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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

 
Mekke döneminde inmiştir. Surenin sayımı Küfe ve Şamlıların sayımına göre 49 âyet, Basralılara göre 48 
ayet, Hicaz sayımına göre 47 dir. Sayıların farklı farklı ifade edilmesinin nedeni, ayet numaraları ve 
cümlelerin ayrımları , bitiş noktaları beşeridir. Onlar ilahi olmadığı için farklı ekoller farklı anlamışlardır. 
 
Sûre, adını birinci âyette geçen “etTûr” kelimesinden almıştır. Tûr, dolaylı anlamda dağ demektir. Zira 
Kur’anda dağ kelimesi “cebel” olarak geçmektedir. Tur suresinin 10 ncu ayetinde de “cibalu” şeklinde 
yine bu surenin içinde dağ ifade edilmiştir. O yüzden “tur” kelimesine “ dağ^ manası vermek bizce uzak 
bir manadır. 
 
 
 

ِمِْسب  &َِّ ِنَٰمْحَّرلا  ِمیِحَّرلا   
Bismillâhirrahmânirrahîm 

 

 
(Tur 52/1) 
 

ِۙروُّطلاَو 	
Ve-ttûr(i) 

Tur’a and olsun. 
 
 
(Tur 52/2) 

ٍۙروُطْسَم	ٍبَاتِكَو 	
Ve kitâbin mestûr(in) 

Satır satır yazılmış Kitab'a and olsun! 
 
Bu ayette yer alan “mesturin” kelimesi, yasmak, çizmek, yan yana dizmek gibi anlamlar taşıyan “ setere” 
kökünden gelmektedir. Burada yazılan “tevrat” olduğu fikri ilk defa akla gelsede, çünkü turdan bahsetti, 
arkasından satır satır yazılandan bahsetti, bu yüzden Hz. Musa’ya verilen kitap diye anlayabilirler. 
 
Fakat bizçe buradaki kelime nekira gelmesinden dolayı, yani belirsiz gelmesinden dolayı bunun başka 
manalara da kapı açtığını gösteriyor. Levh-I Mahfuz’da anlatımında olduğu gibi, burada da satır satır 
yazılmış olan, bir düzen ve uyum içinde belirlenmiş kainat yasaları olabilir, Allah’ın sünneti olabilir, 
sünnetullah olabilir. 

İniş Sırası :76.    Tertip Sırası :52 Ayet Sayısı :49 İndiği Yer : Mekke 
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(Tur 52/3) 
 

ٍۙروُشْنَم	ٍّقَر	ي۪ف 	
Fî rakkin menşûr(in) 

Açık sayfalar içinde yayılmıştır. 
 
Bu yazılanlar, böyle kapalı tomarlar halinde değil, açık sayfalar içinde, herkesin istifade edeceği şekilde 
yayılmıştır. 
 
Buradaki “menşur” kelimesine Razi şu yorumu yapar : “Burada kitabın açıklık özelliğine (burada mubin 
demiyor, başka birşey söylüyor) işaret vardır. Zira dürülü, kapalı kitabın içinde ne bulunduğunu kimse 
bilemez, o halde burada söz konusu olan kitap, dürülü yapılmış, yazılmış, yani gaybi haberlerden farklı bir 
kitaptır. Bu öyle bir kitap ki, o size açılmış,ister dinli olun, ister dinsiz olun. Tabiat kitabını araştırırsanız, ondaki 
hikmetleri öğrenebilirsiniz. O kimseye yasaklanmış değildir. Kainat kitabı herkesin önüne serilmiştir. 
 
Sonuç olarak ilk üç ayet, kainatın ve dünyanın ilk oluşum aşamalarından önce, yasaların, satır satır 
belirlenmiş olmasını, temelinden , yaratılışı başlatmıştır. Yani ilk önce yasalar konuyor, sonra o yasalara 
uygun bir kainat yaratılıyor. 
 
