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Doğrusunu Allah bilir….. 
 

  
İniş Sırası :75 Tertip Sırası :32 Ayet Sayısı :30 İndiği Yer : Mekke 

 
Sûre, adını 15. âyetten almıştır. Basralalıların sayımına göre 29.  Diğer görüşlere göre ise 30 
ayettir. Surenin “öyleyse artık onlardan sırt çevir ve bekle, muhakkak ki onlardan 
beklemektedirler”şeklindeki son ayetinden dolayı, biz sureyi Zümer suresi 39 gibi Mekke 
döneminin sonlarına işaret ettiğini kanatindeyiz. Sureyi 9. Yılın başına yerleştirebiliriz. 
 

ِمیِحَّرلا	ِنَٰمْحَّرلاِ	َّ&	ِمِْسب  
Bismi(A)llâhi-rrahmâni-rrahîm(i) 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 
 

(Secde 32/1) 
 

ٓ۠مٓلا  
Elif-Lâm-Mîm 

Elif-Lam-Mim surenin ana konusudur. Bu sure bize elif-lam-mim den bahsedecek. Elif tevhid, lam 
şirk, mim yaratılıştır. Biz bunları konu başlıkları olarak ele almıştık. Ayetin; numarının olmadığı, 
hareke ve noktanın olmadığı Kur’an metninde orijinal metinleri birbirinden ayıran tek husus 
mukadda harfleridir. Bunlarında Kur’an’I Kerim’ı belli başlı bölümlere ayırdığı kanatindeyiz. 
 
Elif-Lam-Mim’in geçtiği tüm surelere baktığımız zaman istisnasız surenin ana fikrini verdiğini 
düşünüyoruz. Elif ile tevhid, lam ile şirk, mim ile de yaratılış konularını işlemektedir. Bunun istisnası 
yoktur.  Mesela “ta” ile başlayan hurufu mukaddası ile başlayan tüm sureler Hz. Musa’dan 
bahsetmektedir. Bunun da istisnası yoktur. O yüzden bu hurufu mukaddalar surenin ana fikri, girşi 
cümlesi olduğu kanatindeyiz.  
 
Şüphenin olmadığı bu kitabın indirilişi alemlerin Rabbi’ndendir. Birde Bakara suresi 2nci ayette 
“İşte o Kitap,(“rayb yok)bunda muttakiler için hidayettir.” Bu “rayb”e”şüphe”diye 
meallendiriyorlar. Fakat “rayb” kelimesi şüphe demek değildir. Zaten “şüphe” arapça bir 
kelime. Rayb kelimesi, re-ye-be kökünden gelir. Kökler farklı ise kelimeler de farklıdır. Kelime farklı 
ise mana farklıdır.  Kur’an’da 17 yerde “rayb” kelimesi kullanılmış. Kur’an’a isnatla kullanılmış ya 
da yeniden diriliş konusunda zikredilmiştir.  
 
Rayb endişe, korku, tasa, ihtimal, şüphe, kaygı, vesvese, zan vs gibi her türlü belirsizliğin, 
muğlaklığın ve kararsızlığın genel adı. Kökü reyden geliyor. Yani oy, tercihden geliyor. Belirsizliğin, 
kararsızlığın ifadesinden bu şekilde  oraya geliyor. Yani nerede bir rey kullanacağı, nerede bir 
oy kullanacağı belirli değil.  
 
Daha ötesi bir ineğin sütten kesilip kesilmediği konusunda yaşanan belirsizliktir. Lügatlarda bu 
şekilde manalar var. Kısaca aralarındaki benzerlikten dolayı iki şeyden biri diğerinden ayırt 
edilmediği şüphe kullanılır. İki zıt şey birbirine karıştığında “şek” kullanılır. Kararsızlık ve belirsizlikte 
“rayb” kullanılır. Peki lâ raybe nedir?  
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(Secde 32/2) 
 

َۜنیَ۪ملَاعْلا	ِّبَر	ْنِم	ِھی۪ف	َبْیَر	َال	ِبَاتِكْلا	ُلی۪زَْنت  
Tenzîlu-lkitâbi lâ raybe fîhi min rabbi-l’âlemîn(e) 

 

Muğlaklığın olmadığı bu kitabın indirilişi alemlerin Rabbindendir. 
 
“lâ rayb“ hiç bir muğlaklığın endişeye mahal kalmayacak şekilde ortadan kalkması “lâ rayb“ ile 
ifade edilmiştir. Eğer rayb kelimesini “şüphe” şeklinde tercüme edilirse, Kitabın kaynağına bir 
işaret yapılacak. Muğlaklık, belirsizlik olarak tercüme edilmesi, Kitabın iç bütünlüğü ve ahengine 
atfen bir cümle kullanılmış olur. Yani kitabin içinde böyle kargacuk kurgucuk belirsiz bir şey yok 
demek başka bir şeydir. Kitabın Allah’tan geldiğine şüphe yok başka bir şeydir. Bu iki çeviri 
manasal bir farklılığa sebep olacağından bu inceliklere dikkat edilmelidir.  
 
Buradaki “el-kitap”tan maksadın da Kur’an’i öğretinin yazılı hali olduğunu düşünüyoruz. Çünkü 
secde suresi Hicretten önce 9ncu yılda inmiş bir sure. Bu döneme kadar müminlerin ellerinde bir 
kitapları var. Yazılı bir öğreti var. O yüzden bunu el-Kitap şeklinde anlayabiliriz. 
 
Kur’an da hiç bir çelişki, tutarsızlık ve belirsizliğin olmadığı Rabbimiz tarafından bir çok kez 
vurgulanmıştır. Kehf suresinin ilk ayetinde, Zümer suresi 27 ve 28 de, Bakara suresinin giriş 
ayetlerinde ve Nisa suresinin 82 ayetinde. Nisa 82 de ihtilaf demektedir. Bu nedenle Kur’an da 
iç bütünlük ve uyumun olması aranır. Çünkü kendisi bunu taahhüt ediyor. Kitabı kitap ile 
anlamak, çelişki gibi görünen anlama hatalarını en aza indirecektir.  
 
 
(Secde 32/3) 
 

ُھیَٰرتْفا	َنُولُوَقی	َْما َنُوَدتَْھی	ْمُھََّلَعل	َكِلَْبق	ْنِم	ٍریَ۪ذنْنِم	ْمُھیَٰتا	آَم	اًمَْوق	َرِذُْنتِل	َكِّبَر	ْنِم	ُّقَحْلا	َوُھ	َْلب	ۚ  

Em yekûlûne-fterâh(u)(c) bel huve-lhakku min rabbike litunżira kavmen mâ etâhum 
min neżîrin min kablike le’allehum yehtedûn(e) 

 

Yoksa “O’nu iftira mı etti” diyorlar? Bilakis o, senden önce nezir gelmemiş olan kavmi 
uyarman için Rabbinden bir haktır. Umulur ki onlar, hidayete erer. 
 
İftira, yalana kesin olarak karar verip onu haber vermek suretiyle, hedeflediğini karalamayı, 
hedeflediğini aşağılamayı anlatıyor. Her yalan iftira değildir.  
 
“Mesele; yarın saat 3 te geleceğim diyorum. Gelmeyince yalan söylemiş oluyorum. İftira 
atmamışım.” İftira olabilmesi için hedeflediğim kişiyi karalama ve aşağılama yapmış olmam 
gerekiyor.  
 
Kur’an uydurulmuş bir kitap olmayışını çelişkiden uzak olması ile gerekçelendirmiştir. Zira iftira 
yalana dayandığından mutlaka birkaç yerde tökezler. Tutarsızlık oluşturur, kendini belli eder.  
 
Çok uzun zamandır bu adamlara nezir getmemiş. Her topluma nezirler gider. Nezirler belli bir 
süre sonra etkisi kaybolur, unutulur. Mesajın etkisi azalmış ve yok olmuştur. Mekke müşrik 
toplumunda , muhavvitlerden bahsetmiyoruz, bireysel uyarıcılardan bahsetmiyoruz, burda 
topluma hakim olacak bir görüşün artık ortadan kalktığını anlıyoruz.  
 
Kur’an dan önce uyarıcıların varlığı farklı bir konu, kavimde söz sahibi olup insanları etkileme, 
uyarabilme iktidarı farklı bir konudur. Burada bireysel muhavvitler den ziyada halkı etkileyip 
uyarıyı hakkı ile yapabilme kastı vardır. Zira arşın sahibi olan Allah’ın kelamı ile toplum 
uyarılacaktır.  
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(Secde 32/4) 
 

اَم	ِۜشَْرعْلا	َىلَع	ىَٰوتْساَُّمث	ٍماََّیا	ِةَّتِس	ي۪ف	اَمَُھنَْیب	اَمَو	َضَْرْالاَو	ِتاَوٰمَّسلا	ََقلَخ	ي۪ذَّلاُ	َّٰ& 	
ٍعی۪فَش	َالَوٍ	ّيِلَو	ْنِم	۪ھِنُود	ْنِم	ْمَُكل َنوُرََّكَذَتتََالَفا	ۜ  

(A)llâhu-lleżî ḣaleka-ssemâvâti vel-arda vemâ beynehumâ fî sitteti eyyâmin śümme-
stevâ ‘alâ-l’arş(i)(s) mâ lekum min dûnihi min veliyyin velâ şefî’(in)(c)efelâ 

teteżekkerûn(e) 
O Allah ki, gökleri ve yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yarattı. Sonra arşa istiva etti. 
Sizin için Onun astında veli ve şefaatçi yoktur. Hala tezekkür etmez misiniz? 
 
