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İniş Sırası :46 Tertip Sırası :56 Ayet Sayısı :96 İndiği Yer : Mekke 
 
Mekke döneminde inmiştir. 96 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elvâkı’a” kelimesinden almıştır. 
Vâkı’a, gerçekleşen, meydana gelen olay demektir. Burada kıyameti ifade etmektedir. Sûrede başlıca, 
kıyametin kopmasından önceki ve sonraki dehşetli hâller ve insanların amellerine göre içinde yer alacağı 
gruplar konu edilmektedir. 
 
Mushaftaki sıralamada elli altıncı, iniş sırasına göre kırk altıncı sûredir. Tâhâ sûresinden sonra, Şuarâ 
sûresinden önce Mekke’de nâzil olmuştur. Sadece 81-82. âyetlerinin Medine’de indiği rivayet edilmiştir; 
fakat bunların önceki ve sonraki âyetlerle konu ve üslûp açısından bir bütün oluşturması bu rivayetin 
gerçekliğinde tereddüt uyandırmaktadır (Derveze, III, 100). 
 
 

 میحرلا نمحرلا هللا مسب
Bismilahirrahmânirrahîm 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 

(Vâkıa 46/1) 

َُةعِقاَوْلا	َِتَعقَو	َاذِا ۙ 	
İżâ veka’ati-lvâki’a(tu) 

O vâkıa  vuku bulduğu zaman. 
Kur’an’ı Kerim,  olan, meydana gelen, olması gereken şeye  vâkıa diyor. 

Neden birine vâkıa diyor da diğerine son saat diyor? Çünkü biri zamanı ile ilgili, biride olayın mahiyeti ile 
ilgili. Zamanını biz bilemiyoruz, acaba orada ne yaşayacağız, o zaman oradaki vâkıa yı anlatacak bize. 

Birde bunun hakikaten olacağı var. Onada Rabbimiz “hakka” diyor. Hakka suresinde okuduk, yani 
yalanlanmayan, gerçekten olacak olan bir saat var, ona hakka diyor, bunun zamanı ile ilgili saati 
kullanıyor, mahiyeti ile ilgili vâkıa’yı kullanıyor. 

Peki neden Kur’an’ı Kerim’de son saat vurgusu yapılır? Çünkü insanoğlu dönem dönem dünyevileşir, 
dünya sevgisi kabarır. Elimize biraz imkan geçer hemen değişiriz. Ölüm var, hesap var, ahiret var. Sürekli 
hatırlatma ihtiyacı duyuyor Kur’an’ı Kerim. Bu ihtiyaca binean bunu değişik boyutları ile değişik yönleri ile 
bize aktarıyor. 

 

 

VÂKIA  SURESİ 
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(Vâkıa 46/2) 

ٌَةبِذاَك	اَھَِتعْقَوِل	َسَْیل ۢ 	
Leyse livak’atihâ kâżibe(tun) 

 

O vuku bulduğunda yalanlayan kalmayacak. 
Demek ki yalanlayanlar var. Demek ki hesabını veremeyecek bir hayat yaşamışlar ve o yüzden hesap 
günü yokmuş gibi davrananlar var. 

 

(Vâkıa 46/3) 

ٌَةعِفاَرٌ	ةَضِفاَخ ۙ 	
Ḣâfidatun râfi’a(tun) 

Alçaltır, yükseltir 
Ne alçaltır? Ne yükseltir? Ne alçalır? Ne yükselir? Vuku bulacak o olay, alçaltır, yükseltir. 

Bazı meallerde kimilerini alçaltır, kimilerini yükseltir deyip, bunun manevi birşey olduğu, cennetlik ve 
cehennemlikler olduğundan bahseder. Fakat arapçasında kimileri diye bir şey yok. 

Bu hareketi bir sonraki ayet bize açıklamaktadır. 

 

(Vâkıa 46/4) 

ۙاHجَر	ُضَْرْالا	ِتَّجُر	َاذِا 	
İżâ rucceti-l-ardu raccâ(n) 

 

O zaman arz şiddetli bir sarsıntıyla sarsılmıştır. 
O zaman ne alçaldı, ne yükseldi ? Burada küresel özellikli, devasal depremlerden bahsedildiğine göre, 
son saatin alçaltıp, yükselttiği devasal levha tektoniği dir. Bildiğiniz gibi taşküre çatlaklardan oluşuyor, fay 
hatları dediğimiz ve bu taşküreyi oluşturan devasal kütlelerin alçaltıp yükseltilmesi devasal depremlere 
sebep olur. 

Bunun sonucunda: 

Levha tektoniği, yerkürenin en dış kısmı olan yer kabuğunun yapısını ve buradaki hareketleri izleyen bilim 
dalıdır. Levha hareketleride denilmektedir. Karaları meydana getiren ve aynı zamanda okyanusların 
altında devam eden yer kabuğu bütün değildir. Levha adı verilen parçalara bölünmüştür. Mantoda 
sıcaklık ve basıncın etkisiyle oluşan konveksiyonel akıntılar vardır. Bu akıntılara bağlı olarak levhalar, 
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üzerlerindeki kıtalarla birlikte magmanın akıcı olan üst kısmında hareket eder. Levhaların hareketlerinde 
yer kabuğunun bütün bu özellikleri rol oynar. Levhalar ortalama olarak yılda birkaç santimetre ölçeğinde 
hareket ederler (Bu kayma en uç örnek olan Pasifik levhası için yılda 15 santimetreye ulaşmaktadır). 
Hareket halindeki levhaların birbirleri arasında üç tür ilişkisi olabilir. 1) Yaklaşma, 2) Uzaklaşma, 3) Yan yana 
kayma. Yeryüzünün alanı sabit olduğuna göre yaklaşma sınırlarında bir miktar levha yüzeyinin yok olması, 
uzaklaşma sınırlarında ise yeni levha yüzeyi yaratılması gerekmektedir. Bu nedenle birinci tür levha 
sınırlarına 'yıkıcı', ikinci tür sınırlara ise 'yapıcı' sınırlar adı verilir. Üçüncü tür, 'yanal doğrultulu' ya da 
'dönüşüm' (transformation) sınırlarıdır. 

Dünyanın katı olan en üst katmanı Litosfer (Taşyuvar), onun en üst kesimi ise Kabuk adı ile bilinir.  

Litosferi birbirinden farklı yönlere hareket eden birtakım parçalardan oluşmaktadır. Levha (Plate) adı 
verilen bu Litosfer parçalarının milyonlarca yıldır süregelen hareketleri kıtaların ve okyanusların oluşmasına 
ve bu uzun süreçte Dünyamızın şeklinin sürekli olarak değişmesine neden olmuştur. Jeolojinin levhaların 
hareketlerini inceleyen dalına Levha Tektoniği adı verilmektedir.Aşağıdaki harita bugün dünyamızdaki 
başlıca levhaları göstermektedir 

Genellikle senede birkaç santimetre mertebesinde olan levha hareketleri bilhassa levha sınırları boyunca 
kayaların sıkışmasına, gerilmesine, kaymasına ve şiddetle deforme olmasına yolaçmaktadır. Bu 
hareketler sonucunda kayaların belli düzlemler boyunca kırılmasına Faylanma,faylar boyunca biriken 
enerjinin boşalmasına da Depremadı verilmektedir. 

Levha tektonigi kuramina gore litosfer olarak adlandirilan yerin ust kismi (kabuk+ust manto) parcalara 
(levhalara) bolunmustur. Yer icindeki isi kaynagI nedeniyle manto icinde olusan termal konveksiyon 
hareketleri, yuzeyde bulunan levhalarin hareketinin temel nedenidir. Isinarak yukselen manto malzemesi 
yukseldikce sogur ve dogal olarak yerin iclerine dogru tekrar batar. Bu konveksiyon hareketi bircok 
konveksiyon hucresi icinde gelisir. Ancak, levhalarin hareketini saglayan bu olay daha karmasiktir ve 
litosfere etkiyen cesitli kuvvetlerin kontrolunde meydana gelir. Deprem ve Volkanik hareketin nedeni 
budur. 

Levhaların birbirleriyle etkileşimleri bakımından levha hareketlerini 3 ana başlıkta toplayabiliriz. 
Uzaklaşma-ayrılma; yakınlaşma-çarpışma; yanal yer değiştirme-sıyırma. Bu hareket türleri, aynı zamanda 
bu sınırlarda oluşan depremlerin ve volkanik faaliyetlerin niteliklerini de belirler 

Uzaklaşan levhalar arasında Litosfer çok ince olduğu için, buralarda büyük depremlere yol açacak enerji 
birikimleri olmaz. Buradaki depremlerin odakları çoğu zaman yüzeye yakındır. 

Yakınlaşan-çarpışan Levhalar (Convergent Plates) 

İki okyanusal levhanın karşılaşmasında da, yine bir levha diğerinin altına dalar. Yukarıdakine benzer 
şekilde yüzeye çıkan magma okyanus tabanında yanardağlar oluşturmaya başlar. Eğer bu aktivite 
devam ederse, yanardağ okyanus yüzeyini aşabilecek yüksekliğe erişir ve adalar oluşur. Filipinler'deki 
birçok volkanik ada bu şekilde oluşmuştur. 

İki kıtasal levhanın karşılaşmasında ise, genellikle levhalardan hiçbiri diğerinin altına dalmaz. Levhaların 
arada sıkışan bölümleri yeni dağlar oluşturur. Himalayalar'ın halen süren oluşumu buna iyi bir örnektir. 

Antik süperkıtta Pangea ve onun çevresinde görülen ve bugünün Pasifik Okyanusu'nu oluşturacak olan 
Panthalassa Okyanusu görülmektedir. 

Kuzey'de Laurasia isimli bugün kü Kuzey Amerika ve Avrasya Kıtaları'nı içine alan büyük bir kııta, güneyde 
ise Gondwana isimli ve bugünkü Güney Amerika ile Afrika Kıtaları'nı içine alan ayrı bir kıta mevcuttur. Bu 
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iki antik büyük kıtanın yanı sıra, Hindistan Yarımadasıının, Avustutya'nın, Madagaskarın ve Antartika 
Kıtası'nın yavaş yavaş şekillendiğini görüyoruz. 

Kuzey ve Güney Amerika Kıtalar yavaş yavaş diğerlerinden ayrılarak, Atlantik Okyanusu'nun 
aluşmasına olanak vermişlerdir 

Dünyanın yaşı 4.6 milyar, guneşin yaşı ise yaklaşık 5.5 milyar yıldır. Güneşin Hidrojen kaynağının 5 milyar 
yıl sonra tükeneceği tahmin edilmektedir. Dolayısı ile, dünyamızın da en az 5 milyar yıl daha ömrü vardır 
denilebilir. Yeryüzü kıta coğrafyasının bugünkü şeklini almasi için 540 milyon yıl geçtiği düşünülürse, böyle 
bir cografyanın, yeryüzünde en az 9 (dokuz) kere degiştiği ve bundan böyle de, en az 9 (dokuz) kere 
daha şekilden şekile gireceği varsayılabilir. Yerkabuğunu oluşturan okyanus ve katı parçaları (ki bunlara 
"levha" diyoruz), bir gölün üzerine serpiştirilmiş sallar gibi birbirlerine çarparlar, birbirlerinin altına girerler 
veya birbirlerine sürtünüp, sıyırarak hareket ederler. Hareket hızları, yılda 3 cm ila 15 cm arasındadir. 
Arabistan levhası kuzey-kuzeydoğu doğrultusunda yılda 4.5 cm hızla ilerleyerek, Anadolu levhasını 
devamlı sıkıştırmaktadır.. Türkiye'de meydana gelen depremlerin esas nedeni de, Arabistan levhasının 
bilinen bu hareketidir. 

Bu levha tektoniği sebebiyle dağlar ufalanarak parçalanmıştır. Dünyamızın 2700 km derinliğindeki 
basınç, şu anda atmosfer basıncının yaklaşık iki milyon katı. Yani dünyamızın içinde muazzam bir basınç 
var. Bu basıncın, dışardan herhangi bir astroidin çarpması ile harekete geçmesi dünyada önüne 
geçilemeyecek depremlere sebep olur. Bu basıncın dışarı çıkması ile 

Kıtaların birbirinden aynlması gitlikçe belirgin hale gelmektedir. 

Kıtalar böylece bugünkü mevcut konumlarına gelmişlerdir. Ancak bu konum da geçicidir.çünkü kıta 
hareketteri aynen devam elmektedir. Bugünden 500 milyon yıl sonra, yeryüzünün coğrafyasınıı tanımak 
mümkün olmayacaktır. Uzay çağının ölçüm teknikleri ile ayağımızın altındaki kıtaların bu inanılmaz 
hareketinin ileride yepyeni hir dünya coğrafyası oluşturacağı bilinmektedir. Mesala, bunyan I 00 milyon 
yıl sonra Afrika ve Arabislan llevhalarının hareketleri nedeni ile, Akdeniz , Karadeniz ve Ege. denizi tarihe. 
karışacak, Afrika ve Anadalu Avrupa ile birleşecektir. 

