullanılan beddua etme, onun kötülüğünü isteme 
manasından dolayı lügat manasını veriyoruz. “Allah’ın rahmetinden, her hayırdan 

uzaklaştılar, uzak düştüler” manasında, Ad kavminin akıbeti ile ilgili bir sonuç kelimesidir 

lanet kelimesi.  

Bu sebeple insan aslında ne yaparsa kendisine yapmış olur. Hud’un kavmi Ad’ın uzak 

olması, sonun gelmesi ve neslinin devam etmemesidir. Bu ifade aynı zamanda Hud 

kavminin yaşadığı dönem ile Kuran’ın indiği dönem arasında zamansal olarak bir 

farkında olduğu ve o dönemi o zamanı, o nesli temsil eden herhangi bir kişinin her hangi 

bir ailenin bir şekilde nesillerinin devam etmemesi, onların hatırasını sağlıklı bir şekilde 

yaşatamaması anlamında kullanılmış bir ifade. 

 

“Rabbi örttü” ifadesi meallerde Rabbe küfretme, Rabbi inkar etme şeklinde 

meallendirilir. Biz küfrü lügat manasında aldığımız için “küfrü” örttü manasında kullandık.  

Rabbi örtmek, maddi ve manevi afetlere karşı O’nun sunduğu rahmani çözümlere 

müstağni bir tutum sergileme. Bunu Hud 53’ten şöyle okuyoruz: “ Biz senin lafınla 

ilahlarımızı terk etmeyiz” Ad kavminin kurduğu bu cümle, Rabbi örtmektir. Rabbin 

yönlendirmesini kabul etmemektir. Rabbi örtmek, Rabb sıfatının gereği olarak, insanların 

ıslahı için, insanların iyiliği için onların yönlendirmesini kabul etmemedir.  
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Doğrusunu Allah bilir….. 

 

 

(Hud 52-11/61) 

 

َ َما َوِاٰٰل  َۜ ُهَو َانَْشاَُُكْ ِمَن اَّْلَْرِض  ثَُموَد َاَخاُُهْ َصاِلًحاَۢ قَاَل ََي قَْوِم اْعُبُدوا الل ٰ ُه  لَُُكْ ِمْن ِاٰٰلٍ غَْيُ

 ٓ تَْغِفُروُه ُُثَّ تُوبُ تَْعَمَرُُكْ ۪فهيَا فَاس ْ   َرّب ۪ قَ۪ريٌب ُم۪جيبٌ  وا ِالَْيِهَۜ ِانَّ َواس ْ

Ve-ilâ śemûde eḣâhum sâlihâ(an)(c) kâle yâkavmi-’budû(A)llâhe mâ lekum 

min ilâhin ġayruh(u)(s) huve enşeekum mine-l-ardi vesta’merakum fîhâ 

festaġfirûhu śümme tûbû ileyh(i)(c) inne rabbî karîbun mucîb(un) 

 

Ve Semûd’a, onların kardeşi Sâlih dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a kul olun! 

Sizin için O’ndan başka ilâh yoktur. Sizi arzdan inşâ eden ve orayı size 

imar ettiren O’dur. Artık O’ndan mağfiret isteyin! Sonra O’na tövbe edin! 

Rabbim, muhakkak ki çok yakındır, icâbet edendir.” 

 

Birinci ilke tevhid (Allah’a kul olun), İkinci ilke “la” dediğimiz, Size O’ndan başka ilah 

yoktur, şirk ilkesi dir.  

“Sizi arzdan inşa eden” yani arzın yetiştirdiği bitkilerle, arzdaki toprakla sizi inşaa ediyor. 

“ Ve orayı size imar ettiren”, Salih Peygamberin kavmi, Semud kavmi ile ilgili imar kelimesi 

kullanılmaktadır. Çünkü Semud kavmi dağdan, taştan oydukları evlerde yaşıyorlar. 

Böyle bir imar faaliyetleri vardı. O yüzden burada Ad kavminden farklı olarak Hz. Salih’in 

böyle bir hatırlatması var. “Orayı size imar ettiren” O’dur. O’nun verdiği akılla, onun 

verdikleri ile dünyayı imar ediyorsunuz.  

Bu ayetteki “ehâhum-kardeşleri” kullanımı, tüm resullerin afet bölgeleri halkından 

olduğunu gösteren güzel bir incelik. O bölgenin insanların seçilmiş. Bunun tek istisnası Hz. 

Lut’tur. Lut sonradan o bölgeye gitmiştir.  

Semud, az su uygarlığı demektir. Çölün ortasında bir şehir kurmuşlardı ve bu şehrin en 

önemli sıkıntısı su idi. Herhangi bir yeraltı suyu kullanmıyorlardı. Yağmur sularından 

açtıkları sarnıçlarda o suları  kuyularda toplayarak, şehrin bir yıllık su ihtiyacını 

karşılıyorlardı. Yılda bir iki defa yağmur yağıyor, yağan yağmurun tek bir damlası bile o 

çölün sıcağında buharlaşmadan sarnıçlarda toplanıyordu. O kadar verimli bir sistemdi 

ki tarım bile yapabiliyorlardı. Kendi kendine yeten, çölün ortasında bir şehir kurmuşlardı. 

Şuara suresinin 141nci ayette bu şehrin detayları yazmaktadır. 

“İnşâ” kelimesi aşama aşama yaratma anlamına gelmektedir. Temel üzerine aşama 

aşama bir binayı veya bir eseri ortaya çıkarmaya denir. Rabbimizde insanın yaratılması 

ile ilgili “inşâ” kelimesini kullanmış. Topraktan böyle bir defada bir yaratılma olmadığını 

bize gösteriyor. Böyle evreli, aşamalı bir yaratılma olduğunu bize gösteriyor. Eğer bir 

anda topraktan yaratılmış olaydık bu inşâ kelimesi kullanılmazdı. Bilindiği üzere bir bina 

inşaa edilirken önce temel atılır, sonra o kat kat yükseltilir. Buna inşa denir.  

Arzın kurallarına uygun davranmak, arzı yaratana saygı duymakla oluyor. Bu saygı ve 

hürmet bizi olumsuzluklardan koruyacaktır. İşte yaratanın mağfireti böyle 

gerçekleşecek. Ayette “ O sizi mağfiret etsin!” Diyordu.  

Yaratılan ayetlere, tabiat ayetlerine, afet ayetlerine saygılı olursanız, onları 

yalanlamazsanız, onları getiren resullere inanırsanız, Allah sizi mağfiret eder. 

Hz. Nuh, Hz. Hud ve Hz. Salih Rabbin mağfiretiyle iyiliğe, hayra, sulha ve selamete 

yönelmiştir (yönelmeye tevbe denmektedir), bunu hedeflemiştir. Doğal seleksüyondan 

daha güçlü, daha deneyimli ve mevcut şartlara daha iyi adapte olan insanoğlu 

nesillerini devam ettirmiştir. 
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Doğrusunu Allah bilir….. 

 

 

(Hud 52-11/62) 

 

 

ا َاتَْْنٰينَٓا قَالُوا ا قَْبَل ٰهَذَٓ َّنَا لَ۪في َشك ٍ  ََي َصاِلُح قَْد ُكْنَت ۪فينَا َمْرُجوًّ َن َوِان ُؤ۬ َاْن نَْعُبَد َما يَْعُبُد ٰاََبٓ

ا   تَْدُعوَنٓ ِالَْيِه ُم۪ريٍب  ِممَّ

Kâlû yâsâlihu kad kunte fînâ mercuvven kable hâżâ(s) etenhânâ en na’bude 

mâ ya’budu âbâunâ ve-innenâ lefî şekkin mimmâ ted’ûnâ ileyhi murîb(un) 

 

Dediler ki: “Ey Salih, sen bundan önce gelecek vaad eden biriydin! 

Babalarımızın taptığı şeylere, bizim tapmamızı sen bize yasakladın mı? 

Gerçekten, bizi davet ettiğin belirsiz şeyden ikilem içindeyiz.” 

 

Burada Hz. Salih kesin bir yasakçı profili çizmiyor. Hz. Salih yasakçı bir zorba değildir. 

Çünkü dinde zorlama olmaz. Dileyen iman etsin, dileyen iman etmesin. Bunu hem 

bakara suresinde, hem kehf suresinde okuduk.  

Ancak kavmi din ve vicdan özgürlüğünü vaad eden İslam’ı ve onun Resul’ünü yasakçı 

bir zorba gibi lanse ediyor. Bir şekilde Salih’i ata-baba düşmanı, gelenek düşmanı gibi 

lanse etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Müşrik kafa böyledir. Siz onunla aynı 

düşüncede olmazsanız, sizi düşman ilan eder, sizi yasakçı olmadığınız halde sizi yasakçı 

ilan eder, siz onu eleştirdiğiniz zaman, düşmanlık yapıyormuşsunuz gibi lanse eder.  

Bakın bu Semud kavminin ifadeleri. Ne Hz. Salih’in ifadesi ne de Allah’ın böyle bir ifadesi 

yok. Kuran’ı Kerim Semud kavminin konuşmalarını bize aktarıyor. Kuran’ı Kerim’in en 

güzel özelliği bu. Yorum katmadan anlatır, olduğu gibi aktarır.  

 

“Mercuvven” kelimesi ümit beslenen, gelecek vaad eden dir. Ümit beslenmesinden 

anlıyoruz ki, Hz. Salih peygamberliğini ilan edip, gelecek ve gayp ile alakalı bir ayet 

haberi getirmeden önce topluma lider olabilecek kapasitede bir insandır. Hani Hz. 

Muhammed’e de teklifler geliyor ya, seni Mekke’nin yöneticisi yapalım diye. Hz. Salih’in 

de böyle bir imkanı var. Ama hakikat uğruna resullerin nelerden vazgeçtiğini, ne büyük 

fedakarlıklar yaptığını çok net okuyabiliyoruz. Yeterki insanlar yaşasın. Toplumun önde 

gideni iken bir anda toplumun delisi haline geliyor.  

Bunu bilmek, hakkı ve doğru olanı seçme konusunda bizlere de  güzel bir motivasyon, 

güzel bir örneklik sağlıyor. Bazı imkanlar önümüzde olabilir. Ama hakikat uğruna bu 

imkanları geri çevirebiliyorsak, peygamberlerin yolundayız demektir.  

 

“Murîb” kelimesi gelecek ile ilgili belirsizliği ifade eder. Çünkü Salih: “Burada bir afet 

olacak, burada bir helak olacak” diye gayb ile ilgili bir haber veriyor. Kavimde “ Biz 

gelecek ile ilgili senin söylediklerinde kararsızız, belirsizlik içindeyiz”diyor. Nasıl bunu bildin, 

bunun alameti nedir diye yönelmeleri var. 

 

Bir yandan gelecek vaad eden, kavmini kurtarma potansiyelinde olan Hz. Salih’in afete 

karşı bulunduğu bölgeyi terketme çözümü, diğer yandan atalarının putlarına güvenerek 

batıl inanç ve hurafelerle yıllarca korudukları şehirleri.  

 

Hz. Salih’in cevabı şöyle :  
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Doğrusunu Allah bilir….. 

 

(Hud 52-11/63) 

 

 

نٍَة ِمْن َرّب ۪ ََي قَْوِم اََرَايُُْتْ ِانْ  قَالَ  ِ ِانْ   ُكْنُت عَٰٰل بَي ِ ّ۪ن ِمَن الل ٰ ًة فََمْن يَْنُْصُ  َوٰاتٰي۪۪ن ِمنُْه َرمْحَ

  َعَصْيُتُه فََما تَ۪زيُدونَ۪۪ن غَْيَ َُتْ۪سيٍ 

Kâle yâkavmi eraeytum in kuntu ‘alâ beyyinetin min rabbî veâtânî minhu 

rahmeten femen yensurunî mina(A)llâhi in ‘asaytuh(u)(s) femâ tezîdûnenî 
ġayra taḣsîr(in) 

Salih dedi ki: “Ey kavmim! Eğer ben Rabbimden açık bir delil üzerinde 

isem ve O bana bir rahmet vermiş ise yine de görüşünüz bu mu? Artık 

ona asi olursam Allah’a karşı kim bana yardım eder? Bu durumda siz 

benim hüsranımdan başka bir şeyi arttırmazsınız.” 

Hz. Salih’in öncelikle onları irite eden, onları düşünmekten alıkoyan “siz” dilini terk ettiği 

ve kendi üzerinden hüsranı, kaybı ifade etmesi, muhatabın bir anda savunmaya geçip 

düşünmeden karar vermesine engel olmak için yapılmış örnek bir tebliğ yöntemidir. 

Siz sürekli karşımınızdakine “sen, sen, sen” diye başlarsanız, dünyanın en doğru şeyini de 

söyleseniz, o adam kendini kapatır.  

Ancak kavmi rabbden gelen açık delili, güzel bir üslupla anlatan Resul’üne asi olmayı 

seçmiştir.  

Hz. Salih bu açık delillerden istifade edip, onları doğru okuma yetisinde olmasına da 
“bana bir rahmet verilmiş ise” demiştir. Tabiat ayetlerini okumak çok büyük bir rahmettir. 

O da Hz. Salih’e verilmiştir.  

“Allah’a karşı” demek, O’nun zıttına değil, O’nun yasaları sonucu oluşan afete karşı 

demektir. Allah’a karşı bana kim yardım eder? Afete karşı bana kim yardım eder? 

 

 

(Hud 52-11/64) 

 

ِ لَُُكْ ٰايًَة فََذُروَها تَأُُْكْ ِ۪فٓ  َوَيَ  وهَ  قَْوِم ٰهِذ۪ه َنقَُة الل ٰ ِ َوََّل تََمسُّ وٍء فَيَأُْخَذُُكْ عََذاٌب َاْرِض الل ٰ ا ِبُسٓ

  قَ۪ريبٌ 

Veyâ kavmi hâżihi nâkatu(A)llâhi lekum âyeten feżerûhâ te/kul fî ardi(A)llâhi 
velâ temessûhâ bisû-in feye/ḣużekum ‘ażâbun karîb(un) 

 

Ve ey kavmim! Bu Allah’ın dişi devesi, sizin için bir ayettir. Artık onu 

serbest bırakın! Allah’ın arzında yesin! Ve ona kötülükle dokunmayın! 

Aksi halde sizi, yakın bir azap yakalar. 

“Nâkatullâh” Allah’ın devesi demektir. Neden Allah’ın devesi? Bütün hayvanlar Allah’ın 

değil mi? Bu kullanımın inceliği nedir? Bu kullanım “sahibi olmayan dişi deve”ler için 

kullanılmaktadır.  Yabani deve, daha evcilleştiri lmemiş deve.  

 

Şuara suresinde bu devenin su içmesinden de bahsedilir. Sırayla bu deveye su da 

verecekler. Su en kıymetli şey ya Semud kavminde. Yani bu deveyi hem besleyeceksiniz 

hem sulayacaksınız. Çölün ortasında bir hayvan su ve besin kaynağı bulursa oradan 

ayrılmaz. Ona kötülükle dokunmazsan o hayvan oradan gider mi? Ehlileşir.  



 K u r a n - ı  K e r i m  M e a l i  v e  T e f s i r i                         S a y f a  | 1536 

 

 

 
Doğrusunu Allah bilir….. 

 

 

Devenin binek hayvanı olarak ilk kez ehlileştirilmesiyle çölün gemisi olan deve bölgeyi 

sağlıklı olarak tahliye etmek için sunulmuş bir kurtuluş ayeti, bir rahmet olarak burada Hz. 

Salih tarafından kavmine öğretilmiş. 

Nakah, 4-5 yaşlarında üreme çağını gelmiş dişi deve. Araplar her deveye “nakah” 

demiyor. Siz bu deveyi ehlileştiriyorsunuz, o bölgeye alıştırıyorsunuz. Bu deve zamanla 

diğer sürüleri de oraya çekiyor.  

En yakın su kaynağının 450 km uzakta olduğu Semud kavmi için bu ne kadar önemli? 

Biranda, bir gece vakti afet geliyor. Ne erzağınız var, ne suyunuz var, çölün 

ortasındasınız. Nasıl ayakta kalacaksınız? 

Ama önceden tedbir alıp, erzak alıp develere yükleseniz o bölgeyi sağlıklı bir şekilde terk 

ederseniz. Aynı Nuh’un gemisine erzak alıp tufandan kurtulması gibi. Zaten Araplar 

deveye çölün gemisi diyorlar.  

Burada büyük bir sayha ile onların helak olduğundan bahseder. Sayha, tabiatın 

çıkarttığı en güçlü ses demektir. Bu ses volkanik bir patlamadır. 3500-4000 km den bu ses 

duyulur. Muazzam bir ultrasonig ses dalgası. İşte sayha dediğimiz konu bu. Zaten Semud 

kavminin yaşadığı bölgedeki volkanik taşlar, oradaki sülfür taşlar, bu bölgede uzun yıllar 

önce büyük bir patlamanın olduğunu bize gösterir.  

Bir gece vakti o dağın patlaması , ilk önce o ultrasonig ses dalgası insanları sersemletiyor, 

sonra da zehirli gazlar o kavmi bir anda yok etmiş. Allah Resul’ünün vefatından sonra da 

bu tür olaylar yaşanıyor. Mesela İtalya’da Pompei örneği. Önceden bir yasa, bir takdir 

söz konusu. Zamanı, yeri geldiği zaman işletiliyor. Hiçbir şekilde ertelenmiyor.  

 

(Hud 52-11/65) 

 

ٍمَۜ ٰذَِلَ َوعٌْد غَْيُ َمْكُذوٍب    فََعقَُروَها فَقَاَل تََمتَُّعوا ِ۪ف َداِرُُكْ ثَلٰثََة َاَيَّ
Fe’akarûhâ fekâle temette’û fî dârikum śelâśete eyyâm(in)(s) żâlike va’dun 

ġayru mekżûb(in) 

 

Oysa onu sakatladılar. Bunun üzerine dedi ki: “Yurdunuzda üç gün 

metaların! Bu yalanlaması olmayan bir vaattir.” 

 

Oysa onu kestiler diye meallendiriyorlar. Fakat kelime “akara” kelimesidir. Manası 

sakatlamak, yürümez hale getirmek demektir. Bazı rivayetlerde devenin bağırarak 

caddelerde gezdiğini bile yazmışlardır. Hayvanı komple bir boğazlamak söz konusu 

değildir.  

Hz. Salih’in bunun üzerine dedi ki: “Yurdunuzda üç gün metalanın” Bu üç gün detayı da 

çok güzel. Deve günlük 150 km yol gider. Üç günde 450 km yol alır. Zaten Semud 

kavminin yaşadığı yere en yakın yerleşim yeri 450 km uzakta. Yani afet olduğunda Salih 

ve ona inananların bir su kaynağına yerleşmesi, hayatlarını kurtarması söz konusu. 

Ve Hz. Salih şöyle devam ediyor: “Bu yalanlaması olmayan bir vaaddir” Çünkü bu vaadi 

daha önce de yaptı. 

 

“Akara” kelimesi, boğazlamak veya öldürmek değil, özellikle yürümeyi sağlayan 

bacaktaki tendonları kesmek suretiyle hayvanı yürümez hale getirmek. Bu boğazlama 

işleminden önce yapılan bir uygulama. Hayvanın ayaklarını bağlamak yerine bir kılıç 

darbesiyle tendonlarını kesiyorlar, hayvan koşamaz, kaçamaz hale gelince 

boğazlıyorlar. O kesmeye “akara” denmektedir. Semud o kavmi o dişi deveye bu 

işkenceyi yapmış.  
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Doğrusunu Allah bilir….. 

 

Bunun sonucunda bu dişi deve o bölgeye diğer develeri çekemediği için onlar yaya 

kalmışlardır. Şuara suresi 157 de şöyle bir ifade var: 

 

“ Böylece onu sakatladılar. Bu yüzden de pişman oldular.” 

 

Buradan afetin şiddetinden korunmak için üç gün öncesinden hazırlık yapılması ve yola 

çıkılması gerektiğine dair de Hz. Salih giderayak bir yönlendirmesi var.  

 

 

(Hud 52-11/66) 

 

 

ا يَن ٰاَمنُوا َمَعهُ  فَلَمَّ ۪ ََّك ُهوَ  َجٓاَء َاْمُرَن ََنَّْينَا َصاِلًحا َواَّلَّ ٍة ِمنَّا َوِمْن ِخْزِي يَْوِمِئٍذَۜ ِانَّ َرب الْقَِويُّ  ِبَرمْحَ

  الَْع۪زيزُ 

Felemmâ câe emrunâ necceynâ sâlihan velleżîne âmenû me’ahu birahmetin 
minnâ vemin ḣizyi yevmi-iż(in)(k) inne rabbeke huve-lkaviyyu-l’azîz(u) 

 

Böylece emrimiz geldi. Salih ve beraberindeki inananları, bizden bir 

rahmetle kurtardık. Ve o günün zilletinden de kurtardık. Muhakkak ki 

senin Rabbin, O Kaviyy’dir, Aziz’dir. 

 

Bakın! Rabbimiz,  İlk önce afetten kurtardık, sonra o günün, hesap günün zilletinden de kurtardık 

diyor. İlk önce yakın azaptan, sonra uzak azaptan. 

 

Kaviyy esması kuvvet sahibi manasına gelmektedir. Allah’ın yönlendirmesine tabii olanların 

gücüne, kuvvetine kuvvet katılmışken, izzet ve şereflerine de helal gelmemiştir, onu da Aziz esması 

açıklamaktadır. Herşey O’nun kudret ve kuvveti karşısında güçsüzdür. O’na boyun eğmek 

zorundadır.  

 

Rabb için el-Kaviyy ve el-Aziz sıfatları nüzul sırasında ilk defa Hud suresinde ifade edilmiştir. Yani 

Mekke’nin son dönemlerinde. Geriye kalan beş kullanımın tamamı da Medine’de gelmiştir. Yani 

müslümanların Kaviyy olduğu dönemde.  

 

El-Kaviyy, çok kuvvetli demek iken, el-Aziz sonsuz şeref sahibi, izzet ve şerefin kaynağı demektir. 

Vahyin yönlendirmesi sonucu elde edilen kuvvet ezen, yöreden, helak eden, perişan eden bir 

kuvvet değil. Sonrasında Aziz geldiği için.  İzzet ve şeref temelli yaşatmayı temin eden bir sıfattır.   