Satır satır yazılmış kitap sayesinde, yani başta belirlenen kurallarla yaratılan alemin, bir düzen içinde 
işlemesi hatırlatılmıştır. Açık sayfalar içinde yayılmış olan tabiat ve diğer şahit olunan maddi alemin emek 
veren herkesin okuyacağı şekilde, keşfe uygun mahiyetine bir gönderme vardır. 
 
Amaç , eserden müessire ulaşabilmek. Esere bakın, müessiri anlayın. O yüzden herkese açıktır. Kur’an’I 
Kerim’deki yeminlerin tamamı somut, gözle görülen, bilinen şeylerden, soyud ve manevi şeyleri anlatmak 
için kullanılıyor. 
 
(Tur 52/4) 

ِۙروُمْعَمْلا	ِتَْیبْلاَو 	
Velbeyti-lma’mûr(i) 

Beyti Mamur'a  andolsun! 
 
Mamur edilmiş ev’e yemin etmiş. Ayetteki “el-beytil ma’mur” tamlaması, mamur olan ,yani imar olmuş, 
geleni gideni çok olan, yaşanılan, kalınan yer, ev manasındadır. 
 
Ahiretten bakıldığında, insan için bu maddi dünya, ziyaret edilip, göçülen, dünyevi ihtiyaçların 
karşılandığı bir misafirhane mesafesindedir. Alemlerin Rabbi, uzay boşluğunda yaşama elverişli, bildiğimiz 
tek gezegen olan dünyamızı mamur kılmış ve insan için yaşam alanı olarak hazırlamıştır. Mamur ev, 
dünyamızdır. 
 
Peki Allah, mamur evi nasıl hazırladı? Tavanını yükselterek, boşlukları denizle doldurarak. 5 nci ve 6 ncı 
ayet nasıl uygun hale geldi. 



 K u r ’ a n - ı  K e r i m  M e a l i  v e  T e f s i r i                                        S a y f a  | 467 

  

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
 
(Tur 52/5) 
 

ِعُوفْرَمْلا	ِفْقَّسلاَو ۙ 	
Ve-ssakfi-lmerfû’(i) 

Yükseltilmiş tavana  andolsun. 
 
(Tur 52/6) 
 

ِۙروُجْسَمْلا	ِرَْحبْلاَو 	
Velbahri-lmescûr(i) 

Dolu denize andolsun.  
 
Buradaki “bahr”, o denizin dolduğu boşluklar manasına da gelir. Yani dünyamızın üzerinde çukurlar var, 
yükseklikler var. Bu çukurar, semanın oluşmasından sonra, gökten yağan yağmurla dolmuş ve denizler 
oluşmuştur. 
 
Buradaki “ mescur”, “secere” kökünden türemiştir, dolmak, akmak, suyu gitmek, sel suyu ile dolmak gibi 
anlamlar taşıyor. 
 
(Tur 52/7) 
 

ٌۙعِقاََول	َكِّبَر	َبَاذَع	َِّنا 	
İnne ‘ażâbe rabbike levâki’(un) 

 
Muhakkak ki Rabbinin azabı, mutlaka vuku bulacaktır. 
 
Yani bu system bitecektir. Son saat gelecektir. Surenin girişinde beş unsure yemin edilmesiyle, yaratılışa 
dikkat çekilmiştir. Müşadehe edilen, yaratılmış alemin, ilahi düzenin bu ve devamında ayetlerde karşı 
konulamayacak bir değişim ve dönüşüme sahne olacağı belirtiliyor. 
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(Tur 52/8) 
 

ٍعِفَاد	ْنِمُ	َھل	اَم ۙ 	
Mâ lehu min dâfi’(in) 

Onu defedecek yoktur. 
 
 
(Tur 52/9) 
 
 

ۙاًرْوَم	ُءآَمَّسلا	ُروَُمت	َمَْوی 	
Yevme temûru-ssemâu mevrâ(n) 

O gün gökyüzü şiddetle dalgalanır. 
 
(Tur 52/10) 
 

ۜاًرْیَس	ُلَابِجْلا	ُریَ۪ستَو 	
Vetesîru-lcibâlu seyrâ(n) 

Ve dağlar seyir halinde hareket eder. 
 