 

(Vâkıa 46/5) 

ۙاHَسب	ُلَابِجْلا	ِتَُّسبَو 	
Ve busseti-lcibâlu bessâ(n) 

Ve dağlar ufalanarak parçalanmıştır. 
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(Vâkıa 46/6) 

َبَھ	َْتناََكف ۙاHَثبْنُم	ًءآ 	
Fekânet hebâen munbeśśâ(n) 

 

Böylece dağılıp toz duman olduğunda 
Dağlar un ufak olur parçalanır, böylece toz duman olurlar. 4 ncü ayetteki şiddetin büyüklüğü tarif edilerek 
sarsıntının bölgesel değil, küresel olduğundan bahsediyor Kur’an’ı Kerim. Küresel son. Bunu zilzal suresinde 
detaylı anlattık. 

 

(Vâkıa 46/7) 

ًَةثَٰلث	اًجاَوَْزا	ُْمتْنُكَو ۜ 	
Ve kuntum ezvâcen śelâśe(ten) 

 

Ve siz üç sınıfa ayrılmış olursunuz. 
Son saat oldu. Şimdi hesap günü. Hesap gününde Rabbimiz, insanları 3 sınıfa ayırıyor. Bunlardan 1. Sınıf : 
Ashâbul Meymene, 2. sınıf : Ashâbul Meş’eme, 3. Sınıf : Sabikum 

 

(Vâkıa 46/8) 

َِۜةنَمْیَمْلا	ُباَحَْصا	آَم	َِةنَمْیَمْلا	ُباَحَْصَاف 	
Fe-ashâbu-lmeymeneti mâ ashâbu-lmeymene(ti) 

Ki ashâbı meymene, ne ashâbı meymene! 
Meymene ifadesi, yemin ve yum kelimelerinden kök alıyor. Ashâbı yemin, sağın ashabı. Meymene 
kelimesini, yum kökünden aldığımızda, bahtiyar olanlar,bereketli olanlar, iyi yaşayanlar, mutlu 
olanlar,mesut olanlar manasındaki cennetlikleri tarif ettiğini görüyoruz. Ashabı yemin de ise sözüne sadık 
olanlar gibi bir fark var. 

Ashâb; iyilikte, erdemlikte, doğrulukta, dürüstlükte birlikte olanlar, arkadaş olanlar manasına gelmektedir. 
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(Vâkıa 46/9) 

ِۜةَم_ـْشَمْلا	ُباَحَْصا	آَم	ِةَم_ـْشَمْلا	ُباَحَْصاَو 	
Ve ashâbu-lmeş-emeti mâ ashâbu-lmeş-eme(ti) 

 

Ve ashabı meş’eme ne ashabı meş’eme! 
Buradaki meşême, şum kelimesinden türemiş olup, uğursuzluk, talihsizlik, mutsuzluk manasına geliyor. 

Meymene nin tam zıddı. 

Her iki kullanımda da bir sınavın sonunda mutlu olanlar iyiler ve kaybeden kötüler deyimsel olarak Kur’an’ı 
Kerim’de ifade ediliyor. Bunlar arapların deyimleri. 

Kur’an’ın deyimsel kullanımlarında bu iki kavram, doğruluk, dürüstlükte arkadaş olanlar, birleşenler ile 
eğrilik ve kötülükte yardımlaşanlar, birleşenler olarak anlamılıyız. 

 

(Vâkıa 46/10) 

َۙنُوِقباَّسلا	َنُوِقباَّسلاَو 	
Ve-ssâbikûne-ssâbikûn(e) 

Ve öne geçen öncüler 
 
İyiler, kötüler bir de iyilerin içinde öne geçenler. 3 tane sınıf. Burdaki “sâbi” kelimesinin asıl anlamı, 
yürüyüşte öne geçmek. 

“Sâbikun” öne geçenlerdir. Kelime burada iyilikte, erdemde, takva da öne geçen, örneklik teşkil eden 
hayırlı kişiler anlamına geliyor. İyilikte öncü olmak, başı çekmek, teşvik açısından çok değerlidir. Bazen 
çok derin mahrumiyetler bu teşviklerin olmamasından dolayı yaşanmış olabilir. 

O yüzden bazen örneklik teşkil edecek davranışlar sergilemek, iyiliklerin yerine ulaşmasında çok değerli. 
Tarih boyunca iyi, güzel ve salih projelerin hayata geçmesinde fedakarlık eden, taşın altına elini koyup, 
sorumluluğu öncelikli olarak yüklenen yiğitler sürekli çıkmıştır. Bunlara “sabikum” diyor Kur’an’ı Kerim. 
Bunların öncülüğü olmasa, o hayır işi olmaz. Birde onun arkasından gidenler var, anlara zaten ashabı 
meymene dedik. 

Peki bu sorumluluğu alıp, yükü üstlenmek için sabikumları öne geçiren nedir? Onu da 11 nci 
ayetten öğreniyoruz. 
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(Vâkıa 46/11) 

َۚنُوبََّرقُمْلا	َكِئٰٓلُ۬وا 	
Ulâ-ike-lmukarrabûn(e) 

 

İşte onlar mukarrebûndur. 
Sabikunlar, mukarrebûnmuş. Mukarrebun kelimesi yakın olan demektir. Hayrat, iyiliğe, güzelliğe, salih 
amellere, garip gurabaye, daha yakın olanlara Kur’an’ı Kerim mukarrebun diyor. Allah, elber olandır. 
İyiliğe yakınsan O’nada yakınsındır.Rahman olandır, merhamete yakınsan, O’na da yakınsındır. 

 

(Vâkıa 46/12) 

ِمی۪عَّنلا	ِتاَّنَج	ي۪ف 	
Fî cennâti-nna’îm(i) 

 

Nimet cennetlerindedirler. 
Bu naim cennetlerinde ne tür nimetlerin olduğu aşağıdaki ayetlerde bize örneklendirilecek. Nedeni 
Rabbimizin sabikun olmayı teşvik etmesindendir. Bu nimetleri arzu edenlerin çoğunun eski ümmetlerden 
olduğu, azınında yeni ümmetlerden olduğundan bahsedecek vakıa suresi. 

 

(Vâkıa 46/13) 

َۙنی۪لََّوْالا	َنِمٌ	ةَُّلث 	
Śulletun mine-l-evvelîn(e) 

 

Evvelkilerden bir silsile. 
Naim cennetine girenlerin çoğu eskilerden 
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(Vâkıa 46/14) 

َۜنی۪رِخْٰالا	َنِم	ٌلیَ۪لقَو 	
Ve kalîlun mine-l-âḣirîn(e) 

 

Ve çok azı sonrakilerdendir. 
Naim cennetine girenlerin azı da sonrakilerden. 13 ve 14 ayet incelendiğinde.” Naim cennetine girenlerin 
çoğu eskilerden, çok azı da sonrakilerden “ denmektedir. Burada bir mantık hatası oluşuyor, eğer böyle 
zahirien okursak. 

Allah Resulü ve önceki ümmetleri düşünelim, dünyanın nüfusunu düşünelim. Birde Allah Resulü’nden 
sonraki dünyanın nüfusunu düşünelim. Naim cennetlerine girenler, mesela şu anda 10 yıllık nüfus artışına 
bakalım,bunların içerisinde takvalıları binde bir yapalım, yine Nuh tufanında o gemiden kurtarılanlardan 
daha fazladır. Bir avuç adam. Hz. Salih’e inanan kaç kişi, Lut’a inanan kaç kişi, ama ayette tam tersi diyor. 

Şöyle bir çıkarım yanlış olur, Allah Resulü’nden sonra yaşayanların çoğu bu cennetlere girmeyecek. Bu 
yanlış bir çıkarım. 

Bakın burada onların sayısı değil, nimetleri tercih edenlerin oranı veriliyor. Yani şu anlatacağım nimetleri, 
isteyenlerin çoğu eski insanlar, azıda yeni insanlardan olacak. Neden.... 

 

(Vâkıa 46/15) 

ٍَۙةنوُضْوَم	ٍرُرُس	ىٰلَع 	
‘Alâ sururin mevdûne(tin) 

 

İşlemeli sedirler üzerinde 
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(Vâkıa 46/16) 

َنی۪لِبَاَقتُم	اَھَْیلَع	َنی۪ٔـِكَّتُم 	
Mutteki-îne ‘aleyhâ mutekâbilîn(e) 

 

Karşılık olarak yaslananlar onlardır. 
Kırsal yaşamı anlatmaktadır. Bunu isteyen eski insanlardır. Kur’an’ı Kerim’in indiği dönemde bir genç sarı 
bir deve isterken, günümüzdeki insan onu istemeyecek nimet olarak, farklı birşey isteyecek. Bundan bin 
sene sonra insanda farklı birşey isteyecek. Zaman ve jenarasyon geçtikce, insanların istekleri, nimet 
olarak gördükleri değişiyor. O yüzden böyle kategorizasyon yapıyor Kur’an’ı Kerim. 

Bu işlemeli sedir dediği “mevdûne” işlenmiş, örülmüş manasına geliyor. Ayeti müfessirler nasıl anlıyor. 

İbn Cebirin, İbn Abbas’tan rivayet ettiğine göre; “altından örülmüş, oturaklar, makamlar”, İklime’den 
gelen rivayette,” inciler ve yakutlarla işlenmiş tahtlar”.İki tane farklı jenarasyon, iki tane farklı algı. 

Görüldüğü gibi herkesin zevki doğrultusunda nimetler farklılaşır. Rabbimiz bir nimetten bahsediyor, herkes 
ne istiyorsa, o nimeti orada görüyor. 

Zaten Naim cennetleride çoğul geliyor, tekil gelmiyor. Milyonlarca naim cenneti var. Niye tek bir naim 
cennetinden bahsetmedi Allah. Çünkü herkesin zevki farklı, herkesin ihtiyacı farklı. Yani burada standart 
olarak bir nimet belirtilmemiştir. Her zamanın nimetleri farklı olduğundan, her jenerasyonun naim 
cennetleride farklılaşacaktır. 

Karşılıklı olarak yaslananlar, onlardır. Bu tarz nimetleri sevenler, geçmişteki ümmetlerden daha fazla 
olacaktır. 

 

(Vâkıa 46/17) 

َۙنُودَّلَخُم	ٌنَادْلِو	ْمِھَْیلَع	ُفوَُطی 	
Yatûfu ‘aleyhim vildânun muḣalledûn(e) 

Onların etrafında yaşlanmayan gençler dolaşır. 
Buradaki “vildân” kelimesi, çoğul bir kelimedir, tekili de velid’dir. Çocuk, genç manasına gelir. Bu 
manada 

“ vildânun muhalledûn” ölümsüz gençler, o halin bozulmadığı gençler. Mastar manasında da, ebedi 
kalıcı, yaşlanmayan, halinin bozulmadığı gençler anlamına geliyor. 

Sabikunlar, yani hayır ve iyilikte öne geçenler, ölmez eser bırakanlar, insanlığın erdemini yükseltmesi için 
hizmet etmiş olanlar, hizmete layık görülecekler. 

(Vâkıa 46/18) 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

ٍۙنی۪عَم	ْنِم	ٍْسأَكَو	َقی۪رَاَباَو	ٍباَوَْكاِب 	
Bi-ekvâbin ve ebârîka veke/sin min ma’în(in) 

Akan pınarlardan doldurulmuş kâseler, ibrikler ve bardaklar. 
 
Yemeğe başlamadan önce su içerseniz, arkasından meyve yerseniz, arkasında protein alırsanız 
sindirimizi maksimize edersiniz. Gastrit, ülser,şişkinlik gibi sorunlar yaşamazsınız. Çünkü mide asidik. Uzun 
süre aç kalanlarda, su içtiğiniz zaman bu asid biraz seyrelir.Arkasından meyve yediğiniz zaman, onun 
hazmı bağırsaklarda çok daha etkili olur. 

Yani ondaki vitamini sonuna kadar vüçut daha fazla alır. Arkasından proteini, eti yediğinizde midede 
daha uzun kaldığı için, sindirim bu şekilde en sağlıklı olanıdır. Ama biz tam tersini yapıyoruz. Oturur oturmaz 
hemen, ettten ağır yağlardan, başlıyoruz, midede kalıyor o, bağırsağa inmiyor, parçalanmaz çünkü. 
Üstüne meyveyi yiyoruz, oda kalıyor, sonra üstüne birde su içiyoruz. Midemiz şişiyor, davul gibi oluyor. 

Allah Resulü, orucu açarken neden su ile başlıyor. Neden arkadan hurma yiyor.Hepsinin hikmeti Kur’an’ı 
Kerim’de var. 

Rabbimiz, sağlıklı beslenmeyi bize, cennet nimetleri üzerinden öğretmiş oluyor. 

“Akan pınarlardan doldurulmuş kâseler, ibrikler ve bardaklar.” Buradaki “mâin”, akansu , pınar demektir. 