Tek şefaatçi ve veli Allah mış. Allah’ın şefaatçi olması meselesini anlatmamız lazım. Şefaatci 
aracı demektir. Allah kimle kimin arasında aracılığını yapıyor haşa. İzah etmemiz lazım.  
 
Buradaki “sitteti eyyâm“ terkibi altı gün, altı evre, altı aşama anlamına geliyor. Buradaki murat 
göklerin ve yerin arasının yaratıldığını anlatmak için mi yoksa aracılardan, şirkten mi 
bahsetmektedir. Bu terkip Kur’an’ın tamamında yedi kez gelir, nüzul sıralamasında ilk geçtiği yer 
Kaf suresi 38nci ayettir. Geçtiği her yerde de farlı mana nüanslarına sahiptir.  
 
Mesela Kaf suresi 38 nci ayette der ki : “ Gökleri ve yeri yedi günde yarattık ve Bize bir yorgunluk 
dokunmadı” orada yaratılma ile ilgili bir bağlam var. Altı gün yarattı, yedinci gün dinlenmeye 
çekildi şeklindeki iddialara izah var.  
 
Fakat burada öyle bir iddia ve izah yok. Farklı bir bağlamda kullanıyor. Burada göklerin ve yerin 
yaratılması, bu yaratmadan sonra aracıların, kutupların, gavsların, kainat imamlarır gibi 
otoritelerin olmadığından bahsediyor. Arşa istiva etti. Yönetim makamına geçti.  
 
Burada ise konu atmosfer ve yer kabuğunun oluşum aşamasından ziyade yarattığı alem 
üzerindeki mutlak hakimiyeti konu edilmektedir. Zira arş ve istiva belli kurallar ölçüsünde yaratıp, 
yönetme makamını elinde tutmak anlamında mecazi bir kullanımdır.  
 
Allah’ın vasfı olan el-Veli kullara yakınlığı ile onları koruma ve kollama işini üstlenen tabiri caizse 
onlara velilik yapandır. Şefaat ise burada Allah’I nitelemek için kullanılmıştır. Sizin O’ndan başka 
şefaatciniz yok.  
 
Allah nasıl şefaatci olacak? Kimle kimin arasında şefaatcilik yapacak?  Şefaat aracı demektir. 
Burada şefii kelimesinin Rabbimiz için zikredilmesi, müşakelet kabilindendir. Yani onların 
söylediklerine karşılık, onların söylediklerini kullanarak, onları olumsuzlamak içindir. Çünkü 
putperestler “Bu putlarımız bizim Allah ile aramızda Allah’ın berisinde, astında şefaatcilerimiz 
olacaktır” şeklinde bir iddia ile geliyorlar. Zuhruf suresi 86 da okuyoruz. Allah bu iddiayı red 
sadedinde, ondan başka şefaatcileriniz nerede diyerek bir meydan okuma yapmaktadır. Bunu 
da Zümer kuresi 43-44 den okuyoruz.  
 
Allah’ın şefaatci olması dünyadaki kayırma ve torpillerin Allah katında olacağı iddiası üzerinden 
konu edilmiş ve bu durum red edilmiştir. Ayetin işaret ettiği hakikatin tezekküre bağlanması, 
evliya ve şefaatciler konusunun duygusallıkla, düşünme ve mantıktan uzak değerlendirildiğine 
bizce işarettir.  
 
Nerede bir şefaatci anlatımı varsa, orada tezekkür yoktur. Nerede bir evliya, veli anlatımı varsa 
orada tezekkür yoktur. Ayet bir soruna değinerek bir sonraki ayette olan başka bir soru ile 
cevabını vermektedir.  
 
Şimdi neden evliyalara, aracılara ve şefaatcilere Allah’ın neden ihtiyaç duymadığı izah 
edilecek. 
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(Secde 32/5) 
 

ُهُرَادْقَِمناَك	ٍمَْوی	ي۪ف	ِھَْیلِا	ُجُرَْعی	َُّمث	ِضَْرْالا	َىلِا	ِءآَمَّسلا	َنِم	َرَْمْالا	ُِرَّبُدی َنوُُّدَعت	اَّمِم	ٍَةنَس	َفَْلا	ٓ  

Yudebbiru-l-emra mine-ssemâ-i ilâ-l-ardi śümme ya’rucu ileyhi fî yevmin kâne 
mikdâruhu elfe senetin mimmâ te’uddûn(e) 

Gökten yere emri idare eder. Sonra bir günde O’na yükselir ki onun miktarı sizin saymanızla bin 
sene oldu. 
 
“Sizin saymanızla bin yıl değil, bir sene oldu” “Senetin” olumsuz ve zor seneler için, “amen” ise 
verimli güzel yıllar için kullanılıyor. Bunu Ankebut suresi 14de görebiliyoruz. Rabbimiz bir cümle 
içerisinde hem seneyi hem de yılı birlikte kullanmış. Demekki bir cümle içerisinde bu iki kelime 
kullanılıyorsa bunlar eşanlamlı kelimeler değil. O zaman bu 5 nci ayet zor ve sıkıntılı geçen bin 
yıldan bahseiyor. 
 
Burada sizin saymanızla bin senelik olumsuz zamana “fi yevmin” bir gün içinde olarak ifade 
edilmiş. Yani o dönemin içinde olumsu bir zaman yaşanmış. Allah zaten bu olumsuz zamanı 
düzeltmek için emrini, uyarıcılarını göndermiş. Senden önce nezir gelmemiş bir kavmi uyarman 
için gönderdik. Bin senedir oraya bir nezir gitmemiş. Bir üstteki ayetle bağlayacak olursak. 
 
Bin sene o çoğrafya ya, onlara Allah’ın ayetleri hakim olmamış, müşrikler hakim olmuş. Putlarla 
dolu. Bunada Rabbimiz bir gün diyor yani bir dönem diyor. Bu dönemi bitirmek için Hz. 
Muhammed o topluma gönderiliyor.  
 
Buradaki bin rakamı çokluktan kinaye de olabilir, çok uzun bir süredir Mekke ve çevresinde 
Allah’ın dini hakim değil di demişte olabilir. Veya bildiğimiz aritmetik bin rakamıda olabilir. 
 
“emir” kelimesi sadece amir makamından memuruna buyruk manası yoktur. Aynı zamanda 
emir tıpkı emri bin maruftaki gibi öneri ve davet manasını da kapsar. Mesela Alak suresi 12 de 
“Takvayı emrediyorsa”, burada Rabbimizin emirleri var. Rabbimiz emirlerini uyarıcılarla, nezirlerle 
gönderir. Bunu da biz Kadr suresi 4nci ayette görüyoruz. Orada melekler ve ruhta var.  Rabbinin 
izniyle sürekli bu emirleri getirirler. Bu emirlerin gelmemesine bin yıl ve olumsuz bir süre. Dünyada 
yapılan bir şeyin Allah’a ulaşması bin sene diye bir mana yok. Yevm dediği bir dönemdir,öyle 
bir dönem ki, Allah’ın indirdiği emirler, tedbir edilerek (bir işin iyi bir sonuca ulaşması için ardını 
ve akıbetini, önünü ve sonunu hesap ederek gözetmesi,takdir ve idare etmektir) indirilmiştir. 
 
Bu ifade kullanılmak suretiyle Allah’ın yarattığı systemin evliyaya, kutuplara, aracılara, 
şefaatcılara ihtiyacı olmadığı da vurgulanmaktadır. Beşeri şirketlerin organizasyonlar için bazı 
yönetim sistemlerine,  piramitsel hiyerarşilere,aracılara ihtiyacı vardır.  
 
Örnek verirler; “Sen bir belediye başkanının yanına gitsen, kalemi görmeden olur mu?” kardeşim 
derler. Bilmezler ki, bu beşeri sistem, o ilahi sistem. Sen beşeri sistemi Allah’ın ilahi sistemine 
benzeterek Allah’ın yaratılış sistemine hakaret etmiş oluyorsun. O’nu aşağılamış oluyorsun, 
şefaati kurtarmak için.  
 
Ancak Allah’ın yarattığı mükemmel alemlerin böyle bir kast sistemine , taşeronlara, şefaatcilere 
ihtiyacı yoktur. Şefaati anlamak için yüksek makamlardakilere ulaştıran aracıları, beşeri sistemleri 
örnek olarak sunmak Allah’ın yarattığı Halık-Mahluk ilişkisine eksiklik, noksanlık izafe etmektir. Bu 
kıyas zaten ilahi düzeni beşeri şirketlere benzetme olur ki, Kur’an bu beşeri şirketlere benzetmeye 
şirk diyor.  
 