 
(Tur 52/11) 
 

ّذَكُمْلِل	ٍذِئَمَْوی	ٌلْیََوف َۙنی۪بِ 	
Feveylun yevme-iżin lilmukeżżibîn(e) 

 
Artık o günü yalanlayanlara veyl olsun 
 
Gelecek olan ayet muhataba neden veyl edildiğini, neden yazıklar olsun, dendiğini ifade ediyor 
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(Tur 52/12) 
 

َۢنُوَبعَْلی	ٍضْوَخ	ي۪ف	ْمُھ	َنی۪ذََّلا 	
Elleżîne hum fî ḣavdin yel’abûn(e) 

 
Onlar ki, lüzumsuz şeylere dalıp oyalanırdı. 
 
Buradaki “lüzumsuz şeyler”le oyalanmak, dünyanın albenisine, büyüsüne kapılmaktır. Bunu Tur suresi 15 
de ifade edeceğiz. 
 
Dünya hayatının oyun ve eğlence olduğunu söyleyen Kur’an, bunu Allah’ın sözü olarak mı söyler, 
müşriklerin bakışı olarak mı söyler ? 
 
 
 
(Tur 52/13) 

ۜاjَعد	َمَّنَھَج	ِرَان	ىٰلِا	َنوَُّعُدی	َمَْوی 	
Yevme yuda’’ûne ilâ nâri cehenneme da’’â(n) 

O gün cehennem ateşine sürüklenerek atılırlar. 
 
 
 
 
(Tur 52/14) 

ّذَُكت	اَھِب	ُْمتْنُك	ي۪تَّلا	ُراَّنلا	ِهِذٰھ َنُوبِ 	
Hâżihi-nnâru-lletî kuntum bihâ tukeżżibûn(e) 

 
İşte bu yalanlamış olduğunuz ateştir. 
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(Tur 52/15) 
 

َنوُرِصُْبت	َال	ُْمتَْنا	َْما	آَذٰھ	ٌرْحَِسَفا 	
Efesihrun hâżâ em entum lâ tubsirûn(e) 

Acaba bu bir sihir mi? Yoksa siz mi görmüyorsunuz? 
 
 
Yukarıdaki ateşin verdiği uyarının, gözle değil akıl ile görünüp anlaşılması gerektiği, “görmüyormusunuz” 
uyarısı ile hatırlatılmış. 
 
Sihir,olmayanı olmuş gibi gösteren veya olanı görmemektir. Günümüzdeki kullanımı illüzyona tekabül 
eder. Büyü farklı birşeydir. Büyü de telkinlerle insanın aklına hitap edersin. 
 
Dünyanın  albenisine  aldanıp,  etkilenenler,  esas önemli  ve  değerli  olan  hak  ve  hakikati  
önemsemezler. 
  
Allah’ta uyarı levhalarını sürekli insanın önüne koyar ki, o dünyanın albenisine aldanmasın. 
 
 
(Tur 52/16) 
 

َنُولَمَْعت	ُْمتْنُك	اَم	َنْوَزُْجت	اَمَّنِا	ْۜمُكَْیلَع	ٌءآَوَس	ۚاوُِربَْصت	َال	َْوا	اوُِٓربْصَاف	اَھَْولْصِا 	
İslevhâ fasbirû ev lâ tasbirû sevâun ‘aleykum(s) innemâ tuczevne mâ kuntum ta’melûn(e) 

 
Ona yaslanın. Artık sabretsenizde, sabretmeseniz de sizin için birdir. Sadece yapmış olduğunuz 
şeylerle karşılaşırsınız. 
 
Adaletin temel ilkesi. Herkes yapmış olduğunun karşılığını görmeli. Yani cezalar caydırılmak için çok 
abartılmamalı.Caydırıcı olsun diye siz cezayı abartırsanız, bu adalete aykırı olur. Herkes yaptığının tam 
karşılığını görecek. 
 