“ ekvâb”,kulpsuz bardak manasında olup, kulp lafzının cemiidir. “ebârîk”,bizdeki ibrik manasına geliyor, 
"ke’s” ise kâse, kadeh değil. 

Kadeh başka birşey, kâse başka birşey. Kâse, sadece dolu olur, . Bu 
ayrıntıları vermemizin nedeni, malesef cenneti meyhaneye çeviriyorlar. 

 

(Vâkıa 46/19) 

َۙنُوفِزُْنی	َالَو	اَھْنَع	َنوُعَّدَُصی	َال 	
Lâ yusadde’ûne ‘anhâ velâ yunzifûn(e) 

Ondan başları ağrımaz ve anlayışları zayıflamaz 
İçtikleri sudan başları ağrımaz ve anlayışları zayıflamaz. Burdaki “ yunzifûn” da sarhoş olmayan. Bir kovayı 
kuyuya daldırıyorsunuz, su çekiyorsunuz, su tükendiği zaman bu kelimeyi kullanıyorlar. Öyle bir içecek ki 
insanın idraki tükenmez. Sarhoş insanlarda idrak tükenir. 

Peki Rabbimiz bu ayetleri neden bize bu şekilde anlattı ? 

Temiz, baş ağrıtmayan ve aklı bozup idraki tüketmeyen bu nimetlerin sayılması. Aslında alkollü içkinin, 
müminin pratik hayatında neden yer almadığının gerekçelerine dair bir göndermedir. Mümin neden alkol 
içmez, çünkü bunlara sebep olur. 

(Vâkıa 46/20) 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

َۙنوُرَّیََخَتی	اَّمِم	ٍةَھِكَافَو 	
Ve fâkihetin mimmâ yeteḣayyerûn(e) 

Ve arzuladıkları meyveler 
 

(Vâkıa 46/21) 

َۜنوَُھتَْشی	اَّمِم	ٍرْیَط	ِمَْحلَو 	
Ve lahmi tayrin mimmâ yeştehûn(e) 

Ve canlarının çektiği kuş etlerinden 
Kolesterolü en düşük et kuş etidir. Sürekli uçuyor, sürekli hareket halinde 

(Vâkıa 46/22) 

ٌۙنی۪ع	ٌروُحَو 	
Ve hûrun ‘în(un) 

Ve temiz bakışlar. 

YANLIŞ MEALLER : 

Elmalılı Hamdi Yazır Meali : İri gözlü hûriler, 

Süleyman Ateş Meali : İri gözlü huriler, 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) : 22,23. Onlar için saklı inciler gibi, iri gözlü huriler de vardır. 

Malesef yanlış meallendirilen bir ayette budur. “ Ve hûrun în “ ve huriler diye meallendiriyorlar. 

Fakat “ hûr” kelimesi, Kur’an’da ilk defa Rahman suresi 72 de geçer. “hûr” ahvar ve havra’nın çoğulu ve 
hem erkek hem kadındır. Yani cinsiyeti yoktur. Cinsiyeti olmayan bir şeyi, cinsiyet ile ilgili 
düşünemezsiniz. O yüzden “ huriyi” de cinsiyetsiz düşüneceksiniz. 

Eğer melekse, melek der zaten, dişilik atfedemezsiniz. Meleklere dişi isim koyanlar, ahireti inkar edenler 
diye Necm suresinde okuduk. 

Bu ayetteki “în” kelimesi ise “hûrun” , göz demektir. Bu gözü de “sürmeli göz” diye çeviriyorlar, “edalı 
göz diye çeviriyorlar”. Huriye dişi dersen, bu göz de baygın bakan göz oluyor. 

“hûrun” 17 nci ayetteki “vildânun muhalledûn” diyor du ya, o gençler, onların temiz bakışları ile hizmet 
etmesini anlatan bir sıfat. Yani size, su ikram eden, meyve ikram eden, kuş etleri ikram eden vildanlar 
var ya, o gençler var ya, onlar temiz bakışlılar, içlerinde herhangi bir kötülük yok. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Vâkıa 46/23) 

ِۚنُونْكَمْلا	ُِ۬ؤلْؤُّللا	ِلَاثَْماَك 	
Ke-emśâli-llu/lui-lmeknûn(i) 

 
Sanki saklanmış inci gibidirler. 
 
Bu vildanlar var ya, saklanmış inci gibidirler. 

Peki bizim bu yorumumuzu destekleyen bir ayet varmı? 

 

 

Rabbimiz vildanlara inci diyor zaten tur suresi 24 nci ayette. Allah’ın nazarında güzel göz sürmeli olan mı, 
iyi niyetle bakan mı? 

 

(Vâkıa 46/24) 

َنُولَمَْعی	اُوناَك	اَمِب	ًءآَزَج 	
Cezâen bimâ kânû ya’melûn(e) 

 
Yapmış olduklarına karşılık olarak. 
 
İyi niyetli, tertemiz insanların cennet nimetlerini birbirlerine ikram ettikleri ortam zaten cennet olacaktır. Bu 
cennetin, saadetin devamı için bir sonraki ayet günümüze de bir uyarı niteliğindedir. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Vâkıa 46/25) 

ۙاًمیْ۪ثَأت	َالَو	اًوَْغل	اَھی۪ف	َنُوعَمَْسی	َال 	
Lâ yesme’ûne fîhâ laġven velâ te/śîmâ(n) 

Orada boş bir söz işitmezler ve günaha (ve lâ te’sîmâ)  düşmezler. 
 

Günah ne ? Alkol almak, 

Günah ne? Eşi aldatmak, 

Günah ne? Kumar oynamak, 

Günah ne? Gıybet etmek. 

O  zaman  sen  cennet  nimetlerinin  hiçbirini  bu  şekilde  yorumlayamazsın,  çünkü  orda  Allah  diyor  
ki: 

“ Günaha girmezler.” Yani benim hoşlanmadığım davranışlar, tutumlarda bulunmazlar. 

Buradaki “lagv” boş söz diye meallendirdiğimiz, faydasız veya zararsız olduğundan terkedilip, ortamdan 
kaldırılması bir görev olan lüzumsuz şeylerin tamamıdır. 

Bu anlamda kişinin amacına ulaşmasında yararı olmayan her tür boş ve anlamsız söze de “lagv” denir. 
Gıybet, yalan, dedikodu, çekişme, iğrenç şakalar, müstehcen fıkralar ve belden aşağı konuşmaların 
tamamı “lagv” dır. 

Bu konuşmaların olduğu ortamı siz cennetin şubesi görmeyin. O cehennemin şubesidir. Eğer bu tarz 
konuşmalar yoksa, o ortamı koruyun, çünkü cennet de öyle. 

 

(Vâkıa 46/26) 

اًمَالَس	اًمَالَس	ًالی۪ق	َِّالا 	
İllâ kîlen selâmen selâmâ(n) 

Sadece selâm, selâm denir. 
Bazı müfessirler, bu ayeti , cennettekiler birbirlerine sadece “selam” derler , başka bir söz söylemezler diye 
meallendirmişlerdir. 

Hayır. Selamın manası, barıştır, huzurdur, esenliktir, saadettir, selamettir, aftır, mağfirettir. Bu ifade, 
cennette sadece selim sözlerin duyulacağını bildirir. Cennetvari bir sosyal yaşamın olmazsa olmazı, 
barıştır,selamettir. Barış ve huzurun olmadığı yerde hiçbir nimet ve lezzetin tadına varamazsın. 
 

 



 418 

 

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Vâkıa 46/27) 

ِۜنیَ۪میْلا	ُباَحَْصا	آَم	ِنیَ۪میْلا	ُباَحَْصاَو 	
Ve ashâbu-lyemîni mâ ashâbu-lyemîn(i) 

 
Ashabıyemin, ne ashabıyemin! 
“Ashabıyemin!, sağın ashabı, sağın adamları demektir. Bu ifade 8 nci ayette ashabı meymene ve 
sabikunları kapsayan genel bir çatı ifadedir. Ashabıyeminin içine, ashabı meymene ve sabikunlar giriyor. 

Sağın ashabı, güçün, kuvvetin sembolüdür. Yani sözüne sadık olanlar. Allah ile yaptığı kulluk sözleşmesine 
sadık olanlar. Araplarda sağ, güç ve şerefin sembolü olduğundan”ashabıyemin” izzetli, şerefli, mutlu, 
bahtiyar olanlar, iyilik ve erdemde öne geçenler manasında genel bir kullanımdır. 

Bu insanlar ne istiyorlar ? Devam eden ayetlerde bunları okuyacağız. 

 

(Vâkıa 46/28) 

ٍۙدوُضْخَم	ٍرْدِس	ي۪ف 	
Fî sidrin maḣdûd(in) 

 
Dikensiz sedir ağaçları arasında. 
 

(Vâkıa 46/29) 

ٍۙدوُضْنَمٍ	حْلَطَو 	
Ve talhin mendûd(in) 

 

Ve meyveleri kat kat dizili muz ağaçları. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Vâkıa 46/30) 

ٍۙدُودْمَم	ٍّلِظَو 	
Ve zillin memdûd(in) 

 

Ve uzayan gölgeler 
 

(Vâkıa 46/31) 

ٍۙبوُكْسَم	ٍءآَمَو 	
Ve mâ-in meskûb(in) 

 

Ve çağlayan sular 
 

(Vâkıa 46/32) 

ٍةَری۪ثَك	ٍةَھِكَافَو ۙ 	
Ve fâkihetin keśîra(tin) 

 
Ve pekçok meyveler 
 

(Vâkıa 46/33) 

ٍۙةَعُونْمَم	َالَو	ٍةَعوُطْقَم	َال 	
Lâ maktû’atin velâ memnû’a(tin) 

 

Azalmayan ve men edilmeyen 
 

 

 

 

(Vâkıa 46/34) 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

ٍۜةَعُوفْرَم	ٍشُُرفَو 	
Ve furuşin merfû’a(tin) 

 

Ve kabarmış döşekler 
 
Yani 28-34 nci ayetleri incelediğimizde, kırsal kesimde yaşamın, köy yaşantısını arzu edene o tarz bir 
yaşam sunuyor Rabbimiz. Çünkü onu biliyorlar. Şimdiki zaman olsa farklı nimetler sayılacak. Cehennemde 
öyle. Yani o ortamdaki insanın, ilk neslin, ne istiyorsa, o nimetlerden bahsediyor. Çünkü naim cennetleri 
çoğul olarak gelmiş. 

 

(Vâkıa 46/35) 

َّنِا ًۙءآَشْنِا	َّنُھَاْنأَشَْنا	آ 	
İnnâ enşe/nâhunne inşâ-â(n) 

 

Muhakkak ki Biz, onları  bir inşa  ile inşa ettik. 
 
Biz, yukarda sayılanları farklı bir şekilde inşa ettik, sizin bildiğiniz gibi değil. Bu farklılığı aşağıdaki ayetlerde 
okuyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vâkıa 46/36) 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

ۙاًراَكَْبا	َّنُھَانَْلعََجف 	
Fece’alnâhunne ebkârâ(n) 

Böylece Biz, onları yepyeni kıldık.  

Yanliş meal :  

“Onları bâkireler yaptık.” 
 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) : 36,37,38. Onları ahiret mutluluğuna erenler için, hep bir yaşta eşlerini çok seven 
gösterişli bakireler yaptık. 

Diyanet Vakfı Meali :36, 37. Onları, eşlerine düşkün ve yaşıt bâkireler kıldık. 

Elmalılı Hamdi Yazır Meali : Onları bâkireler yaptık. 

Süleyman Ateş Meali : Onları bakireler yapmışızdır. 

Yani kimse daha önce tecrübe etmemiş. Kimse daha önce bu hayatı yaşamamış. Buradaki “ yepyeni” 
diye meallendirdiğimiz kelime “bakire”. Ne yapıyorlar ! “Biz onları bakire kıldık!”diyorlar. Hemen cinselliğe 
bağlıyorlar. 

Dikinsiz sedir ağacınımı bakire kıldın, muz ağaçlarını mı bakire kıldın, Kabartılmış döşekleri mi bakire kıldın. 

Yukarıda sayılan nimetleri Biz, orijinal yaptık. Kimse daha önce kullanmamış. Yepyeni manasında “ebkâr” 
kelimesi kullanılmıştır. 

“ebkâr” kelimesinin lügat anlamı; erkek için kullanılırsa, kadına yanaşmamış bekar erkek, kadın için 
kullanılırsa, tam tersi kullanılıyor, Lisanül arapta. 

Ankcak konumuz olan “ ebkar” kelimesi nesnelere, nimetlere izafe edilmiştir. Anlamı; el değmemiş, 
dokunulmamış, orijinali bozulmamış yepyeni demektir. 