 

Şimdi Kaviyy ve Aziz sıfatlarının zıtlarını okuyalım. Bunun tersi Semud kavminin düştü haldir. Onu da 

67 den okuyalım. 
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Doğrusunu Allah bilir….. 

 

 

(Hud 52-11/67) 

 

 

ْيَحُة فََاْصَبُحوا ِ۪ف ِدََيِرُِهْ َجاِث۪منَير  يَن َظلَُموا الصَّ ۪   َوَاَخَذ اَّلَّ

Veeḣaże-lleżîne zalemû-ssayhatu feasbehû fî diyârihim câśimîn(e) 

 

Ve zulmeden kimseleri bir sayha aldı. Böylece kendi diyarlarında dizüstü 

çökerek sabahladılar. 

 
 

(Hud 52-11/68) 

 

 

ُْمَۜ َاََّل بُْعًدا َۜ َاََّلٓ ِانَّ ثَُموَد۬ا َكَفُروا َرَبَّ   ِلثَُموَد   ََكَْن لَْم يَْغنَْوا ۪فهيَا

Keen lem yaġnev fîhâ(k) elâ inne śemûde keferû rabbehum(k) elâ bu’den 

liśemûd(e) 

 

Sanki orada hiçbir şeye muhtaç değillerdi. Muhakkak ki Semud Rab’lerini 

örttü. Semud uzak oldu değil mi? 

 
 

 
(Hud 52-11/69) 

 

 

ى قَالُوا َسًَلًماَۜ قَالَ  َولَقَدْ    َسًَلٌمْۚ فََما لَِبَث اَْن َجٓاَء ِبِعْجٍل َح۪نيذٍ  َجٓاَءْت ُرُسلُنَٓا ِابْٰر۪همَي َِبلْبُْْشٰ

Velekad câet rusulunâ ibrâhîme bilbuşrâ kâlû selâmâ(en)(s) kâle 

selâm(un)(s)femâ lebiśe en câe bi’iclin hanîż(in) 

Ve and olsun ki, resûllerimiz İbrahim’e müjde ile geldiler. “Selam!”dediler. 

O da: “Selam!”dedi. Bunun üzerine, çok geçmeden kurutulmuş bir 

buzağı getirdi. 

 

Hicr 52-56 da belirtildiği gibi burada sözü edilen müjde Hz. İbrahim’e çocuk verilmesiyle ilgilidir.  

Zaten Hud 71’de Hz. Sare’nin gülümseme sebebi de budur. 

 

Bazı meallerde kızartılmış bir et olarak tefsir edilir fakat bu kurutulmuş buzağı diyoruz. Çünkü 

kelimenin böyle bir manası var. Burada Hz. İbrahim’in hayatından bir kesit sunulacak. Hz. 

İbrahim’in misafirlerine sunduğu kurutulmuş et dediğimiz ikram, Zariyat suresi 26ncı ayette 

“semim”kelimesi ile ifade edilmiş, burada ise “hanîz”diye nitelendirilmiştir. “Hanîz” kelimesi arıtılmış, 

içindeki fazlalığın atıldığı manalarına geliyor. Kelime ilk olarak atın terletilmesi manasında 

kullanılmış. Daha sonra da işin insanı terletmesi hem de etin sıcak taşlarla sıkıştırılması, akışkanlığını 

kaybetmesi manasında bu işleme isim olmuş. Etin tuzlanıp suyunun alınması  ve güneşte 

kurutulması yöntemi, etin çöl ortamında, buzdolabının olmadığı ortamda uzun süre dayanması 

için çok önemli bir yöntemdir. Bu nedenle “haniz” kelimesi, kızartılmış et değil, bizce kurutulmuş 

ettir.  
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Doğrusunu Allah bilir….. 

 

Zariyat suresindeki “semin” kelimesi de zayıflığın zıddı, yağlı, güçlü, bir hayvanın eti manasına 

geliyor. Bu iki kelimeyi birleştirdiğimizde, Hz. İbrahim misafirlerine hem sağlıklı hem besleyici elindeki 

en kaliteli, en temiz besini sunduğunu ifade eden bir detay. Halil İbrahim sofrası böyle oluyor.  

 

Bakın dikkat ederseniz “Selamun Aleyküm” demiyorlar, “selam”diyorlar. Hz. İbrahim de onlara 

karşı selam diyor. Bir topluma girdiğinizde “selam” diyebilirsiniz. Genelde selam diyenlerin dinden 

uzak olduğu düşünülür. Dinle mesafe koyanlar böyle selam der. Ama çok iyi müminler  “selamın 

aleyküm” derler. Hiç alakası yok.  Gördüğünüz gibi gelen melek resullerde, Hz. İbrahim de “selam” 

diyorlar. Selam vermek Kuran’i bir düsturdur.  

 

Selam diyerek bu misafirler ne diyerek gelmiş oldular. “Selamet, barış ve sulh manasına geliyor.” 

Bir ortama girdiklerinde karşıdaki insan yabancı biri, diyor ki: Benden size bir zarar gelmez, benden 

size bir sıkıntı bulaşmaz. Selamın anlamı muhataba hiçbir zarar ve kötülüğünün verilmeyeceğinin 

öncelikli teminatıdır. Zaten elçiler müjde için gelmişti.  

 

 

 
(Hud 52-11/70) 

 

ا    ُاْرِسلْنَٓا ِاٰٰل قَْوِم لُوٍطَۜ ۪خيَفًةَۜ قَالُوا ََّل َُتَْف ِانَّٓ  َرٰآ اَيِْدهَيُْم ََّل تَِصُل ِالَْيِه نَِكَرُُهْ َوَاْوَجَس ِمْْنُمْ  فَلَمَّ

Felemmâ raâ eydiyehum lâ tasilu ileyhi nekirahum veevcese minhum 
ḣîfe(ten)(c) kâlû lâ teḣaf innâ ursilnâ ilâ kavmi lût(in) 

Öyle ki ellerinin ona uzanmadığını görünce onları garipsedi ve onlardan 

yana içine bir korku düştü. Dediler ki: “Korkma! Muhakkak ki biz, Lût 

kavmine gönderildik. 

İbn-i Abbas’a göre bu elçiler Cebrail ve beraberindeki iki melek olduğunu söylemiş, bu 

şekilde rivayetler bize kadar ulaşmış. Hatta bu iki meleğin Mikail ve İsrafil olacağına dair 

rivayetler de var. Fakat ayette “melek” gibi bir kullanım yok, sadece resul diyor onlara.  

Hz. İbrahim gelen misafirleri tanımıyor. Bu yabancılar muhtemelen o bölgede 

tanınmayan, bilinmeyen insanlar oldukları için, uzaktan geldiklerini düşünebilirsiniz. 

Uzaktan gelmesi ve böyle bir ikram kabul etmemesi , Halil lakabını alan ve her misafire 

sofra kuran İbrahim peygamberin yabancı olduğu ve garipsediği bir durum. Normal bir 

beşer, uzaktan geldiyse, ikram edilen suyu, ikram edilen yemeği yemesi lazım. Yemiyorsa 

burada bir gariplik var, burada bir acaiplik var, burada bir beşerüstülük var diye 

düşünerek içine bir korku düşüyor. Bu halde “nekirahum” kelimesi ile ifade edilmiş.  

Nitekim Zariyet suresi 25’de Hz. İbrahim’e gelen resulleri Hz. İbrahim şöyle tanımlıyor: 

“Kavmun munkerûn” yani yabancı bir kavim, bilinmeyen bir grup.  

İkramın red edilmesi o günün geleneğinde husumet ve düşmanlık belirtisi olacağına dair 

de bir gelenek var. Yani eğer bir misafir sizin ikramınızı kabul etmiyorsa, o misafir düşman 

bir kabileden size kötülük yapmak için gelmiştir. Bu gelenekten dolayı da Hz. İbrahim’in 

içine bir korku düşmüş olabilir. Zaten bu korku da bilinmezlikten dolayı duyulan korku 

(“havk” ) 

Ayet gelen bu elçilere melek dememiş ancak Kuran’ı Kerim’de Hacc suresisinde 

Rabbimiz şöyle bir kelime kullanıyor “Allah meleklerden de, insanlardan da resuller 

seçer.” Burada da gelenlerin resul olduğundan bahsediyor.  

Elçilerin o yemeğe dokunmaması, Hz. İbrahim’in bazı duygularını hissedip ona korkma 

demesi, bunların beşer üstü veya beşer görünümlü melekler olabileceğini bize 

düşündürüyor. Çünkü Meryem suresi 17 de melekler ile ilgili bir ifade var. Gelen Resul Hz. 

Meryem’e normal bir beşer gibi tevessül etti” diyordu o ayet.  
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Doğrusunu Allah bilir….. 

 

Tevrat’a baktığımızda bu elçilerin ikramdan yediklerinden, Kuran’ı Kerim ise 

yemediklerini söylüyor. Onuda tekvin bölümünden şöyle okuyoruz: “İbrahim hazırlanan 

buzağıyı, yoğurt ve sütle birlikte götürüp konuklarının önüne koydu. Onlar yerken de o 

yanlarında bulunan ağacın altında duruyordu, şeklinde bir ifade var.  

 

(Hud 52-11/71) 

 

َق يَْعُقوَب  اِء ِاْسٰ َقر َوِمْن َوَرَٓ ْسٰ َنَها َِبِ ْ   َواْمَرَاتُُه قَٓائَِمٌة فََضِحَكْت فَبَْشَّ

Vemraetuhu kâ-imetun fedahiket febeşşernâhâ bi-ishâka vemin verâ-i ishâka 

ya’kûb(e) 

Ve bunun üzerine karısı ayaklanmışken gülümsedi. Oysa ki onu, Ishâk 

ile ve Ishâk’ın arkasından Yakûb ile müjdeledik. 

 

Diyanet İşleri Başkanlığı 70: Dediler ki:”Korkma, çünkü biz Lût kavmine gönderildik.” 

Diyanet İşleri Başkanlığı 71: İbrahim’in karısı ayakta idi. (Bu sözleri duyunca) güldü… 

Sare annemiz güldükten sonra  çocuk haberi veriliyor. Sare annemizin gülmesi çocuktan 

dolayı değil. Çocuktan sonra tepkisini 73 den sonra okuyacağız. Burada Lût kavmine 

gönderildikleri için gülüyor.  

Yani Hz. İbrahim’in karısı böyle bir felaketin olacağını duyuyor ama kendisi için değil Lut 

kavmi için olduğunu öğreniyor. Öğrenmeden önce bir ayaklanması, bir paniği var. Panik 

halinde harekete geçiyor.  

Sare annemiz, gelen bu elçilerin normal bir misafir gibi olmadıklarını, tıpki İbrahim gibi 

anlamış ve paniklemiş olabilir. Ancak bu davranışta bizce hatalıdır. Biri hatalı, diğeri 

hatalı bir davranış. Hz. İbrahim’in davranışını örnek olarak sunacak ve onu methedecek 

Kuran’ı Kerim. Asıl önemli olması gereken gülmek, sevinmek değil. 

Doğru olan kendi için sevinmekten önce, onlar için endişelenmektir. 74ncü ayette Hz. 

İbrahim Lut kavmi için endişelenerek elçilerlerle birlikte bir mücadeleye girmiştir. 

Kuran’da Sare’nin tepkisini değil, Hz. İbrahim’in tutumunun eyvah, münip oluşundan 

bahsederek övmektedir. Bunu Hud 75te okuyacağız. 

Kaldıki Sare’ye “zevc” demiyor “imra” diyor. Buda önemli bir detay. Sen ve eşin. Şu 

cennete yerleşin. Hz. Adem’in eşine “zevc”der, Hz. Muhammed’in eşlerine “ezvac”der, 

Ama ilginçtir ki Hz. İbrahim’in eşine “eş”demiyor, bizde karısı diye meallendirdik.  

Bu kullanım Hz. İbrahim’in eşinin olaylara bakış açısının farklı olduğunu da 

göstermektedir.  

Zevc ve imra kelimelerinin arasındaki fark; Tahrim suresi 10ncu ayette Hz. Nuh ve Hz. 

Lut’un eşlerine Kuran’ı Kerim “imra” kelimesini kullanıyor, zevk demiyor. Ayrıca Kassas 9, 

Tahrim 11, Tebbet suresi 4 mesela. Ebu Leheb’in eşine de “imra”der. Mesela Mısır Azizinin 

karısı var, Züleyha. Ona da zevc demiyor, imra diyor.  

Kuran’ı Kerim’de gördüğünüz gibi zevc ve imra kelimeleri farklı bağlamlarda ince, 

detaylı bir kullanım yapılmıştır. Yani herkes birilerini bulur ama birbirini bulan çok azdır. 

Yani zevc olan azdır.  

Sare, Hz. Lut ve inananların yaşadıkları o bölgeden nasıl kurtulacakları veya bu afeti nasıl 

atlatacakları konusunda herhangi bir kaygıya sahip değil. Bununla çok ilgilenmiyor. 

Onun gündemini 72nci ayetten okuyoruz. 
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Doğrusunu Allah bilir….. 

 

 

(Hud 52-11/72) 

 

يبٌ  ٌء ََع۪ ْيًخاَۜ ِانَّ ٰهَذا لَََشْ وٌز َوٰهَذا بَْعَ۪ل ش َ   قَالَْت ََي َويْلَّٰتٓ َءَاَِلُ َواََن۬ ََعُ

Kâlet yâ veyletâ eelidu veenâ ‘acûzun vehâżâ ba’lî şeyḣâ(an)(s) inne hâżâ 

leşey-un ‘acîb(un) 

 

Dedi ki: “Vay başıma gelen! Ben mi doğuracağım? Ve ben bir acuzeyim 

ve kocam da bir ihtiyar… Muhakkak ki bu, elbette acaip bir şeydir!” 

Buradaki “veyletâ” kelimesindeki “veyl”kelimesinin asıl manası rüsvay olmak, rezil olmak 

demektir. Korkunç bir durumda bu tabir kullanılır. Burada da ilerlemiş yaşında 

olduğundan dolayı doğum yapması ve bunun çevredeki insanlar tarafından nasıl 

karşılanacağı konusunda , konu komşu ne der düşüncesini ifade ediyor. Ya bu yaştan 

sonra rezil olduk. Bu zaten olacak bir şey de değil. Belli bir yaşın üstündeki birinin hamile 

kalması biraz farklı algılanabilir.  

Sare annemizin bu davranışına gelen resullerin öğretici ve düzeltici cevabı nasıl, bunu 

du 73 den okuyoruz: 

 

 

(Hud 52-11/73) 

 

يٌد َم۪جيدٌ قَالُٓوا اَ  َُّه مَح۪ ِ َوبََرََكتُُه عَلَْيُُكْ َاْهَل الَْبيِْتَۜ ِان ِ َرمْحَُت الل ٰ تَْعَج۪بنَي ِمْن َاْمِر الل ٰ  

Kâlû eta’cebîne min emri(A)llâh(i)(c) rahmetu(A)llâhi veberakâtuhu ‘aleykum 

ehle-lbeyt(i)(c) innehu hamîdun mecîd(un) 

 

Dediler ki: ”Allah’ın emrini mi acaip buluyorsun? Allah’ın rahmeti ve 

bereketleri ehlibeytinizin üzerinedir.” Muhakkak ki O, Hamid’dir, 

Mecid’dir. 

Senin evinin üzerinde bir hayır ve bereket var, senin bunu mu acaip buluyorsun. Yanlış 

bir tepki ile bunu değerlendiriyorsun.  

Burada Allah’ın emri , eşlerin ilerlemiş yaşlarına rağmen çocuk sahibi olabileceği 

potansiyelidir, yasasıdır. Allah böyle bir potansiyeli insanoğluna yüklemiş. Bu potansiyeli 

biz görmüyorsak veya seyrek olarak rastlıyorsak, bu onun Allah’ın sünneti olmadığı 

manasına gelmez. Mesela bugün 74 yaşında anne, 84 yaşında baba olanlar var. 

Hane halkının artışını Kuran’ı Kerim rahmet ve bereket olarak değerlendirdi. Hani deriz 

ya, çocuk doğduğu zaman, o bereketi ile rızkı ile gelir diye. Bunun Kuran’i bir altyapısı 

var. Burada da gelen resuller diyor ki: “Allah’ın rahmet ve bereketi sizin üzerinize oluyor, 

çocuk geliyor.” 

Bir de dikkat ederseniz “ehli beyt” kullanımı sadece Hz. Muhammed ve onun ailesi  için 

Kuran’ı Kerim’de kullanılan bir kalıp değil, burada Hz. İbrahim ve ailesine de ehlibeyt 

diyor. Bütün resullerin ailesi bu manada ehli beyttir. O ortak çatı altında ortak bir hayat 

paylaşanlar. 

Bağlamı göz önüne alındığında, ayetin sonunda yer alan Hamid ismi, Hz. İbrahim’in 

eşine bu müjdeden dolayı şaşırması değil, Allah’a hamd etmesi gerektiği 

hatırlatılmaktadır. 
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Doğrusunu Allah bilir….. 

 

Mecid ise, Allah’ın ululuğunu ifade eder. Hamidun mecid’in açılımı şudur: Sonsuzca 

övgüye layık olan O, övgüye muhtaç olmayacak kadar da uludur. Seni şaşırtan şey, 

O’nun için hiçbir şeydir. 

İki ismin de belirsiz gelmesinin bağlamla yakın bir alakası vardır. O’nun öyle işleri vardır ki, 

onlara akıl sır ermez. O’nun kudretine hudut çizilmez. Siz de sadece aklınızın erdiği işler 

için değil, aklınızın ermediği işler için de O’na hamd edin. 

 

 

 

(Hud 52-11/74) 

 

 

ى ُُيَاِدلُنَا ِ۪ف قَْوِم لُوٍطَۜ  ْوُع َوَجٓاَءتُْه الْبُْْشٰ ا َذَهَب َعْن ِابْٰر۪همَي الرَّ   فَلَمَّ
Felemmâ żehebe ‘an ibrâhîme-rrav’u vecâet-hu-lbuşrâ yucâdilunâ fî kavmi 

lût(in) 

 

Öyle ki İbrahim’den ürperti gidip ve ona müjde geldiği zaman Lût kavmi 

için bizimle mücâdeleye girişti. 

 

Hz. İbrahim, “bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın”demez. Sare gibi gülümseyip 

konuyu geçiştirmez. Zira bu bencilliktir. Oysa başkasını düşünmek, başkasının başına 

gelecek olanlarla bir kaygıya girmek, peygamber ahlakıdır. Tevbe suresi 50 yi hatırlayın, 

“Eğer sana bir güzellik isabet ederse bu onları üzer ve eğer sana bir musibet isabet 

ederse, biz daha önce tedbirimizi almıştık”derler ve sevinerek dönüp giderler.” Bu 

mümin ahlakı değil.  

Düşmanınız dahi olsa başına isabet eden musibetten sevinmek doğru bir tavır değildir. 

Mesela Allah Resul’ünü düşünelim. 628 de Hayber gazvesinin akabinde Mekke’de o 

çekilen kıtlık ve sıkıntılara karşı can düşmanlarına Hz. Muhammed yardım ediyor. Allah 

Resul’ü onlar helak olsun, gitsin tavrında değil. Müslümanları öldürmek isteyen müşriklere 

bile yardım etmiştir. Burada da Hz. İbrahim, Lut kavmi için resullerle mücadeleye giriyor.  

Aynı ahlakı ondada görmekteyiz.  

 

(Hud 52-11/75) 

 

اهٌ  بَْراِهمَي لََحِلمٌي أَٔوَّ
ِ
نَّ ا

ِ
ِنيبٌ ا مُّ  

İnne ibrâhîme lehalîmun evvâhun munîb(un) 

 

Muhakkak ki İbrahim cidden çok halim, bağrı yanık, yönelendir. 

Halim kelimesi, kendisine yapılan kötülükten dolayı intikam almayan, cezalandırmada 

acele etmeyendir. Halim ismi uluhiyeti niteliğinde, yani Allah’ın bir esması olduğunda, 

isyanlarına rağmen kullarını cezalandırmada acele etmeyen, intikam peşinde 

koymayan, onlara günahlarından dönüp tevbe etmeleri için imkan tanıyan, süre 

tanıyan manasına gelmektedir.  

Hz. İbrahim Saffat suresi 101 de Halim bir evlet yetiştirdiğinden bahsediyor. Halim bir 

babanın halim bir evladı oluyor. Evladınızı yetiştirirken onun en ufak bir hatasında 

cezalandırmada acele etmezseniz, evladınızda böyle bir ahlaka sahip olabilir.  
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Doğrusunu Allah bilir….. 

 

Hz. İbrahim karısı gibi bu olayı gülümseyerek karşılamamıştır. Hz. İbrahim de afet bize 

gelmiyorsa, kime gelirse gelsin düşüncesi olmadığı için azabın ertelenmesini talep 

etmektedir. Halim olmak budur zaten. Cezalandırmayı erteleyen, acele etmeyen.  

Ancak el-Halim olan Allah afetten çok uzun bir zaman önce elçisi Lut ile kavmi uyarmış,  

hiçbir haberleri yokken bir anda kavmin dünyasını başına yıkmamıştır. Afetler zaten 

önceden belirlenmiş tabiat kanunları ile ilgilidir. Bir anda öyle keyfe keder ortaya çıkmaz. 

Sıratı Müstakim de olan bir Rabb öyle keyfe keder tabiat dengesini bozmaz, değiştirmez, 

kaldırmaz. Tüm helak olan kavimlere bakın hepsi tabiat afetleri ile doğa olayları ile helak 

olmuşlardır. 

Hz. İbrahim, bu gerçeği Hz. Lut’un kavmine gönderilmiş resullerden öğrenmiştir. Gelen 

elçilerin önce Hz. İbrahim’in yanına uğraması belki de bu tasavvur inşaası için olabilir. 

Neden direkt Lut’a gitmiyorlar. Veya Hz. İbrahim’e giden elçiler gidip çocuğu müjdeler, 

Hz.Lut’a giden elçilerde helakı söyler.  Neden farklı farklı elçiler değil de aynı ekip hem 

oraya hem oraya gidiyor. Ayrıca yakın coğrafyalarda oluyor. O yüzden afetten 

kurtulanların da muhtemelen Hz. İbrahim’e sığınmaları, oraya iltica etmeleri söz 

konusudur. Belki de bu yüzden elçilerde Hz. İbrahim ve ailesinin hazırlık yapması için 

önceden onları da bilgilendirmiş olabilir. 