Buradaki “ sabretseniz de sabretmeseniz de” ifadesi, dünyanın sabır gerektiren yönüne ve iradeye dikkat 
çekiyor. Dünyanın albenisine karşı sabırlı olmamız gerekiyor. 
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(Tur 52/17) 
 

ٍۙمیَ۪عنَو	ٍتاَّنَج	ي۪ف	َنی۪قَّتُمْلا	َِّنا 	
İnne-lmuttekîne fî cennâtin vena’îm(in) 

 
Muhakkak ki muttakiler, naim cennetindelerdir. 
 
Buradaki “naim cenneti”, nimet cennetidir. Bunu vakıa suresi 12 ve 25 te anlattık. 
 
 
(Tur 52/18) 
 

ِمی۪حَجْلا	َبَاذَع	ْمُھُّبَر	ْمُھیٰقَوَو	ْۚمُھُّبَر	ْمُھیٰتٰا	آَمِب	َنی۪ھِكَاف 	
Fâkihîne bimâ âtâhum rabbuhum ve vakâhum rabbuhum ‘ażâbe-lcahîm(i) 

 
Rab'lerinin onlara verdiği şeylerle mutludurlar ve Rab'leri onları cahimin azabından korudu. 
 
Şimdi “cahim” görünen yere hemen “ cehennem yazılıyor. Cehennem zaten arabça bir kelime, 
Kur’an’da var. Cehennemin bir isminin adı da “cahim”dir diyorlar. O zaman burada bunun seçilmesinin 
bir hikmetini aramak lazım. O yüzden biz cahim olarak bıraktık. 
 
“Fakihin” kelimesinin ilk manası, meyvedir. Bu kelimenin asıl anlamı, mutluluk verici şey demektir. Yani 
araplar meyve yediği zaman sevinç ve neşe kapılıyorlar, bundan dolayı da meyveye , mutluluk veren 
şey demişler. 
 
Maddi manada “cahim”,  çok kızmış ateş kelimesinden gelmektedir. Çukurda yanan alevli ateşe de 
denir. 
 
Manevi manada ise , “cahim”, kıskançlık, şehvet tutkusu, bencillik gibi zulümatı destekleyen insanın 
karanlık yüzüdür. 
 
“Naim”, kanaat, tevekkül, sabırdır. “Cahim”, tamahkarlık, ihtiras ve açgözlülük. 
 
O zaman fıtrata aykırı herşey insanın insanlığını yakar ve yok eder. Bağlamın olumlu olmasından dolayı , 
verilenler ile kanaat edenlerin mutluluğu ayette “ cahim” denen, hırs, kıskançlık ve açgözlülükten 
korunmaya bağlanmış. 
 
Siz “cahim”den kendinizi korursanız, nimet içinde olursunuz. Hırs, kıskançlık, haset bu tür insanın karanlık 
yönünden uzak durarsanız, dünyada iken naim içinde olursunuz. Çünkü herşeyin bir sebebi vardır. 19 ncu 
ayet diyor ki: 
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(Tur 52/19) 

َۙنُولَمَْعت	ُْمتْنُك	اَمِب	اtـی۪ٓنَھ	اُوبَرْشاَو	اُولُك 	
Kulû veşrabû henî-en bimâ kuntum ta’melûn(e) 

 
Yaptıklarınız sebebiyle afiyetle yeyin ve için. 
 
Herşeyin bir sebebi var. Her nimet, yapılan sayu gayrete, emeğe bağlanmıştır. Bu yasa dünyada olduğu 
gibi ahirette de geçerlidir. 
 
(Tur 52/20) 
 

ٍنی۪ع	ٍروُِحب	ْمُھَانْجَّوَزَو	ٍَۚةفُوفْصَم	ٍرُرُس	ىٰلَع	َنی۪ٔـِكَّتُم 	
Mutteki-îne ‘alâ sururin masfûfe(tin)(s) ve zevvecnâhum bihûrin ‘în(in) 

 
Sıralanmış tahtlar üzerine yaslanmış olanlardır ve onları temiz bakışlılar ile biz eşleştiririz. 
 