 

(Vâkıa 46/37) 

ًۙاباَْرَتا	ًابُرُع 	
‘Uruben etrâbâ(n) 

 

Göz alıcı ve denk 
Bu nimetler, hem göz alıcı, hem de size denk, size layık. Fakat siz yukardaki ayetleri “bakire” olarak 
anlarsanız, bu ayette “ yaşıt dilberler” olur, malesef. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Vâkıa 46/38) 

ِ۟نیَ۪میْلا	ِباَحَْصِال 	
Li-ashâbi-lyemîn(i) 

 

Ashabıyemin için 
Sözüne sadık olan, erdemli, dürüst, çalışkan insanlara Kur’an’ı Kerim “ashabıyemin” diyor. Bunları 
nimetlerle buluşturmak gerekir. Sözüne sadık bir adam, sıkıntı çekmemeli. 

 

(Vâkıa 46/39) 

َۙنی۪لََّوْالا	َنِمٌ	ةَُّلث 	
Śulletun mine-l-evvelîn(e) 

 

Evvelkilerden bir silsile 
 

(Vâkıa 46/40) 

َۜنی۪رِخْٰالا	َنِمٌ	ةَُّلثَو 	
Ve śulletun mine-l-âḣirîn(e) 

 

Ve sonrakilerden bir silsile 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Vâkıa 46/41) 

ِۜلاَمِّشلا	ُباَحَْصا	آَم	ِۙلاَمِّشلا	ُباَحَْصاَو 	
Ve ashâbu-şşimâli mâ ashâbu-şşimâl(i) 

 

Ve ashabuş şimal ,  ne ashabuş şimal! 
Bu ayetten itibaren Rabbimiz cehennemi tasvir etmektedir. 

“şimal” lügatlarda, şuma kelimesiyle birlikte “sol el” olarak belirtilmiş. Sol el, zayıflığın ve zilletin simgesi, 
sembolü olarak kullanılmaktadır. Nitekim önemsiz ve aşağı mevkide olanlar meclislerde sol tarafta 
oturturlardı, böyle bir gelenekleri vardı. Rabbimiz o örfü kullanarak bir mesaj vermektedir. 

Cenneti kendimize ideal yaşam, örnek olarak alacaksak, yapmamız gerekenler nelerdi üstteki ayetlerde 
değindik. Ancak tarihte ve günümüzde , kamudan kim daha fazla çalıyor, insanların hakkını kim daha 
çok yiyor semiriyorsa malesef onlar itibar görüyor ve onlar meclislerde baş köşeye oturtuluyor. 

Kur’an’ı Kerim’in anlattığı tam tersi. Yani bu kişiler, toplumda itibar görmemeli, değer verilmemeli, 
değersiz konuma düşürülmeli ki onların yaptığı davranışlar özendirilmesin. Onların yaptıklarını gençler 
taklid edip, onlar gibi olmak istemesinler. 

Ama bizde çalan, çırpan daha çok itibar gördüğü için gençler de ve diğer insanlarda malesef onlar 
gibi olmaya çalışıyorlar. Bu tarz suçlular, bu tarz suçlular içerisine giren zalimler, cehennemde 42 nci 
ayette “semum ve hamim” içecekler. 

 

(Vâkıa 46/42) 

ٍۙمی۪مَحَو	ٍموُمَس	ي۪ف 	
Fî semûmin ve hamîm(in) 

 

Semûm ve hamîm içindedir. 
Aşhabu şimal, semûm ve hamîm içecek. Semum kelimesi, içe işleyen demektir. Çok sıcak, aşırı sıcak 
rüzgarın çöldeki insanın içine işlemesi, içini kavurması gibi mana taşımaktadır. Hamim de zaten çok sıcak 
manasına gelmektedir. 

Sonuç itibari ile , insanın içini yakan, derin bir ümitsizliği Rabbimiz cehennem pasajlarında bize sürekli 
anlatarak, ondan bilgiye dayalı bir korkumuzun oluşmasını sağlıyor. 

Sonuç; insanın içini yakan derin bir ümitsizlik. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Vâkıa 46/43) 

ٍۙموُمَْحی	ْنِم	ٍّلِظَو 	
Ve zillin min yahmûm(in) 

 

Ve boğucu bir gölge ki, 
 
Buradaki “boğucu gölge, zıl”, gölge manasına gelir, araplar bunu serinlik, himaye manasında kullanıyor, 
fakat burada “ yahmûm” ifadesi başına getirilerek,” bunun boğucu, nefes almayı zorlaştıran” bir nitelik 
kazandırıyor. 

Adalet ve liyakatı amaç edinen yönetimler, insanları himaye eden bir yapı oluştururken, saltanat ve 
iktidarı tek amaç edinen yönetimler, vatandaşların üzerinde kurdukları tahakküm ile bunaltıcı, boğucu 
bir baskı rejimi oluştururlar. 

 

(Vâkıa 46/44) 

ٍمی۪رَك	َالَو	ٍدِرَاب	َال 	
Lâ bâridin velâ kerîm(in) 

 

Ne serinleticidir ne de rahatlatıcı. 
 

Bu fiziksel ve psikolojik son halin sebebi, bu insanlara bu kadar kötü muameleye layık olmalarının sebebi 
de 45 nci ayette. Yani bu bu insanlar ne suç işlemişler ki, böyle bir cezaya, böyle bir sona çarptırılmışlar. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Vâkıa 46/45) 

َۚنی۪فَْرتُم	َكِلٰذ	َلَْبق	اُوناَك	ْمُھَّنِا 	
İnnehum kânû kable żâlike mutrafîn(e) 

 
Muhakkak ki onlar, daha önce mütref idiler . 
 
Ashabı şimal dediği kişiler, mütref bir yaşantı süren kişilermiş. Mütref çok önemli bir Kur’an’i kavramdır. 

“Mütref” kelimesi, dilediğini yapan ve nimetleri bencilce israf eden, rahatı ve şımarıklığı için her tür 
azgınlığı sergileyen demektir. 

Dünya kaynaklarını bencilce tüketerek semiren, dünyayı çocuklarından miras aldığını unutup, kendi mülki 
zanneden, ahlaki bir endişe taşımadan zevke dayalı bir yaşam süren herkes Kur’an’a göre mütref’tir. 

Zevkler, birey ve insani ilişkileri çözerken, dertler ve sıkıntılar onları birarada tutan olgulardır. Birlikte 
yaşamak için, bencilliği bir tarafa bırakıp, paylaşmak olgunlaşmanın asli şartıdır. Paylaşmadığımız her 
nimet, zahmete dönüşerek bedenimizi ve insanlığımızı çürütmektedir. Mütref yaşam, ihtiyaçlara değil, 
zevklere dayalı yaşamdır. Hz. Muhammed’e ilk karşı çıkanlar, Mekkeli mütref hayat yaşayan 
kodamanlardır. 

Azgınlaştıran zenginlikten ve bezdiren fakirlikten kurtulmanın yolu, sade bir yaşam sürmektir. Mütref yaşam 
bir tür bağımlılıkta oluşturur. Bu tür yaşam sitiline kavuşan kişi, onu devam ettirmek ister. Bunu devam 
ettirmek içinde daha fazla insanın hakkına girer. Bu bağımlılığın yolu, haksız kazançla hakka girmekten 
geçer. 

İnsan büyük günahlar işleyebilir, hatalar yapabilir, Kur’an’ın eleştirdiği, bu büyük sapmalardan, bu büyük 
günahlardan ısrarcı olmaktır. Onu da 46 ncı ayetten şöyle okuyoruz: 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Vâkıa 46/46) 

ِۚمیَ۪ظعْلا	ِثْنِحْلا	َىلَع	َنوُّرُِصی	اُوناَكَو 	
Ve kânû yusirrûne ‘alâ-lhinśi-l’azîm(i) 

 

Ve onlar azim sapmada ısrar ediyorlar. 
 

Buradaki “hıns” kelimesi, asıl anlamı, haktan batıla kaymak manasına geliyor, o yüzden sapma dedik. 

“yusirrûne” ise ısrar etmek, bir yanlışta devamlı olmak. 

Ayette mütref yaşamın devam ettirilmesi için yapılan ısrarın, bağımlılığın derin bir sapmaya 
dönüştüğünden bahsetti, azim sapma dedi Kur’an’ı Kerim. 

Özetle mütref yaşam; hesap gününü yok sayacak kadar korkunç bir sapmaya insanı sürekleyen bir 
yaşamdır diyebiliriz. Ayrıca bu sapma, sosyal adaleti de yok eder. İnsanları kendi heva ve heveslerine kul 
eder. 

 

(Vâkıa 46/47) 

َۙنُوثُوعْبََمل	اَّنِاَء	اًماَظِعَو	ًاباَُرت	اَّنُكَو	َاْنتِم	َاذَِئا	َنُولُوَقی	اُوناَكَو 	
Ve kânû yekûlûne e-iżâ mitnâ ve kunnâ turâben ve ’izâmen e-innâ lemeb’ûśûn(e) 

 

Ve şöyle diyorlardı: “Biz ölüp de toprak ve kemik olduğumuz zaman gerçekten, 
dirilecek miyiz?” 
 

Mütref yaşamın sonu budur. Şimdiye kadar inmiş ayetlerden de anlaşıldığı üzere mal ve heva tutkusu ile 
ahireti yalanlamak aslında paralel olarak gitmektedir. Mal ve heva tutkusu arttıkca, ahireti yalanlamakta 
artıyor. Aslında hakikat karşısında bu insanlar deve kuşu gibi kafalarını kuma gömmek zorunda kalıyorlar, 
çünkü yaşam stilleri onu gerektiriyor. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Vâkıa 46/48) 

َبٰاََوا َنُولََّوْالا	َانُ۬ؤآ 	
Eve âbâunâ-l-evvelûn(e) 

 

Ve evvelki babalarımız da mı? 
 

Evvelki babalarımız da mı, ashabı şimal olacak, cehenneme düşecek. Onlarda bizim gibi yaşıyordu, gibi 
bir kıyas yapıyorlar. 

Bu zihniyet, ölen atalarına bakıp, bizde öleceğiz bu hayatın amacı nedir şeklinde bir sorgulamaya gitmek 
yerine, ya babam öldü şunu şunu yapamadı, ben yapayım gibi bir mantığa bürünüyorlar. 

Şu şu zevkleri hiç tadamadı, kefeninde cebi yok, tamam biz o zaman vur patlasın , çal oynasın yapalım, 
şu zevki de tadalım, şunu da yapalım, şunu da harcayalım. Ölümün insana verdiği dersin, tam tersi, fırsatı 
kaçırma olarak görüyorlar. 

Çünkü yeniden diriliş yoksa, hesap günü yoksa, adam niye paylaşsın ki. Bütün zevkleri, bütün hazları bu 
dünyada almaya bakıyor, hazlara, zevklere ulaşamadan ölenlere de enayi gözüyle bakıyor. 

Bir bayana soruyorlar, neden açık saçık giyiniyorsun? Verdiği cevap: “Öleceğim, toprak olacak bu 
beden zaten, toprak olmadan değerlendirelim. 

Siz yeniden dirilişi, ahiret gününü yok sayarsanız, dünyada yapmayacağınız kötülük yok. O yüzden azim 
sapmada ısrar diyor Rabbimiz. 

 

(Vâkıa 46/49) 

َۙنی۪رِخْٰالاَو	َنی۪لََّوْالا	َِّنا	ُْلق 	
Kul inne-l-evvelîne vel-âḣirîn(e) 

 

De ki: “Muhakkak önce ve sonrakiler de” 
Yani babanda, dedende, sende, kim bu suçu yapıyorsa onun sonu odur. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Vâkıa 46/50) 

ٍمُولْعَم	ٍمَْوی	ِتَاقی۪م	ىٰلِا	َنوُعوُمْجََمل 	
Lemecmû’ûne ilâ mîkâti yevmin ma’lûm(in) 

 

Malûm  günün, belirlenmiş vaktinde mutlaka toplanacaksınız. 
 

Ahiret bilinci hemen inşa ediliyor. Hesap günü gerçeği imtihanda olan tüm insanları kapsar. Öncekiler de 
, sonrakiler de, bizden sonrakiler de. Bu hakikat, bizlere olması gereken yargılamanın temel unsurlarını da 
bildiriyor. Siz bir mümini suçtan çaydırmak için, cehennemi, hesap gününü anlatırsınız. 

Bir ateisti suçtan çaydırmak için ne yaparsınız? Bir deisti, kötülük yapmasını engellemeyi nasıl 
sağlayacaksınız? 

Ne diyeceksiniz? Sen de, suç ortaklarında , eğer bu suçu kim yapıyorsa eninde sonunda mahkeme de 
hakim karşısına çıkacaksınız. 

Doğru ve güvenilir bir adalet sisteminde, geçmişte yapılan faili mechuller dahil gün ışığına çıkarılıp, 
suçlular mutlaka yargılanmalıdır. Kimsenin yaptığı yanına kâr kalmamalıdır. Eğer kalırsa, suça teşvik etmiş 
olursun. 

Adalet er geç tecelli ettiği , kimsenin yaptığının yanına kâr kalmadığı, herkese ibret olarak da 
gösterilmelidir. 