Hz. İbrahim’in vasıflarından her müminde olması gereken, halim olmalı, evvâh olmalı, 

münib olmalı. Birde bunlar rastgele seçilmiş şeyler değil. Bunlar hep sebep-sonuç ilişkisi 

ile birbirine bağlıdır.  Halim olmazsanız evvâh olamazsanız, evvâh olmayan münib 

olamaz.  

“Evvâh”, bağrıyanık, çok içli, merhametli dolu. Merhamet dolu olmayan biri 

cezalandırmada erteyebilir mi?  

Evvâh kök itibari ile çok erteleyen demektir. Bilindiği üzere “ah” bir hüzün ve teessüre 

delalet eder. Çok ah edip pişman olan aslında çok tevbe edendir. Evvah’ın bir 

manasıda çok tevbe edendir. Evvah bu nedenle öz eleştiri yapandır. Kendi hata ve 

kusurlarını eleştirendir. Kendi kusurlarına odaklanan insan ancak Halim olabilir. Başkasının 

hatasından dolayı hemen biletini, cezasını kesmez.  

Hz. İbrahim’in, Hz. Lut’un kavmi konusunda verdiği tepki ve mücadelenin altında 

merhamet dolu, empati yapabilen bu örnek karekteri vardır.  

Hz. İbrahim’in sıfatlarından biri de Münip olmasıdır. Her an Rabbine yönelen, gönül 

antenlerini sürekli Allah’a çeviren, bütün benliği ile Allah’a yönelen anlamı vardır.  

Özetle Hz. İbrahim Halim sıfatı kazanıp, hayatından intikamı, öç almayı çıkarmıştır. Bunu 

evvâh oluşu ile başarmıştır. Yani sürekli kendi eksiklerine, hatalarına odaklanarak 

başarmıştır. Süreç onu münip yani iyiliğe, hayra ve güzelliğe, insanı değerlere 

yönelmesiyle sonuçlanmıştır.  Halim, Evvâh, Münip oluşu sebep-sonuç ilişkisi birbirine 

bağlı meziyetlerdir. Biri olmadan diğeri eksik kalır. 

Kendi hata ve kusurlarından ziyade başkalarının hata ve kusurları ile uğraşan biri  Halim 

olabilir mi? 

“Varolmak için en kötü yol, başkalarının eksiklerine ve ayıplarına yaslanmaktır.” İnsan 

başkasından değil kendisinden kuşku duyduğu, kendi öz eleştirisini yaptığı sürece 

olgunlaşır, kamil biri olur.  

Hz. İbrahim’in, Lut kavminin başına gelecek afetin durdurulmasını, kaldırılmasını 

istemesine karşı elçilerin öğrettiği ilke şudur: 
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(Hud 52-11/76) 

 

 

ُْم ٰا۪تهِيْم عََذاٌب غَْيُ َمْرُدودٍ  َُّه قَْد َجٓاَء َاْمُر َرب َِكْۚ َوِاَّنَّ   ََيٓ ِابْٰر۪همُي َاْعرِْض َعْن ٰهَذاْۚ ِان

Yâ ibrâhîmu a’rid ‘an hâżâ(s) innehu kad câe emru rabbik(e)(s) ve-innehum 

âtîhim ‘ażâbun ġayru merdûd(in) 
 

Ey İbrahim, bundan vazgeç! Muhakkak ki Rabbinin emri gelmiştir. Ve 

muhakkak ki onlara, geri çevrilemez bir azap gelecektir. 

 

Neden geri geri çevrilemez? Çünkü Rabbin emri gelmiştir. Ve geri çevrilemez. Yani 

peygamberde dua etse, onun ehlibeyti de dua etse, kim ne yaparsa yapsın onlara geri 

çevrilemez bir azap gelecektir.  

Gelen elçiler rabbin emrini yani hayata, tabiata ve maddi-manevi diğer alanlara 

koyduğu yasalardaki o kesinliği öğretmektedir. Allah’ın sünnetinde asla bir değişim 

dönüşüm göremezsiniz, mümkün değil.  

Yapılması gereken, yakarıp yalvarmak değil, dönüşün mümkün olmadığı sıkıntı,  zorluk 

ve afetlerden zamanında tedbir alıp uzak durarak en az zararla bunları atlatabilmektir. 

İşte fiili dua da budur.  

 
(Hud 52-11/77) 

 

 

ْم َذْرعًا َوقَاَل ٰهَذا يَْوٌم َع۪صيبٌ  ْم َوَضاَق َِبِ َء َِبِ ا َجٓاَءْت ُرُسلُنَا لُوًطا ۪۪سٓ   َولَمَّ

Velemmâ câet rusulunâ lûtan sî-e bihim vedâka bihim żer’an vekâle hâżâ 

yevmun ‘asîb(un) 

Ve resullerimiz Lut’a geldiği zaman onlar adına üzüldü ve içi daralıp dedi 

ki: “Bu sinirleri geren bir gündür.” 

 

Lut kavmi m.ö. 1900’lü yıllara kadar varlığını sürdürmüş bir kavim. Lut kavminin yaşadığı 

yerin ise bugün kızıldenizin kuzeyinde Ürdün ve İsrail’in sınırlarında Lüt gölünün 

yakınlarında olduğu arkeolojik kazılarda ortaya çıkmış. Bu kavim beş havza şehirden 

oluşuyor. Sodon ve Gomora bunlardan iki tanesi. Eski ahidin tekvin kitabında da bu 

havza şehirlerden bahsediliyor.  

Hz. Lut’un üzülmesi ve içinin daralması muhtemelen mütecaviz kavminin dışardan gelen 

bu misafirlere karşı tutumları ile alakalı. Bu durum gelen resullerin genç delikanlılar 

olduğunu bizlere düşündürmektedir. Çünkü Araf suresi 81’de Lut kavminin sucu şöyle 

ifade edilmektedir. 

“Muhakkak ki siz, kadınların dununda, aşağısında, berisinde erkeklere de şehvete 

gidiyorsunuz.” 

Ayrıca bu kavim yol kesip, eşkiyalık yaptığını da Ankebut suresi 29’da biz şöyle okuyoruz: 

“Gerçekten siz erkeklere gidecek, yol kesecek, topraklarınızda kötülükler mi 

yapacaksınız?”diyordu Hz. Lut kavmine. 
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Doğrusunu Allah bilir….. 

 

Hz. Lut’un sıkıntıların üst üste geldiği, kendisinin de buna engel olamayacağını ifade 

eden stresli, asabı bozan, sinirleri geren bir günün onu beklediğini  söyleyerek 78’e 

gecelim. 

 

 

 
(Hud 52-11/78) 

 

 

ِء بَنَا۪۪ت ُهنَّ اَْطهَرُ  قَْوُمُه هُيَْرُعوَن ِالَْيِه َوِمْن قَْبُل ََكنُوا يَْعَملُونَ  َوَجٓاَءهُ  ََّلٓ ـَٔاِتَۜ قَاَل ََي قَْوِم ٰهُٓؤ۬ ي ِ  السَّ

َ َوََّل ُُتُْزوِن ِ۪ف َضْي۪فيَۜ اَلَيَْس ِمنُُْكْ  َُّقوا الل ٰ يدٌ  لَُُكْ فَات   َرُجٌل َرش ۪

Vecâehu kavmuhu yuhra’ûne ileyhi vemin kablu kânû ya’melûne-sseyyi-

ât(i)(c) kâle yâ kavmi hâulâ-i benâtî hunne atheru lekum(s) fettekû(A)llâhe velâ 
tuḣzûni fî dayfî(s) eleyse minkum raculun raşîd(un) 

 

Ve daha önce de o kötülüğü yapan kavmi, koşarak yanına geldi. Dedi 

ki: “Ey kavmim, işte şunlar kızlarım! Onlar sizin için daha temizdir. Artık, 

Allah’a karşı takvalı olun ve misafirlerimin yanında beni rezil etmeyin! 

Sizin aranızda reşit biri yok mu?” 

Buradaki “kızlarım” ifadesi müfessirler arasında çok tartışılmış. Yani sapık birine insan kızını 

verir mi? 

Eğer bunlar kavmin kızları ise, resul temiz kavmin kızlarını sapık birine verir mi? Bu da 

uygun bir davranış değil. Onun layığı onun gibi biridir. Temiz iyi bir insan olan kızları onlarla 

evlendirmeniz, onlara zulümdür.  

Eğer kızlar kendi öz kızları ise, sapık ve hevasına tapan bu müşriklerle temiz kızların 

evlendirilmesi ne kadar doğrudun? Bu durum kavminin diğer kızları içinde geçerlidir. Zira 

başkasının kızıda olsa bu sapıklar ile evlendirilmeleri doğru olmaz. Dolayısıyle bu soru 

Kuran’ı Kerim de hangi ayet ışığında cevaplanmalı ona bakmamız gerekiyor. Lut 

kıssasının geçtiği ayetleri taradığımızda Şuara suresinin 176ncı ayetinde Lut kıssasına 

değinmiştik.  

Şuara 166 şöyle. “Ve Rabbinizin sizin için yarattığı zevcelerinizi bırakıyorsunuz. Hayır, siz 

sınırı aşan bir kavimsiniz.” 

Bu ayette “zevc”diye ifade edilen sapık erkeklerin eşleri, eski eşleri veya eş adaylarıdır. 

Yani burada Hz. Lut “Bunlar benim kızlarım” derken, bu erkeklerin geride bıraktığı dulları 

gösteriyor. Çünkü bu erkekler çocuğunu veya eşini sahipsiz bir şekilde bırakıp kendi 

arzularının peşinde koşan insanlar. Onlara geri dönmenin, fıtri bir aile kurmanın, sizin için 

daha hayırlıdır, sizin için daha temizdir demiş oluyor.  

Lut kavmi, biseksüel dediğimiz bir sapıklık içindeler. Hem erkeklere hem kadınlara 

gidiyorlar. Tahrif edilmiş Tevrat’a göre Lut’un kendi kızlarını teklif ettiği , onlardan 

yararlanmalarına haşa müsaade ettiği gibi, peygamberi aşağılayan bir anlatım var. 

Oysa bu tür çirkinlikleri peygamberler ortadan kaldırmak için gönderilmiş. Böyle bir 

davranışta bulunması da gönderilme amacına aykırıdır. Hz.Lut’a ve onun mücadelesine 

atılmış bir iftiradır.  

Misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin cümlesi de, kavmini bir baba gibi sahiplendiğini 

gösteren bir cümledir. Benim kızlarım ifadesi de bu mihfalde anlaşılmalı, bu bir sahiplenici 

üslubu akla getirmektedir. Çünkü Resuller kavimlerinin manevi babaları gibidir. Burada 

terk edilen, geride bırakılan eşleri göstermektedir.  

Bir de icinizde reşit biri yok mu diyor Hz. Lut. Reşit kelimesi rüşd sahibi demektir. Yani 

tecrübe ile doğruyu öğrenen, olgunlaşan manasına geliyor.  
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Anlaşılan o ki, Hz. Lut, toplum içinde birkaç kişide olsa reşid, yani aklı başında, olgun birer 

adam aramaktadır. Ancak sürüye uymanın en tehlikeli yanı, çoğunluk yapıyorsa 

doğrudur mantığının yerleşmesidir. İçlerinden bir tanesi çıkıp ta biz yanlış yapıyoruz dese, 

belki onların peşlerinde koştukları arzuları biraz kırılmasına neden olacak, o toplumu ikiye 

bölecektir. Burada tamamen libido ile hareket eden ergen tavırlar görmekteyiz. Bu 

hamlığında yaşı yok. 

Kuran, arzuların bastırılması değil, onun yönlendirilmesini her zaman öğretir. Zira 

ehlileştirilmemiş arzu, dürtü, güdü ve istekler insanı kontrol altına alır.  

Burada görüldüğü gibi arzularının peşinden koşmak insanın kontrolünü kaybetmesine 

sebep olur. Özellikle cinsel anlamda canının her istediğini sınır ve engel tanımadan 

yapmak, Lut kavminde olduğu gibi insanı kontrolden, iradeden çıkarıyor, yani insanı 

insanlıktan çıkarıp bir mahluka çeviriyor. Bu mahlukun kontrolü de ilkel beyni, güdüleri. 

İnsanı insan yapan kontroldür. Fakat bunlar bundan mahrum.  

 

 

 
(Hud 52-11/79) 

 

ََّك لَتَْعََلُ َما نُ۪ريدُ قَالُوا لَقَْد عَِلْمَت َما لَنَ  ٍ َوِان   ا ِ۪ف بَنَاِتَك ِمْن َحق ْۚ

Kâlû lekad ‘alimte mâ lenâ fî benâtike min hakkin ve-inneke leta’lemu mâ 

nurîd(u) 
 

Dediler ki: “And olsun, kızların konusunda bir hakkımız olmadığını 

biliyorsun. Ve muhakkak ki sen, bizim neyi irâde ettiğimizi pek âlâ bilirsin” 

Bu gibi üsluplar kinayeli bir şekilde okunursa ne dediği net anlaşılabilir. Zira Hz. Lut 

yukarıda, “bunlar sizin için daha temiz”dir derken, kavmi dalga geçer gibi “ biz o 

temizliği haketmiyoruz” diyorlar. Türkçesi bu.  

Kurdukları cümlelerden, bunların iyi-kötü, temiz-kirli, doğru-yanlış gibi temel insani 

değerlerden uzaklaşıp nasıl yozlaştıkları çok net olarak anlaşılmaktadır.  

 

(Hud 52-11/80) 

 

ًة َاْو ٰا۪وٓي ِاٰٰل ُرْكٍن َش۪ديدٍ    قَاَل لَْو َانَّ ۪۪ل ِبُُكْ قُوَّ

Kâle lev enne lî bikum kuvveten ev âvî ilâ ruknin şedîd(in) 

 

Dedi ki: “Keşke size karşı kuvvetim olsaydı veya şedid bir desteğe 

sığınsaydım.” 

Hz. Lut’un bu laubali tavır karşısındaki yakınması. Yaşından dolayı  misafirlerini koruyacak 

kuvvete de sahip değildir. “Size karşı kuvvetim olsaydı” ifadesi, onun fiziki olarak 

kuvvetsizde olduğunu göstermektedir. Bu mütecavizleri zorla durduracak taraftar 

kitlesine de sahip değildir. Hz. Lut tek kalmış ve Hz. Lut’a genelde kavmin ezilenleri veya 

yoksullar veya mağdur eşlerin tabii olduğunu bu ayetten anlayabiliriz.  

Burada Hz. Lut’un bir tavrı var. “Kötülüğe karşı karşı kuvvetim olsaydı” derken, aslında o 

kötülüğü eliyle düzeltmek istiyor.  
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(Hud 52-11/81) 

 

 

 

َّْيِل َوََّل يَلْتَِفْت ِمنُُْكْ  ََي لُوُط ِانَّ ُرُسُل َرب َِك لَْن يَِصلُٓوا ِالَْيَك فََاِْسِ  قَالُوا َِبَْهَِّلَ ِبِقْطعٍ ِمَن ال

َُّه ُم۪صيُُبَا َمٓا َاَصاََبُْمَۜ ِانَّ  َاَحدٌ  ْبُح ِبقَ۪ريٍب  ِاَّلَّ اْمَرَاتََكَۜ ِان ْبُحَۜ َالَيَْس الصُّ   َمْوِعَدُُهُ الصُّ

Kâlû yâ lûtu innâ rusulu rabbike len yasilû ileyk(e)(s) feesri bi-ehlike bikit’in mine-

lleyli velâ yeltefit minkum ehadun illâ imraetek(e)(s) innehu musîbuhâ mâ 

esâbehum(c) inne mev’idehumu-ssubh(u)(c) eleyse-ssubhu bikarîb(in) 

 

“ Dediler ki: “Ey Lût! Muhakkak ki biz, Rabbinin resulleriyiz. O halde 

gecenin bir kısmında karın hariç ehlin ile yürü. Onlar sana asla 

yetişemeyecektir. Sizden tek bir kişi bile sakın onlara meyletmesin! 

Muhakkak ki onlara isabet eden şey, ona da isabet eder. Muhakkak ki 

onlara vaad edilen sabah vaktidir. Sabah vakti yakın değil mi? 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni): Konukları şöyle dedi: “Ey Lût! Biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar 

sana da ulaşamayacaklar. Geceleyin bir vakitte aileni al götür. İçinizden kimse ardına 

bakmasın. Ancak karın müstesna. (Onu bırak) Çünkü onların (kavminin) başına gelecek 

azap, onun başına da gelecektir. Onların azapla buluşma zamanı sabahtır. Sabah yakın 

değil midir?” 

 

Normalde gelen elçilerin şöyle demesi gerekmez mi: “ Merak etme! O sapık kavim bize 

erişemeyecek, bize dokunamayacak, bize el süremeyecek. .” Ama böyle bir diyalog 

yok.  

Bizim mealimiz de şöyle: “ Dediler ki: “Ey Lût! Muhakkak ki biz, Rabbinin resulleriyiz. O 

halde gecenin bir kısmında karın hariç ehlin ile yürü. Onlar sana asla yetişemeyecektir. 

Sizden tek bir kişi bile sakın onlara meyletmesin! Muhakkak ki onlara isabet eden şey, 

ona da isabet eder. Muhakkak ki onlara vaad edilen sabah vaktidir. Sabah vakti yakın 

değil mi? 

“Onlar sana asla yetişemeyecek” cümlesini ön tarafa aldığınızda mana başka şekle 

bürünüyor, sonraya aldığınızda mana başka şekle bürünüyor. Öne alırsanız, meleklerin 

Lut’a biz seni koruyacağız, onlar sana bir şey yapamazlar gibi korumaya aldıkları 

anlaşılıyor. Sonra ya alırsanız da, “gece çık yürü ki, onlarda sana yetişemesin”manası 

çıkıyor. Sadece iki cümlenin yeri değişecek. Bu çeviri pasaja daha uygun. 

Burada neden gece çıkıp ehli ile özellikle karısını da uyandırmadan bölgeyi tahliye 

etmeleri gerektiğinin gerekçesi bu kelimedir. Aman onlar size vasıl olmasın. Çünkü 

içinizden birisini geride bıraktırırsa, içinizden birisini oyalarsa, içinizden birisini o bölgenin 

içinde kalmasına sebep olursa, yakın olan sabah vaktinde ona dokunan musibet, o size 

inanan mümine de dokunacaktır. O yüzden aman aman gece eşini uyandırmadan  o 

bölgeyi terk et.  

Peki neden eşini uyandırma? Çünkü Hz. Lut’un eşinide kendi taraftarı zannediyor. 

Muhtemelen eşinide uyandıracak. Fakat eşi münafık bir tavır sergilemiş, Hz. Lut’a 

inanıyormuş gibi yapmış. Aslında inanmıyor normalde. Eğer onu uyandırırsa kavmin diğer 

kişilerini de etkileyebilir, onları kalmaya ikna edebilir. O bölgeden çıkmalarını yavaşlatır 

diye haber verilmesini istemiyorlar.  
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Burada Semud kavmi gibi üç günlük bir tahliye süreleri de yok. Diyor ki: “Yakın olan 

sabah vakti gelmeden bölgeden uzaklaşın.” 

Allah’ın yasası objektif, inanan-inanmayan burada ayırt etmez. Bu hakikati Hz. İbrahim 

gelen resullerden öğrendi. Şimdi de Hz. Lut ve ona inananlar, onun ehli de  “ Muhakkak 

ki onlara isabet eden şey o geride kalana da isabet eder” sözleri  ile hakikati öğreniyor. 

Allah’ın sünneti, yasası değişmez. Afet bölgesinden çıkmazsanız, sizde ölürsünüz.  

 

(Hud 52-11/82) 

 

 

ا َجٓاَء َاْمُرَن َجَعلْنَا عَاِلهَيَا َساِفلَهَا َوَاْمَطْرنَ  يٍلر َمنُْضوٍدر  فَلَمَّ   عَلهَْيَا ِحَجاَرًة ِمْن ِس ۪

Felemmâ câe emrunâ ce’alnâ ‘âliyehâ sâfilehâ veemtarnâ ‘aleyhâ hicâraten 

min siccîlin mendûd(in) 

 

Öyle ki emrimiz geldiği zaman orayı alt üst ettik. Onların üzerine, istif 

edilmiş siccilden taşlar yağdırdık. 

Burada geçen “siccil” kelimesi taşlaşmış çamur demektir. Arapça da katı-sert 

anlamında olduğunu, İbn-i Hişam siyerinde nakledilmiştir.  

Buradan da Lut kavminin helakının nasıl olduğunu anlayabiliyoruz. Yağan bu volkanik 

püskürtülerin soğumuş şeklini o bölgede görüyoruz. Korkunç bir sesin patlama ile 

geldiğini Hicr Suresi 73 ve  74 de okumaktayız. Pişirilmiş taşların yağdırıldığı da burada 

bildirilmiş. Bu ayetleri birlikte okuduğumuzda , o bölgede tektonik bir çökme olduğunu 

ve bu afet sonucunda da Lut kavminin bu bölgede gömüldüğünü anlıyoruz. Bunun 

hepsine Allah, “Rabbinin emri, Rabbinin yasası, Rabbinin tabiata koyduğu kural”diyor.  

 

 (Hud 52-11/83) 

 

اِل۪منَي ِبَب۪عيٍد   َمًة ِعْنَد َرب َِكَۜ َوَما ِِهَ ِمَن الظَّ   ُمَسوَّ

Musevvemeten ‘inde rabbik(e)(s) vemâ hiye mine-zzâlimîne bibe’îd(in) 

Rabbinin katında belirlenmiştir. Ve o, zalimlerden uzak değildir. 

Hatalı çeviriler:  

Diyanet İşleri Meali (Yeni): Üzerine de Rabbinin katında işaretlenmiş pişirilmiş balçıktan taşlar 

yağdırdık.  

 

Elmalılı Hamdi Yazır Meali: Bu taşlar Rabbinin katında damgalanmışlardı. Bunlar zalimlerden uzak 

şeyler değildir. 

 

Mehmet Okuyan: Onlar (işaretli taşlar), zalimlerden uzak değildir. 