Allah insanlarla iletişime geçerek emir ve tavsiyelerini olması gereken fıtri ilkelerini elçileri ile inzal 
etmiştir. Ancak bu kurucu ilkeler zamanla nesilden nesile hayattan uzaklaştırılmıştır. Allah 
insanlığın iyi bir sonuca ulaşması için ardını ve akıbetini bilerek, takdir ve tedbir ettiği emir ve 
tavsiyeleri miktarı bin sene olan bir günde olumsuz bir dönem içinde yok edilmiş, geldiği yere 
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geri gönderilmiş, hayattan uzaklaştırılmıştır. Yerini mitolojiler, aslı astarı olmayan veli, şefaatci 
inanclarına bırakmıştır. Put inançlarına bırakmıştır. Bu nedenle konu kendisinde muğlaklık 
olmadığı kitap ve babalarınıza nezir gitmemiş nesillerden buraya getirilmiştir. 
 
Allah katında tek din olan İslam’ın insan eliyle tarih sürecinde nasıl dejenere olup farklı inançlar 
oluştuğuna dair gayp kapsamına alıyor bunu Kur’an’ı Kerim, işte pasajın devamı… 
 
(Secde 32/6) 
 

ُۙمی۪حَّرلا	ُزیَ۪زعْلا	َِةداَھَّشلاَو	ِبَْیغْلا	ُمِلاَع	َكِلٰذ  
Żâlike ‘âlimu-lġaybi ve-şşehâdeti-l’azîzu-rrahîm(u) 

 
İşte O, gaybı ve şehadeti bilen Aziz’dir, Rahim’dir. 
 
Gayb burada o bin yıllık olumsuz dönem oldu. Öyle bir olumsuz dönem yaşandı ki, o dönemde 
Allah’ın dini yok edildi. Bu gayb işte. Şehadet ise o Allah’ın dininin yok edilmesini siz müşadehe 
ediyorsunuz. Putları görüyorsunuz, şirki görüyorsunuz, her türlü pisliği görüyorsunuz. İşte şehadet 
te bu.  
 
Eğer siz Allah’ın dinini hayattan uzaklaştırırsanız hem merhametinizi kaybedersiniz hem izzetinizi 
hem değerinizi kaybedersiniz.  
 
 
(Secde 32/7) 
 

ٍۚنی۪ط	ْنِم	ِناَسْنِْالا	َقْلَخَ	َاَدبَوُ	َھَقلَخ	ٍءْيَش	َّلُك	َنَسَْحا	ي۪ٓذََّلا  
Elleżî ahsene kulle şey-in ḣalekah(u)(s) vebedee ḣalka-l-insâni min tîn(in) 

Ki O, her şeyin yaratılışını en güzel yaptı. Ve insanı yaratmaya ilk defa çamurdan 
başladı. 
 
“Ki O, her şeyin yaratılışını en güzel yaptı.” Kötülük probleminin sebebi Allah değil. O herşeyin 
yaratılışını en güzel yaptı. Güzel yapma anlamına gelen ahsene fiili insanın yaptığı kötülüklerin 
sebebinin onun donanımlı yaratılışı olmadığını ifade içindir, beyan içindir. Rabbim sen insanı bu 
kadar donanımlı yaratmasaydın, bu kadar çok kötülük olmayacaktı? Sorusunun cevabı 
mahiyetinde dir. 
 
Allah’ın yarattığı her şey hikmetin gereklerine ve maksada uygunluk icaplarına göre 
düzenlenmiştir.  Varlığın en temel yasası olan amaçlılık ve anlamlılığa atıftır.  
 
İnsanın topraktan, çamurdan yaratılmasının bu bağlamdaki alakası nedir? İnsanın kibridir. İlerki 
ayetlerde bu kibri okuyacağız.  
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(Secde 32/8) 
 
 

ٍۚنی۪ھَم	ٍءآَم	ْنِم	ٍَةلَالُس	ْنِمُ	َھلَْسن	ََلعَج	َُّمث  
Śumme ce’ale neslehu min sulâletin min mâ-in mehîn(in) 

Sonra onun neslini, basit, süzülmüş bir sudan kıldı. 
 
Allah çamurdan beşeri yarattı. Sonra o beşeri , soyunu, neslini, sulbunü meni dediğimiz bir sudan 
çoğalttı. Bakınız ! Henüz daha ruh üfleme yok.  
 
 
(Secde 32/9) 
 
 

ََةِدٔـَْفْالاَو	َراَصَْبْالاَو	َعْمَّسلا	ُمَُكل	ََلعَجَو	۪ھِحوُر	ْنِم	ِھی۪ف	ََخَفنَوُ	ھیّٰوَس	َُّمث َنوُرُكَْشت	اَم	ًالیَ۪لقۜ  

Śumme sevvâhu venefeḣa fîhi min rûhih(i)(s) vece’ale lekumu-ssem’a vel-ebsâra vel-
ef-ide(te)(c) kalîlen mâ teşkurûn(e) 

 
Sonra onu sevva etti ve onun içine  ruhundan üfürdü ve sizler için semi, basar ve fuadlar 
kıldı. Ne kadar az şükrediyorsunuz! 
 
Sizler için işitmeler, görmeler ve fuadlar kıldı. Sonradan kılındı bunlar. Eskiden duyuyordun, 
bakıyordun. Sonradan hakikati görmeye, basiret göstermeye, işitmeye başladın. Çünkü 
idraklarin gelişti.  
 
Pasajda önce toprak ile su ile ilk önce elementer süreç ile beşerlerin yaratıldığı, arkasından 
beşerlerin neslinin nutfeden devam ettiği ifade edilerek embriyolojik aşama ile konu insana 
getirilmiştir.  
 
Yani insanın yaratılışının başı çamur, toprak, sonu insan. Aradaki kategori beşer kategorisidir. 
Eğer beşer son kategori olsaydı beşerin yaratılmasına çamurdan başladık derdi. Fakat beşer 
ortada olacak.  
 
İlk önce toprak, sonra beşerin yaratılması, beşerin yaratılması ile ruh üflenerek bunun insan 
olması. Toprak ve nutfe aşamasından geçmiş ve çoğalmış beşerin insana dönüşme süreci 9ncu 
ayette anlatılacaktır. Bu sureçlerin anlatılması insan için emrin nasıl tedbil edildiğini izah etmek 
içindir. Ben gökten yere emri tebliğ ettim ama, emri vereceğim insanın potansiyeli böyle bir 
potansiyele çıktı ondan sonra yaptım.  
 
Bu süreç Meariç suresi 4 de anlatılmaktadır. Orada da Adem ile Hz. Muhammed arasında yani 
Allah’ın beşerlerle konuşması, onlara ruh üflemesinin miktarı elli bin yıldır. Fakat insanlar bu uzun 
zaman dilimi içerisinde Allah’ın indirdiklerini hayattan çıkartmış, uzaklaştırmıştır. 
 
Dikkat edilirse ayet “sonra onu sevva etti” diyerek beşerin durumunu ifade ederken, ruhtan 
sonraki süreçte “sizler için” demekte ve insanın ançak bundan sonra muhatap alınmaya 
başladığını ifade etmektedir. Onu topraktan yarattı, ona basar ve işitme verdi, sonra onu 
dediğine siz diyor. Artık o kul oluyor, muhatap oluyor.  
 
Allah’ın gerçek, maddi  anlamda üfleyeceğini düşünmek yanlıştır. Allah’a haşa bir çiğer, bir 
dudak atfetmek olur. O yüzden bu üfleme ifadesinin hikmetinin mecaz olduğunun 
kanatindeyiz, bunu da ifade edeceğim.  
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Ruh üflemek ile kast edilen, Allah’ın sonsuz ilminden çok azının yarattığı beşerin insan-ı Kamil’e 
yükselmesi için ona öğretilmesidir.  
 
“Ve sana ruhtan sorarlar. De ki: “Ruh, Rabbimin emrindendir ve size az bir ilimden başka bir şey 
verilmedi.” (İsra 85) 
 
O zaman ne oldu? Beşeri insan yapan ona bir anlam ve amaç katan ilahi öğretinin isim ve 
sıfatları var. Yani Kur’an’ın isim ve sıfatları var.  
 
Bu sıfatlardan bazıları; karanlıklardan aydınlığa çıkaran nur, doğruyu eğriden ayıran furkan, 
ikram ederek öğreten kerim, muhatabına şeref katan mecid, olayları en güzel şekilde aktaran 
ahseni-ul hadis, basiret kazandıran besair, yol gösteren hüda, hayata bir anlam ve amaç katan 
ruh’tur. 
 
Peki ruh beşere nasıl bir anlam ve amaç kattı? Onu da şurdan okuyoruz : 
 
“Kur’an işiten, gören ve bunları yorumlama kabiliyeti olan beşere, yer yüzünün halifesi olma gibi 
bir anlam ve amaç yükleyerek üflenilen ilahi ruhtur.”  
 