Bu sebepten dolayı adalet zaman aşımına uğramamalı. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Vâkıa 46/51) 

ّذَكُمْلا	َنوُّلآَّضلا	اَھَُّیا	ْمُكَّنِا	َُّمث َۙنُوبِ 	
Śumme innekum eyyuhâ-ddâllûne-lmukeżżibûn(e) 

 

Sonra siz, ey gerçekten dalâlette olan yalanlayıcılar! 
Buradaki “ dâllûn” köken itibari ile, doğrudan sapmak, doğru yolu kaybetmek manasına gelmektedir. 

 

“Mukezzibûn” ise tekzip manasında bir kötüleme sıfatıdır. Yalancılar, yalanlayıcılar. Ticarette, siyasette, 
inanç ve insanı ilişkilerde yalan, delaletin ta kendisidir. 

Adalet yokluğu, insanlığın ortak doğrularından sapmayı, yani delaleti ve güvensizliği, yalanı, dolanı 
beraberinde getirir. Menfaatleri için sürekli birbirlerini aldatan toplumlarda ilerleme ve medeniyet belirtisi 
gözlenemez. 

Şeytan atamız Adem’i nasıl kandırdı, nasıl delalete sürükledi ? Yalanlarla. İki melek olmak istemez misin? 
Sonsuz yaşamak istemez misin? Diyerek. Yalanla delalete düşürüyor. Yasak meyveyi yemesini sağlıyor. 
Yani kendinin olmayan mala el uzatmasına sebep oluyor. Cennetvari bir ortamda yaşamasına rağmen, 
mütref yaşama heves ediyor. 

Bu tarz kamu malını yiyen, yetimin malına el uzatanlara Rabbimiz 52 nci ayette ne diyor : 

 

(Vâkıa 46/52) 

ٍۙموُّقَز	ْنِم	ٍرَجَش	ْنِم	َنُولِكَٰال 	
Leâkilûne min şecerin min zakkûm(in) 

 

Mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. 
 
Mütref bir hayat süren ve adaletin zaaflarını suistimal eden, helal haram demeden başkasının hakkını 
gasp eden herkes, aslında karnına zehir zıkkım dolduranlardır. 53 ncü ayet bundan bahsetmektedir. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Vâkıa 46/53) 

َۚنوُُطبْلا	اَھْنِم	َنُ۫ؤِلاََمف 	
Femâli-ûne minhâ-lbutûn(e) 

 

Böylece içlerini onunla doldurdular. 
Kötü işler yapanlara cehennemde zakkum, hamim içiriliyor. 

 

(Vâkıa 46/54) 

ِۚمی۪مَحْلا	َنِم	ِھَْیلَع	َنُوبِراََشف 	
Feşâribûne ‘aleyhi mine-lhamîm(i) 

 

Üzerine hamimden içecekler. 
 

(Vâkıa 46/55) 

ِۜمی۪ھْلا	َبْرُش	َنُوبِراََشف 	
Feşâribûne şurbe-lhîm(i) 

 

Öyle ki, suya kanmayan hasta develerin içmesi gibi içeceksiniz. 
 
Ayette o çoğrafyada yaşayanların gözlemlediği bir hakikat tasvir ediliyor. Yapılan anlatım, çaydırma ve 
sakındırma içerir. Tasvirlerde belirleyici bir benzetme sanatı kullanılmıştır. Cehennemdeki bu hal, 
dünyadaki emek ve rant hırsızlığının uzantısıdır. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Vâkıa 46/56) 

ّدلا	َمَْوی	ْمُُھلُُزن	َاذٰھ ِۜنی۪ 	
Hâżâ nuzuluhum yevme-ddîn(i) 

 

Bu, onların dîn günündeki ziyafetleridir. 
 

Burada kullanılan “nuzul”, misafire sunulan yemek manasında kullanılmış. Rabbimiz yine güzel bir 
benzetme yaparak ince bir gönderme yapıyor. 

Dünyada emeksiz elde edilen menfaati, insanlara lezzetli ve çekici gelmesine de bir gönderme 
yapmaktadır. Yani o çaldın, çırptın ziyafet çektin ya kendine, işte bu da senin ziyafetin. 

Aslında yetim malı yiyenler, halkın sırtından kendisine ziyafet çekenler, zehir zıkkım yediklerinin farkına 
varmalıdır. 

 

(Vâkıa 46/57) 

ّدَُصت	َالَْوَلف	ْمُكَانَْقلَخ	ُنَْحن َ۟نُوقِ 	
Nahnu ḣalaknâkum felevlâ tusaddikûn(e) 

 

Sizi Biz, Biz yarattık. Hâlâ tasdik etmiyorsunuz? 
 

Yani sizin sahibiniz Biziz. Ne elde ettiyseniz hepsi Bize ait. Siz birer emanetcisiniz. Neden emanete 
mülkiyet gözüyle bakıyorsunuz! Emaneti verenin rızasına uygun davranmak lazım. 

Bu ayetten sonra Rabbimiz, 4 tane unsura dikkat çekiyor. İnsan neden Allah’ın verdiklerine sahiptir? 
İnsanın bedeni bile Allah’ın malıdır. Buna ait zihni bir anlatım yapacak. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Vâkıa 46/58) 

َۜنُونُْمت	اَم	ُْمتَْیاََرَفا 	
Eferaeytum mâ tumnûn(e) 

 

Öyleyse akıttığınız meni nedir, gördünüz mü ? 
 
Bu ayetteki " E raeyte”, gözle görmek anlamına geldiği gibi, aynı zamanda gözlem yapıp üzerine 
düşünmek manasına da gelmektedir. 

Yani ne demiş oldu bu ayet, “attığınız o meni üzerinde hiç düşündünüz mü?, hiç tefekkür ettiniz mi?” 

Bu tarz örnekler Kur’an’ı Kerim’de sıklıkla verilir. Bir tohumun dev bir ağaca dönüşmesi veya gözle 
görülmeyecek kadar küçük bir hücrenin, yeryüzünün en zeki olan insana dönüşmesi. Bu tamamen 
yokluktan yaratılmadır. Yani ben bu elim için birşey sarfetmedim, bu gözüm için birşey sarfetmedi, bir 
çaba harcamadım. Bana bunlar peşinen verildi. Ben varlığımı var edene nankörlük edersem, kendi 
varlığımı inkar etmiş oluyorum. 

 

(Vâkıa 46/59) 

َُھنُوُقلَْخت	ُْمتَْناَء َنُوقِلاَخْلا	ُنَْحن	َْما	ٓ 	
E-entum taḣlukûnehu em nahnu-lḣâlikûn(e) 

 

Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratan Biz miyiz? 
 
Bir insanın kendisine verilen nimetin şuurunda olabilmesi için, yeryüzündeki değir varlıkları ve özellikle 
kendi bedeni hakkında bilgi sahibi olması gerekiyor ki verilen nimetin şuurunda olsun. 

Bu okuma yaratanı tanıma adına olursa, muhteşem bir tasarımın, ancak muazzam bir güç ve kudret 
tarafından gerçekleşeceği ve bunu bir kez yapanın elbet bir kez daha yapabileceğine dair bir zihni kıyas 
ve kalbi mutmain oluşur. 

Ben değersiz bir hammadde den bu kadar mükemmel bir varlığa dönüştüysem, bu bir kere olduysa, bir 
kere daha olabilir. Rabbimiz bunu nasıl anlatmaktadır. 60 ncı ayete bakalım. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Vâkıa 46/60) 

َۙنی۪قُوبْسَمِب	ُنَْحن	اَمَو	َتْوَمْلا	ُمَُكنَْیب	َانْرََّدق	ُنَْحن 	
Nahnu kaddernâ beynekumu-lmevte vemâ nahnu bimesbûkîn(e) 

 

Aranızda ölümü Biz, takdir ettik. Ve Bizim önümüze geçilemez. 
 

Niye ölüyoruz, dirilmek için. Allah, aranızda ölümü biz takdir ettik diyor. Bakın, bir şey Allah’a izafe edilerek 
kullanılırsa, o şey hayırlıdır, o nimettir. 

Ölümü insanlar takdir etmez, Allah takdir ediyor. O zaman o hayırlıdır, o iyidir, o nimettir. Dirilişi inkar 
edenler, ölümü inkar edemeyecek kadar da acizdir. Aranızda ölümü takdir ettik diyerek, ölümü, yaratılış 
için olmazsa olmaz bir nimet boyutuna da dikkat çekiliyor. Çünkü, bir nesil gidecek bir nesil gelecek. Bunu 
61 nci ayette anlatıyor Rabbimiz. 

 

(Vâkıa 46/61) 

َّدُبن	َْنا	ىٰٓلَع َنوَُملَْعت	َال	اَم	ي۪ف	ْمَُكئِشُْننَو	ْمَُكلَاثَْما	َلِ 	
‘Alâ en nubeddile emśâlekum ve nunşi-ekum fî mâ lâ ta’lemûn(e) 

 
Sizi emsallerinizle değiştirmek ve sizi, bilmediğiniz bir şekilde yaratmak için. 
 

Şu an varlık aleminde olmayan gelecek nesil, nasıl olurda zamanla bizim gibi gezer, konuşur, düşünür. 
Yüzyıl sonraki nesil şu an yok. Ama yokluktan varlık alemine çıkacak. 

Buradaki “kılık” elbise değildir, bedenimizi dış görünüşümüzü kast etmektedir. Burdan da anlaşılan bu 
bedenimizin olmayacağı kesin, dış görünüşümüz yani bedenimiz yeniden inşa edilecektir. 

İlk neş’eti (dirilişi)bildiniz, yani doğumu gözlemleyip görüyorsunuz. Nasıl doğduk, neydik, neye dönüştük. 
Allah diyorki “hala tezekkür” etmeyecekmisiniz! 

Yani hatırlayın, düşünün, parçaları yerine koyun, bağlantıları kurun . Siz neydiniz neye dönüştünüz,bunu 
gözlemliyorsunuz fakat öldükten sonra neydiniz neye dönüşeceksiniz bilemezsiniz demektedir Rabbimiz. 

Ayette bedenimizin bilmediğimiz bir şekilde değişeceği vurgulanmaktadır. O yüzden ne söylesek gaybı 
taşlamış oluruz. Bu yeni beden cennet nimetleri ve ortama uygun olmalı. Cennet nimetlerinden istifade 
edecek bir bedenimiz olacakmış. Bunun tam tersi varmı? Cehennemliklerin bedeni. Nasıl olacak? 
Cennetlikler le cehennemliklerin bedeni aynı mı olacak? Dünyada aynı idi. Bunu da Taha 125 ve 126 
‘dan okuyoruz. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Kıyamet cehennemlikler şöyle dedi :  

“ Rabbim beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki ben dünyada görüyordum “ İşte böyle, ayetlerimiz sana 
geldi fakatsen onları unuttun. Ve aynı şekilde o gün(de) sen unutulursun.”dedi. (Taha 125-126) 

Burada Rabbimiz neyini unutmuş? Haşa burada mecazen kullanıyorum Rabbimiz hiç bir şeyi unutmaz. 
Gözlerini unutmuş. Aslında burda unutmak eksik ve noksan yaratılmayı anlatıyor. Yani cehennemlikler 
eksik ve noksan yaratılacak. 

 

(Vâkıa 46/62) 

َنوُرََّكَذت	َالَْوَلف	ىٰلُ۫وْالاَ	َةاْشَّنلا	ُُمتْمِلَع	َْدَقلَو 	
Ve lekad ‘alimtumu-nneş-ete-l-ûlâ felevlâ teżekkerûn(e) 

 

Ve and olsun ki, önceki neş’eti bildiniz, hâlâ tezekkür  etmiyor musunuz? 
 
Buradaki “tezekkür”, düşünüp öğüt almak, ibret almak, ders çıkarmak manasındadır. Bu kalıbın özelliği, 
külfet içermesidir. Yani tezekkür etmek için biraz caba harcamak lazım. “ neş’et” , topraktan 
bitkinin,otların biranda ortaya çıkması manasına geliyor. 

O zaman önceki neş’eti bildiniz derken, Adem’in yaratılmasından mı bahsediyor ? Hayır. Bir biyolog ile 
bir ilahiyatcı bir programa katılmışlar. 

Biyolog, kendi araştırmalarına dayanarak ilmi bir sunum yapıyor. İlahiyatcı da şu ayete bakıp, yanlış 
anlaması üzerinden biyoloğu sıkıştırıyordu. 

Diyor ki: “ Kur’an’ın indiği dönemde, ilk yaratılış biliniyordu. Kur’an’ı Kerim’de ilk yaratılıştan mı 
bahsediyor? Önceki neş’et diyor. Yani kıştan sonra baharın gelmesi, bitkilerin çıkması, tohumların 
yeşermesi, bir ağaçın büyümesi bu. Neş’et bu. Adem’in yaratılışı yok ki burada. 

Neden? Bir alttaki ayete bakalım. 