 
Bu mealler incelendiğinde, Rabbinin de katında bu atılan taşlarda bu adamların isimleri 

yazılı. Her atılan taş o kişiyi öldürecek. Güdümlü füze gibi düşünün. Üstünde Ahmet 

yazıyorsa bu taş Ahmet’i öldürecek. Bu şekilde tefsirler yapılmış.  

 
Peki biz bu ayeti nasıl anlayacağız?  

 

Buradaki “musevveten” kelimesine, belirli, işaretli, nişaneli gibi manalar veriyorlar. Ve buna 

bakarak: “Bu taşların üzerinde sapık kavmin kişilerinin üzerinde isimleri yazıyor. Bu 
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taşlarda güdümlü bir füze gibi gidiyor, o üzerinde isimleri yazılı olan sapıkları buluyor” gibi 

yorum yapıyorlar. 

 

Bu kelime aslında tektonik çökme sonucu etrafa yayılan akışkan lavların o çukur bölgeye 

dolduğunu izah ediyor. 

 

Önceden Allah tarafından belirlenmiş bölge. Burada ki yer hareketlerinden etkilenecek 

bir alan. Başka yeri vurmayacak, zamanı geldiğinde orayı tahliye etmen gerek. Allah’ın 

koyduğu yasa gereği onun oraya dolması lazım, belirlenmiş yer. Allah katında önceden 

programlanıp hayata yansıyan her tabiat kanunu gibi bu olayda münferit, plansız, 

programsız, spontane cereyan etmemiştir. Kainatta olup biten her şeyin Allah tarafından 

belli bir plan ve programa göre yürütüldüğünü bu “musevvemeten” kelimesi bize 

anlatmaktadır.  

 
Burada afetin hedefinde o bölgedeki insanlar değil, o bölge vardır. Çünkü o bölge 

dünyanın en çukur bölgesidir. Tektonik çökmede olabilir, depremde olabilir, volkanik 

patlamada olabilir, bu Allah’ın yasası. O bölgeye yerleşim yere açmayacaksın. Dere 

yatağına ev yaparsan, isimlenmiş sular senin evini basar.  

 

Lut kavminin yani Sodom halkının helak olmasının nedenleri arasında azabı vaat eden, 

onları azab hakkında önceden uyaran Hz. Lut’u yalanlamaları da vardır. Kamer suresi 

33’e baktığımızda onlar Hz. Lut’u yalanladıkları için o bölgeyi terk etmiyorlar. Yani burada 

bir felaket olacak, bir azap olacak, burayı terk edin uyarısına karşı, bu adamların ahlaki 

kokuşmaları yüzünden, kimseye güven vermeyen ahlakları yüzünden, onlara gelen 

ayetlere, işaretlere, Resullere güvenmedikleri için afette helak olmuşlardır. Hayati önem 

arz eden konuları laubali bir şekilde okuduk. Bu tarz insanların laubali, ciddiyetsiz bir 

tutumla hayatı okudukları, bütün maddi ve manevi uyarılara karşı insanın algılarının da 

nasıl kör olacağını Kuran’ı Kerim Lut kavmi üzerinden bize örneklerle sunuyor.  

 

Mealimizi verelim.  Meal aynı fakat anlayış farklı. Bir suçu yanlış anlıyoruz diye suç meallere 

de atmaya gerek yok.  

 

Doğru meal: “Onların üzerine yollanan çamurdan taşların zalimleri helak etmesi pek de 

uzak değildir. 

 

 
(Hud 52-11/84) 

 

َ َما َوِاٰٰل  َۜ َوََّل تَْنُقُصوا الِْمْكيَاَل  َمْديََن َاَخاُُهْ ُشَعْيًباَۜ قَاَل ََي قَْوِم اْعُبُدوا الل ٰ ُه لَُُكْ ِمْن ِاٰٰلٍ غَْيُ

ٓ َاَخاُف عَلَْيُُكْ عََذاَب يَْومٍ  َوالْ۪مزَيانَ  ٓ َاٰريُُكْ ِِبَْيٍ َوِاّن ۪   ُم۪حيطٍ ِاّن ۪

Ve-ilâ medyene eḣâhum şu’aybâ(en)(c) kâle yâkavmi-’budû(A)llâhe mâ 

lekum min ilâhin ġayruh(u)(s) velâ tenkusû-lmikyâle velmîzân(e)(c) innî erâkum 
biḣayrin ve-innî eḣâfu ‘aleykum ‘ażâbe yevmin muhît(in) 

Ve Medyen’e kardeşleri Şuayb dedi ki: “Ey kavmim, Allah’a kulluk edin! 

Sizin için ondan başka ilah yoktur. Ve ölçüyü ve mizanı eksiltmeyin. 

Gerçekten ben. Size hayır ile bakıyorum. Ve ben gerçekten, kuşatan 

günün azabının üzerinize olmasından korkuyorum.” 

 

Ve Medyen’e kardeşleri Şuayb dedi ki: “Ey kavmim, Allah’a kulluk edin! (Demek ki bu 

insanların kulluk ettikleri başka bir şey var.) Sizin için ondan başka ilah yoktur. (Demek ki 

putları var )Ve ölçüyü ve mizanı eksiltmeyin.(Bunların putu menfaatleriymiş. Hevalarını 
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ilah edinmişler. Ticarete hile bulaştırmanın nasıl bir şirk olduğundan bahsediyor. Şirk 

sadece taştan yapılmış heykeller değil.  ) Gerçekten ben. Size hayır ile bakıyorum. Ve 

ben gerçekten, kuşatan günün azabının üzerinize olmasından korkuyorum.” 

 

Hz. Şuayb’ın sözlerinden kavminin ticarette başkasının hakkını hile ve kandırmayla 

yediğini ve bunun bir alışkanlık haline geldiğini de anlıyoruz. Babadan, atadan gelen bir 

hırsızlığı devam ettiriyorlar.  

 
(Hud 52-11/85) 

 

َيٓاَءُُهْ َوََّل تَْعثَْوا ِِف اَّْلَْرِض  قَْوِم َاْوفُوا الِْمْكيَاَل َوالْ۪مزَياَن َِبلِْقْسطِ َوََّل تَْبَخُسوا َوَيَ  النَّاَس َاش ْ

 ُمْفِس۪دينَ 

Veyâ kavmi evfû-lmikyâle velmîzâne bilkist(i)(s) velâ tebḣasû-nnâse eşyâehum 

velâ ta’śev fî-l-ardi mufsidîn(e) 

 

Ve ey kavmim, ölçüyü ve mizanı hakkaniyetle ifa edin! İnsanların 

eşyasını eksiltmeyin. Ve yeryüzünde müfsitlik ederek bozgunculuk 

yapnayın. 

Ölçü ve mizanı adaletle değilde “kıst” ile yapmanın önemli bir detay olduğu 

kanaatindeyim. Zira adalet fakir olsun, zengin olsun tam karşılığı demek iken, kıst ta 

nasip vardır, pay vardır. Bu nedenle  kıstta yoksula, düşküne tanınan bir payda söz 

konusudur. O yüzden hakkaniyetle yapın.  

Hakkaniyet eşitlikle birlikte adaletin önemli bir bileşenidir. Hakkaniyetle davranmak bizi 

adalete götürür. Miras paylaşımı da öyle. Siz miras paylaşımını adaletle yapamazsınız, 

hakkaniyetle yapacaksınız,  

Adalette, çok zenginde olsa, çok mal varlığıda olsa, kardeşi çok fakirde olsa ikisine de 

aynı şeyi vermektir.  

Hakkaniyette ise, benim durumum iyi, kardeşimin durumu kötü. O yüzden en fazla payı 

o almalı duygu ve davranışı ön plandadır.  Bu nedenle ben buna mirasta daha fazla 

pay vereyim davranışı hakkaniyetle paylaşıma örnektir. 

Mesele cennetliklerin 1/10 alması adalet değildir, hakkaniyettir. Adalet 1/1 dir. Düşünün 

küçük bir çocuğun yediği yarım porsiyon bir yemek, büyüğü düşünün tam porsiyon. 

Şimdi ben adaletli davranacağımı ikisine de tam porsiyon vereceğim. Veya ikisine de 

yarım porsiyon vereyim. Biri aç kalacak, diğeri tabağında bırakacak. İşte her eşitlik 

hakkaniyet değil.  

Ölçe ve mizan sadece tartıda olmaz. Düşüncede de olur, tasavvurda da olur. Eğer 

tasavvurdaki tartı yanılırsa insan, her olayı ve konuşmayı kendi menfaatine çevirmeye, 

başkasının hakkını önemsememeye başlayabilir. Tartışmada da öyledir. Denge 

bozulmuş ya, kafadaki tartı bozulmuş ya. Bu tasavvur kayması kişinin eline, diline, 

ticaretine de yansıyor. Tartıdaki hile yapan adamın, kafadaki tartı bozulduğu için hile 

yapıyor.  

Hz. Şuayp sadece Allah’a kulluk edin derken, nefsinizdeki ego putunu devirmeyi 

hedefliyor. Bunların putu o, kendi menfaatleri. Hevalarını ilah edindikleri için, Allah’tan 

başka ilah edinmeyin diyor. Bu tür oluşan mağduriyetleri gidermeye çalışıyor.  

Medyen’in şirki menfaatperest olmalarıdır. Menfaatperest, menfaatine tapmak 

demektir. Menfaate tapma hastalığına şifa, egoyu farklı bir biçimde ödüllendirmektir. 

Yani ticarette hile yapıp oradan kâr edene, asıl kâr Allah’ın bakiyesi diye 

yaklaşacaksınız.  
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(Hud 52-11/86) 

 

 ِ    َخْيٌ لَُُكْ ِاْن ُكْنُُتْ ُمْؤِم۪ننَيْۚ َوَمٓا َاَن۬ عَلَْيُُكْ ِِبَ۪فيظٍبَِقيَُّت الل ٰ

Bakiyyetu(A)llâhi ḣayrun lekum in kuntum mu/minîn(e)(c) vemâ enâ ‘aleykum 

bihafîz(in) 

 

Eğer inanıyorsanız Allah’ın bakiyesi sizin için daha hayırlıdır. Ve ben, sizin 

üzerinize muhafız değilim. 

 

Buradaki “Bakiyyetullah” kavramı var. Bakiyetullah ifadesindeki “Bakiyye” hesabında ne 

kadar var anlamındadır. Baki aslında Allah’ında bir sıfatıdır. Baki olan Allah’tır. Yani kalıcı 

olandır, yok olmayandır.  

Buradaki Allah’ın bakiyyesi de, asıl kalıcı olanın, asıl yok olmayacak olanın ne 

olduğundan bahsediyor. Bakiyye sözlükte baki kalan, iki şeyin arasında yok olup 

gitmeyen manasına geliyor. Ticarette bir hesabın borç ve alacak kısmının arasında 

kalan farka bakiyye denir.  

Hz. Şuayp ticaretle uğraşan insanlarla onların anlayacağı lisanla konuşmuş. Yani ticari 

litarütürü kullanarak örneklerini vermiş. Bu aslında Hz. Şuayb’ın hitabının ne kadar güçlü 

olduğunu gösteriyor.  

Karşınızdaki bir sanatcı ise o sanatçının anlayacağı dilden, o kelimeleri kullanarak 

örnekler vermek gerekir.  

Allah’ın bakiyesi deyimi, ticarette alışverişte, düşüncede, değerlendirmede, biri 

hakkında veya hadiseleri değerlendirme konusunda yorumlarken yapılan insaflı 

merhametli,  hakkaniyetli her ölçme ve değerlendirme sonucunda elimizde kalan 

ölmez, gitmez insani değerler manasına geliyor. Hayırlı olan üç kuruşluk dünya metaı için 

başkasının hakkına girmek değildir.  

Hz. Şuayp diyor ki: “Siz ticaretinize hile bulaştırarak Allah’ın bakiyesinden mahrum 

kalıyorsunuz” Fırsat bulmasına rağmen, elinde imkan olmasına rağmen, kendini 

başkasının yerine koyarak ticaret yapmanız lazım. Bunu yaparsanız, bunun verdiği o 

vicdani tatmin, bakiyyetullah’tır.  

İşte hak olanı yapmanın verdiği iç huzur ve tatmin duygusu Allah’ın bakiyyesidir. Rıza-ı 

ilahi, Allah’ın bakiyyesidir. Bu amelimle, bu ticaretimle ben Allah’ın rızasını kazandım 

diyorsanız, o ölmez, o gitmez, bir ameldir, bir ecirdir. 

Devamında Hz. Şuayp ne diyor du: “Ben sizin üzerinize muhafız değilim” Burada 

söylemek istediği, alışveriş yapan her esnafın, her kesin başına bir muhafız 

dikilemeyeceğini, gerçek muhafızın insanın vicdanında olması gerektiğini kavmine 

öğretmektedir, hatırlatmaktadır. Allah’ın bakiyesine talip olana muhafız gerekir mi? 

Kavminin cevabı : 
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(Hud 52-11/87) 

 

َك َما يَْعُبدُ  قَالُوا اَۜ  ََي ُشَعْيُب َاَصلٰوتَُك تَأُْمُرَك َاْن نََْتُ ُؤ۬ َنٓ َاْو َاْن نَْفَعَل ِ۪فٓ َاْمَواِلنَا َما نَٰشٓ ُؤ۬ ََّك  ٰاََبٓ ِان

يدُ  ش ۪ نَْت الَْح۪لمُي الرَّ   ََّلَ

Kâlû yâ şu’aybu esalâtuke te/muruke en netruke mâ ya’budu âbâunâ ev en 

nef’ale fî emvâlinâ mâ neşâ(u)(s) inneke leente-lhalîmu-rraşîd(u) 

 

“Ey Şuayb! Babalarımızın ibâdet ettiği şeyleri terk etmemizi veya 

mallarımız konusunda istemediğimiz şeyi yapmayı sana salâtın mı 

emrediyor? Muhakkak ki sen halimsin, reşitsin!”dediler.  

 

Salat nasıl emreder? Namaz, din bir şeyi sana nasıl emreder? 

 

Salat kelimesi Kuran’da 74 yerde geçer. Bu türevleri ile birlikte 99 kez geçer. Namaz 

düşmanlarının ileri sürdüğü ayetlerden bir tanesi de bu ayettir.  

Salat kelimesi, güneşin hareketleri ile birlikte geçtiği ayetlerde var. O yüzden salat 

kelimesi “ikame”fiili ile geçtiği her yerde bizim farsça bir kelime olan “namaz”diye 

litaratürümüze giren kelimenin karşılığıdır.  

Yani bir kelime farsça olduğu zaman Kuran dışı mı oluyor? Delilleri bu. Kuran’da namaz 

yok, namaz farsçadır. Türkçe kullandığımız kaç tane kelime Kuran’da var. Kuran’da 

olmayan bir kelime ile ben meal veriyorum değil mi? Çünkü o kelime artık Türkçeleşmiş. 

Burada da salat Türkçeleşirken namaz olarak Türkçeleşmiş. Ben gittim, geldim, oturdum, 

bunlar Kuran’da var mı? Dedi ki: diye bir şey var mı Kuran’da. Bunlar Türkçe kelimeler. 

Hangi dilden geçtiği burada önemli mi? Önemli olan Türkçemizde karşılığının ne 

olduğudur. Mealde o manaya geliyor zaten. Bir kelimeyi alırsınız, Türkçede karşılığı olan 

kelimeye koyarsınız.  

Salat kelimesi burada Hz. Şuayb’ın ticarette ve diğer alışverişlerde pazara hile 

bulaştırmayın cümlelerinin arkasından geliyor. Yani böyle bir çağrıda bulunuyor. Hz. 

Şuayb ne diyor :”Pazarınızda hile olmasın”. Bunun karşılığında karşı tarafın savunması da 

“bunu salatın mı emrediyor?”diyorlar. Yani karşı bir unsun olarak salatı koyuyorlar.  

Kavmi, atalarının izinden gittiklerini yani babalarının da kendileri gibi olduklarını ileri 

sürerek yaptıkları hırsızlığıda legal hale getirmeye çalışmışlardır. Bir yanlış ne kadar eskiye 

dayanırsa dayansın yanlış olmaktan, zulüm olmaktan kurtulamaz. Doğrunun ve yanlışın 

kadim ölçüsü, onların yanlışları değildir. Veya bir geleneğin eskiye dayanması değildir. 

Babam yapıyor du, dedem yapıyor du. Bunun mutlaka doğru olduğu manasına gelmez.  

 

Salat bir insana, doğruyu, erdemi, dürüstlüğü, iyiliği ve Allah’ın bakiyesinin daha hayırlı 

olduğunu nasıl söyler? Demek ki Hz. Şuayb bu ayeti salatında da kıraat etmiş. Cemaat 

halinde de okumuş. Sesli de okumuş. Müşriklerde bunu duyuyorlar ve pazarda aynı 

cümleyi Hz. Şuayb’ın tekrar onlara söylemesi sonucunda böyle bir irtibat kuruyorlar. Yani 

senin ibadetinde söylediklerini, namazında kıraat ettiklerini, gelip karşımızda da bize 

söylüyorsun. Çünkü namazın omurgası, onun içinde kıraat edilen ayetlerdir.  

Hz. Şuayb, kendisine inen emir, yasak ve tavsiyeleri salatında yani cemaat halinde 

kıldırdığı namazlarında sesli olarak okumaktadır. Hz. Şuayb’ın cemaatine bu müşrikler 

“rah (çete)”diyorlar. Senin bir çeten var. Onlar olmasa biz seni recm ederdik diyorlar. 

Yani senin etrafında sıkı bir cematin var. Demek ki Hz. Şuayb, Hz. Lut gibi değil. Burada 

Hz. Şuayb’ın havariler gibi kendisini seven bir topluluğu var. Kuran’ı Kerim ileride bundan 

da bahsedecek. 
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Bu toplulukla yaptığı salat ibadeti ile bir şeyler tebliğ ediyor. Namazları aynı zamanda 

sesli okunan,  kıraat ile tebliğe dönüşmüş.  

Yapılan toplu ibadette marufu emredip, münkerden nehyeden surelerin seçilerek 

okunması ve bu emirlerin bizati kibirli melelerin yüzlerine karşı da söylenmesi sonucu 

kavmi, namaz ile söylenenler arasında böyle bir irtibat kurmuşlar.  

Muhakkak ki salat, nahşadan ve münkerden nehyeder. Burada da Hz. Şuayb 

ticaretinize hile bulaştırmayın dedi, onlarda “bunu sana salatın mı” emrediyor dediler. 

Evet salat nahşadan ve münkerden nehyeder.  

Namaz kitapta vahyedilenlerin insanın en başta kendi kendine telkin etmesi ve cemaat 

halinde vahyedilen ayetlerin hatırlatılması ile gerçekleşir. O yüzden namazın bir adı da 

zikir, hatırlatmadır. Namazın hakkaniyetle (yani ikame dediğimiz konu) kılınması için 

kendimize okuduğumuz o surelerin telkini, zikri, hatırlatılması, olması şarttır. Bir insan 

günde beş kere kendisine Allah’ın bakiyesinin daha hayırlı olduğunu söylese, ticaretinde 

hile yapar mı, başkasının malına göz diker mi? Ama böyle hakkı ile söyleyeceksiniz. Dilde 

değil.  

Namazın hakkıyla içi doldurularak ikame edilmemesi sonucu oluşan şuursuzluk, namazı 

bir ritüele dönüştürüyor. Sırf bu ritüele bakarak, namaz yok demek ne kadar hakkaniyetli 

bir durum. Anadilinde okumamışsın, anlamadığın şekilde kıraat etmişsin, cemaatte 

anlamamış, bu hatırlatma görevini yerine getirmemiş, bu bir ritüele dönüşmüş. O zaman 

namaz yok.  

Kuran’ın anlattığı salat içinde namazında olduğu ilahi buyrukların, telkinin ve tebliğ ile 

gösterilip ikame edilen emirler mecmuasının beden bulmuş halidir.  

  

 (Hud 52-11/88) 

 

نٍَة ِمْن َرّب ۪  قَالَ  ا ُا۪ريُد اَْن ُاَخاِلَفُُكْ  ََي قَْوِم اََرَايُُْتْ ِاْن ُكْنُت عَٰٰل بَي ِ َۜ َوَمٓ نًا  َوَرَزقَ۪۪ن ِمنُْه ِرْزقًا َحس َ

َِۜ  ِاٰٰل َمٓا اََّْنٰيُُكْ َعْنُهَۜ ِاْن ُا۪ريُد ِاَّلَّ اَّْلِْصًَلَح َما تََطْعُتَۜ َوَما تَْو۪في۪قٓي ِاَّلَّ َِبلل ٰ ُْت اس ْ َوِالَْيِه   عَلَْيِه تََوُكَّ

 ُا۪نيُب 

Kâle yâkavmi eraeytum in kuntu ‘alâ beyyinetin min rabbî verazekanî minhu 

rizkan hasenâ(en)(c) vemâ urîdu en uḣâlifekum ilâ mâ enhâkum ‘anh(u)(c) in 

urîdu illâ-l-islâha mâ-steta’t(u)(c) vemâ tevfîkî illâ bi(A)llâh(i)(c) ‘aleyhi tevekkeltu 

ve-ileyhi unîb(u) 

Dedi ki: “Ey kavmim! Eğer ben, Rabbimden bir delil üzerinde isem ve O, 

beni kendinden güzel bir rızıkla rızıklandırdı ise de görüşünüz bu mu? Sizi 

men ettiğim şeyde muhâlefeti irâde etmiyorum. Sadece gücümün yettiği 

kadar ıslâhı irâde etmekteyim. Benim başarım ancak Allah iledir. Ben, 

O’na tevekkül ederim ve O’na yönelirim.” 

 

Burada bir müminin vasıfları Hz. Şuayb’ın dilinden dökülmektedir. Bir mümin 

dürüstlüğünü verilen payelere, desinlere rağmen her durumda korumak zorundadır. 

Ticaretinde olay ve olguları değerlendirip, tartarken, ölçüp biçerken bu ahlakını hem 

yaşamalı hemde çevresindekilere tıpkı Hz. Şuayb gibi tavsiye ve tebliğ etmelidir. O 

yüzden istiyorum değil, irade ediyorum demiştir.  

 
Şimdi ayeti inceleyim:  
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Doğrusunu Allah bilir….. 