Ayetteki “sevva” ruh denilen ilahi bilgiyi alabilme seviyesini ifade eder. Üfleme ile İsra suresi 
85nci ayetin birleşmesinden zımmen çıkardığımız sonuç şu : “Ruhun üflenmesi, üfürülmesi ifadesi 
Allah’ın sonsuz bilgisinin çok az bir kısmının insanı bilgilendirmek için vahyedilmesi, tabiri caizse 
bilginin koklatılması anlamında kullanılmıştır.” 
 
Ayetin sonunda “Ne kadar az şükrediyorsunuz?” denmektedir. Şükür nimet vereni bilip, onu 
açığa vurmak olduğu gibi, bunun tam tersi olan küfür ise nimet vereni inkar edip onu gizlemek, 
örtmektir.  
 
Hakkı işiten, gören ve yaşayan insan, yaratılış amacına yerine getirip şükrediyor demektir. Hakka 
karşı sağır ve kör olan duygularını batıllar ile besleyen, küfredip, nankörlük ediyor demektir. O 
yüzden ayetin sonu “Ne kadar az şükrediyorsunuz?” ile bitmiştir. 
 
(Secde 32/10) 
 

ُلَاقَو َقِلِب	ْمُھ	َْلب	ٍۜدی۪دَج	ٍقْلَخ	يَ۪فل	اَّنِاَء	ِضَْرْالا	يِف	َانَْللَض	َاذِاَء	اوٓ َنوُِرفاَك	ْمِھِّبَرِءآ  
Ve kâlû e-iżâ dalâlnâ fî-l-ardi e-innâ lefî ḣalkin cedîd(in)(c) bel hum bilikâ-i rabbihim kâfirûn(e) 

Ve dediler ki: “Biz yerde kaybolduğumuzda mutlaka yeni bir yaratılış içinde mi 
olacağız? “Bilakis onlar, Rabblerine kavuşmayı örtüyorlar. 
  
Buradaki “dalâlnâ“kaybolmak anlamındaki fiil, mesela sütün içerisine su katıyorsun, o suyun o 
sütün içerisinde kaybolması tabirinden geliyor. Araplar bir şey azlık olup,başka bir şey ona baskın 
gelirse azın izi görülmeyecek hale geldiğinde ona bu kelimeyi kullanıyorlar.Yani biz toprağa 
beden olarak gömülüyoruz, toprak çok beden az, onun içerisinde çürüyüp kaybolup gitmesi 
manasında bunu kullanmış. 
 
Hasan Ameş ve Said bin Ass, “dalâlnâ“ yerine “salâlnâ“ şeklinde noktasız olarak okumuşlardır. 
Bu tarzda mana “Biz kuru toprak içine gömüldükten sonra veya Biz battıktan sonra” demektir.  
 
Her iki okumada da aslında kasıt aynı olduğu görülmektedir. Toprak içinde çürüyüp yok olmak 
olan insanın bedenidir. Kur’an konuyu topraktan yaratılma anlamında bir mukabele sadetinde 
başlatmış ve sözü yine getirmek istediği noktaya getirmiştir. 
 
Şimdi ölüm ve sonrasını anlatarak toprakta bir gübre yığınına dönüşüp yok olmanın sadece 
bedensel olduğuna atıf yapıp muhatabını düşündürmeye devam edecektir. 
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(Secde 32/11) 
 

َ۟نُوعَجُْرت	ْمُكِّبَر	ىٰلِا	َُّمث	ْمُكِب	َلِّكُو	ي۪ذَّلا	ِتْوَمْلا	َُكلَم	ْمُكیّٰفََوَتی	ُْلق  
Kul yeteveffâkum meleku-lmevti-lleżî vukkile bikum śümme ilâ rabbikum turce’ûn(e) 

 
De ki: “Size vekil kılınan ölüm melekeleri, gücü sizi tamamlayacak, sonra Rabbinize 
döndürüleceksiniz.” 
 
Diyanet İşleri Meali (Yeni): De ki: “Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize 
döndürüleceksiniz.” 
 
Ölüm meleği dediğimiz zaman bunun “marife (Söylendiği zaman, kimden veya hangi şeyden 
bahsedildiği tam olarak anlaşılan, belirli bir kimseden veya hangi şeyden bahsedildiği tam olarak 
anlaşılan, belirli bir kimseyi veya şeyi gösteren isimlerdir.) gelmesi lazım değil mi? Burada “nekira 
(Söylendiği zaman, kimden veya neden bahsedildiği tam olarak anlaşılamayan, belirsiz bir kimseyi veya 
belirsiz bir şeyi gösteren isimlerdir.) gelmiştir. Yani belirsiz formda gelmiştir.  
 
Azrail diye bilinen melek burada kast edilse marife olurdu. Fakat burda nekira belirsiz. Kur’an 
da Azrail diye bir meleğin isminden bahsedilmez.  
 
“meleku-lmevt” ifadesindeki melek kelimesi marife değil nekiradır, bilinen bir melek değil, 
herhangi bir melekten bahsedilir. Melek kelimesinin başındaki -el takısı, yani belirlilik takısı 
olmadığı için bunu Azrail gibi özel adla anmak ve başından beri bütün insanların canını aynı 
meleğin aldığını iddia etmek Kur’an’ın gramer yapısı ile örtüşmez.  
 
Melek kuvvet, yönetim güçü anlamındaki “melk” kökünden türemiş bir kelimedir. Kelimenin 
başındaki “mim” ek olmayıp, kelimenin aslından mülk, milk, malik kelimeleri de bu kökten türemiş 
ve anlamlarını da bu kökten almışlardır.  
 
Bu anlamda melek, Allah’ın her gücünü temsil eden bir kelimedir. Bizim mealimiz bu bilgiden 
sonra şöyle oluyor: “De ki: “Size vekil kılınan ölüm melekesi, gücü sizi tamamlayacak, sonra 
Rabbinize döndürüleceksiniz.” 
 
“teveffâ“kelimesi vefadan geliyor, tastamam verme, eksiltmeden yerine getirme, süresi 
dolduğunda gereğini yapma, söze bağlı kalma demektir.  
 
Kur’an da toplam 66 kez bu kökten gelen kelimeler kullanıyor, vefat kelimesinin geçtiği ayetlere 
bakıldığında kelimenin ölüm anlamındaki meft ile doğrudan bir alakasının-eş anlamlı olmadığını 
görüyoruz. Ölüm ile vefatın birbirinden farklı iki ayrı şey olduğu görülmektedir. Ölüm bir son. 
(Meft te bir hareketsizlik var. Fakat “teveffâ“da bir tamlama var, bir süreç var. ) Vefa ise bu 
sona ulaşmak için tamamlanması gereken sürecin adıdır. Bakınız A’raf 37. Arapça da  meyt-
ölü, meft-ölüm demektir.  
 
Meft hayatın karşıtı olup, sözlükte hayatın sona ermesi anlamına gelir. Kur’an da ölüm ile alakalı 
tüm kelimeler bu kökten türemiştir.  
İnsana vekil kılınan ölüm meleği, melekesi gücü ona yaratılıştan yerleştirilen ölüm gerçeğidir. 
Bizim fıtratımızda bu var.  
 
Bu fıtri gerçek bu ayete göre hiçbir bilimsel çalışma ile değiştirilemez. Yani ölümsüzlük akıl, 
mantık ve Kur’an dışıdır. Ölüm melekesinin vefası, bedenin ömrünün tastamam olduğunu ifade 
etmek içindir.  
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Ölümün geri çevrilemez olduğu ile alakalı Vakıa suresi 87 de bir sunum yaptık. Buradaki vekil 
birinin kendi başına iş görmesi için yetki verdiği ya da iş görmesi için kendi yerine bıraktığı 
demektir. Allah ölüm işini “ölüm genine” bırakmış. Vekil kılan bu yasa, meleke süreci 
tamamladıktan sonra ölümü gerçekleştirmektedir.  
 
“ilâ rabbikum turce’ûn – Ancak Rabbinize döndürüleceksiniz“ ifadesindeki “ilâ rabbikum“ 
ihtisas ifade etmek için önce gelmiştir. Yani hesap günü dönüşünüz başkasına değil sadece 
O’nadır. Çünkü konu şefaatçiler ve aracılardı.  
 
Yeni vurgu tevhid ve şefaatçilerin olmadığınadır. Bu onbir ayette elif-tevhid, şirk ve yaratılışı 
işledik ve buna şahid olduk. Elif Lam Mim. 
 
 
(Secde 32/12) 
 

َنَّبَر	ْۜمِھِّبَرَ	دْنِع	ْمِھِسُ۫ؤُر	اوُسِكَان	َنوُمِرْجُمْلا	ِذِا	ىَٰٓرت	َْولَو َمَْعن	َانْعِجْرَاف	َانْعِمَسَوَانْرَصَْبا	آ
َنُونِقوُم	اَّنِا	اًحِلاَص	ْل  

Velev terâ iżi-lmucrimûne nâkisû ruûsihim ‘inde rabbihim rabbenâ ebsarnâ 
vesemi’nâ ferci’nâ na’mel sâlihan innâ mûkinûn(e) 

 

Ve keşke mücrimleri görseydin! Rabblerinin huzurunda eksik olanlar. “Rabbimiz, biz 
gördük ve işittik. Bizi geri döndür, salih amel yapalım! Muhakkak ki biz, ikna olduk.” 
 