 

 

 

 

 

 



 435 

 

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Vâkıa 46/63) 

َۜنُوثُرَْحت	اَم	ُْمتَْیاََرَفا 	
Eferaeytum mâ tahruśûn(e) 

 
Öyleyse ektiğiniz ekin nedir gördünüz mü? 
 

Neş’eti açıkladı Rabbimiz. Öyleyse Adem ile Hava’yı düşündünüz mü ? diyor mu? Yanlış bakış açısı, 
bilimle gözlemle elde edilmiş bakış açısının karşısına konursa, bu adam ya Kur’an’ı inkar edecek, ya da 
yaptığı o gözlemi inkar edecek. 

Rabbimiz, bir Attığınız meniyi düşündünüz mü dedi, burda da ektiğiniz tohumu düşündünüz mü diyor. Dört 
defa bunu tekrarlayacak. 

Önce meniden, o tek tohum, hücre üzerinden, şimdi de toprağa yeni bir hayat için gömülen tek habbe 
üzerinden tezekkür etmemizi, tefekkür etmemizi Kur’an’ı Kerim istiyor. 

Neslin devamı bu tek hücreye bağlıdır. Hayatın devamı da ekilen tohumlara bağlıdır. Bu açıdan 
düşünüldüğünde,tohumun korunması ve geliştirilmesi önemli olmaktadır. 

Zira geleceğe hakim olacak toplumlar, tohum bilimi ve embriyoloji üzerinde araştırma yapan 
toplumlardır. 
 

İsrail’in ilerlemesi tohum biliminde dünya birincisi olmaları nedeniyledir. 

Rabbimiz diyor ki: Ektiğiniz tohumun üzerinde hiç düşündünüz mü? Biz bu ayeti niçin uygulamıyoruz? 

 

(Vâkıa 46/64) 

َُھنوُعَرَْزت	ُْمتَْناَء َنوُعِراَّزلا	ُنَْحن	َْما	ٓ 	
E-entum tezra’ûnehu em nahnu-zzâri’ûn(e) 

 

Onu siz mi yetiştiriyorsunuz, yoksa onu yetiştiren Biz miyiz? 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Vâkıa 46/65) 

َنوُھََّكَفت	ُْمتْلََظف	اًماَطُحُ	هَانَْلعََجل	ُءآََشن	َْول 	
Lev neşâu lece’alnâhu hutâmen fezaltum tefekkehûn(e) 

 

Şayet dileseydik, elbette onu kuru ot kılardık. Böylece sızlanır dururdunuz. 
 
Bakın bu hayatı var eden, onun kurallarını da belirlemiştir. O yüzden oyunu kuranın kurallarına uygun 
davranmak lazım ki başarılı olalım. Hayatı var edenin kurallarını hiçe saymak, mahrumiyettir, bunu 66 ncı 
ayette okuyoruz. 

 

(Vâkıa 46/66) 

َۙنوُمَرْغَُمل	اَّنِا 	
İnnâ lemuġramûn(e) 

 

Muhakkak zarardayız. 
diyecek bu adamlar, 

 

(Vâkıa 46/67) 

َنوُموُرْحَم	ُنَْحن	َْلب 	
Bel nahnu mahrûmûn(e) 

 

Doğrusu, biz mahrumuz. 
 
“Doğrusu , biz mahrumuuz” diyecekler. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Vâkıa 46/68) 

َۜنُوبَرَْشت	ي۪ذَّلا	َءآَمْلا	ُُمتَْیاََرَفا 	
Eferaeytumu-lmâe-lleżî teşrabûn(e) 

 
Ayrıca siz, o içtiğiniz suyu gördünüz mü? 
 

Dünyada kullanılabilir su kaynakları, dünyadaki suyun % 1 inden daha az. Şu anda dünyadaki suyun 
%97,5 i tuzlu su olduğundan insan tüketimine uygun değil. Bu suyu kullanılır hale getirmek için gerekli bir 
mekanizma lazım. Onu da 69 ncu ayet şöyle anlatıyor. 

 

(Vâkıa 46/69) 

َنُولِزْنُمْلا	ُنَْحن	َْما	ِنْزُمْلا	َنِمُ	هوُُمتْلَزَْنا	ُْمتَْناَء 	
E-entum enzeltumûhu mine-lmuzni em nahnu-lmunzilûn(e) 

 

Onu  bulutlardan siz mi indirdiniz, yoksa indiren Biz miyiz? 
 

Tam bir doğal mucize olan yağmur suyunu, normal sudan ayıran özellik, tuz, klor, ağır metaller ve 
kimyasallar içermemesidir. Yani damıtma yöntemi o tuzlu suyu, o kullanamadığınız suyu temizliyor. 

Yaratanın tabiata koyduğu yasalar yaşam için hayatidir. Bu mekanizmaların korunması her muttakinin 
görevidir. Yani eko sistemi korumak müminin görevidir. 

Yağış dengesizliğine sebep olan küresel ısınma ile mücadele, Allah’ın yasalarını,yani ayetlerini korumak 
için yapılan mukaddes bir mücadeledir. Bir mümin suları kirletemez, bir mümin havayı kirletemez. 

Bir mümin en öndeki çevreci olmalıdır. Çünkü o hava, o su Allah’ın ayetidir, Allah’ın insana emanetidir. 

Çevreyi kirleten mümin Allah’ın emanetine ihanet ediyordur. 

Bir hayvanın neslini tüketen mümin, Allah’ın bir ayetini ortadan kaldırıyor demektir. Bakın çevreyi korumak 
neden önemli, çevreyi korursanız , insanı da korumuş olursunuz. Ya boşver otu, suyu demeyin, insanları 
koruyun diyenler var. Bunlar sığ bakanlardır. İyide ben o suyu koruyarak, binlerce, milyonlarca insanı 
korumuş oluyorum. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Vâkıa 46/70) 

َنوُرُكَْشت	َالَْوَلف	اًجاَُجاُ	هَانَْلعَج	ُءآََشن	َْول 	
Lev neşâu ce’alnâhu ucâcen felevlâ teşkurûn(e) 

 

Eğer dileseydik, onu acı kılardık , öyle ise niçin şükretmiyorsunuz? 
 

Çok önemli bir ifade. Demek ki, ben deniz suyunu korursam, tatlı suları korursam Allah’a şükretmiş 
oluyorum. Allah’ın verdiği nimete şükretmiş oluyorum. Suyu kirletirsem, doğayı kirletirsem de nankörlük 
etmiş oluyorum. 

Deniz suyu böyle bir mekanizmadan geçmeden içilemez. Böbrek adeta filtre gibi çalışır. Kandaki zararlı 
maddeleri süzüyor, bunları idrar yoluyla dışarı atıyor. Böbreğin maksimum dışarı atacağı tuz miktarı %2. 
Deniz suyunun tuz oranı %3 veya daha fazlası.Yani bir insan deniz suyu içtiği zaman, yani 1 litre deniz suyu 
içen insan, 1,5 litre su kaybeder. Bazen gemilerde, okyanuslarda kurtulanlar olur ya, deniz suyu içenler 
daha çabuk ölürler. İçmeyen daha uzun yaşar, çünkü siz o tuzu vücuttan atmak için, hücrelerin içindeki 
sıvıları da kullanıyorsunuz. 

Tatlı suları korumak, onu susuz çoğrafyalara ulaştırmak, şükrün ta kendisidir. Yağmur mekanizmasını bozan 
küresel ısınmayla mücadele şükrün ta kendisidir. 

 

(Vâkıa 46/71) 

َۜنوُرُوت	ي۪تَّلا	َراَّنلا	ُُمتَْیاََرَفا 	
Eferaeytumu-nnâra-lletî tûrûn(e) 

 

Ayrıca o yaktığınız ateşi gördünüz mü? 
 

 

 

 

 

 

 

(Vâkıa 46/72) 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

َنُ۫ؤِشْنُمْلا	ُنَْحن	َْما	آََھتَرَجَش	ُْمْتأَشَْنا	ُْمتَْناَء 	
E-entum enşe/tum şeceratehâ em nahnu-lmunşi-ûn(e) 

 

Onun ağacını siz mi  yoksa Biz mi inşa ettik ? 
 

Petrol ve kömürde dahil olmak üzere kökeni bitki olan tüm fosil yakıtlarını kapsayan bir ifade. Ateşi yakmak 
için fosil yakıtlarına, oduna ihtiyaç duyuyor insan. Ateş aslında bir enerjinin dönüşümü. Güneşten enerjiyi 
bitki alıyor, bitki büyüyor, büyüdükten sonra toprağın dibinde kalan kök kömür oluyor. Eğer toprağın 
dibinde kalmazsa yine siz onu yakıyorsunuz. Yani ateşten gelen enerji, yine ateş şekline dönüşüyor. 

Buradan anladığımız, enerji kaybolmaz. Rabbimiz bu örnekleri neden veriyor? Ey insan sende bir enerjisin, 
sen nasıl yok olacağanı zannediyorsun. Sadece bir halden, başka bir hale dönüşeceksin,boyut 
değiştireceksin. 

 

(Vâkıa 46/73) 

َۚنی۪وْقُمْلِل	اًعَاتَمَوً	ةَرِكَْذت	اَھَانَْلعَج	ُنَْحن 	
Nahnu ce’alnâhâ teżkiraten ve metâ’an lilmukvîn(e) 

 

Biz, onu (ateşi)  ibret yolculuklar için bir meta  kıldık. 
 

Ateşi ibret kıldık. Nerede ibret kıldık? Okuduk. Ashabı şimal. Cehennem için Rabbimiz ateşi ibret olarak 
kullandı. Issız yolculuklarda onu meta kıldık. Ateşin meta kılınmasını nasıl anlıyoruz, yolculuklada? Bakın, 
buharlı motorlor, ateş yanardı, suyu ısıtırdı, ondan elde edilen buhar treni hareket ettirirdi. Ateş bizi 
götürüyor, yolculuklarda. 

 

 

 

 

 

 

(Vâkıa 46/74) 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

ِ۟میَ۪ظعْلا	َكِّبَر	ِمْساِب	ِْحّبََسف 	
Fesebbih bismi rabbike-l’azîm(i) 

 

Artık Rabbini “Azîm” ismi ile tesbih et. 
 

Bunları, bunları saydı.Ve dedi ki: “ Rabbini Azîm ismi ile tesbih et”. 

Allah Rasulü “ Azim olan Rabbini tesbih et!” emrini içeren Vakıa 74. ayet için de “ bunu namazlarının 
rükununa koyunuz.” emrini vermişti. 

Verdiği bu emri bir sünnet olarak da uygulayan Allah Resulü, namazının secdesinde “sübhane rabbiye’l-
a’la” (A’la olan Rabbimiz tesbih ederim) diyerek tatbik etti. 

 

(Vâkıa 46/75) 

ِۙموُجُّنلاِ	عِقاَوَمِب	ُمِسُْقا	ََٓالف 	
Felâ uksimu bimevâki’i-nnucûm(i) 

 

Artık yok! Yıldızların mevkilerine yemin ederim. 
Ateşi, ıssız yolculuklarda meta kıldık. Yıldızların mevkilerine yemin ederim. 

 

(Vâkıa 46/76) 

ٌۙمی۪ظَع	َنوَُملَْعت	َْول	ٌمََسَقلُ	ھَّنِاَو 	
Ve-innehu lekasemun lev ta’lemûne ‘azîm(un) 

 

Ve muhakkak ki o, çok azametli bir yemindir, keşke bilseniz. 
 

Bu ayette “keşke bilseniz”denilerek, ayetin indiği dönemde yıldız yörüngeleri ile ilgili herhangi bir bilginin 
olmadığını anlamış olabiliriz. 
 

 

(Vâkıa 46/77) 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

ٌۙمی۪رَك	ٌنٰاُْرَقلُ	ھَّنِا 	
İnnehu lekur-ânun kerîm(un) 

 

Muhakkak ki O, gerçekten Kerim olan Kur'ân'dır (Kur'ân-ı Kerim'dir). 
 

Bu bilgiler size ikramdır. Bu bilgileri veren kitapta kerim bir kitaptır. Kerim sıfatının Kur’an’i niteliği ilk ve tek 
olarak burada geçer. Yani Kur’an’ı Kerim diyoruz ya sadece bu ayetten dolayı biz bunu diyoruz. 

Bu ayetler indiği dönemde anlaşılmayan ayetler. Ne diyorlar, “ bunlar cinlerin getirdiği sözler”. 

“ Muhammed mecnun”. Nasıl anlayacak adam. Yıldızın mevkisinden, yörüngesinden bahsediyor. Buna 
şaibe bulaştırıyorlar. Rabbimiz şaibe karıştırmalarına karşı onlara diyor ki : 

 

(Vâkıa 46/78) 

ٍۙنُونْكَم	ٍبَاتِك	ي۪ف 	
Fî kitâbin meknûn(in) 

 

Korunmuş bir Kitap'tadır (Levhi Mahfuz'dadır). 
 