Klasik meal : Sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanırlar. Ayrıca biz onları ceylan gözlü hûrilerle evlendirdik. 
 
Zevce, evlendirmek diyorlar. Huri’ye de zaten huri olarak bırakıyorlar. Onu meallendirmiyorlar. Aslında 
“huri”yi de meallendirmek lazım.Huri türkçe bir kelime değil. 
 
“Huri”, temiz bakışlı demektir. O zaman ne oldu ? “ Sıralanmış tahtlar üzerinde yaslanmış olanlardır ve 
onları temiz bakışlılar ile biz eşleştiririz (çiftleştiririz değil !!!) 
 
Buradaki “zevc”, çift ve eş demektir. Başka bir ifade ile “zevc”, kendi cinsinden bir başkası ile beraber 
bulunan demektir. Zevc, ikisinin değil ikiden birine göre diğerinin ismidir. 
 
Yani iki kişi yanyana iken zevc denmez. O iki kişiden birine zevk denir. İkisine birlikte “zevcan” veya 
“zevcein” denir. 
 
Zevc, tam anlamıyla bizim çift dediğimiz değil, eş dediğimizdir. O yüzden biz çiftleştiririz , evlendiririz değil, 
eşleştiririz diye bunu meallendirdik. 
 
“ezvac” ise, zevcin çoğuludur. Ragıp’a göre iki yakının her birine de, bir diğerine benzeyen veya zıt 
olarak birlikte bulunan her şeye zevc denir. 
 
Bu itibarla dünyadaki şeylerin hepsinin bir zıddı, benzeri, herhangi bir terkip ve karşıtı bulunması 
nedeniyle, bunların hepsi cifttir. 
 
Mesela; Cevher ve aras, iç ve dış, dünya ve ahiret gibi, Bir örnek verecek olursak. “Halakal ezvac”, çiftleri 
yarattı. Bütün çeşit ve sınıfları ile alemi yarattı demektir. Çiftleri yarattı, sadece karı kocayı yarattı değil. 
Bunu yasin suresi 36 da okuyabiliriz. 
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Buna göre, zevc kelimesinin anlamını şöyle tespit edebiliriz. 1. Eş, karı-koca, 2. Çift, 3. Cins-tür çeşit, 4. Sınıf-
grup-topluluk, 5. Benzeri. 
 
Zevc kelimesi, Kur’an’da 81 yerde geçmektedir. Kelime 5 yerde fiil formunda, 17 yerde zevc tekil olarak 
geçer.  
7 yerde, zevcan, zevcein, ikili, 52 yerde de “ezvac” çoğul formunda isimdir. 
 
“ Hur” kelimesi, Kur’an’da ilk defa Rahman suresi 72 de geçer. Ahver ve havranın her ikisinin de çoğulu 
olmasından dolayı, “ hem eril-hem dişil”dir. Havari de bu kökten gelmektedir. Havarü tü şey, bir şeyi 
beyazlaştırmaktır. O yüzden biz “temiz” dedik. Ve yuvarlaklaştırmaktır. 
 
Bu ayetteki “aym” kelimesi göz manasına geliyor. Huri ile birleşince, temiz bakışlı, iyi niyetli vildan ve 
gılmanın vasfı olarak burada yazıldığı ortaya çıkıyor. Cennetliklerin eşleştirildiği vildan ve gılmanlar kimler, 
neler onuda alttaki ayetler bize açıklayacak. 
 