 

Dedi ki: “Ey kavmim! Eğer ben, Rabbimden bir delil üzerinde isem ve O, beni kendinden 

güzel bir rızıkla rızıklandırdı ( Bedenimizin rızkı yediğimiz gıdalar. Aldığımız oksijendir. 

Burada Hz. Şuayb ilim ve dürüstlük üzerine inşaa edilmiş hayat imanı besleyen olmazsa 

olmaz bir rızık ile rızıklandırılmıştır. Eğer ticaretine hile karıştırırsan, imanın rızıksız kalır, 

zayıflar hatta ölür. İmanın rızkı da budur. Yani dürüst olmak. Ticaretinde, alışverişinde, 

düşüncesinde, yorumlarken, değerlendirirken, hakkaniyetli, dengeli, bir tutum 

sergilemek. Bunu yapmayanlar imanlarını rızıksız bırakıyorlar) ise de görüşünüz bu mu? 

Sizi men ettiğim şeyde muhâlefeti irâde etmiyorum (Örnek mümin sırf muhalefet olsun 

diye karşısındakine itiraz etmez. Burada Hz. Şuayb ben öyle biri değilim diyor.) Sadece 

gücümün yettiği kadar ıslâhı irâde etmekteyim(Islahat ve maslahatı gözeterek doğru 

yapılanları dile getirip destekler ve kendiside gücü nispetinde söylediklerini yaparsa, bu 

ayetin kapsamına girer. Yani ben ıslahı size emrediyorum ama önce ben yapıyorum. 
Tartarken, değerlendirirken, ölçü daima bu olmalıdır.) Benim başarım ancak Allah iledir 

(Benim başarım sadece Allah’a aittir başka bir cümle, benim başarım Allah iledir başka 
bir cümledir. ) Ben, O’na tevekkül ederim ve O’na yönelirim.” (Tevekkülün Allah ile 

başarıyı karşılamak olduğunu anlatıyor.) Hz. Şuayb başarıyı Allah ile okumaktadır.  

Başarının Allah ile olması ile başarının Allah’tan olması arasında ciddi bir tasavvur farkı 

vardır. Başarının tamamen Allah’tan olması kişiyi kaderci bir bakışa sürükleyebilir. Ben 

neyimki,  rüzgarın önünde bir kuru yaprak gibiyim. Her şey Allah’tan. Değil. Allah iledir. 

Orda sen de varsın. Hz. Hud ne diyor du: “Benim Rabbim sıratımüstakim üzeredir) 

Ancak burada başarının Allah ile beraber olmaya bağlanması, insanı başarı 

zehirlemesine karşı korur. Zira bir mücadelede üstün gelen ve bunda süreklilik kazanan 

birinde, kendini olduğundan büyük görme (kendini dev aynasında görme)rakibini ve 

çevresindekini küçümseme hastalığı başgösterir.  

Çözüm: Başarıyı Allah ile okuyup, zararı en aza indirmektir. Bakınız Enfal suresi 17 

“Savaşta attığın zaman sen atmadın, Allah attı.” Bu ifade aslında galibiyetin ve zaferin 

sarhoş edici etkisini azaltan bir başarı ahlakını tesis etmek içindir. Bu altyapı ile ortaya 

konan her davranış, ıslahat, adalet ve hakkaniyet amaçlı her muhalif duruş Allah’a 

tevekkül olarak bu ayette formülüze edilmiştir. Hz. Peygamber bu etkili hitabından dolayı 

Hz. Şuayb’e peygamberlerin hatibi sıfatını vermiştir.  

 
(Hud 52-11/89) 

 

َاَصاَب قَْوَم نُوحٍ َاْو قَْوَم ُهوٍد اَْو قَْوَم َصاِلٍحَۜ َوَما  قَْوِم ََّل َُيْرَِمنَُُّكْ ِشقَا۪۪قٓ َاْن يُ۪صيَبُُكْ ِمثُْل َمٓا َوَيَ 

  لُوٍط ِمنُُْكْ ِبَب۪عيدٍ  قَْومُ 

Veyâ kavmi lâ yecrimennekum şikâkî en yusîbekum miślu mâ esâbe kavme 

nûhin ev kavme hûdin ev kavme sâlih(in)(c) vemâ kavmu lûtin minkum 

bibe’îd(in) 

 

Ve ey kavmim! Benden ayrılığa düşerseniz Nûh’un kavmine veya Hûd’un 

kavmine veya Sâlih’in kavmine isâbet eden musibetlerin benzer bir 

ceremesini, sakın siz de çekmeyin! Ve Lût’un kavmi de sizden uzak 

değildi.  

Lut kavminin başına gelenlerin özellikle vurgulanması,  Hz. Şuayb’ın Medyen halkı ile Lut 

kavminin aynı çoğrafyayı paylaşmış olmalarından dolayı olabilir. Veya yakın tarihten 

dolayı böyle bir hatırlatma yapılmış olabilir. 
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Doğrusunu Allah bilir….. 

 

Nûh kavmi tufanla boğulmuş, Hud kavmi kasıp kavuran bir hafta süren rüzgarlar ile, 

Salih’in kavmi gürültülü bir deprem ve bir patlama ile, Lut kavmi tektonik bir çökme ile 

yerin dibine batmıştı. Hz. Şuayb’ta kavmini bu tarz doğa olaylarının olabileceği 

üzerinden uyarması muhtemeldir.  

 
(Hud 52-11/90) 

 

َُُّكْ ُُثَّ تُوبُٓوا ِالَْيِهَۜ ِانَّ َرّب ۪ َر۪حميٌ َوُدودٌ  تَْغِفُروا َرب   َواس ْ

Vestaġfirû rabbekum śümme tûbû ileyh(i)(c) inne rabbî rahîmun vedûd(un) 

Ve Rabbinize istiğfar edin! Sonra O’na tövbe edin! Muhakkak ki benim 

Rabbim, Rahim’dir, Vedûd’tur. 

Her zaman istiğfar tövbeden önce gelir. Hz. Şuayb, helak olan kavimlerden sonra 

Kahhar ve Cebbar demiyerek, Rabbi sevgi ve merhamet temeli üzerinden ifade 

etmesi, Allah’ın azap, helak muradında olmadığını Kuran’i delilidir. Lütfen helakları, 

azapları böyle anlamayalım. Böyle parmak sallayan, helak eden bir Rab tasavvuru bize 

bir şey kazandırmaz. Çünkü ona benzeyen kullar çıkıyor ondan sonra. Dinde zorlama 

yok.  

 

Allah Medyen’i bekleyen ve dünya yaratıldığından beri tekrarlayan afetleri, Hz. Hud, 

Hz. Nuh ve Salih kavimleri üzerinden burada hatırlatıyor. Kullarına olan sevgi ve 

merhametini bu şekilde gösteriyor. Bu bölgeyi terk edin! Peygambere tabii olarak 

buradan çıkın, gidin. İşte Allah’ın Vedud esmasının, Rahim esmasının tecellisidir. 

 

İstiğfar, yapılanları terk etmektir. Burada yapılan hileli ticaret. Hileli ticaretten vazgeçip, 

kurdukları rant düzeninden uzaklaşıp yeni bir sayfa açın, tövbe etmeleri istenmiştir. 

Tövbe, yönelmektir. 

 
(Hud 52-11/91) 

 

يكَ  قَالُوا ا تَُقوُل َوِانَّ لَََنٰ َناَكُۘ َوَمٓا َانَْت  ََي ُشَعْيُب َما نَْفقَُه۬ َك۪ثًيا ِممَّ  ۪فينَا َض۪عيًفاْۚ َولَْوََّل َرْهُطَك لََرََجْ

  عَلَْينَا ِبَع۪زيزٍ 

Kâlû yâ şu’aybu mâ nefkahu keśîran mimmâ tekûlu ve-innâ lenerâke 

fînâ da’îfâ(en)(s) velevlâ rahtuke leracemnâk(e)(s) vemâ ente ‘aleynâ 

bi’azîz(in) 

Dediler ki: “Ey Şuayb, senin söylediklerinin çoğunu anlamlandıramadık! Ve 

gerçekten seni içimizde zayıf görüyoruz. Ve senin yandaşların olmasaydı 

mutlaka seni recmederdik. Ve sen, bizden aziz değilsin.” 

 

Ey Şuayb sen bu kadar büyük bir ticareti bırak, git diyorsun. Ben bunu bir türlü bir yere 

oturtamıyorum. Sözlerin çok net anlaşılıyor ama ben bu kadar kârı nasıl bırakayım, 

diyorlar.  

Kavmi Hz. Şuayb’in güçlü bir çevreye sahip olmasına rağmen bu imkanları ölçüde, 

mizanda , adalet adı altında bakiyetullah bahanesiyle, böyle bir yaşamı terk etmesini 

anlamakta zorlanıyorlar. Anlamlandıramıyorlar.  
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Doğrusunu Allah bilir….. 

 

Zira erdemin, hak yemeden yaşanan bir ömrün, vicdani tatmin ve manevi huzurunu, 

değerini Medyen kavmi maddiyata değişmiş. Onlar için ölçü güçlü, zengin, kalabalık bir 

grup içinde olmak. Gerisi ezilen, malları çalınan, acizlerin akibeti ile pek ilgilenmezler. 

Kendilerini de o konuma sokmak istemiyorlar.  

Hz. Şuayb’i koruyan, sayıları azda olsa güçlü bir cemaati var. Onun korkusundan dolayı 

Şuayb’e öldürücü bir saldırı yapamadıklarını da itiraf etmişler. Bu korku olmasaydı onu 

taşlayarak öldüreceklerini söylemişler.  

Bakın! Recm cezası İslamla alakası olmayan, peygamberlerle alakası olmayan ilkel bir 

cezadır. Kuran’ı Kerim’in tamamında recm cezasının peygamber düşmanlarının 

uyguladığı bir infaz yöntemi. İnsanlıktan uzak bir infaz yöntemi. Bunu nasıl İslam’ın içine 

soktular o da anlaşılır bir şey değil. Recmetme peygamber düşmanlarının 

peygamberlere ve inananlara karşı uyguladıkları zalimce bir infaz yöntemidir. Değil 

İslam ile insanlık ile de asla bir alakası yoktur. 

 

 
(Hud 52-11/92) 

 

َِۜ  قَالَ  ي َاَعزُّ عَلَْيُُكْ ِمَن الل ٰ َۜ ِانَّ َرّب ۪ ِبمَ  ََي قَْوِم َاَرْه۪طٓ اَءُُكْ ِظهِْرَيًّ َْذتُُموُه َوَرَٓ   تَْعَملُوَن ُم۪حيطٌ اَواُتَّ

Kâle yâkavmi erahtî e’azzu ‘aleykum mina(A)llâhi vetteḣażtumûhu 

verâekum zihriyyâ(en)(s) inne rabbî bimâ ta’melûne muhît(un) 

 

Ey kavmim! Benim yandaşlarım sizin yanınızda Allah’tan daha mı aziz? 

Ve O’nu önemsemeyip arkanıza attınız. Muhakkak ki benim Rabbim, 

yaptıklarınızı kuşatır. 

 

İzzetin referansı kişinin statüsü, makamı, mal varlığı, etrafındakilerin kalabalıklığı, gücü 

değildir. İzzetin kaynağı el-Aziz olan Allah’tır. 

Allah’ın belirlediği ilkelere uyulması oranında kişi izzet ve şeref kazanır. Allah’ın tek Rabb 

oluşu ve kuşatıcılığı sürekli Kuran’da neden vurgulanır? Neden babanız birdir? Hepiniz 

topraktansınız. Hepinizin Rabbi birdir. Şeklinde ayetler vardır. 

Zira muhatap kas sistemi ile düşünmektedir. Kas sistemi piramit sistemidir. En güçlüler en 

tepededir. En sefiller en alttadır. Bu müşrik kafa gücü olanın veya güçlü bir klana sahip 

olanın hayatta kalacağı, aciz ve mazlumların ezilmeyi hak ettiği, yükselmenin ancak 

zayıfların omuzlarına basarak olacağına inanan ilkel bir kafadır.  

Bakın beynimizin bölümleri var. Sürüngen bir bölümümüz, korteks olan bölümümüz var. 

Siz ilkel beyniniz ile düşünürseniz bir klan ararsınız. Bakın! Klan hayvanlarda olur. 

İnsanlarda olmaz. Bir alfa dişi var, biz onun altındayız. Firavun sistemi öyledir. 

İnsanı hayvandan ayıran kas sistemiyle hayatı düşünmesi değil, kuşatıcı bir Rabb 

tasavvuru ile ortak köken birlikteliği ile hayatı saf sisteminde yaşamasıdır.  

Hz. Nuh’un kavminin sınıfsal, kibirli ve aşağılayıcı bakışı, burada da tekerrür etmiş. Hz. 

Nuh’ta da sana acizler inanıyor demişlerdi. Burada da aynı şekilde karşılaşıyoruz.  

Bu durum aslında tevhid-şirk mücadelesi olarak insani erdemlere, bağnazlık ve ilkelliğin 

sürekli çatıştığını gösterir. Habil-Kabil çatışmasını bu şekilde anlayabiliriz. Gücü kutsayan, 

insani değerlere önem veren diye. Tevhid saf sistemini, şirk kas sistemini  görür.  
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Doğrusunu Allah bilir….. 

 

 
(Hud 52-11/93) 

 

۪زيِه َوَمْن ُهَو ََكِذٌبَۜ  قَْوِم اَْعَلُوا عَٰٰل َمََكنَِتُُكْ ِاّن ۪ عَاِمٌلَۜ َسْوَف  َوَيَ   تَْعلَُموَنر َمْن يَأْ۪تيِه عََذاٌب ُُيْ

  َواْرتَِقُبٓوا ِاّن ۪ َمَعُُكْ َر۪قيبٌ 

Veyâ kavmi-’melû ‘alâ mekânetikum innî ‘âmil(un)(s) sevfe ta’lemûne men 
ye/tîhi ‘ażâbun yuḣzîhi vemen huve kâżib(un)(s) vertekibû innî me’akum 

rakîb(un) 

 

Ey kavmim, imkanlarınızın el verdiğini yapın! Muhakkak ki ben de 

yapıyorum. Alçaltan azap kime gelir ve kim yalancıdır, yakında 

bileceksiniz. Ve gözleyin! Muhakkak ki ben de sizinle beraber 

gözlüyorum. 

 

Hz. Şuayb kavmine sesleniyor. Artık tebliğ, davet bitmişti . Artık sadece azabın gelmesini 

bekleyecekler. Sözün bittiği noktadayız.  

Hz. Şuayb’ın siz ne isterseniz yapın demesi, imkanlarınızın elverdiği kadar yapın demesi , 

elinizden geleni ardınıza koymayın demesinden çok farklıdır. 

Birinci söylem, kimsenin kimseye karışmaması gerektiği şeklinde bir ateşkes ve barış 

talebi iken, ikincisi ise bir restleşme, çatışma ve savaş isteğidir.  

Aynı zamanda Hz. Şuayb’ın ifadesi onu baskıcı bir zorba, çete reisi gibi lanse etme 

girişimlerine karşıda bir cevaptır. Hz. Şuayb’ın savunmasında afet ile ilgili yaptığı alçaltıcı, 

zelil edici uyarıların yalan olarak algılandığı ve onuda yalancı olarak ifade ettikleri 

anlaşılıyor. Duruma ve menfaatine göre Hz. Şuayb’e paye biçen kavim önce halim ve 

reşit diyorlardı, şimdi yalancı demeye başlamışlardır.  

 

 
(Hud 52-11/94) 

 

ا يَن ٰاَمنُوا َمَعهُ  َولَمَّ ۪ ْيَحُة  َجٓاَء َاْمُرَن ََنَّْينَا ُشَعْيًبا َواَّلَّ يَن َظلَُموا الصَّ ۪ ٍة ِمنَّا َوَاَخَذِت اَّلَّ ِبَرمْحَ

  ِ۪ف ِدََيِرُِهْ َجاِث۪منَير  فََاْصَبُحوا

Velemmâ câe emrunâ necceynâ şu’ayben velleżîne âmenû me’ahu 

birahmetin minnâ veeḣażeti-lleżîne zalemû-ssayhatu feasbehû fî diyârihim 

câśimîn(e) 

Ve emrimiz geldiği zaman Şu'ayb' ve onunla beraber inananları, bizden 

bir rahmetle kurtardık. Zalim kimseleri bir sayha aldı. Böylece kendi 

diyarlarında dizüstü çöküp sabahladılar. 

 
Aynı Semud ve Medyen halkının akibeti gibi birbirinin aynısı. Medyenlilerin yaptığı suç ile 

Semud kavminin yaptığı suç aynı mı? Hayır. Biri ticarette hile yapmış. Ölçü ve tartıda hile 

yapmış. Semud kavmi zorbalık yapmış, insanların seyahat özgürlüklerini engellemiş, 

çeteler kurmuş.  
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Doğrusunu Allah bilir….. 

 

Semud kavmi ve Medyen halkının durumu için seçilen bu ortak kelimeler iki kavmin de 

aynı doğal afete maruz kaldığını gösteriyor. Onları da bir sayha yakaladı, onlarda 

kavimlerinde, şehilerinde dizüstü çöküp sabahladılar. Medyen’de de aynısı geçerli. 

Demek ki bu iki kavimin ortak özelliği, o bölgeyi terk etmek istememeleri. Çünkü o bölgede 

bir çıkarları, rantları var. O rantları arkada bırakmak istememişler. İkiside aynı akıbetle yok 

olmuş.  

 

Ayete baktığımızda “zalim kimseleri bir sayha yakaladı” diyor. Zalim olmasalardı bu şey 

başlarına gelmeyecekti. O bölgeyi Hz. Şuayb ile birlikte çok rahat bir şekilde terk 

edeceklerdi.  

 

 
(Hud 52-11/95) 

 

َۜ َاََّل بُْعًدا ِلَمْديََن مََكَ بَِعَدْت ثَُموُد     ََكَْن لَْم يَْغنَْوا ۪فهيَا

Keen lem yaġnev fîhâ(k) elâ bu’den limedyene kemâ be’idet śemûd(u) 

 

Sanki orada hiçbir şeye muhtaç değillerdi. Medyen, Semûd’un uzak 

olduğu gibi uzaklaştırıldı. Öyle değil mi? 

 
Bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Ne peygambere, ne de peygamberin yönlendirmesine 

ihtiyacımız yok düşüncesiyle böyle kibirli, müstağni bir tavırla yaşamışlar. 

 

Bu kavimlerin cezalarının aynı olması, ahlakça birbirlerine benzemeleri anlamına gelmiyor. 

Çünkü ikisinin de farklı suçları var. İki kavimde farklı yanlışlıklar yapmış. Ama aynı akıbetle 

cezalandırılmışlar. O zaman bunu bir ceza olarak düşünmemek lazım. 

 

Zira Hz. Şuayb’in kavmi ticarette sahtekarlık yaparken, Hz. Salih’i kavmi için böyle bir suç 

ve kabahat için böyle bir ayetten bahsedilmez.  

 

Buda gösteriyor ki, afetin zamanı, yeri ve şekli  kavimlerin işledikleri suçlarla alakalı değil. 

Bu yaşadıkları çoğrafyanın birbirlerine yakın çoğrafyalar olması ve afet bölgesinde 

yaşamalarından dolayı böyle bir akıbete çarpmışlar.  

 

Bu afette aynı ortak kaderi paylaşmalarının sebebi, kavimlerin suçu, müstağni bir tavır 

takınarak o bölgeyi terketmemeleri, uyarıcıya ve uyaranlara güvenmemeleridir. Bunun 

sonucunda o bölgede helak olup gitmişlerdir. 

 

Zaten ticaretinde, sözünde, emanetinde güven vermeyenler ilk kaybettiği özellik, meziyet 

başkasına güvenme duygusunu kaybetmektir. Sahtekar birinin kendine yaptığı en büyük 

zarar güven duygusunu kaybetmesidir. Bundan dolayı, ne Medyen halkı Şuayb’a 

güvenmiştir ne de Semud halkı Hz. Salih’e güvenmiştir. Kavmin Hz. Şuayb ve yanındakileri 

yalancılıkla itham etmeleri aslında kendi hallerinin bir yansıması gibi. Ticaretinde, sözünde 

sahtekarlık yaptığın zaman karşı tarafı kandırıyorsun ama, senin çok önemli bir insani 

değerin var onu öldürüyorsun. 
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(Hud 52-11/96) 

 

ََيِتنَا َوُسلَْطاٍن ُم۪بنٍير َولَقَ    ْد َاْرَسلْنَا ُموٰٰس َِبٰ

Velekad erselnâ mûsâ bi-âyâtinâ vesultânin mubîn(in) 

 

Ve and olsun ki, Mûsâ’yı âyetlerimizle ve apaçık bir sultanla gönderdik. 

 
Kuran’ı Kerim’i taradığınızda “sultan” kelimesi genelde Hz. Musa ve Hz. Harun’un 

mücadelesi bağlamında kullanılmış. Başka peygamberlere de diyorlar ki: “Sen bize bir 

sultan getirmedin?” Bunu ayetten biraz ayırıyor. Çünkü “sultan” kelimesi, nüfuz altına alan, 

yaptırım gücü olan , etkileyici, kanıt, delil manasına gelir.  

 

Hz. Musa’ya hem topluma kılavuzluk edecek, onlara yol gösterecek ayetler, işaretler, 

alametler verilmiştir. Hem de o toplumu nüfuz altına alabilen, yaptırım gücü olan deliller 

verilmiştir. O yüzden hem ayet hem sultan Hz. Musa için kullanılmış.  

 

Ayetler tebliği ettiği hakikat ve sözler iken, sultan-ı mubin bu hakikatleri ikna edici, etkileyici 

sıfatı, boyutu, özelliği olabilir. Hz. Musa bağlamında sultan-ı mubin’i müfessirler, asayı 

Musa’dır veya yedi beyzadır şeklinde de yorumlamışlardır.  

 

 
(Hud 52-11/97) 

 

 

يدٍ  ََّبُعٓوا َاْمَر ِفْرَعْوَنْۚ َوَمٓا َاْمُر ِفْرَعْوَن ِبَرش ۪ ئِ۪ه فَات   ِاٰٰل ِفْرَعْوَن َوَمًَل۬

İlâ fir’avne vemele-ihi fettebe’û emra fir’avn(e)(s) vemâ emru fir’avne 

biraşîd(in) 

 

Firavun ve melelerine… Oysa onlar, Firavun’un emrine tabi oldular. Ve 

Firavun’un emri reşit değildi. 