Hem size ikram eder, hem de şaibeden uzaktır. Buradaki “ kitâbin meknûn” tertibi, saklı sağlam, korunmuş, 
bozulmamış kitap anlamına geliyor. Kur’an, kaynağı itibari ile Allah’ın korunmuş yasalarına 
dayandığından dolayı korunmuş bir kitaptır. Siz hakikate dayanırsanız artık o bilgiyi korumanıza gerek yok. 

Ama yalana, batıla, hurafeye, mitolojiye dayanmışsanız, onu korusanız da o gider. Çünkü, Allah’ın 
korunmuş yasalarına dayandığı için. Kur’an’ın verdiği ufuk bilgiler, zamanın ötesindedir. 

 

 

 

 

 

 

(Vâkıa 46/79) 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

َۜنوُرَّھَطُمْلا	َِّالا	ُٓھُّسََمی	َال 	
Lâ yemessuhu illâ-lmutahherûn(e) 

 

O'na, temiz olandan başkası dokunamaz. 
 
Ne yazık ki bu ayet, yani “ Ona temiz olandan başkası dokunamaz” ayeti, bazı müfessirler tarafından 
bağlamından koparılıp, Kur’an’ı da mushafa indirgeyerek, bir takım hükümler çıkarmışlar. Onlardan 
birkısmına göre abdestsiz, cünüp ve hayzlı olanların mushafa dokunmasının caiz olmadığını öne sürüyorlar 
ve delil olarak da bu ayeti dillendiriyorlar. 
 

Yani bu ayete göre, abdestsiz, hapzli kadinların, cünüp olanların kesinlikle mushafa dokunmasının haram 
olduğunu söylüyorlar. 

Bu konudaki hakim kanı ise, mushaf abdestsiz tutulamaz fakat ezbere okunabilir. Dört mezhebe 
baktığımızda , abdestsiz okuyamazsınız, tutamazsınız fakat ezberden okuyabilirsiniz. Cünüp olan kimse ise 
mushafa el süremediği gibi, Kur’an’ı ezberden de okuyamaz. 

Ancak Kur’an, yazılı olarak değil, sözlü olarak hitap edilmiş bir Kitap’tır. Sözlü olarak vahyedilen Kur’an’ın 
yazıya geçirilip kitaplaşmış haline mushaf diyoruz. 

Ve bu Allah Resulü’nün vefatından sonra olmuş bir şey. Bu sure indiği dönemde, Mekke’nin 6 ncı 7 inci 
yıllarından bahsediyoruz, herhanği bir mushaf yok , yani insanlar böyle kağıtlı, ciltli, kapaklı, eline alıp 
okuyacağı bir kitap yok. 

Şimdi düşünün, ben sahabeyim. Böyle bir ayet iniyor. Ortada bir kitap yok. Ben o kitaba abdestsiz 
okumayı düşünürmüyüm. 

Çünkü ortada mushaf yok. Zaten bağlam Kur’an’a şaibe bulaştırılmamasından bahsediyor. Dokunamaz 
diyor. Dokunmasınlar demiyor. 

Dokunmasınlar farklı bir şeydir, dokunamaz farklı bir şey. Dokunamaz bir hükümdür. Yani istesede 
dokunamaz. 

Şimdi düşünün benim abdestim yok, gittim dokundum. Eee ben dokundum. Hani dokunamazdım. Ayetin 
metni ile çelişiyor. Kesinlikle isteselerde dokunamazlar diyor. 

Hatti zaatinda burada muhatap Kur’an’a inanmayanlar, müslümanlar değil. Kur’an’ın şeytan sözü 
olduğunu söyleyenler, bağlam ondan bahsediyor. 81 nci ayette okuyacağız. 

Peki temiz olmak nedir? 

 

Buradaki “mutaharrun” kelimesi, “ tehere” kökünden oluşuyor, ortadaki harfin tekrar etmesi suretiyle dört 
harf halinde gelmiş bir kelime. “mutaktaharrun” kelimesi, kirden temizlenme manasına gelmektedir araya 
bir harf girdiği zaman. “ mutaharrun” kelimesi ise “melek gibi asli olarak temiz olanları” kastettiğini 
söyleyen müfessirlerimizde vardır. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Ayetteki “mess, dokunma” kelimesinide müfessirlerimizin bazıları şöyle yorumlamıştır. “ Kur’an’ı Kerim’in 
manalarına temiz bakışlı, iyi niyetli insanlardan başkası ulaşamıyor, dokunamıyor, erişemiyor, anlayamıyor, 
temiz bakan Kur’an’daki hikmetleri çıkarıyor.” gibi yorum yapıyorlar. 

Mutaharrun”, iyice arınmış, temizlenmiş manasına gelmektedir. Kur’an okumadan önce bizde aklımızı 
temizleriz. Nahl suresinde “ Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınarak” Kur’an okumaya başlamamız 
gerektiğine dair emirler var. 

Ancak burada Kur’an’ın mahiyetine ve kaynağına şaibe bulaştırma zihniyetine karşı bir savunma söz 
konusudur, bu bağlamda. 

Bizim kanatimiz şudur: “ Kur’an, kaynağından muhatabına ulaşana kadar temiz ve şaibeden uzak bir 
şekilde Nebiye ulaşmış, arınan nebi onu arındırmak amacıyla insanlara ulaştırmış, Resul olmuştur. 

Sonuç olarak Kur’an’ın mushaf halinin abdestsiz olarak okunması, kesinikle saygısızlık değildir. 

İlk önce saygının tanımını değiştiriyorlar, kafalarında bir saygı tanımı oluşturuyorlar,sonra o saygı tanımına 
uymayanları ötekileştiriyorlar, bu caiz değil diyorlar. Abdest saygı ile ilgili bir şey değil ki, abdest temizlik 
ile ilgili birşey. 

Adam gitmiş çalışmış, üstü başı kir içinde, bu adama biz saygısız mı diyeceğiz. Kirlenmişsin git temizlen 
diyeceğiz. Wc den çıkmış, sen saygısızmısın diyeceğiz? Hayır. Böyle saçma bir gerekçe ile Kur’an’ın 
abdestsiz okunacağının saygısızlık olduğunu, saygısızlık olduğu içinde caiz olmadığını ileri sürüyor. 

Kur’an’a karşı asıl saygısızlık, içinde ne yazdığını merak edip okumamaktır. O’nun emir ve tavsiyelerini 
kulakardı ederek. Kur’an’ı mehcur bırakmaktır. İçinde ne yazıyor, merak edip bakmamaktır. Anlamaya 
çalışmamaktır, O’nu yaşamak için herhangi bir caba göstermemektir. Asıl saygısızlık bunlardır. 

Hatti zaatinde bu yüzyılda Kur’an, ağaçtan elde edilen kağıttan yapılan sayfalarla değil de, cep 
telefonlarını ile bilgisayarlar ile okunuyor. Şimdi cep telefonundaki meale abdestsiz dokunduğumuz 
zaman , caiz değilmi bu? Artık kitap mı kaldı. Zira teknoloji birşeyi okumak için , ona dokunmanın 
gerekmediği bir noktaya geliyor. Artık göz hareketleri ile bilgisayar daki sayfaları dokunmadan 
çevirebiliyor sensörler vasıtası ile. 

Sonuç olarak: Eğer abdestsiz dokunmak farz olsaydı, sahabe tutup yahudi bir adama Kur’an’ı 
çoğalttırmazdı. Niye çoğalttırıyor, belki okur da hidayete erer, diye. İnançsız bir adam gelecek karşına, 
diyeceksin ki git bir abdest al gel, sonra sana Kur’an vereyim. Adamda zaten iman problemi var, gidip 
ne abdestle uğraşacak. 

Bu Kur’an’ı Kerim’den uzaklaşmaktır. Saygı çercevesinde, saygı adı altında, Kur’an’ı hayattan 
uzaklaştırmaktır. Yok belden yukarı tutacaksın, yok abdestsiz dokunmayacaksın. 

Kur’an’ı abdestli okumak, iyidir, güzeldir, hoştur, harika birşeydir demek başka bir şey, Kur’an’a 
abdestsiz dokunamazsın, haramdır demek başka şey. 

 

 

(Vâkıa 46/80) 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

َنیَ۪ملَاعْلا	ِّبَر	ْنِم	ٌلی۪زَْنت 	
Tenzîlun min rabbi-l’âlemîn(e) 

 

Âlemlerin Rabbi tarafından (kısım kısım, âyet âyet) indirilmiştir. 
 

(Vâkıa 46/81) 

َۙنُونِھْدُم	ُْمتَْنا	ِثی۪دَحْلا	َاذٰھَِبَفا 	
Efebihâżâ-lhadîśi entum mudhinûn(e) 

 

Yoksa siz, bu söze inanmayan, şüphe eden kimseler misiniz? 
 

(Vâkıa 46/82) 

ّذَُكت	ْمُكََّنا	ْمَُكقْزِر	َنُوَلعَْجتَو َنُوبِ 	
Ve tec’alûne rizkakum ennekum tukeżżibûn(e) 

 

Ve siz, yalanlamış olmanızı kendinize rızık ediniyorsunuz. (Kur'ân'daki sözlerin âlemlerin 
Rabbi tarafından indirildiğinden şüphe ettiğiniz için rızkınız, nasibiniz sadece 
yalanlamak oluyor.) 
 
Bakın, muhatap müslümanlar değil. “ Yalanlamayı kendinize meslek edinmişsiniz, rızık edinmişsiniz.” Bazı 
kimseler, hakikati yalanlamayı kendisine geçim kaynağı haline getirmiştir. Geçmişte de öyledir, 
günümüzde de. Mesleği yalan olan en çok direnen ve zarar verenlerdir. Hakikate karşı Allah Resulü’ne 
en çok direnenler, dinden geçinenlerdir. O yüzden inanç bir geçim kaynağı kesinlikle olmamalıdır. Ben 
namaz kıldırarak maaş alamam. Dini anlatarak para alamam. Teolojik konulara menfaat bulaştırılmamalı. 
Bulaştırılırsa, adam menfaat için haktan sapabilir. Sizi müşteri olarak görür, sizin hoşunuza giden şeyler 
söyler. 

 

 

 

 

(Vâkıa 46/83) 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

َۙمُوقْلُحْلا	َِتَغَلب	َاذِا	َٓالَْوَلف 	
Felevlâ iżâ belaġati-lhulkûm(e) 

 

O halde can boğaza gelmiş olsa değil mi ki (siz öylece). 
Hele bir can çekişmeye başladığınızda, o etrafınızdakiler varya bakın ne yapacaklar. 

 

(Vâkıa 46/84) 

َۙنوُرُظَْنت	ٍذَِئنی۪ح	ُْمتَْناَو 	
Ve entum hîne-iżin tenzurûn(e) 

 

Ve siz, o anda (ona öylece, bir yardım yapamayarak sadece) bakarsınız. 
 
Siz dediği, o ölünün etrafındakilerdir. O ölene karşı onu kurtaramazsınız, aciz kalırsınız şeklinde bir anlatım 
var. Ölüm karşısındaki acizlik resmedilmektedir. 

 

(Vâkıa 46/85) 

َنوُرِصُْبت	َال	ْنِكٰلَو	ْمُكْنِم	ِھَْیلِا	ُبَرَْقا	ُنَْحنَو 	
Ve nahnu akrabu ileyhi minkum velâkin lâ tubsirûn(e) 

 

Ve Biz, ona sizden daha yakınız fakat siz görmezsiniz. 
 

Ey yakınlar, ey onun akrabaları , Biz o ölüye, sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz, gayp perdesi var. 
 

Ölüm va sonrası tamamen gayp alanıdır. Ölülerin akıbeti ile hüküm vermekte, zanlarda bulunmakta bize 
düşmez. ALlah diyor : “ Siz göremezsiniz” . Allah göremezsiniz diyorsa, ben nasıl ona cehennemliksin veya 
cennetliksin diyebilirim. O yüzden bir insan öldükten sonra onun akıbeti hakkında yorum yapmak doğru 
değil. 

 

 

(Vâkıa 46/86) 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

َۙنی۪نی۪دَم	َرْیَغ	ُْمتْنُك	ِْنا	َٓالَْوَلف 	
Felevlâ in kuntum ġayra medînîn(e) 

 

Öyleyse eğer siz (amellerinizin karşılığında) ceza görecek kimseler değil iseniz. 
 
İnsan doğduğu andan itibaren bu hayatı verene borçlanıyor. Elimizi, gözümüzü, kulağımızı biz kazanarık 
mı aldık. Rabbimize beden olarak , akıl olarak borçluyuz. 

Kendi emeğimiz ve gayretimiz ile elde ettiğimiz bir bedene, akla, uzuva, akrabaya ve ebeveyne sahip 
değiliz. Bunlar ve daha bir çok nimet el-vahap olan Allah’ın bize hibe ettiği nimetlerdir. 