Bu adamların eksik olduğu konu salih amel ve işitip, görmeme konusu imiş. Rabbin huzurunda 
“nâkis“ olmak ayetin devamında izah edilmiş. Buradaki noksanlık görülüp, işitilerek anlaşılan 
salih amel konusundadır. İyiliğin iyi olduğuna ikna olmanın verdiği pişmanlıktır. Hayatta yapılması 
gereken iyilik ve salih ameller asla ertelenmemelidir.  
 
Herşey ertelenir ancak ıslah edici, topluma fayda getiren ameller asla ertelenemez. Zira 
zamanın ve imkanların geri döndürülmesi mümkün değildir. Tıpkı içimizdeki ölüm geninin geri 
sayımı gibi, geri sayımın ne zaman biteceğini bilmeme gibi  salih amel yapma imkanı da her an 
elimizden alınabilir, kaybolabilir.  
 
 
(Secde 32/13) 
 

ّنِم	ُلَْوقْلا	َّقَح	ْنِكٰلَو	اَھیٰدُھ	ٍسَْفن	َّلُك	َانَْیتَٰال	َاْنئِش	َْولَو ِساَّنلاَو	ِةَّنِجْلا	َنِم	َمَّنَھَجَّن�ـَلَْمَال	ي۪
	 َنی۪عَمَْجا  

Velev şi/nâ leâteynâ kulle nefsin hudâhâ velâkin hakka-lkavlu minnî leemleenne 
cehenneme mine-lcinneti ve-nnâsi ecma’în(e) 

Ve eğer dileseydik, bütün nefislere kendi hidayetlerini elbette verirdik. Ve lakin 
benden “Mutlaka cehennemi, cin ve insanların hepsinden dolduracağım.” sözü hakk 
oldu. 
 
“Rabbim neden böyle bir söz verdin, vermeseydin. İnsanları ve cinleri cehenneme 
doldurmasaydın, herkese hidayet verseydin ne olurdu?” desem sen ne cevap verirdin? 
 
Kur’an’ın bütünsel mesajı göz önüne alındığında Allah’ın kimseyi doğru yola zorlamadığı (eğer 
dileseydik demesi, hepinizi zorla, cebirle iman ettirirdik, demektir) insana hem iyiyi, doğruyu, 
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güzel olanı seçecek akıl ve fıtrat verdiği hem de iyiyi, doğruyu ve güzeli açıklayan bir kitap 
gönderip gerisini insanın tercihine bıraktığı burada anlaşılmaktadır. 
 
Kur’an inanç ve fikir özgürlüğüne sonu kötü de olsa saygı duyar, serbest bırakır. Bunu “eğer 
dileseydik bütün nefislere kendi hidayetlerini elbette verirdik” cümlesinden anlamaktayız. Tabiki 
bu verme irade ve tercihi yok edecek olan bir vermedir ki bunun adı dayatmadır. Eğer 
dileseydik hepinize din dayatırdık.  
 
Bakınız Kaf suresi 45, Kehf suresi 46, Yunus suresi 99, Bakara suresi 256 “Dinde zorlama yoktur.” 
 
Allah’ta zorlamamıştır, kullarında zorlamasını istemez. Allah dileseydik diyor, demek ki dilememiş, 
sizde zorlamayın. İrade sonucu bilinen bilinmeyen bütün varlıkların nefsani, bencilce tercihler 
yapacağı, bu özgürlüğün zulümlere dönme tehlikesi ve yan etkisi. İlacın bir yan etkisi var ya, 
iradenin yan etkisi de bunların zulme dönme tehlikesinin olmasadır. Bunu da Rabbimiz “ sözüm 
hakk oldu”. Yani sözüm doğru çıktı diyor.  
 
 
 
(Secde 32/14) 
 

. َنُولَمَْعت ُْمتْنُك  اَمِب  ِدْلُخْلا  َبَاذَع  اُوقُوذَو  ْمُكَانیَ۪سن  اَّنِا  َۚاذٰھ  ْمُكِمَْوی  َٓءَاقِل  ُْمتیَ۪سن  اَمِب  اُوقُوَذف   
 

Feżûkû bimâ nesîtum likâe yevmikum hâżâ innâ nesînâkum(s) veżûkû ‘ażâbe-lḣuldi 
bimâ kuntum ta’melûn(e) 

 
Öyleyse bu kavuşma gününüzü unutmanızdan dolayı tadın! Muhakkak ki Biz de sizi 
unuttuk. Ve yaptıklarınız sebebiyle halid azabı tadın! 
 
“yaptıklarınız sebebiyle azabı tadın” Kimsein başına gelen olumlu veya olumsuz şey bu manada 
tesadüf değil, yaptıklarının bir karşılığıdır. 
 
“Muhakkak ki Biz de sizi unuttuk.” Allah’ın bizi unutmasının hayatımızda nasıl bir karşılığı vardır. 
İnsan vicdanının tersine amelle yaparsa, önce yaratanını ve yaratınının yüklediği fıtratı örtüyor. 
Sonra çevresindekilerinin haklarını unutuyor. Nihayetinde kendisini de unutuyor. Bu unutma hata 
ile değil, kasten ve bilinçli bir şekilde ihmal ve umursamazlığın sonucu oluşan bir unutma. Bu 
unutma hali bitmeyene kadar cehennem vari hayat onlar için kalıcı, halid oluyor.  
 
İnsanın unutması Kur’an’da şöyle özetlenmiş. Mesela Yasin suresi 78 de “örtenler yaratılışlarını 
unutur” diyor. A’raf 51 de “ahireti unutmaktan”, Sad 26 da “hesap gününü unutmaktan”, A’raf 
53 te “kitap gününü” unutmaktan, Taha 126 da “Allah’ın ayetlerini, Furkan 18 de Allah’ı 
anmayı,zikretmeyi, Mücadele 6 da yaptıklarını unutmaktan, Tevbe 67 de münafıkların Allah’ı 
unutmalarından bahsediyor. Bakara suesi 44 de  İnsanların başkalarına iyiliği emredip, nefislerini 
unutmalarını  ifade edilmiştir.  
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(Secde 32/15) 
 

	َال. ْمُھَو 	 ْمِھِّبَر 	 ِدْمَِحب 	 اوُحَّبَسَو 	 ًادَّجُس 	 اوُّرَخ 	 اَھِب 	 اوُرُِّكذ 	 َاذِا 	 َنی۪ذَّلا 	 َانِتَایٰاِب 	 ُنِمُْؤی 	 اَمَّنِا 	
َنوُِربَْكتَْسی  

İnnemâ yu/minu bi-âyâtinâ-lleżîne iżâ żukkirû bihâ ḣarrû succeden vesebbehû 
bihamdi rabbihim vehum lâ yestekbirûn(e) 

 
Ancak ayetlerimize inananlar, kendilerine hatırlatıldığı zaman secde ederek yere 
kapanırlar ve Rabblerini hamd ile tesbih ederler ve onlar kibirlenmezler. 
 
Ayetler karşısında yere kapanmak, fiziki olarak bir secde yapmaktır. Fiziki secdenin arka 
planında tevazu var. Çünkü onlar kibirlenmezdi. Bunun yanı sıra kabullenme var, 
teslimiyetin dışa yansıması var.  
 
Buradaki “hamd ile tesbih” var. Tesbihe yaradılış amacına uygun hareket etme, hamd’a 
da övgü diyoruz. Bu ikisini birleştirdiğimiz zaman, tesbih bir varlığın yaratılış istikametinde 
hareket etmesidir. Hamd ise lügatte övmek bir şeyi iyilik, üstünlük ve erdemlilikle nitelemek 
gibi anlamlar taşıyan “hamade” kökünden türemiş şekli.  
 
O zaman “hamd ile tespih” övülen, imrenilen, örnek alınan davranışlar içinde olmaktır. 
Örnek insanlar hamd ile tesbih ediyorlar Rabblerini.  
 
Yapılması gereken insanları insan yapan değerlerin sürekli telkin edilmesi ve amellerle bu 
telkinin hayata geçirilmesidir. Sadece lafta kalmayacak. Onu da 16 ncı ayette okuyoruz. 
 
 
(Secde 32/16) 
 

. َنُوقِفُْنی 	 ْمُھَانْقَزَر 	 اَّمِمَو 	 ًۘاعَمَطَو 	 ًافْوَخ 	 ْمُھَّبَر 	 َنوُعَْدی 	 ِعِجاَضَمْلا 	 ِنَع 	 ْمُُھبُونُج 	 ىٰفاََجَتت  
Tetecâfâ cunûbuhum ‘ani-lmedâci’i yed’ûne rabbehum ḣavfen vetame’an 

vemimmâ razeknâhum yunfikûn(e) 
 
Yanlarını yataktan uzaklaştırırlar. Rabblerine korku ve büyük beklenti ile dua 
ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. 
 