 
“Firavun ve melelerine…” Buradan anladığımız, yukarıdaki ayetle bu ayetin numara verilir 

iken, hatalı bölündüğünü anlıyoruz.  

 

Normalde şöyle olması lazım. “ Ve and olsun ki, Musa’yı ayetlerimizle ve apaçık bir 

sultanla Firavun ve melelerine gönderdik.” 

 

Firavun ve meleleri 97nci ayette bir parça olarak kalmış. Normalde 96’ya dahil edilmesi 

lazım. O zaman 97 inci ayet şöyle olmayıdı. 

 

“ Oysa onlar, Firavun’un emrine tabi oldular. Ve Firavun’un emri reşit değildi.” 

 
Numaralandırmanın sonra dan olduğunu beyan etmiştik. Beşeri olduğu için bu tarz cümle 

bölme  hataları yapılmış olabilir. O yüzden numaralardan bir kehanet üretmek yanlıştır. 

Çünkü numara sayıları ilahi değil ki.  
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Rabbimiz bu cümlenin başına 97 yazın demedi ki. Şu anda eski yazma nüshaları 

incelediğinizde hiçbir cümlenin dışında herhangi bir numara olmadığını görürsünüz. Rahat 

anlaşılsın, kolay aktarılsın, hafıza da kalsın diye sonradan işaretler, numaralar atılmıştır.  

“Emrin reşit olmaması” demek, emredenin henüz reşit olmadığını, yani aklı başında 

kararlar vermediğini gösteren bir ifadedir.  

 

Ülkeler babadan oğula devirle yönetilince, çünkü Firavun sistemi öyleydi. Bir ailenin 

mensupları sürekli ülkeyi yönetirdi. Bazen bu ülkeleri yöneten insanların liyakatsız 

insanlardan olması, akıl sağlığının yerinde olmaması vs. Bu liyakatsizlik sadece Firavun 

sisteminde olduğu gibi babadan oğula geçen sistemlerde yok. Demokrasiler de var. 

Seçimle gelenlerde bu şekilde olabiliyor. Veya liyakatsizdir fakat millet liyakatlı zanneder 

ona oy verir. Bu her tür yönetim şeklinde karşımıza çıkabilecek bir tehlikedir. 

 

Çözüm: Bir kişinin yönetim hizmetine talip olabilmesi için, uzun yıllar o makama yakın 

konumlarda tecrübe ve bilgi kazanmasıdır. Ancak bu şekilde reşit olan kararlar verebilir.  

Akıl süzgeçinden geçmemiş, duygusallık ve acele ile alınmış reşit olmayan kararlar ve körü 

körüne de bu kararlara tabi olmak ateşe sürüklenmektir.  

 

 
(Hud 52-11/98) 

 

  يَْقُدُم قَْوَمُه يَْوَم الِْقٰيَمِة فََاْوَرَدُُهُ النَّاَرَۜ َوِبئَْس الِْوْرُد الَْمْوُرودُ 

Yakdumu kavmehu yevme-lkiyâmeti feevradehumu-nnâr(a)(s) vebi/se-lvirdu-

lmevrûd(u) 

 

Kıyamet günü kavminin önüne düşer. Böylece onları ateşe vardırır. Ve 

vardıkları yer ne kötü yerdir! 

 
Bu ayette sürüyü sulamak için, sürüye götüren bir çobanı Firavun’a benzetmişler. 

Arkasındaki sürüsü de körü körüne ona tabii olanlar. Reşit olmayan emirleri sorgulamadan, 

iktiba eden sürüler, hayırlı sona ulaşacaklarını zannederler. Fakat bu zan hatalıdır. 

 

 
(Hud 52-11/99) 

 

ِفُْد الَْمْرفُودُ وَ    ُاتِْبُعوا ِ۪ف ٰهِذ۪ه لَْعنًَة َويَْوَم الِْقٰيَمِةَۜ ِبئَْس الر 

Veutbi’û fî hâżihi la’neten veyevme-lkiyâme(ti)(c) bi/se-rrifdu-lmerfûd(u) 

 

Ve burada dışlanmaya tabi tutuldular. Ve kıyamet gününde de… Verilen 

pay ne kötü bir paydır! 

 
Firavun ve ailesinin zulüm ile kopardıkları dünyevi pay, onların o makamdan, imkanlardan 

dışlanıp, uzaklaşmasıyla sonuçlanmıştır. (Şuara 57-58) Bu yüzden biz onları bahçelerden, 

pınarlardan çıkardık, o paydan mahrum oldular. Ve hazinelerden ve kerim 

makamlardan. 

 

Kuran, bu mahrumiyeti reşit olmayan istek ve arzulara, başkalarına tepeden bakmaya 

bağlamıştır. Bunu da Şuara suresi 54 den okuyabiliriz. O yüzden biz bu lanete dışlanma, 

mahrum olma manası verdik. Bir beddua anlamı vermedik.  
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(Hud 52-11/100) 

 

ُه عَلَْيَك ِمْْنَا قَٓاِِئٌ َوَح۪صيدٌ   ٰذَِلَ ِمْن َانَْبٓاِء الْقُٰرى نَُقصُّ

Żâlike min enbâ-i-lkurâ nekussuhu ‘aleyk(e)(s) minhâ kâ-imun vehasîd(un) 

 

İşte bunlar, toplulukların haberlerindendir. Kıssa ettiklerimizden bazıları 

ayakta ve bazıları biçilmiştir. 

Kavimlerden ayakta kalanlar bir şekilde bu tufanlardan, bu afetlerden Resul’e uyup 

kurtulanlardır. Biçilenlerde o bölgede kalıp afete maruz kalanlardır. 

 

 
(Hud 52-11/101) 

 

ٍء  َظلَْمنَاُُهْ َوٰلِكْن َظلَُمٓوا َانُْفَسهُْم فََمٓا َاغْنَْت َعْْنُمْ  َوَما ِ ِمْن ََشْ َّ۪۪ت يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن الل ٰ ٰاِلهََُتُُم ال

  َجٓاَء َاْمُر َرب َِكَۜ َوَما َزاُدوُُهْ غَْيَ تَْت۪بيٍب  الَمَّ 

Vemâ zalemnâhum velâkin zalemû enfusehum(s) femâ aġnet ‘anhum 

âlihetuhumu-lletî yed’ûne min dûni(A)llâhi min şey-in lemmâ câe emru 

rabbik(e)(s) vemâ zâdûhum ġayra tetbîb(in) 

 

Ve biz, onlara zulmetmedik. Ve lakin onlar, kendilerine zulmettiler. Öyle 

ki Rabbinin emri geldiği zaman Allah’ın astında çağırdığı ilahlar, onların 

ihtiyacını gideremedi. Ve onların da kayıplarından başkasını artırmadı. 

 

Ve biz, onlara zulmetmedik(Bakın! Bütün helak olan kavimlerde bizim ilke ayetimiz 

budur.) Ve lakin onlar, kendilerine zulmettiler. Öyle ki Rabbinin emri geldiği zaman 

Allah’ın astında çağırdığı ilahlar, onların ihtiyacını gideremedi(Çünkü afeti inançlarla 

durduramazsın.) Ve onların da kayıplarından başkasını artırmadı. (Çünkü afete karşı 

putlar bizi koruyacak gibi bir inançları var. Tufana karşı gemi bizi koruyacak gibi bir 

inançları yok. Beş tane putları onlar koruyacak. İnançlar afete karşı korumaz.) 

 

Helak olan tüm kavimler konusunda net prensip “Biz onlara zulmetmedik. Ve lakin onlar 

kendilerine zulmettiler.” Helak olan kavimler, Allah’ın emri denilen ve belli aralıklarla 

dünyada gözlemlediğimiz dinamik ve doğal süreçlerle tarih sahnesinden silinmiştir. İnsan 

olsa da olmasa da bu afetler her dönem olacaktır. Afetlerin olmasının yerin üstünde 

yapılan suçlarla bir alakası yoktur. Eğer alakası olursa Allah zulmetmiş olur. Halim sıfatını 

iptal etmiş olur.  

Dua yı nereye koyacağız? Dua fiili duadır. Gemi yapmak duadır. O bölgeyi zamanında 

terk etmek duadır. Biz duayı dile indirgedik. Hz. Şuayb kavmine dua ediyordu: “Gelin 

burayı terk edelim”diyerek. Bunlar dua. Yoksa dilencilerin yaptığı değil.  

Bu kavimler tercihleri, batıl inançları, uyduruk ilahları ve doğru bilgiye ulaşım tarzları 

yüzünden kendi kendilerine zulmetmişlerdir. Böyle uyduruk inançları olmasa, belki ateist 
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olsa, derler ki: Ya bu peygamber doğru söylüyor olabilir, burayı terk edelim diyebilirler. 

Ama adamların inançları atadan gelen inançlar. O kadar gözlerini kör etmiş ki , put 

varken bizim sırtımız yere gelmez diyor. Afet bölgesinden, doğru zamanda, doğru araçla 

resulleri ile uzaklaşmadıkları için kendilerine zulmetmişlerdir. 

 

 

(Hud 52-11/102) 

 

  َوَكٰذَِلَ َاْخُذ َرب َِك ِاَذَٓا َاَخَذ الُْقٰرى َوِِهَ َظاِلَمٌةَۜ ِانَّ َاْخَذُهٓ اَ۪لمٌي َش۪ديدٌ 

Vekeżâlike aḣżu rabbike iżâ eḣaże-lkurâ vehiye zâlime(tun)(c) inne aḣżehu 

elîmun şedîd(un) 

 

Ve işte, toplumları ve o zalimleri yakaladığında senin Rabbinin 

yakalaması böyledir. Onun yakalaması, muhakkak ki çok şiddetli, çok 

elimdir. 

Allah bir insanı nasıl yakalar? Haşa zorba bir kralın yakalaması gibi mi yakalar? Yoksa 

rabbinin yakalaması nasıl? 

Burada “senin Rabbin” ifadesi çok önemli. Onların rabbi farklı çünkü. Onların rabbi bir 

çok. Senin rabbin diyerek, onların rabbi ile Allah Resulünün Rabbi ile arasındaki o derin 

farkı ortaya koyuyor. Çünkü onların rab inancında, kullarına tevessül etkeyen, aracılarla 

ancak onlarla görüşen bir rab tasavvuru var. Burada üçüncü bir anlatıcı var. “Ey Resul, 

senin Rabbin…” Burada Rab konuşmuyor, Resul’de konuşmuyor. Üçünçü bir anlatıcı var, 

Rabbi anlatan. 

 

Allah’ın yakalaması, haşa bir kralın tutsak etmesi, öç alıp,  düşmanlarını helak etmesi 

şeklinde olmaz. Rab nasıl ve ne şekilde ve niçin yakalar? Kaçan yakalanır değil mi? Allah 

zalimin zulmü sonucu hakka ve hakikate kör kılarak, sahtekarı, kimseye güvenmeyen 

paronayak bir ruh haliyle yakalar.  

 

Sen ticaretinde sahtekarlık yaptın, güven duygunu kaybettin, sana doğru bilgiyi 

getirenlere de güvenmiyorsun, şüphe ile yaklaşıyorsun.Her şeyi bir komplo teorisi gibi 

okumaya başladın. İşte Allah seni o şekilde yakalar. 

 

Firavunları, tagutları, tiranları, ceberrut krallır, tüm kibirli mütekebbirleri, aciz bir beşerin 

peşinde, intikam duygusu ile koşturup, reşit olmayan kararları ve hamlıkları ile yakalar. 

Firavun öyle yakalanmıştır. Reşit olmayan bir karar verdi, soykırım yapmayı kafasına 

koydu ve bu halde de yakalandı. Bu halde yakalanmak, yakalanmanın en şiddetlisidir.  
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(Hud 52-11/103) 

 

ِخَرِةَۜ ٰذَِلَ يَْوٌم َمْجُموٌعر َٰلُ النَّاُس َوٰذَِلَ يَْوٌم َمْشهُودٌ    ِانَّ ِ۪ف ٰذَِلَ ََّلٰيًَة لَِمْن َخاَف عََذاَب اَّْلٰ

İnne fî żâlike leâyeten limen ḣâfe ‘ażâbe-l-âḣira(ti)(c) żâlike yevmun mecmû’un 

lehu-nnâsu veżâlike yevmun meşhûd(un) 

Muhakkak ki bunda, ahiret azabından korkanlar için, elbette bir ayet 

vardır. İşte bu, insanların toplanma günüdür. Ve işte bu, müşahede edilen 

bir gündür. 

Her zalim ve suçlunun, yaptıklarının ayan beyan açığa çıkacağı bir müşahede günü 

gelir. Ahirette mutlaka gelecek. Bu günün dünyada da mutlaka gelmesi gerekir. Bizim 

ödevimiz budur. Zaten ahir sonrası demektir. Sonrasını düşünerek gelecek için endişe 

edenlere, kıssalarda birer ayet olduğu ifade edilmiş. 

 

Önemli olan herkesin bildiği ancak yaşama konusu bir şekilde sürekli ertelediği marufu, 

şu sayılı günde, ömür dediğimiz zaman diliminde ecel gelmeden hayata 

yansıtabilmektir. Bakın onunla ilgili 104 ncü ayet ne diyor: 

 

(Hud 52-11/104) 

 

ُرُهٓ ِاَّلَّ َِّلََجٍل َمْعُدوٍدَۜ    َوَما نَُؤخ ِ

Vemâ nu-aḣḣiruhu illâ li-ecelin ma’dûd(in) 

 

Ve biz, onu sayılı bir ecel dışında ertelemeyiz. 

İnsan ömrü, yani nefes sayısı sayılı. Kalp atım hızı sayılı. Bu ifadelerin Kuran’i bir alt yapısı 

var. O da bu ayetlerdir. Her doğan geri sayım yasası ile kaçınılmaz sona doğru 

yaklaşıyor. Sözlerimizin ve amellerimizin bu sınırlı imkanlarda heba edilmemesi için  

imkanların israf edilmemesi ve buna azami özen gösterilmesi gerekiyor.  

 
(Hud 52-11/105) 

 

ْذنِ۪هْۚ فَِمْْنُْم َشِقيٌّ َوَس۪عيدٌ    يَْوَم يَأِْت ََّل تَََكَُّم نَْفٌس ِاَّلَّ َِبِ

Yevme ye/ti lâ tekellemu nefsun illâ bi-iżnih(i)(c) feminhum şakiyyun vese’îd(in) 

 

Günü gelince, O’nun izni olmaksızın kimse konuşamaz. Öyle ki onlardan 

bir kısmı dağılmış ve bir kısmı da saadetlidir. 

“Günü gelince O’nun izni olmaksızın kimse konuşamaz” Yargılamada suçluların 

kendilerini savunması adalet gereğidir. Fakat Kuran’ı Kerim diyor ki: “Onların ağzını 

mühürleriz.” Bu adil bir yargılama mı? Astığım astık, kestiğim kestik gibi bir tablo 

düşünmeyin. O kıyamet sahnesi, mahkeme-i Kübra ideal yargılamanın örneğidir. O 

örneği yaparsanız, mutlak adalete kavuşursunuz.  

Sağlıklı bir yargılamada savunma hakkı olmalıdır. Mahkeme-i Kübra da suçlunun 

mazereti dinlenir. Ancak savunması ona bir fayda sağlamaz. Savunmanın fayda 

sağlamaması başka bir şeydir. Hiç konuşamaması başka bir şeydir. Savunmasının ona 
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fayda sağlamaması, telafi edeceği bir imkanı , zamanı yok kaybetti onu. Bakın onu Rum 

suresi 17 de şöyle okuyoruz. 

“ Artık o gün zulmedenlere mazeretleri fayda vermez. Ve onlar telafi de edemez.”  

Demek ki adamların bir mazeretleri var. Fakat faydasız bir konuşmaları var. Çünkü onlar 

telafide edemezler.  

Bundan sonraki konuşma, Rabbin belirli sınırlar içerisinde oluyor. Ne dedi: “ O gün 

Rabbi’nin izni olmadan kimse konuşamaz.” Burada bir üslup, usul var, konuşma sırası var, 

öncelik var, sonralık var. Bu konuşamaz manasına gelmiyor. Bu sırayı bozan ve kendini 

böyle savunanların ağzıları mühürlenir. İşte ikinci sıra. Zira yaptıklarını anlatma sırası 

suçlunun ellerine geçmiştir. Onu da Yasin suresi 65 ten söyle okuyoruz: 

“Bugün onların ağızlarını mühürleriz.(Neden mühürlendi. Mazeretlerini ileri sürdü, kendini 

savundu, fakat bunun ona hiçbir fayda vermediğin gördü, artık sıra ellerinde)Kazanmış 

oldukları şeyleri bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder.” 

Bu ayetlerden anladığımız, suçlunun konuşamaması değil, bunların bir sıra ve usule 

göre yapılmasıdır. Sağlıklı bir iletişimde bu olmazsa olmazdır. Adaletin tam yerine 

gelmesi için herkesin, belli bir sıra ile ölçü dairesinde kendini ifade etmesi lazım.  

Sadetliler, yaptıkları iyilik, güzellik  ve doğru davranışlarla hak ettikleri ifade özgürlükleri 

ile dile getirirler. Bakınız Nebe Suresi 38 

“Rahman’ın kendisine izin verdiği kişiden başkası konuşamaz.Ve onlarda sadece 

sevabı söyler.” Zalim suçlu ve kötüler her ortamda, her istedikleri yerde kamuya açık 

ifade özgürlüğü tanınmamalıdır. Çünkü kendi içlerindeki kötülük ile başkalarını da 

kirletirler. Yani düşünce özgürlüğü adı altında seni onu alıp toplumun karşısına 

çıkaramazsın. Zira zulüm sonucu insanlığı cürümüş birinin o içindeki çürüme sözleri ile 

dışarıya yansır, bulaşır. Bu insanların önce istiğfar etmesi lazım, zulmü bırakması lazım, 

tevbe ile iyiye ve adil olana yönelip fiili dualarını yaptıktan sonra sözlerine itibar edilebilir. 

Eğer bunlar yapılmıyorsa sözlerine itibar edilmemeli zira o sözlerin Allah katında da bir 

değeri yok. Bakın! Onu da 106 ncı ayet bize şöyle ifade ediyor: 

 
(Hud 52-11/106) 

 

يَن َشُقوا فَِفي النَّاِر لَهُْم ۪فهيَا َز۪فٌي َوَشه۪يٌقر  ۪ ا اَّلَّ   فََامَّ

Feemmâ-lleżîne şakû fefî-nnâri lehum fîhâ zefîrun veşehîk(un) 

 

Böylece dağılmış olanlar… Öyle ki onlar, ateştedir. Orada inler ve 

homurdanırlar. 

 
Onların konuşması sadece bir homurdanma. Allah katında zalimlerin sözlerinin bir 

değeri yok.  
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Doğrusunu Allah bilir….. 

 

 
(Hud 52-11/107) 

 

ََّك فَعَّاٌل ِلَما يُ۪ريدُ  َُّكَۜ ِانَّ َرب اَء َرب ٰمَواُت َواَّْلَْرُض ِاَّلَّ َما َشٓ يَن ۪فهيَا َما َداَمِت السَّ   َخاَِل۪

Ḣâlidîne fîhâ mâ dâmeti-ssemâvâtu vel-ardu illâ mâ şâe rabbuk(e)(c) inne 

rabbeke fa’’âlun limâ yurîd(u) 

Gökler ve yer daim oldukça, onların halleri orada kalıcıdır. Rabbinin 

dilediği şey hariç! Muhakkak ki senin Rabbin, dilediği şeyi her daim 

yapandır. 

Ayette geçen “gökler ve yer daim oldukça kaydı ve Rabbin dilemedikçe şartı” 

cehennemin Allah gibi baki,  sonsuz olmadığının Kuran’i ifadesidir. Bu kadar net bir ifade 

olmasına rağmen, müfessirler bu bir deyimdir, bu bir mecazdır deyip tam tersi şekilde 

yorumlamışlardır. 

Gökler ve yer daim oldukça kaydı, gökler ve yer hiç yıkılmayacak demektir,  demişler. 

Gökler ve yer yok olmayacak diyebilirdi, bakidir diyebilirdi. Yani mekan durdukça 

içindekiler de kalıyor. Mekan olmayınca içindekiler de olmuyor. 

Hep sonsuz olmayı hayal eden insanoğlu, sonsuz olmak ister. Aslında bu insanın içinde 

bulunan ilahlık dürtüsünün sapması sonucudur. Kendini ilahlaştırdığı için kendisinin sonsuz 

olacağını hep düşünür. Tanrının bir parçasıymış gibi algılar. Sen acizsin, sınırlısın, sonlusun. 

Ebedi kelimesi sınırlı bir ömür ile birlikte kullanılmaktadır.  

Cennet ve cehennem son varış yeridir. Biz buna iman ediyoruz. Bir şeyin son varış yeri 

olması, son durak olması, o durağın sonsuza kadar ebediyen kalacağı manasına mı 

geliyor.  

 

“Zira herkes, her şey fanidir. Zülcelali vel ikram olan Rabbinin vechi bakidir.” (Rahman 

suresi 26-27) 

Onun dışında hiçbir şey baki değildir. Eğer siz cennet ve cehennemi Allah’ın zatı gibi 

baki yaparsanız, haşa Allah’ın bir parçası gibi olur. Allah Samed’dir, parçalanmaz, 

bölünmez.  Bu mübarek ayetler sonsuz azap ezberini de bozmaktadır. Zaten sonlu bir 

hayatın cezasının sonsuz olması, cezadaki denkliğe aykırı değil mi? 

Benim burada 50-60 yıllık bir ömrüm var. Ama sonsuz bir azaba çarptırılacağım. Bu 

adalete aykırı. Kuran’ı Kerim’deki diğer ayetlere aykırı. Allah ne diyor bize “ Yaptığınız 

misli kadar cezalandırılırsınız.” Bu mislimi? 

Sonu belli olmayan çok uzun bir süre olması, onun sonsuz olması manasına gelmez. 

Kuran’daki göndermeler dikkate alındığında cennet ve cehennemin bu dünyada 

olacağını anlıyoruz. Zira dedi ki: “ Orada yaşarsın, orada ölürsünüz ve oradan diriltilirsiniz, 

çıkarsınız.” (Araf 25) diyor Rabbimiz. Bu dünya fakat yerler bambaşka yerler, gökler 

bambaşka bir göğe dönüşüyor. Buda İbrahim suresinde yazmaktadır. 