İşte asıl nankörlük, kendini hiçbir şeye ve hiçkimseye borçlu hissetmemektir. İşte Rabbimiz bu tavırda 
olanlara şöyle diyor: 

 

(Vâkıa 46/87) 

َنی۪قِداَص	ُْمتْنُك	ِْنا	آََھنُوعِجَْرت 	
Terci’ûnehâ in kuntum sâdikîn(e) 

 

Eğer siz sadıklarsanız, onu geri çevirirsiniz. 
 

Eğer siz borçlu değilseniz, hadi bu ölümü geri çevirinde görelim, eğer siz sadıksanız. Borçlu olmayandan 
tahsilat yapılır mı? 

Bizim bedenimiz Allah’a ait olduğu için , emanet olduğu için, ölüm vakti tahsilatını yapar. Kimse de buna 
engel olamaz. 

Eğer kendi hayatını kendi emeğiyle etmiş biri olsaydı insanoğlu, o hayatı onun elinden almaya gelen 
ölüm meleklerine karşı, dur! 

Bu benim emeğim, bunu benden alamazsınız diyebilirdi, ölümü geri çevirebilirdi. Ancak dünyada hiç bir 
mahlukun böyle bir tasarrufu yoktur. 

Çünkü kendi bedeni kendisine ait değildir. Ayetteki meydan okuma, günümüzde hala dillendirilen ölüm 
meleğini geri çevirme menkibelerine bir reddiyedir. Hz. Musa’nın azraili geri çevirmesi, gözünü çıkarması 
vs. 

Ölüm geldiği zaman ertelenmez. Sadık bir insansa, Hz. Musa gibi bir insansa zaten cennete gidecektir, 
niye ertelesin. Zaten Allah’ın peygamberi. Dünyadan çok daha güzel bir hayata gidecek, neden bunu 
geri çevirsin. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Bu arkadaşların, bu kardeşlerimizin bunlara neden ihtiyaç duyuyorlar, yazık günah. Çoğuda temiz 
insanlar. Ne ihtiyacımız var bu masallara, hikayelere. Günümüzde ataistler arttı, deizm arttı. 

İnsanlar dinden uzaklaştı. Bunun neresi doğru. Allah’ın bizi kendisine borçlu hissettirmesi, yine rahmet ve 
merhametindendir. Allah’ın hiçkimsenin, kulluğuna ve canına ihtiyacı yoktur. Yaratan önüne 
geçilemeyecek şekilde, bizi emsallerimizle değiştirir vakıa suresi 61 de okuduk. 

Aslında bu anlatımlar, dünyevileşme hastalığına karşı bize sunulmuş reçetelerdir. İnsan, kendi varlığının ve 
dünyalıklarının emanet olduğu şuurunu tesis etmek için, insanın hırsını törpülemek için Rabbimiz bu 
örnekleri sürekli hatırlatır. Zira bu hırsın fazlası yani dünyevileşme ve bedenin bile kendie ait olduğu 
düşüncesi zulüm üretiyor. Nasıl üretiyor, onu geri çevirin eğer siz sadıklarsanız; “ fakat o mukarrebun oldu 
ise.” 

 

 

(Vâkıa 46/88) 

ََّمَاف َۙنی۪بََّرقُمْلا	َنِم	َناَك	ِْنا	آ 	
Fe-emmâ in kâne mine-lmukarrabîn(e) 

 

Fakat o eğer mukarrebin olanlardan (Allah'a yakın olanlardan) ise. 
"Mukarrebun”, yakın oldu ise. Yakın oldu ise ölümü geri çevirebilir mi? Diyor...demiyor ayetin devamı diyor 
ki 

 

(Vâkıa 46/89) 

ٍمیَ۪عن	ُتَّنَجَو	ٌناَحْیَرَو	ٌحْوََرف 	
Feravhun ve rayhânun ve cennetu na’îm(in) 

 

O taktirde, ferahlık, huzur, güzel kokulu bitkiler ve naim cenneti vardır. 
 
Eğer bu adam mukarrebun ise , ALlah’a yakınlardan ise, iyi insanlardan ise, salihlerden ise, garip 
gurabaya yakınsa cennete gidecektir, diyor. Ölümü geri çevirecektir demiyor ki. Neden geri çevirsin. 
Ölen kişi Allah’a yakın ise O’nun ilke ve ayetlerine uygun bir hayat sürüp, ölüm meleğine vakti geldiğinde 
emaneti teslim eden kişidir. 

 

(Vâkıa 46/90) 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

ََّماَو ِۙنیَ۪میْلا	ِباَحَْصا	ْنِم	َناَك	ِْنا	آ 	
Ve emmâ in kâne min ashâbi-lyemîn(i) 

 

Fakat yemin sahiplerinden (ashabı yeminden yani hayat filmleri sağından 
verilenlerden) ise. 
 
Buradaki “ashab-ı yemin” ise, iyiliğin, erdemin, dürüstlüğün ve doğruluktan yana olanların tarafı demektir. 
Allah’a verdiği kulluk sözüne duranlar demektir, yeminine sadık olanlar. İnsanlığın ortak doğruları , 
maarufun etrafında toplananların, selamet , barış ve mutluluk için çalışan ve gittikleri yere de selamet ve 
barış götüren insanlar. 

 

(Vâkıa 46/91) 

ِنیَ۪میْلا	ِباَحَْصا	ْنِم	ََكل	ٌمَالََسف 	
Feselâmun leke min ashâbi-lyemîn(i) 

 

O zaman ashabı yeminden (hayat filmleri sağından verilenlerden) “sana selâm olsun” 
(denir). 
"Selam”, barış, huzur ve güvenliğin verdiği, ferah,mutlu bir yaşam şeklinde anlayabiliriz. Bu yaşam 
kesinlikle ve kesinlikle tesadüfi değildir. Ashab-ı yemine katılmak, aslında barış ve selamın, kişinin üzerinde 
olması demektir. O yüzden, selam. Selam sizin üzerinize olsun demek : Barış, esenlik sizinle birlikte olsun 
demektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vâkıa 46/92) 



 449 

 

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

ََّماَو ّذَكُمْلا	َنِم	َناَك	ِْنا	آ ّلآَّضلا	َنی۪بِ َۙنی۪ 	
Ve emmâ in kâne mine-lmukeżżibîne-ddâllîn(e) 

 

Ve fakat dalâlette olan ve yalanlayanlardan ise. 
 
Yalan ve kandırma hiçbir zaman kalıcı bir mutluluk ve huzur getirmez. Yukardakinin tam tersi. Bir müminin 
olmazsa olmazı, dürüstlüktür. 

Bir mümin dürüst ise dalalette olmaz. Zira iman kavramı kök anlamı ile , evin iç avlusu demek olup, güven 
ve emniyet manasına geliyor. İman, güven ve emniyet. Mümin, güven veren kişi. Yalancılık, dalaletin ta 
kendisi olup, bulunduğu ortamı da mahvediyor. 

Allah Resulü’nün bir sözü var . “ Yalan olan kalpte, iman olmaz.” Şaka yollu bile olsa bizde olmaması lazım. 
Yalanı dilimize o kadar yerleştirmişisiz ki, bazen cümlelere şöyle başlayanları görmüşsünüz dür. “ 
Doğrusunu söylemek gerekirse...şu söyle oldu.” Ne demek istiyorum ben. Ben normalde yalan 
konuşuyorum, ama bundan sonra doğruyu söyleyeceğim. Bazen bunu şuursuzca kullanıyoruz. Yanlış bir 
cümle , herzaman doğrusunu söylemek gerekir. 

 

(Vâkıa 46/93) 

ٍۙمی۪مَح	ْنِم	ٌلُُزَنف 	
Fenuzulun min hamîm(in) 

 

O taktirde kaynar sudan bir ziyafet vardır. 
 

Hamim: Sıcaklık ve hararettir. Yalan ve kandırma ilk başta söyleyene tatlı gelebilir; ancak bunun sonu her 
zaman çok acı biter. 

 

 

 

 

 

 

(Vâkıa 46/94) 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

ٍۙمی۪حَجُ	َةیِلَْصتَو 	
Ve tasliyetu cahîm(in) 

 

Ve alevli ateşe atılma vardır. 
 

Cahîm, çok kızışmış ateş kelimesinden gelir. Çukurda yanan alevli ateş demektir. Kur’an’da 26 kez geçer. 

Cehennemin isimlerinden biridir. Cehennem aynı zamanda insanın için yakan derin bir ümitsizlik halidir. 

Sonuç olarak yalan insanı insan yapan değerlerin düşmanıdır. İnsan kötülük veya günah için yalan söyler, 
sonra bu kötülük ve günahlarını yine yalanla örtmeye çalışır. Bunu başarırsa daha fazla suç ve kötülüğe 
batar. Sonunda dünyasını da ahiretini de yakıp kül eder. Bütün inanç ve kültürlerde yalan kötüdür. 

 

(Vâkıa 46/95) 

ِۚنیَ۪قیْلا	ُّقَح	َوَُھل	َاذٰھ	َِّنا 	
İnne hâżâ lehuve hakku-lyakîn(i) 

 
 
Muhakkak ki bu (anlatılanlar), elbette o (verilen haberler), Hakk'ul yakîn'dir (yakîn 
olan haktır, kesin olarak gerçektir). 
 

Bu anlatılan bilgiler, hakkın, kesin bilginin ta kendisidir. Ayette geçen “hakkulyakin”tamlama , “hakk” ve 
“yakin” kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşuyor. “Hakk”, gerçek olan, “yakin”, kesin olan. Bu manada 
“hakkulyakin”, gerçeğin ta kendisi demektir. Allah’ın ayetleri gerç eğin ta kendisidir. Hayatta bir karşılığı 
vardır. İçine girmeden, gerçekliğini yaşamadan anlayamayacağımız her şeye “hakkulyakin” diyebiliriz. 
Bazı şeyler “ilmelyakin” olarak, ilim olarak öğrenilir. Bir okula gidersiniz ders alırsınız. Bazı şeyler tecrübe ile 
görerek öğrenilir, aynelyakin dediğimiz. Bazı şeyler de yaşıyarak öğrenilir, bu da “hakkelyakin” dir. 

 

 

 

 

 

NAMAZDA NEDEN RÜKU DA “SÜBHANE RABBİYEL AZİM” DERİZ ! 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Vâkıa 46/96)  

ِمیَ۪ظعْلا	َكِّبَر	ِمْساِب	ِْحّبََسف 	
Fesebbih bismi rabbike-l’azîm(i) 

 

Artık Rabbini “Azîm” ismi ile tesbih et. 
 

Rabbimin “Azim” ismiyle tesbih edilmem emredilmiş. Bu nedenle namazlarda rükuda “Sübhane 
Rabbiyel-Azim “ diyoruz. 

Neden Rükuda “Süphane Rabbiyel Azim”diyoruz da,  Secdede demiyoruz ? 

Allah diyor ki :” Rabbini Azim ismiyle tesbih et!” Bu emri aldık. Ben bu emri neden rükuda yerine 
getiriyorum. 

Azim ne demek? Azamet sahibi demek. Azamet neyle ilgili ? 

Rükuda, boyu büküyoruz. Allah’ın azametini düşünen  insan, korkudan boyun büker. 

Rükuda, Rabbim senin emirlerin karşısında boyun büküyorum demiş oluyorum. 

Rabbin tabiata koyduğu yasalara uyumluluk manasında, maddi saadete bir göndermede bulunmuştu. 
Yani Allah hani, ateşi düşün, suyu düşün, uzaydaki yıldızları düşün. Rabbimizin, azim olan Allah’ı, tabiata 
koyduğu azametli yasalar var. Bu azametli yasalara boyun bükerek hareket et. Bu yasalara uyarak yaşa. 
Bu yasalarla çarpışma. Mesela suyunbir kaldırma kuvveti var. Biz bu yasalara uyarak gemi yapıyoruz. Bu 
maddi yasalara boyun bükme. 

Burada ise ahireti anlattı, cenneti anlattı, insan olmayı anlattı, yalandan uzak durmayı anlattı bu da 
manevi yasalara boyun bükmeyi anlatıyor. Eğer mutlu olmak istiyorsanız, maddive ve manevi yasalara 
uygun hareket etmelisiniz. Allah’ın azametli oluşunu düşünerek hareket edin. 

Dünya ve ahiret sadeti için Kur’an bize, gerçeğin ta kendisini anlatıp, ona uygun hareket etmemizi 
öğütlemektedir. 

Kaynaklarda bu surenin son ayeti nazil olduğu zaman Hz. Peygamberin müminlere rükuda “Süphane 
rabbike’l azim “ deyiniz diye buyurduğu belirtilir. Bu da Hz. Peygamberin namazla ilgili her ayrıntılı 
uygulamaları Kur’an’dan aldığını gösteren bir delildir. Namaz, bir emirler mecmuası olmuş oluyor. Allah’ı “ala” 
ismiyle tesbih et, Allah’ı “azim” ismiyle tesbih et. Bunları Allah Resulü’nün namaz içinde uyguladığını görüyoruz. 

 