“tame’an“nefsin bir şeye olan şiddetli arzusundan dolayı ona meyil etmesidir. Umut başka bir 
şey, bir şeyi şiddetli bir şekilde arzu etmenden dolayı ona meyil etmen başka bir şey. 
Türkçemizde kullanılan “tamah” etmekte buradan gelmektedir. Fakat burada olumlu anlamda 
kullanılmış olup, çünkü tamah genelde olumsuz kullanılmakta, şiddetli bir arzu ve beklentiyi 
karşılamaktadır.  
 
“İnfak” nefeka kökünden gelip elden çıktı, bitti, tükendi anlamına geliyor. Mesela boşanan 
eşlere nafaka bağlanması, infak kökünden gelmesindendir. Nafaka harcanan para veya 
ihtiyaçların tamamı için gerekli kazanç anlamında kullanılmış.  
 
İnfak ise malı veya benzeri ihtiyaç maddelerini hayır yolunda harcamak değil, kullanmaktır, 
değerlendirmektir. 15ve16ncı ayetlerde Allah’ın razı olduğu kul tarif edilmiş. Öncelikle bu kullar 
ayetlere açık olurlar. Allah’ın ayetlerini, işaretlerini gördükleri zaman bir kibirlenme, önyargı 
olmaz. Fıtri mahlukatın tüm yararına olan tüm alametleri görünce onları örtmezler, çıkarları 
uğruna direnmezler, secde ederek onları kabul ederler. Bu hal onların hamd ile teşbihini yani 
yaratılış amacına uygun örnek, övülen ve imrenilen davranışlar içinde olmalarını tetikler, 
tevazularını arttırır, kibirlerini öldürür. Zamanlarını yatarak tüketmezler. Zaten insanın durağan, 
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tembelce bir hayat düzeni oluşturması Kur’an’ın istemediği maddi, manevi sağlıksız bir 
yaşantıdır. Dolayısiyle Kur’an pasif değil aktifleşin der. İtici güç olarak, yani seni motive edici ne 
olacak bu yorucu bir hayat. İtici güç olarak, toplumun ıslahı için taşıdıkları korkuları kullanırlar. 
Buradaki “havk” ona karşılık gelmektedir. Senin korkun olmazsa mışıl mışıl uyursun. Ancak 
karamsarlık içinde değil, ümit veren beklentilerle geleceği karşılamamızı emreder. Korku ve 
beklenti içinde. Fakat bu ümit veren bir beklenti. Son olarak kazandıklarından infak ederek hem 
kendilerine hem başkalarına dua olur bu insanlar.  
 
 
(Secde 32/17) 
 

. َنُولَمَْعی 	 اُوناَك 	 اَمِب 	 ًٓءاَزَج 	 ٍُۚنیَْعا 	 ِةَُّرق 	 ْنِم 	 ْمَُھل 	 َيِفُْخا 	 ٓاَم 	 ٌسَْفن 	 َُملَْعت 	 ََالف  
 

Felâ ta’lemu nefsun mâ uḣfiye lehum min kurrati a’yunin cezâen bimâ kânû 
ya’melûn(e) 

 
Artık hiçbir nefis, yapmış olduklarına karşılık kendileri için göz aydınlığından nelerin saklı 
olduğunu bilmez. 
 
Yatmayan insan, aktif olan insan bir göz aydınlığına kavuşuyor. Buradaki “kurrati a’yun“ ibaresi 
lafzen Türkçemizdeki göz aydınlığının tam karşılığıdır. Dolaylı olarak mutluluk ve sevinç kararları, 
haberleri demektir.Ve işte mutlu son. Sorumluluk bilinciyle yukarıda saydıklarımızı yapanlar, 
bunların hayatlarında ne denli ön görülemez güzelliklere, hayırlara vesile olacağını bu kullar 
tahmin dahi edemezler. Yaptığın her salih amel kelebek etkisine sahiptir. Buda ilerde sana ne 
tür göz aydınlıklarına sebep olacak, bunu kimse tahmin bile edemez. 
 
(Secde 32/18) 
 

. َنَُ۫وتَْسی 	َال	 ًۜاقِسَاف 	 َناَك 	 ْنَمَك 	 ًانِمْؤُم 	 َناَك 	 ْنََمَفا  
 

Efemen kâne mu/minen kemen kâne fâsikâ(an)(c) lâ yestevûn(e) 
 
Öyleyse inanan kimse, fasık kimse gibi midir? Onlar eşit olmazlar. 
 
Kur’an’ı Kerim de kafir, mümin, fasık gibi ayrımlar yapılmaktadır. Bu ayrımların yapılma sebebi, 
Rabbimizin bu ayrımları bizimde yapmamızı istediği içindir. Fasık biri ile mümin birini bir tutma, 
aynı kefeye koyma. Bu kıyaslama secde suresinin sonuna kadar devam edecek.  
 
“Fısk” insanı insan yapan, donanım ve fıtratın üstünü örtmekle yaratılış amacından sapma ve 
yoldan çıkmaktır. Kur’an da ontolojik olarak kadın-erkek arasında eşitlik olsa da eylem ve 
davranışlarla insanlar arasında eşitliğin olmadığı, olmaması gerektiği savunulmuştur. Çünkü 
topluma zararlı olan , yoldan çıkmış, bencil kibirli, küstah, asalak ve tembel biri ile mütevazi 
sorumluluk bilinci ve korkusunu taşıyan, birşeyler yapmak için gözüne uyku girmeyen, insan gibi 
insan biri ister kadın olsun ister erkek olsun nasıl eşit, denk musavvi biri olabilir.  
 
Zira bencil, kibirli, sorumsuz fasıklar, paylaşan, çalışan ve sorumlu olan iyilik ve vicdan gibi 
ayetlere inananlara, onlar önünde secde edenlerle kesinlikle bir tutulmamalıdır. Ancak toplum 
buna değer vermese de insanlar menfatleri gereği zengin ve kibirlileri el üstünde tutsa da 
muttaki ödülün onlardan gelmeyeceğini çok iyi bilendir. Bakın 19ncu ayet. 
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(Secde 32/19) 
 

. َنُولَمَْعی 	 اُوناَك 	 اَمِب 	 ًالُُزن 	 ۘىْٰواَمْلا 	 ُتاَّنَج 	 ْمَُھَلف 	 ِتاَحِلاَّصلا 	 اُولِمَعَو 	 اُونَمٰا 	 َنی۪ذَّلا 	 اََّما 	 
 
Emmâ-lleżîne âmenû ve’amilû-ssâlihâti felehum cennâtu-lme/vâ nuzulen bimâ kânû 

ya’melûn(e) 
 
İnanan ve salih amel yapanlar ise, işte onlar için yapmış olduklarından dolayı 
meva cennetleri sunulacaktır. 
 
Buradaki “sunulma” nuzul kelimesi ile ifade ediliyor. “nuzul“ kelimesi kafire sunulan ikram 
manasındadır. Burada cennetin bir nesne olarak ifade edilmesinden bahsediliyor.  
 
Ayette geçen “cennâtu-lme/vâ“ tamlaması bazı alimler ve müfessirler tarafından cennetin bir 
ismi olarak düşünülmüş. Fakat bu “me/vâ “ kelimesini biz cehennemin bir sıfatı olarak da Kur’an’ı 
Kerim de okuyoruz. “me/vâ “ barınak demektir. Bu barınak cehennemin şubesi olarak kötü de 
olabilir, cennetin şubesi de olabilir. Ali İmran 151 de bu cehennemu-lme/vâ” okuyabilirsiniz. 
 
Bu anlayışa göre tamlamanın anlamı “cennâtu-lme/vâ” nın, yani me/vâ cennetinin ikram 
olarak sunulması, huzur içinde sığınılacak, yaşanılacak, kalınacak mekanlar şeklinde 
anlaşılmalıdır. Böyle bir hayat için insan üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmelidir. Toplum 
için islah edici amellerin işe yarayacağına inanmak ve bu uğurda çabalamak, yaşanılan ev, 
şehir veya ülke yi “me/vâ “ cennetine dönüşmesini sağlar. Yeter ki sen Allah’ın ilkelerine inan. 
 
 
(Secde 32/20) 
 

. ْمَُھل 	 َلی۪قَو 	 اَھی۪ف 	 اُودیُ۪عا 	 ٓاَھْنِم 	 اوُجُرَْخی 	 َْنا 	 آُوداََرا 	 ٓاَمَّلُك 	 ُۜراَّنلا 	 ُمُھیْٰواََمف 	 اُوقََسف 	 َنی۪ذَّلا 	 اََّماَو 	
ّذَُكت َنُوبِ 	 ۪ھِب 	 ُْمتْنُك 	 ي۪ذَّلا 	 ِراَّنلا 	 َبَاذَع 	 اُوقُوذ  

 
Veemmâ-lleżîne fesekû feme/vâhumu-nnâr(u)(s) kullemâ erâdû en yaḣrucû minhâ 

u’îdû fîhâ vekîle lehum żûkû ‘ażâbe-nnâri-lleżî kuntum bihi tukeżżibûn(e) 
 
Ve fasık olanların ise mevası ateştir. Oradan çıkmayı her irade ettiklerinde oraya 
iade edilirler. Ve onlara denir ki: “Ateşin azabını tadın! Ki onu yalanlamıştınız.” 
 