Son saatten sonra yaşam alanımız köklü bir değişime uğruyor. Bu yeni yaratılışta gökler 

denilen, katmanlı atmosferin, diğer yaşam şartları ve üzerindeki canlıların bu yeni 

şartlara adapte olacağından Kuran’ı Kerim de bahsediyor, yeni bir beden 

verilmesinden dolayı. Çünkü gökler değişti, atmosfer değişti, bu bedenle orada 

yaşayamazsın.  

Kuran’ın fragman olarak verdiği ayetleri birleştirdiğimizde karşımıza şöyle muhteşem bir 

tasarım ortaya çıkıyor.  

Öncelikle cennet ve cehennem bu dünyada. Ancak biri sanki ayın görünen yüzü, diğeri 

de ayın karanlık yüzü. Ve aralarında bir hicap, perde var. Araf suresi 46 ve 47 de bundan 

bahsediyor. Aynı mekanı paylaşıyorlar fakat bölünmüş,  
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Doğrusunu Allah bilir….. 

 

“Ve onların aralarıda bir perde ve arafın üzerinde olanların hepsinin simalarında tanıyan 

er kişiler vardır. Henüz oraya dahil olmamış ama ümit eden cennet ashabına selam 

üzerinize olsun diye nida ederler. Onların görüşleri, bakışları ateş ashabına, 

cehennemliklere yönelince dediler ki: “Rabbimiz bizi zalim kavim ile beraber kılma” 

Bakın dünyada bir cennet cehennem düşünün. Ve Cehennem ayrı kapıları olan bir 

bölüm, yedi tane kapısı var, cezaevi gibi.  

Devam eden ayette duvarın veya o perdenin üstündekiler ile cehennemliklerin 

konuşmalarından Araf suresi 50 bahsediyor. “Ateş ashabı cennet ashabına nida etti. 

Sudan veya Allah’ın size rızıklandırdığı şeylerden bize atın.” Dediler ki: “Allah ikisini de 

nankörlere haram kıldık.” Bakın birbirlerini görüyorlarda, bir iletişim de var.  

Bu tedric edilmiş olan yer cehennemdir ve cehennemin kapılarından da Zümer suresi 71 

bahseder. “Gerçeği yalanlayanlar, nankörler bölük bölük cehenneme sürülürler. Oraya 

vardıklarında kapıları açılır.” Her kapının önünde de farklı bir bölük var. Yani her cezaya 

uygun farklı bölümlerden bahsediyor.  

Cehennemin yedi kapısı vardır. Onlardan her kapı için bir grup ayrılmıştır. Hicr suresi 44. 

Bu yedi kapının isimlerine baktığımızda müfessirler şöyle sıralamış.  

Birinci kapı Sekar’dır, Müddesir suresi 26, İkinci kapı Haviye’dir, Kariye suresi 9, üçüncü 

kapı Sair’dir, İnsan suresi 4, dördüncü kapı Huteme’dir, Hümeze suresi 5, beşinci kapı 

Leza’dır Mearic suresi 15, altıncı kapı Cahim’dir, Saffat suresi 64, yedinci kapı Nar kapısı, 

Ali İmran suresi 10. 

Bu isimlerin anlamları hem o kapılardan giren suçlunun veya suçlu grubunun cekeceği 

cezaya bir atıftır. Hemde kalacağı süreye bir atıftır.  

Mesela insan suresi 4ncü ayette “Muhakkak ki Biz o örtenler için, o küfredenler için 

prangalar, demir tasmalar ve çıldırtan bir ateş hazırladık.” Sair kapısından girenler demir 

tasmalar ve prangalardan kurtulamayıp çıldırana kadar orada kalacaktır. Peki bir insan 

çıldırdıktan sonra azap ona işler mi? 

Haviye derin çukur demektir. Siz bu çukurun dibini gördüğünüzde bitmiştir artık. Bu 

dibinde hami bir ateş olan derin çukura düşenlerin sonları bu çukurun dibinde gelecektir.  

Rabbimiz cezasının misliyle olduğundan şöyle bahsediyor: “Kim bir güzellikle gelirse, ona 

onun on katı vardır. Kim bir kötülükle gelirse, her kötülüğün karşılığı misli kadardır.” (Enam 

160) 

Sonsuz ateş dünyadaki cezanın misli olmaz. Ayrıca bakınız, “Sadece yaptığınızın 

karşılığını çekersiniz. (Tahrim suresi 7) 

Peki cehennem dünyada yapılanların misli kadarsa, oradan çıkan cennete mi 

gidecek? 

Bunu da Ali İmran suresi 24 den şöyle okuyoruz: “Kitaptan nasiplenmiş olanları görmüyor 

musun? Bunlar aralarında hükmetmesi için Kitaba çağrıldıklarında bir kısmı döneklik 

ederek ondan yüz çeviriyor. (Nede döneklik ediyor? Bunun nedeni, ateş bize sayılı birkaç 

gün dışında dokunmayacak şeklindeki inançlarıdır.) İftira edip dinlerine soktukları şeyler 

onları yanılttı.(Bakın bu düşünce günaha karşı sizi lakayt kılar.Eninde sonunda cennete 

gideceğiniz düşüncesi her türlü günaha karşı sizi lakaytleştirir, umursamazsınız. Ama 

benim son durağım cennet, cehennem gibi keskin bir ayrım olursa, o sizi daha dikkatli 

kılar. Amelleri düzgün yapmanızı sağlar, salih amellere yönlendirir. İki tane hocanız var. 

Birisi diyor ki : “49 alırsan sınıfta bırakırım.” Diğeri diyor ki: “20 de alsan, 10 da alsan, 

bütünlemeye bırakırım, biraz süründürürüm, birkaç gün yaz okuluna gidersin, sonra 

geçersin, diyor. Bu iki öğrenci hangisinin dersine daha çok çalışır?) 
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(Hud 52-11/108) 

 

 

ا يَن ۪فهيَا َما َداَمِت  َوَامَّ يَن ُسِعُدوا فَِفي الَْجنَِّة َخاَِل۪ ۪ َُّكَۜ  اَّلَّ اَء َرب ٰمَواُت َواَّْلَْرُض ِاَّلَّ َما َشٓ السَّ

اًء غَْيَ    َمْجُذوذٍ  َعَطٓ

Veemmâ-lleżîne su’idû fefî-lcenneti ḣâlidîne fîhâ mâ dâmeti-ssemâvâtu vel-

ardu illâ mâ şâe rabbuk(e)(s) ‘atâen ġayra mecżûż(in) 

 

Ve amma saadetliler… Öyle ki onlar cennettedir. Rabbinin dilediği şey hariç! 

Gökler ve yer daim oldukça onların halleri orada kalıcıdır. Verilenler kesintili 

değildir. 

 
Görüldüğü gibi cehennem ve sonu ile ilgili bir önceki ayette ne kullanılmış ise burada da aynı 

kalıp, aynı kelimeler cennet içinde kullanılmıştır. Sonlu ve sınırlı dünyada yapılanların karşılığı sonsuz 

ve sınırsız olması adalet ve hakkaniyete aykırıdır. Ayetin sonunda gelen “meczuz” kelimesi kesilmiş, 

bölünmüş demektir. Cennetinde süreleri ve içindeki nimetleri, farklı kısımları , farklı tabakaları 

olduğundan Kuran’ı Kerim bize bahseder. Dolayısıyle cennetin de isimlerinden ve bu isimlerin 

sıfatlarından o içindeki nimetleri anlayabiliyoruz. 

 

 

(Hud 52-11/109) 

 

ِءَۜ َما يَْعُبُدوَن ِاَّلَّ  فًََل 
ََّلٓ ا يَْعُبُد ٰهُٓؤ۬ ُُهْ ِمنْ  تَُك ِ۪ف ِمْريٍَة ِممَّ ُؤ۬ ُّوُُهْ  مََكَ يَْعُبُد ٰاََبٓ نَ۪صيَُبُْم  قَْبُلَۜ َوِانَّ لَُمَوف

  غَْيَ َمنُْقوٍص  

Felâ teku fî miryetin mimmâ ya’budu hâulâ-(i)(c) mâ ya’budûne illâ kemâ 

ya’budu âbâuhum min kabl(u)(c) ve-innâ lemuveffûhum nasîbehum ġayra 

menkûs(in) 

 

Artık sen, onların taptığı şeylerden belirsizliğe düşme! Onlar, ancak 

babalarının önceden taptığı gibi tapıyorlar. Ve muhakkak ki biz, onların 

nasiplerini eksiltmeden tastamam veririz. 

 

Artık sen, onların taptığı şeylerden belirsizliğe düşme! (Tevhid gibi keskin bir konuda 

Allah Resul’ü şüpheye düşür mi? Düşmese bu ayet neden inmiş? Allah resulü, onların 

taptığı putlar ile ilgili nasıl bir şüpheye düşebilir? Şüphe olan yerde iman olur mu? )Onlar, 

ancak babalarının önceden taptığı gibi tapıyorlar. (Yani bir şirk geleneği var) Ve 

muhakkak ki biz, onların nasiplerini eksiltmeden tastamam veririz. (Şimdi burada bir 

nasip kelimesi var. “Müşriklerin nasiplerini tastamam veririz.” Nerede verir? Dünyada 

verir. Bu çok önemli bir ayrım.) 

“Nasip” kelimesi, insaların dünyada çalışmaları, gayretleri sonucu elde ettikleri paydır 

ki, bunların hiçbirinde herhangi bir eksik olmayacağı önceden Allah tarafından vaad 

edilmiştir. Rabbimiz, ister müşrik olsun , ister ateist olsun, ister kafir olsun, ister müslüman 

olsun, çalışana bu dünyada karşılığını veririm diyor. Yeterki emek versin, dünyada iken 

eksiltmeden veririz diyor.  
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Müminler bu eksiltmeden vermeye bakıp ne düşünüyorlar? 

Müşriklere Allah eksiltmeden veriyor ya, adamların bir eli yağda, bir eli balda. Mütref bir 

yaşam sürüyorlar. Mütref bir yaşam sürmelerine rağmen putlara tapıyorlar. Ve bunlar 

kendilerinden iyiler, rahatlar. Konforları yerinde.  

Burada müminlerin ve Allah Resul’ünün düştüğü ikilemi anlıyorsunuz değil mi? Şirk 

koşanlar, batıl üzereler, neden bu kadar rahat yaşıyorlar? Ben tevhid, adalet üzereyim 

ben neden bu kadar sıkıntı çekiyorum?  

Buradaki ikilem, buradaki şüphe inançta değil, yaşam tarzında. Zaten ayetin devamı 

bize bunu anlatıyor.  

Müşriklerin mütref bir yaşam sürmesi, inançlarının doğru olabileceğine dair bir ikilem 

oluşturuyor. Ancak onların saltanatları babadan, dededen gelen bir zulüm düzeninin 

getirisi. Taştan putları ile doğrudan bir ilgisi yok. Onların zengin olmaları inançlarından 

dolayı değil. Senin fakir olman inançından dolayı değil. Allah’ın yasası gereği, Allah bu 

dünyada eksiltmeden veriyor. Bu yasa gereği onlar öyle yaşıyor.  

Yapılması gereken, ataları veya içinde doğdukları kültürün, ihtilaflı bir bakışla okumaktır, 

menfaatlerin üstünde. Sonradan müslüman olup Allah Resulü’ne inanan insanların 

tamamı atalar inancı ile ihtilafa düşen insanlar. Ancak insan genellikle yanlışta değil, 

doğruda ihtilaf eder. İsrailoğulları da kendilerine verilen kitabın Firavunların hayatı gibi 

bir saltanat vaad edilmesini umuyorlardı. O yüzden bir ikileme düşmüşlerdi . Bunu Araf 

129 da okumuştuk.  

 

 (Hud 52-11/110) 

 

َمةٌ  َولَقَدْ  ُْم لَ۪في  ٰاتَيْنَا ُموَٰس الِْكتَاَب فَاْخُتِلَف ۪فيِهَۜ َولَْوََّل َُكِ َبقَْت ِمْن َرب َِك لَُقِِضَ بَيَْْنُْمَۜ َوِاَّنَّ س َ

  ِمنُْه ُم۪ريٍب  َشك ٍ 

Velekad âteynâ mûsâ-lkitâbe faḣtulife fîh(i)(c) velevlâ kelimetun sebekat min 

rabbike lekudiye beynehum(c) ve-innehum lefî şekkin minhu murîb(un) 

 

Ve and olsun ki, Mûsâ’ya kitabı verdik. Oysa onda ihtilaf edildi. 

Rabbinden bir kelime geçmemiş olmasaydı onların aralarında mutlaka 

karar verilirdi. Ve muhakkak ki onlar, onda belirsiz bir ikilem içindedir.  

 
Birinci yasa, Allah dünyada çalışanan verir. İkinci yasa, Allah dünyada cezalandırmada 

acele etmez, mühlet tanır.  Yani onların mütref yaşamına bakıpda, sakın onlara 

imrenmeyin, özenmeyin, heves etmeyin. Allah’ın bir kelimesi var.  

 

“Ve muhakkak ki onlar, onda bir belirsiz ikilem içindeler.” Bu sefer müşriklerin ikilemine 

değiniyor. Bize bu dünyada Rabbimiz verdi, demek ki bizi seviyor, ahirette de verecek. 

Bu tarz bir inanç var. Bu ifade nüzulde bir sonraki ifade olan Yunus suresi 93 de şöyle 

izah edilmişti, İsrailoğulları ile ilgili.  

 

“Ve and olsun ki Israiloğulları’nı doğru bir yere yerleştirdik. Ve onları temiz olanlardan 

rızıklandırdık. Artık onlara ilim gelinceye kadar ihtilafa düşmediler. Muhakkak ki senin 

Rabbin, kıyam günü, ihtilafa düşmüş oldukları şeyde, onların aralarında karar 

verir.”(yunus 93) 

 

Ekmek elden, su gölden. Bir eli yağda bir eli balda, güzel bir yerdeler. Güzel rızıklar 
geliyor. Ne zaman ki ilim geliyor, ihtilafa düşüyorlar. O zaman şöyle düşünebilir siniz “İlim 

kötü bir şey oldu! Keşke de ilim gelmeseydi, ihtilafa düşmeseler di, diyebilirsin?  
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Ayetin devamında “onları cehenneme atar demiyor. Onları cezalandırır da demiyor. 

Yani sen haklısın, sen haksızsın demek başka bir şeydir, sen suçlusun, sen zalimsin demek 

başka şeydir, sen masumsun, sen mazlumsun demek başka şeydir. Yani karar verir, 

hakikati anlatır demiştir.  

 

Hz. Peygamber zamanındaki tepkiler aslında tüm resullere verilen tepkilerin bir benzeri. 

Hz. Musa’da bunu yaşadı, ey Muhammed diyor.  

 

Rabbin kelimesi, hayata koyduğu kaide ve kurallardan sadece bir tanesidir. Bir tanesini 

yukarıda okuduk, bir tanesini de burada okuduk. Bu da dünyada bazı konuların 

kesinlikle tam olarak ortaya çıkmaması demektir. Yani adam sonuna kadar yanlıştır 

ama rahat bir hayat yaşamaktadır. Bu tarz konular gaybi konular, ahirette tam olarak 

netleşecektir.  

 

Bu imtihan perdesi dediğimiz durum, dünyada bazı konuların kesinlikle tam olarak 

hükme bağlanmadığını, bu meyanda ihtilaflarında kaçınılmaz olacağını 

göstermektedir. İhtilaflar da Allah’ın bir yasasıdır, imtihanıdır, sünneti, hayatın bir 

gerçeğidir. İhtilafsız bir toplum olmaz. İhtilafsız bir hayat olmaz. İhtilaf zaten kötü değildir, 

kötü olan tefrikadır, fırkalara ayrılmak, cedelleşme kötüdür.  

 

İlim gelene de kadar da ihtilaf yok. Demek ki ihtilaf ilmin gereği. İlim olacak, insanlar 

bilinçlenecek, bilgilenecek, ondan sonra farklı açılardan değerlendirmeye 

başlayacaklar konuları. İşte ihtilaf buradan doğuyor.  

 

Nedeni Allah insanı farklı algılarla yani muhtelif yaratmıştır. Önemli olan ihtilafları bir 

ayrışma ve ötekileştirme vesilesi yapmamaktır. Son hükmü, kararı Allah’a bırakma 

ahlakı ihtilaftaki rahmettir.  

 

Tefrikadaki mahrumiyet, ihtilafların oluşturduğu zenginliği görememektir. Eğer biz 

ihtilaftaki zenginliği göremez isek tefrikadaki mahrumiyeti yaşarız. Tarih bunun örnekleri 

ile doludur.  

 

Muhatabın belirsiz bir ikilemde olması onları ötekileştirme sebebi değil, rahmet ve 

merhametle yaklaşma vesilesi kılınmalıdır.  

 
(Hud 52-11/111) 

 

يَ  ا لَُيَوف ِ َُّه بَِما يَْعَملُوَن َخ۪بيٌ َوِانَّ ّلُُكًّ لَمَّ الَهُْمَۜ ِان َُّك َاَْعَ ُْم َرب   ْنَّ

Ve-inne kullen lemmâ leyuveffiyennehum rabbuke a’mâlehum(c) innehu bimâ 
ya’melûne ḣabîr(un) 

 

Ve muhakkak ki Rabbin, onların amellerinin karşılığını tastamam 

verecektir. Muhakkak ki O, onların amellerinden haberdar olandır.  

 
Bakın! Yukarıda ne dedi? Sen sadece tebliğ et. Burada ne dedi? Hesap sorucu olarak 

Allah yetir. Sen hesap sorma dedi.  

 

109 ncu ayette tebliğ ve davet sorumluğu Hz. Peygambere hatırlatılırken, burada da 

müminlerin neyi yapıp neyi yapamayacağından bahsediyor, çizgilerini çiziyor.  
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Burada ise Allah’ın herkesin ne yaptığını, niçin yaptığını, neden yaptığından haberdar 

olduğunu hatırlatmıştır. Ve hiçbir mümin Allah adına hesap sorucu, Allah adına ceza 

kesici olmasın. Muhtelif görüşleri, ihtilafları teke indirmek isteyenler tevhid adına, Allah 

adına, hesap sorucudur, hepsini aynı kefeye koymak ister.  

 
Rad 40’ı hemen hatırlayalım. “Sana düşen sadece tebliğdir ve hesap bizim 

üzerimizedir.” 

 

 
(Hud 52-11/112) 

 

َُّه ِبَما تَْعَملُوَن بَ۪صيٌ  َۜ ِان ٓ ُاِمْرَت َوَمْن ََتَب َمَعَك َوََّل تَْطغَْوا تَِقْم مََكَ   فَاس ْ

Festakim kemâ umirte vemen tâbe me’ake velâ tetġav(c) innehu bimâ 

ta’melûne basîr(un)   

 

O halde sen ve tevbe dene kimseler emrolunduğunuz gibi istikamet 

üzere olun! Ve aşırı gitmeyin! Muhakkak ki O, yaptıklarınızı çok iyi 

görendir. 

 

Burada da “Tevbe eden kimselerle birlikte Ey Muhammed sende emrolunduğun gibi 

istikamet üzere ol. Ve aşırı gitmeyin”diyor. Burada müslümanlara neden “istikamet üzere 

olun”deniyor.  

 

Bakın 112 “fe” harfi ile başlıyor. Buradaki “fe” harfi üstteki ayetlerle bunu birbirine 

bağlıyor. Yani söz konusu emrin, yukarıdan gelen emirlerin devamı olduğunu ifade 

etmektedir. Demek ki Hz. Peygamber ve müminler bir konuda aşırı gitmişler ki, ayette 

hem aşırı gitmemeleri gerektiği hem de önceden tevbe ettikleri gibi yine istikamete 

dönmeleri emredilmiş. 

Zira insanların ihtilaflarını ötekileştirme sebebiyle dini tebliğde, davette bir aşırı gitme her 

zaman, her dönem olabilir. Artı tekvir etme hastalığı, her an bu virüsün her müslümana 

bulaşma ihtimali vardır. Bu da istikametten i nsanı uzaklaştırır. Artı zengin mütreflere 

meyletme her dönem insanda olabilir. Yani israf içinde yaşayan, dünya kaynaklarını 

tüketen insanlara müminlerin meyli , bunlara özenmesi her dönem olabilir. Bu da insanı 

istikametten çıkartıyor, istikamet açısının değişmesine sebep oluyor.  

Buradaki taşkınlık ve aşırılığı mütref zorbalara meyletmek ve hesap sorucu olarak bu 

zihniyetin hesap sorucu olup, ihtilafları görmezlikten gelmesi , onları zenginlik olarak 

görmeyip ayrık otu gibi onları yoketme arzusunun bir yansıması olarak biz burada 

okuyoruz. Bunun karşılığını Hud 118 de ifade edeceğiz.  
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(Hud 52-11/113) 

 

ُُكُ النَّاُرر َوَما َوََّل  يَن َظلَُموا فَتََمسَّ ۪ ونَ لَُُكْ ِمْن دُ  تَْرَكُنٓوا ِاَٰل اَّلَّ ِ ِمْن اَْوِلَيٓاَء ُُثَّ ََّل تُْنَْصُ   وِن الل ٰ

Velâ terkenû ilâ-lleżîne zalemû fetemessekumu-nnâru vemâ lekum min 

dûni(A)llâhi min evliyâe śümme lâ tunsarûn(e) 

Ve zalimlere meyletmeyiniz! O takdirde ateş size de dokunur. Sizin 

Allah’ın astında evliyanız yoktur. Sonra size yardım eden de olmaz. 

 

Burada hitap müminleredir. Çok muazzam ilke bir ayet. Hangi insan zalime meyleder? 

Zulüm kötü bir şey değil mi? 

Sokağa çıkalım insanlara soralım. Bazı zulüm örnekleri verelim. Kim onların yanında olmak 

ister, kim onlara meyletmek ister, kim onlar gibi olmak ister. Kim zalime özenir.  

Burada zalime meyletmek, zalimlerin yaşantılarını, onların inançlarına bağlamamıştır. 