Yukarıda Allah’ın ayetlerine inananlar, burda fasık olanlar. Fasık insanların bu dünya barınağını 
fesada uğrattığı şuan müşade ettiğimiz bir hakikattir. Dünyayı ateş topuna çeviren fasıklardır. 
İnsanlık tarihindeki savaşlar, zulümler, salgınlar bunların hepsi, “cennâtu-lme/vâ “ olması 
gereken dünyamızı nasıl ateşe çevirdiğimizin sayısız örnekleri ile doludur. Konuyu en güzel 
özetleyen ayet Rum suresi 41nci ayettir. 
 
“(Fasık) insanların elleriyle yaptıkları sebebiyle karada ve denizde bozulma zuhür etti. Umulur ki 
böylece dönerler diye yaptıklarının bir kısmı onlara tattırıldı.” (Rum 41) 
 
Ayrıca insanların çoğunuk fasık olduğunu da Maide suresi 49 söylüyor. “ İnsanların çoğu fasık, 
emanet edilen dünyayı da ifsat (bozdu, kirletti) etti. 
 
Neden biz bu ayetleri hep dünyamıza aldık. Hep dünyadan başlattık, ahiretten başlatmadık.  
Delilimiz 21nci ayet 
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(Secde 32/21) 
 

. َنُوعِجَْری 	 ْمُھََّلَعل 	 َِربَْكْالا 	 ِبَاَذعْلا 	 َنُود 	 ىٰنَْدْالا 	 ِبَاَذعْلا 	 َنِم 	 ْمُھََّنقیُ۪ذَنلَو  
 

Velenużîkannehum mine-l’ażâbi-l-ednâ dûne-l’ażâbi-l-ekberi le’allehum yerci’ûn(e) 
 
Ve Biz, mutlaka en büyük azabın astında, daha yakın azaptan onlara elbette 
tattıracağız. Umulur ki, böylece dönerler. 
 
Rum suresi 41 in devamı gibi. Buradaki “l-ednâ“ en yakın manasındadır. En yakın azapta 
maksat hiç kuşkusuz dünya azabıdır.  
 
Yukardaki ayetleri sadece ahiret ve yeniden diriliş anlamında değilde, mükafatın ve 
azabın dünyada başladığına yorumlamamızın temel nedeni bu ayettir. “Umulur ki” ifadesi 
insanın hatadan dönme imkanı ve potansiyeline atıftır.  
 
Dünya kaynaklarını tüketerek yaşamanın imkansız olduğu uzay boşluğunda tek mevamız 
olan, barınağımız olan dünyayı ne kadar kirletsek de Kur’an umut veren bir vizyonu 
hedeflemektedir. 
 
 
(Secde 32/22) 
 

. َ۟نوُمَِقتْنُم 	 َنی۪مِرْجُمْلا 	 َنِم 	 اَّنِا 	 ۜاَھْنَع 	 َضَرَْعا 	 َُّمث 	 ۪ھِّبَر 	 ِتَایٰاِب 	 َرُِّكذ 	 ْنَّمِم 	 َُملَْظا 	 ْنَمَو  
Vemen azlemu mimmen żukkira bi-âyâti rabbihi śümme a’rada ‘anhâ(c) innâ mine-

lmucrimîne muntakimûn(e) 
 
Ve Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra ona sırt çeviren kimseden daha zalim 
kim vardır? Muhakkak ki Biz, mücrimlerden intikam alırız. 
 
Rabbinin ayetleri bu bağlamda öldürmeyin, kirletmeyin, israf etmeyin, tüketmeyin, ifsad 
etmeyin oldu. Rabbimiz bu tür ayetler insanlara hatırlatıldıktan sonra, ona sırt çeviren 
kimseden daha zalim kim olabilir diyor. Yani öldüren, kirleten, israf eden kişi zulmeder. O 
yüzden onlara zalim diyor.  
 
Bunlardan daha zalime mücrim diyerek bunların bunu ahlak haline getirdiğini, suçu 
karakter haline getirenden Allah intikam alırız diyor. Bakın “alırım” demiyor, “alırız”diyor. 
Çoğul kullanıyor. O zaman Allah’ın intikamı nasıl olur? Ona bakacağız. 
 
Rum 41 ve Secde 21 gibi ayetler ile insanlığın uyarılmasına rağmen, bizi bekleyen 
tehlikeler, tarihin tecrübesi ile aktarılmasına rağmen, sırf kendi çıkarları, doymak bilmeyen 
konfor ve lüksleri için alemlerin Rabbinin kavli ve kevni ayetlerine yüz çevirenler açlara, 
bitkilere, temiz kaynaklara zulüm etmeye devam edecektir. Bu zulmün Allah’ın değişmez 
yasalarından dolayı dönüp dolaşıp kendilerini vuracağını, Sünnetullaha ters davranışların 
insanın bindiği dalı kesmek olduğu ayette “muntakim” kelimesiyle özetlenmiştir.  
 
İntikam alıcıyız (intikam alırım demiyor) kullanımı çoğul gelmiştir. Aslında burada muttaki 
kullara bir görev verilmektedir. Allah’ın emanetlerine, ayetlerine sırt dönüp onlara hor 
davrananlara müsaade edilmemesi. Sünnetullahın bir süreçle intikamını almasından 
önce elden ne geliyorsa sonuna kadar yapılması ödevidir.  
 
Burada diyor ki: “bu bindiği dalı kesenlere engel olacaksın.” Yoksa bu gemide hep 
berabersiniz, hep beraber çökersiniz.  
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(Secde 32/23) 
 

. َۚلی۪ٓءاَرِْسا 	 ٓيَ۪نبِل 	 ًىدُھ 	 ُهَانَْلعَجَو 	 ۪ھِٓئَاقِل 	 ْنِم 	 ٍَةیْرِم 	 ي۪ف 	 ْنَُكت 	 ََالف 	 َبَاتِكْلا 	 ىَسوُم 	 َانَْیتٰا 	 َْدَقلَو  
Velekad âteynâ mûsâ-lkitâbe felâ tekun fî miryetin min likâ-ih(i)(s)vece’alnâhu huden 

libenî isrâ-îl(e) 
 
Ve and olsun ki Musa’ya kitap verdik. Bundan sonra sen, ona kavuşmaktan yana 
belirsizlik içinde olma! Ve O’nu İsrailoğulları için hidayet rehberi kıldık. 
 
Burada Hz. Muhammed neye kavuşmaktan belirsizlik içinde. Şimdi Kur’an da Tevrat ve 
Musa hiç yan yana geçmez. Burada zaten Hz. Musa’ya verilen bir kitaptan bahsediliyor. 
Tevrat ise toplama bir kitaptır.  
 
Ayetin “Ona kavuşmaktan yana belirsizlik içinde olma” şeklindeki çevrilen “Ona” zamiri 
neyi göstermektedir konusunda müfessirlerin ayrılıkları olmuş. Mesela şöyle fikirler var. “ O 
kitabın Musa’ya ulaşmış olmasından kuşku duymak”, Musa’nın Allah’a kavuşmasından,  
O kitabı vahiy olarak Allah’tan aldığından şüphen olmasın. Başka bir tefsirde böyle bir 
mana var. Bir de Musa’ya miraç gecesinde veya ahirette kavuşacağından Ey 
Muhammed kuşku içinde olma. Böyle de anlayanlar olmuş. Musa’nın karşılaştığı 
durumlarla, eziyetlerle senin de karşılaşacağından tereddütün olmasın şeklinde 
anlayanlar olmuş ve buna benzer yorumlar yapılmış.  
 
Bu sure hicretten çok sonra inmiş bir sure, Allah Resulü bu sure inene kadar zaten epey 
bir sıkıntı çekmiştir.  
 
Bizce bu sorunun cevabı: “Köleleşmiş insanları bu hallerinden, başlarındaki firavunlardan 
kurtaracak imamların, önder ve liderlerin yetişeceğine, böyle bir topluma kavuşacağına 
dair kuşkuların giderilmesidir. Bu toplumun düzelmesi ile ilgili karamsarlık içinde olma, ümit 
veren bir beklentin olsun. Bu yorumumuzun delili 24 ncü ayettir.  
 
 
 
(Secde 32/24) 
 

. َنُونِقُوی 	 َانِتَایٰاِب 	 اُوناَكَو 	 ۜاوَُربَص 	 اََّمل 	 َانِرَْماِب 	 َنُودَْھی 	 ًةَّمَِئا 	 ْمُھْنِم 	 َانَْلعَجَو  
Vece’alnâ minhum e-immeten yehdûne bi-emrinâ lemmâ saberû(s) vekânû bi-

âyâtinâ yûkinûn(e) 
 
Ve onlardan ayetlerimize ikna oldukları ve sabrettikleri için emrimizle hidayete 
eren imamlar kıldık.  
 