Çünkü “ sizin Allah’ın astında evliyanız yoktur” diyerek. Mekkeli müşrikler Allah’ın astındaki 

evliyalarına zenginliklerini, kudretlerini bağlıyorlardı, Allah bağlamamıştır. İnançla bunun 

bir alakası yok. Alakası “dünya yaptıklarınızın tam karşılığını veririz” ile alakalıdır.  

Allah’ın astındaki evliye inancı veya diğer aracı put inançlarının altında yatan asıl sebep, 

Allah adına kararlar vermek, Allah adına hüküm kesmek, hesap sormak, asıl amaç 

budur. Buradan bir menfaat ve güç devşirmektir. O yüzden Allah Resulü’ne sürekli 

söylüyor : “Sakın hükmü sen verme, hüküm veren olarak Allah yeter”diye. “Sen sadece 

tebliğ et, hüküm Allah’ın işidir.” Sende kendini onlar gibi bir ruhban haline getirme diye. 

Din üzerinden insanlara tahakküm kurma, buradan bir menfaat devşirme diye.  

Allah’ın astında sizin herhangi bir evliyanız yoktur ifadesi, kulların Allah ile aldanmalarına 

engel olup, kula kulluğu bitirmek içindir. Onlara kul olmanıza gerek yok. Şirk inancı aracı, 

kayırıcı, sınıfsal bir zihnin tezahürü olduğu için sadece zulüm üretir. Oradan kula kulluğu 

arttırır.  

Bakın! Müşriklerin gücü zenginlikleri ile oluşan mütref yaşamlarının sebebi  olarak lanse 

edilen aracı, kayırıcı put ve evliya inancı burada yine reddedilmiştir.  

Önceki ayetlerde kıssaların anlatılması, anlatılma amacı 113ncü ayette açıklanmıştır. 

SAKIN ZALİMLERE MEYLETMEYİN! ATEŞ SİZE DE DOKUNUR. 

Zalimler zengin ve güçlüler, ölçüde ve tartıda hile yaparlar, tıpkı Medyen gibi. 

Mütecavizdir Hud kavmi gibi, seyahat özgürlüğüne mani olan zorbalardır, Semud gibi, 

insanı küçümser, kas sistemini, saf sistemine tercih eder Ad ve Nuh kavimleri gibi. Elit kesim 

oluştururlar, insanları bu seçkinci tabakaya, kendilerine benzetmek için bunu da 

imrendirirler, Firavun ve ailesi gibi. Zalim mütrefler illegal, bencil yaşamlarını imrendirme 

yoluyla legalleştirirler, doğal hale getirirler. Niçin bunu yapıyorsun dediğinde, “ Herkes 

benim yaptığımı yapmak istiyor, herkes benim gibi olmak istiyor”diyor. Bu kılıf, 

usulsüzlüğün doğru bir şeymiş gibi lanse edilmesini sağlamak içindir.  

Peki,  zulüm, zalimlik kötü ise insanlar ona neden meyleder? Cevabını Hud suresi 116 

verecektir.  

Zalime yaklaşmak, ateşe yaklaşmak. Burada böyle bir metafor kullanmış, Kuran’ı Kerim. 

Dikkat edilirse ateş cümlenin öznesi durumunda. Yani “yanarsınız”demiyor, ateş sanki bir 

özne gibi geliyor size dokunuyor. Ateşin canlı bir varlık gibi hareket edip insanlara 

dokunması, ateş metaforunu da çok veciz bir hale getirmiş Kuran’ı Kerim. Şöyle ki ateş 

temas ettiğini yakar. Yakınlara sıçrar ve yayılarak her güzel şeyi kül eder. Her emek verilen 

şeyi yok eder.  
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Bakın bu metafor nasıl sosyolojik bir manaya geliyor. Toplumu ve emek ile yapılan her 

güzel şeyi kül eden ateşin karşılığı ayette zulümdür. Ateş metaforunun hakikati zulümdür. 

Provokatörler ormanı küçük bir kıvılcımla yok eden kundakçılardır. Böyle bir kaosta her 

kes her an katil olabilir veya hırsıza dönüşebilir. Ateş topluma yayıldı mı, artık sizin 

masumiyetiniz kalmaz. Her an her suçu işleme potansiyeline çıkabilirsiniz. O yüzden 

burada “ateş size de dokunur”derken o pasif iyilere seslenmektedir.  

Burada Hz. Lut’un dediği gibi, toplumun içerisinde bu ateşin, kaosun yayılmaması için aklı 

başında, reşit şahsiyetlere ihtiyaç vardır. Hani Hz. Lut diyordu ya “içinizde hiç reşit biri yok 

mu?”diye.  

Toplumu yakan bir kaos oluştuğu zaman yakın bir evliya bile bulamazsınız. Allah ta yardım 

etmez. Çünkü siz gerektiği zaman ödevinizi yapmadınız.  

Zalimlere meyletmeyin şeklindeki hitabın muhatabı zalimler değil, iyiye, hayra 

yönelmeyen, davet edilen  müminlerdir. İstikamet üzere olması istenenlerdir.  

Bir müminin sadece kötülükten uzak durmak bu ayete göre korumaz. Ateş gelir kapınıza 

dayanır. Ben istediğim kadar ateşten uzak durayım. O toplumda bir salgın haline gelip, 

virüs gibi yayılacak ve senin kapınıda çalacaktır. Mümin iyi olana, marufa yönelip, ıslah 

edici ameller ortaya koymalıdır.  

Pasif iyiler toplumu kasıp kavuran , ötekileştirip kin ve düşmanlığı ihtilaflar üzerinden 

besleyenlere kesinlikle itibar etmemelidir. Onlara meyletmemelidir. Bunun aksine salih 

ameller ortaya koymalı ve salih amel koyanlara meyletmelidir. Yoksa toplumu kuşatan 

ateş er ya da geç pasif iyilerin kapısına da dayanacaktır. Bu durumda pasif iyiler bile 

evliya aramaya başlayacaktır. Kuzu görünümlü kurtlar toplumun içine girdiğinde ve 

yangın her yanı sardığında artık yardım eden de olmaz.  

Çözüm: Hayatımızdaki öncelikleri değiştirmek. Bu parametre değişimi mütref zalimler gibi  

olmaktan, onlara özenip meyletmekten bizi korur. Yani bizim için öncelikli olan nedir, 

değerli olan nedir, bir numara olan nedir? Eğer ben mütref zalimlerin istediklerini 

istiyorsam ben onlara meylediyorum, ben onlara özeniyorum, ben onlar gibi olmak 

istiyorum. O yüzden bu ciddi bir parametrik değişim istiyor.  

Zalimler kötülüğe kötülükle cevap verirken, müminler kötülüğe iyilikle, güzellikle cevap 

verir. Böylece kötülüğü defeder. Bunu Fussilet suresi 34 de okuduk. Böyle yaparsak, 

seyyatlar yerini hasenata bırakır. “Kötülüğü iyilikle defet, bakarsın hasmın, hısmın 

oluvermiş” 

 

(Hud 52-11/114) 

 

 

َّْيِلَۜ ِانَّ  َوَاِقمِ  َاِر َوُزلًَفا ِمَن ال لٰوَة َطَرَِفِ الْنَّ ـَٔاِتَۜ ٰذَِلَ ِذْكٰرى  الصَّ ي ِ نَاِت يُْذِهْْبَ السَّ الَْحس َ

اِك۪ريَنْۚ    ِلّلَّ

Veakimi-ssalâte tarafeyi-nnehâri vezulefen mine-lleyl(i)(c) inne-lhasenâti 

yużhibne-sseyyi-ât(i)(c) żâlike żikrâ liżżâkirîn(e) 

Gündüzün iki tarafından ve gecenin gündüze yakın kısımlarında salatı 

ikame et. Muhakak ki haseneler, seyyiatı giderir. İşte bu, zikredenler için 

bir zikirdir.  

 
Taraf demek, bir şeyin bölümlerinden birini anlatmaktır. Gündüzün iki tarafı, iki 

bölümünü anlatıyor. Salatın ikamesi namaza durmaktır. Burada ayet  namaza 

durulması gereken iki bölümden bahsetmiş. Hangi bölümün neresi olduğundan 

bahsetmemiş, sayı vermemiştir. 
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Gündüzün iki tarafı, hangisi, neresi ?  Onu da İsra suresi 78 den okumuştuk. İlk tarafı, 

güneşin tam tepede iken artık batmaya doğru dönmeye başladığı zamandır. 

 
İkinci tarafını da Rum suresi 18 de bahsetmiştir. Güneş batmadan önce kılınması 

gereken namaz ikinci tarafı oluşturmaktadır. İki tarafı Kuran’ı Kerim bu şekilde ortaya 

koymuş oldu.  

 

Kuran’ı Kerim’de beş vakit namaz yok demek başka bir şeydir, Kuran’ı Kerim’de beş 

vakit namazı göremedim demek başka bir şeydir. Her şey açık-mübin bir şekilde 

önümüzde duruyor.  

 

“Gecenin züleflerinde”, zülef yakınlık anlamında olan zülfenin çoğuludur. Manası 

gecenin gündüze yakın vakitleri demektir. Yakınlık gündüzün aydınlığının, gecenin 

karanlığına karışmasıyla anlaşılır. Alacakaranlık dediğimiz noktalar.  

 

Bu ayetteki zülef, zülfenin çoğuludur ve Arapça da çok “en az üçten başlar” O zaman 

gündüzün iki tarafı, gecenin zülefi dediğiniz zaman. Bunun en az beş olmak 

zorunluluğunun dilsel delilidir.  

 

Zaten farzlar asgari olan değil mi? En az yaptığımız değil mi? Bu ayet en az günde beş 

defa Allah’ı zikretmekten bahsediyor.  

 

Buradaki tartışma günde kaç vakit namaz olduğu değil, hangisi ikindi, hangisi akşam 

olduğudur. Rabbimiz bunları nerede tarif etmiş. Böyle bir tartışma var.  

 

Bu ayetteki ifadeden ikisi gündüzün taraflarında, üçü de gecenin eteklerinde olmak 

üzere asgari beş vakit namaz emredilmiş olduğu açıkça anlaşılmaktadır. 

 
Hud 114 te “haseneler, seyyiatı giderir” diyerek güzelliklerin, kötülükleri ve çirkinlikleri 

gidereceği ilkesini de günde beş defa insanın hatırlaması gerektiği  üzerinden bir örnek 

verilmiş. Kötülüğü iyilikle defetme erdemi gibi Kuran’i ilkeler yani bu ayetler, insan bu 

ilkeleri  kendisine hakkı ile telkin ederse, o zaman salatı ikame etmiş oluyor.  

 

Namazı hakkıyla ikame etmiş  biri zulme yaklaşmaz ve zalime meyil etmez. Mesela; Ben 

kendime günde beş defa diyorum ki: “Sakın zalimlere meyletme, ateş bana da 

dokunur” Bunu kendime sürekli hakkıyla telkin edersem, ben onların yanından 

geçmem, sokağına girmem. Ancak salat bir rükünleri dönüşüp okunan ayetler bir 

hatırlatma olmaz ise gaflet ağır basabilir.  

 

Namazda yaptığı kötülükleri düşünen ve bunları telafi etmek için iyiye, hayra 

yönelmesine gerektiğine karar veren biri için namaz aynı zamanda bir intifar ve tevbe 

vesilesi haline geliyor. Kendinizi dinleyerek bir özeleştiri yapıyorsunuz: “Ben bugün ne 

yaptım, ne hata yaptım. Bir daha yapmayayım veya bunları telafi etmek için neler 

yapabilirim.” Bakın bir anda namaz kendimize yaptığımız duaya dönüşebilir.  

 

Hayatı ayağa kaldırmasından dolayı salate, ekîmûs salate, yukumü, saimu, kelimeleri 

ile birlikte sürekli geçmektedir. Namazda okuyup kendimize telkin etmemiz gereken 

başka bir ilkede Hud suresinin 115nci ayetidir.  
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(Hud 52-11/115) 
 

۪ننيَ  َ ََّل يُ۪ضيُع َاْجَر الُْمْحس ِ   َواْصَِبْ فَِانَّ الل ٰ

Vasbir fe-inna(A)llâhe lâ yudî’u ecra-lmuhsinîn(e) 

 

Ve sabret! Muhakkak ki Allah, muhsinlerin ecrini zayi etmez. 

Bir vaat, bir yasa daha geldi. Muhsin, sürekli ihsanda bulunan demektir. İhsan yaptığı işi 

en iyi, en güzel biçimde noksansız yapmak demektir veya noksansız yapmaya 

çalışmaktır. Elinden gelenin en iyisini yapmak demektir. İhsan kelimesi husun kökünden 

türemiştir, ahsene fiilinden mastardır. Muhsin kelimesi de bu fiilin ismi failidir. Yani bunu 

sürekli yapan, bunu ahlak haline getirendir. Yaptığını dört dörtlük yapmaya çalışan. 

Kötülükleri , yanlışları ihsanla savuşturanlar muhsinlerdir. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar. 

Sabır pasif bir bekleme değil, muhsin olabilmenin şartıdır. Yaptığını dört dörtlük 

yapabilmek sabır gerektirir. İnsanların faydasına yaptığı işi sabırla en güzel bir niyet ve 

biçimde yapanın ecri asla zayi olmaz. Allah’ın vaadi var.  

Mesela: Allah Resulü’ne soruyorlar ihsan nedir diye. O da, “sürekli Allah seni görüyormuş 

gibi hareket etmektir.” Yani sürekli bir denetim altındasınız. Biri sürekli teftiş ediyor, 

denetliyorsa, ben yaptığım işi baştan savma yapabilir miyim? Üstün körü yapabilir miyim? 

Boş verebilir miyim? Gecenin bir yarısı da yapsam o işi dört dörtlük yapmaya çalışırım. 

Çünkü beni gören var. Yaptığımdan haberdar olan var.  

Bakın bir müteahhit düşünün. Beton atacak, betona demir döşeyecek. Onu kimse 

görecek mi? Yok. Gitti.  

Veya bir işçi düşünün o demirleri bağlayacak. O bağı sıkı veya gevşek yapsa, kimse 

görecek mi? Zaten iki dakika sonra beton dökülecek. İşte muhsin insan kimse görmese 

de onu dört dörtlük yapan insandır. 

Peki bu nasıl kötülükleri iyiliğe çeviriyor? İşte deprem olduğunda, insanlar öldüğünde 

senin attığın o tek düğüm bir çok canı kurtararak, yaptığın muhsince davranış yani iyilikler 

kötülükleri defetmiş oluyor. Kötülükleri iyilikle defetmek böyle bir şeydir.  

Günde beş vakit kendimize hatırlatacağımız ikinci ilke de Hud suresi 115 nci ayettir. 

Yaptığını ve söylediğini en güzel, en doğru biçimde yap ve söyle telkinidir. 

 

 

(Hud 52-11/116) 
 

ْن َاَْنَْينَا ََكَن ِمَن الُْقُروِن ِمْن قَْبِلُُكْ ُا۬ولُوا بَِقيٍَّة يَْْنَْونَ  فَلَْوََّل   َعِن الَْفَساِد ِِف اَّْلَْرِض ِاَّلَّ قَ۪ليًًل ِممَّ

يَن َظلَُموا َمٓا ُاتْرِفُوا ۪فيِه َوََكنُوا ۪ ََّبَع اَّلَّ   ُمْجرِ۪منيَ  ِمْْنُْمْۚ َوات

Felevlâ kâne mine-lkurûni min kablikum ulû bakiyyetin yenhevne ‘ani-lfesâdi fî-

l-ardi illâ kalîlen mimmen enceynâ minhum(k) vettebe’a-lleżîne zalemû mâ 

utrifû fîhi vekânû mucrimîn(e) 

Oysa -kurtardıklarımızın çok azı dışında- sizden önceki nesillerden 

fesattan nehyeden bakiye sahipleri yeryüzünde olsaydı ya! Mütreflik 

içindeki zalimlere tabi oldular. Ve mücrimler oldular. 
 
Mütref, dilediğini yapan ve nimetleri bencilce israf eden. Rahat ve şımarıklığı için her türlü 

azgınlığı sergileyen manasına geliyor. 
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Dünya kaynaklarını bencilce tüketerek semiren, dünyayı çocuklarından miras aldığını 

unutup, kendi mülkü zannedenler için kullanılıyor. Bundan dolayı ahlaki bir endişesi 

taşımayan, zevke dayalı yaşam süren herkes Kuran’a göre mütreftir. 

 

Hud suresi 113ncü ayetten buraya kadar bahsedilenlerin ve müminlerin bile bu mütref 

zalimlere meyletme tehlikesinden bahsettiği kişiler de bunlardır. Yani dünya kaynaklarını 

bencilce sömüren zalimlerdir. Çünkü bunu yaparsan zulmetmiş oluyorsun. Hakkı olanların 

hakkını aldığınız için.  

 

İnsanı zulme, suça sürükleyen mütref yaşam tarzıdır. Bu imrenilen, özenilen değil, uzak 

durulması gereken bir ateş misalidir. Bakınız Hud 113.  

 

Buradaki “bakiye sahipleri” dürüstlüğü, erdemi, insani değerleri, her türlü kirli, kanlı haksız 

menfaate tercih eden muttakilerdir. Maddiyattan ziyade insan biriktiren, insanlığı, insani 

değerleri çoğaltanlardır, bakiye sahipleri.  

 

 
(Hud 52-11/117) 

 

َُّك لِ    هُيَِّْلَ الُْقٰرى ِبُظَْلٍ َوَاْهلُهَا ُمْصِلُحونَ َوَما ََكَن َرب

Vemâ kâne rabbuke liyuhlike-lkurâ bizulmin veehluhâ muslihûn(e) 

 

Halkı ıslah ediciler olduğu hâlde, Rabbin haksızlıkla şehirleri (halkları) helak 

etmez. 
 

Bu ayet En’am 31, Enfal 33 ve Kassas 59. ayetlerle birlikte okunmalıdır. 

 

 

 (Hud 52-11/118) 

 

 

ًة َواِحَدًة َوََّل يََزالُوَن ُمْختَِل۪فنَير  َُّك لََجَعَل النَّاَس ُامَّ اَء َرب   َولَْو َشٓ

Velev şâe rabbuke lece’ale-nnâse ummeten vâhide(ten)(c) velâ yezâlûne 

muḣtelifîn(e) 

 

Rabbin dileseydi bütün insanları tek bir ümmet yapardı. (Fakat) onlar 

anlaşmazlığa düşmeye devam ederler. 
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Doğrusunu Allah bilir….. 

 

 

 

(Hud 52-11/119) 

 

َمُة َرب ِكَ  ِاَّلَّ  ْت َُكِ َِلَ َخلَقَهُْمَۜ َوتَمَّ َُّكَۜ َوَِّلٰ َ ِمَن الْ  َمْن َرِحَم َرب ۪عنيَ ََّلَْملَـَٔنَّ ََجََّنَّ   ِجنَِّة َوالنَّاِس َاَْجَ

İllâ men rahime rabbuk(e)(c) veliżâlike ḣalekahum(k) vetemmet kelimetu 

rabbike leemleenne cehenneme mine-lcinneti ve-nnâsi ecme’în(e) 

 

Ancak Rabbinin merhamet ettikleri hariçtir. Zaten (Rabbin) onları bunun için 

yaratmıştır. Rabbinin, “Şüphesiz ki cehennemi bütünüyle insanlar ve cinlerle 

dolduracağım!” sözü yerini bulmuş (olacak)tır. 
 

 

(Hud 52-11/120) 

 

 

ُسِل َما نُثَِب ُت ِبه۪  َوّلُُكًّ  فُٰؤاَدَكْۚ َوَجٓاَءَك ِ۪ف ٰهِذِه الَْحقُّ َوَمْوِعَظٌة  نَُقصُّ عَلَْيَك ِمْن َانَْبٓاِء الرُّ

  ِللُْمْؤِم۪ننيَ  َوِذْكٰرى

Vekullen nekussu ‘aleyke min enbâ-i-rrusuli mâ nuśebbitu bihi fu-

âdek(e)(c)vecâeke fî hâżihi-lhakku vemev’izatun veżikrâ lilmu/minîn(e) 

 

Elçilerin haberlerinden* senin kalbini pekiştireceğimiz her şeyi sana anlatıyoruz. 

Bunlarda sana gerçeğin bilgisi, müminlere de bir öğüt ve (gerçeği) hatırlatıcı 

(mesaj) gelmiştir 
 

Buradaki min edatı Hz. Muhammed’e vahyedilen kıssaların bütün peygamberlerin 

hayatlarını içermediğini göstermektedir.  

 

 

 

 
(Hud 52-11/121) 

 

َۜ ِانَّ عَاِملُوَنر  يَن ََّل يُْؤِمنُوَن اَْعَلُوا عَٰٰل َمََكنَِتُُكْ ۪   َوقُْل ِلّلَّ

Vekul lilleżîne lâ yu/minûne-’melû ‘alâ mekânetikum innâ ‘âmilûn(e) 

 
İman etmeyenlere de ki: “Bulunduğunuz yerde (elinizden geleni) yapın! Şüphesiz 

ki biz de (görevimizi) yapacağız! 
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Doğrusunu Allah bilir….. 

 

(Hud 52-11/122) 

 

  َوانْتَِظُرواْۚ ِانَّ ُمنْتَِظُرونَ 

Ventazirû innâ muntazirûn(e) 

 

Bekleyin! Şüphesiz ki biz de bekleyenleriz.” 
 

 
(Hud 52-11/123) 

 

 

 ِ ٰمَواِت َواَّْلَْرِض َوِالَْيِه يُْرَجُع اَّْلَْمُر ُُكُّهُ  َولِل ٰ ْ عَلَْيِهَۜ َوَما َربَُّك ِبغَ  غَْيُب السَّ  اِفٍل ََعَّافَاْعُبْدُه َوتََوُكَّ

  تَْعَملُونَ 

Veli(A)llâhi ġaybu-ssemâvâti vel-ardi ve-ileyhi yurce’u-l-emru kulluhu fa’budhu 

vetevekkel ‘aleyh(i)(c) vemâ rabbuke biġâfilin ‘ammâ ta’melûn(e) 

 

Göklerin ve yerin [gayb]ı (bilinemeyeni) yalnızca Allaha aittir.  Her iş yalnızca 

O’na döndürülür. Öyle ise O’na kulluk et ve O’na güven! Rabbin yaptıklarınızdan 

asla habersiz değildir. 
 

 

 

 