Dünyayı “cehennemu-lme/vâ“ dan “cennâtu-lme/vâ “ ya çevirmenin yolu yaratılan her 
şeyin birer ayet olduğuna ikna olmuş, emaneti mülkiyet olarak görmeyen,  topluma örnek 
yani hamd ile tespih eden numune insanların etkisini sabırla arttırmak olmalıdır. Ayetin 
“lemmâ saberû“şeklindeki kısmı “limâ saberû “ şeklinde de okunmuştur. Bu sebeple 
belirtilen kısma 1nci kırata göre “ikna olup sabrettikleri zaman” manası verilmiştir. 2nci 
kıraata göre “ikna olup sabrettikleri için” anlamı verilmiştir. Çevirinin gerekçesi bu sebep-
sonuç ilişkisine dayanmaktadır. Yani ikna olup sabrettikleri için imamlar kılınmıştır. 
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(Secde 32/25) 
 

َنُوفَِلتَْخی 	 ِھی۪ف 	 اُوناَك 	 اَمی۪ف 	 ِةَمٰیِقْلا 	 َمَْوی 	 ْمَُھنَْیب 	 ُلِصَْفی 	 َوُھ 	 َكَّبَر 	 َِّنا  
İnne rabbeke huve yafsilu beynehum yevme-lkiyâmeti fîmâ kânû fîhi yaḣtelifûn(e) 

 
Muhakkak ki Rabbin, O, kıyam günü ihtilaf etmiş oldukları şey konusunda onların 
arasını ayırır. 
 
Toplumu iyiye, doğruya yönlendirmek mücadele ve sabır isteyen bir fedakarlıktır. Bu 
mücadele zahiren kaybedilse de safların belli olması Rabbin katında, indinde yeterlidir. 
Yani sen safını doğru yerde tut. Savaşı kaybetsen de Rabbin katında o çok değerlidir. 
Tarih zalim ve mazlumu birbirinden ayıran mahiyete de sahiptir.  
 
 
(Secde 32/26) 
 

ٍۜتَایَٰال 	 َكِلٰذ 	 ي۪ف 	 َِّنا 	 ْۜمِھِنِكاَسَم 	 ي۪ف 	 َنوُشَْمی 	 ِنوُُرقْلا 	 َنِم 	 ْمِھِلَْبق 	 ْنِم 	 َانَْكلَْھا 	 ْمَك 	 ْمَُھل 	 ِدَْھی 	 َْملََوا 	
َنُوعَمَْسی 	 ََالَفا  

Eve lem yehdi lehum kem ehleknâ min kablihim mine-lkurûni yemşûne fî 
mesâkinihim(c) inne fî żâlike leâyât(in)(s) efelâ yesme’ûn(e) 

 
Onların meskun oldukları yerlerde dolaşan önceki nesillerden nicelerini helak 
etmemiz onları hidayete erdirmedi mi? Muhakkak ki bunda, elbette ayetler 
vardır. Hala işitmeyecekler mi? 
 
Günümüzde hırs ve bencillikle verilmiş kararlarla felaketlere uğramış şehirler bir ayet 
olarak hala durmaktadır. Çernobilin yaşandığı hayalet şehri, Hiroşima ve Nagazaki ye 
atılan atom bombalarının etkilerinin yıllar geçmesine rağmen hala devam etmesi ve 
daha onlarca hayalet şehir birer ayet olarak okumasını bilenler için durmaktadır. Yani siz 
ellerinizle ifsadı yaptınız bakın ne hale geldi.  
 
Dünyanın maddi ve manevi olarak hayalet bir gezegene çevrilmemesi konusundaki 
feryatlara insanlık çoğu zaman sağır kalmaktadır. O yüzden ayetin sonu “hala 
işitmeyecekler mi?” şeklinde vicdanların kulaklarına fısıldayan bir soru ile bitiyor. 
 
 
(Secde 32/27) 
 

. ُھْنِم 	 ُلُْكَات 	 اًعْرَز 	 ۪ھِب 	 ُجِرُْخَنف 	 ِزُرُجْلا 	 ِضَْرْالا 	 َىلِا 	 َٓءاَمْلا 	 ُقوَُسن 	 اََّنا 	 اْوََری 	 َْملََوا 	
َنوُرِصُْبی 	 ََالَفا 	 ْۜمُھُُسفَْناَو 	 ْمُھُمَاعَْنا  

Eve lem yerav ennâ nesûku-lmâe ilâ-l-ardi-lcuruzi fenuḣricu bihi zer’an te/kulu minhu 
en’âmuhum ve enfusuhum(s) efelâ yubsirûn(e) 

 
Onlar, kurak araziye suyu nasıl sevk ettiğimizi görmediler mi? Böylece oradan 
ekinler çıkarırız, ondan hayvanları ve onları yerler. Hala görmüyorlar mı? 
 
Daha çok evcil, otçul ve kendiliğinden faydalı olan hayvanlar burada anlatılmıştır. 
İlkönce kurak arazi, suyun gitmesi, sudan bitki örtüsünün yeşermesi, o bitkiden hayvanların 
yemesi, o hayvanların ve bitkilerin elde ettiğinden de insanların istifade etmesidir. Burada 
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Doğrusunu Allah bilir….. 
 

bir besin zinciri vardır, en altta su, onun üzerinde bitki, onun üzerinde hayvanlar ve o 
hayvanları yiyen etçiller.  
 
Şimdi ve gelecekte dünyamızı bekleyen en önemli tehlike kuraklıktır. Besin zincirinin en 
altında su vardır. Su tükenirse hepsi ölür. Ayet besin zincirindeki sıralamaya dikkat çekerek 
tehlikeyi işaret etmektedir.   
 
 
(Secde 32/28) 
 

. َنی۪قِداَص 	 ُْمتْنُك 	 ِْنا 	 ُْحَتفْلا 	 َاذٰھ 	 ىٰتَم 	 َنُولُوَقیَو  
Veyekûlûne metâ hâżâ-lfethu in kuntum sâdikîn(e) 

 
Ve eğer siz sadıksanız “Bu fetih ne zaman?”derler. 
 
Bunu Allah Resulü’nün karşısındaki müşrikler demektedir. “Fetih” kelimesi kapalı olan şeyi açmak 
manasındadır. Kelime kapalı olanı açmak anlamını eksen alırsak, sulama amacı ile toprağa su 
vermek, nehri açarak ilerleyişini sağlamak, savaş ülkelerinin kale kapılarını açmak, onları bu 
manada fethetmek, zapt etmek anlamlarında kullanılmış.  
 
Ayette geçen fetih ile müşriklere karşı Mekke’de sıkışan müminleri bekleyen yeni ufuklar ve 
kapılar kast edilmiştir. Medine’ye hicret ile açılan yeni rahmet kapıları ve Mekke’nin fetih günü 
de kast edilmiş olabilir. İdeal kulların özelliklerinin sayıldığı bu pasajın sonunda ideal toplumlaşma 
bağlantısı doğaldır. Toplumun ıslahı için sabırla, gece-gündüz demeden mücadele eden 
imamların yetiştiği, müminlere barınak olan Yesrib’in Medine’ye dönüşmesi zaten bu ayetin tarih 
sürecindeki delilidir. 
 
 
(Secde 32/29) 
 

. َنوُرَظُْنی 	 ْمُھ 	 َالَو 	 ْمُُھناَمی۪ا 	 آوَُرفَك 	 َنی۪ذَّلا 	 َُعفَْنی 	َال	 ِْحَتفْلا 	 َمَْوی 	 ُْلق  
Kul yevme-lfethi lâ yenfe’u-lleżîne keferû îmânuhum velâ hum yunzarûn(e) 

 
 
De ki:” Fetih günü, örtenlerin imanları onlara bir fayda vermez ve onlara süre 
verilmez.” 
 
Surenin bu son ayetlerinde Hz. Muhammed’e muhataplarına karşı takınacağı tavır 
bildirilmektedir. İnsanları köleleştiren uyduruk inançları bir rant kapısına çeviren, 
cahiliyenin kendisini üstün görmesine neden olan değerler sisteminin vahyin fıtri 
yönlendirmesinin karşısında mağlubiyeti, onların imanlarının batıl, faydasız olacağı 
burada Hicret öncesi inananlara müjdelenmektedir. Ulaşılacak fetihler bu ayette 
gerekçelendirilmiştir.  
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(Secde 32/30) 
 

َنوُرَِظتْنُم 	 ْمُھَّنِا 	 ْرَِظتْناَو 	 ْمُھْنَع 	 ْضِرَْعَاف  
Fea’rid ‘anhum ventazir innehum muntazirûn(e) 

 
Öyleyse artık onlardan sırt çevir ve bekle! Muhakkak ki onlar bekleyenlerdir. 
 
Burada sırt çevirilen onların düşünce ve inanç sistemidir. Zira bu taklitcilik onları atalete 
sürüklemiştir. Ataların dinini körü körüne taklit , sorgulayacı bir tahkikle hayatı değerlendirmeyen 
toplumlar ölümcül bir durağanlık içine girer. İşte cahiliye araplarının kaybettikleri nokta, 
değişimin dinamizmini durağanla karşılamalarıdır.  
 
Müminlerin beklemesi, hicret, atılım ve ilerleme için doğru zaman ve zemini gözlemek iken, 
Müşriklerin beklemesi ataletleri sonucu onları bekleyen dünyevi ve uhrevi mahvoluştur.  