(Tur 52/21) 
 

ٍۜءْيَش	ْنِم	ْمِھِلَمَع	ْنِم	ْمُھَاْنَتَلا	آَمَو	ْمَُھتَّیُِّرذ	ْمِھِب	َانْقَحَْلا	ٍناَمی۪اِب	ْمُُھتَّیُِّرذ	ْمُْھَتَعبَّتاَو	اُونَمٰا	َنی۪ذَّلاَو 	
ٌنی۪ھَر	َبَسَك	اَمِب	ٍئِرْما	ُّلُك 	

Velleżîne âmenû vettebe’at-hum żurriyyetuhum bi-îmânin elhaknâ bihim żurriyyetehum 
vemâ eletnâhum min ‘amelihim min şey-/(in)(c) kullu-mri-in bimâ kesebe rahîn(un) 

 
Ve inananları ve zürriyetlerini de kendilerine imanla tabi olan zürriyetler ile kavuşturacağız. Ve 
onların amellerinden bir şey bile hebâ etmeyeceğiz. Herkes kazandığına karşılık bir rehindir. 
 
Ve inananları ve zürriyetlerini de kendilerine imanla tabi olan zürriyetler ile kavuşturacağız (yani bir aile 
ortamı kuruyor. Senin çocuğun senin yolundan gidiyorsa, iman edip salih ameller işliyorsa, iyi insansa, sen 
orada çocuğunla, zürriyetinle, torununla kavuşacaksın, bir araya geleceksin). Ve onların amellerinden 
bir şey bile hebâ etmeyeceğiz (kimin amellerinden heba edilmeyecek? Seni torununla, çocuğunla bir 
araya getirecek.) Herkes kazandığına karşılık bir rehindir. 
 
Zürriyetin kişinin gittiği imanla, salih amel yolunu izlemesi neden kişinin amellerinin heba olmamasına 
sebeptir? 
 
Zira bizce burada heba olma ihtimali olan amel, kişinin yetiştirilmesine emeği ve sorumluluğu olan 
gelecek nesilleridir. Yani Rabbimiz ne demiş oldu. Çocuğun senin amelindir. Senin yolundan gelirse heba 
olmaz, senin yolundan gelmezse, o verdiğin emek heba olur. Ama bu seni bağlamaz, herkes kendi 
yaptığının rehinidir. 
 
Yani çocuğun kötü biri olabilir, sadece o çocuğa verdiğin emek boşa gider. Çünkü herkes kazandığının 
karşılığı bir rehindir. Çocuğun kazandığı seni bağlamaz. 
 
Eğer sizin zürriyetiniz, sizin yolunuzdan gelmiyorsa, bu hata sizin değil, tercih yapana aittir. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Tur 52/22) 

َنوَُھتَْشی	اَّمِم	ٍمَْحلَو	ٍةَھِكَاِفب	ْمُھَانَْددَْماَو 	
Ve emdednâhum bifâkihetin ve lahmin mimmâ yeştehûn(e) 

 
Ve onlara canlarının çektiği meyve ve etlerden verdik. 
 
Önce meyve sonra et. Şu anda bilim adamları meyveyi boşken yemeyi tavsiye ediyor. 
 
(Tur 52/23) 
 

ٌمیْ۪ثَأت	َالَو	اَھی۪ف	ٌوَْغل	َال	اًْسأَك	اَھی۪ف	َنوُعَزَاَنَتی 	
Yetenâze’ûne fîhâ ke/sen lâ laġvun fîhâ velâ te/śîm(un) 

 
Orada birbirlerine kaseler uzatırlar, orada boş söz yoktur, günah da yoktur. 
 
“ke’s”, kase veya kadehin dolusuna denir. Boş olursa, “ke’s”denmez, kadeh te ise boş veya dolu şartı 
aranmaz. 
  
Eğer arapçasında “ke’s” yazıyorsa, bunu “kase” diye meallendirmek zorundasınız. 
 
Meallere bakın, onlar “kadehleri tokuştururlar” diye meallendiriyorlar. Sanki bir meyhane ortamı 
anlatıyorlar. İçki dünyada haram. Allah diyor “ günah da yoktur”. O zaman sen Kur’andaki cennet 
anlatımlarını, günahtan arındırarak anlatacaksın. 
 
Allah içkiyi haram kılmış, sevmiyor. Allah zinayı haram kılmış, sevmiyor. Peki sen bunları nasıl cennet 
nimetleri olarak anlatıyorsun.  
 
Allah burada sevmiyor, ahirette sevecek mi? Yalan söylemeyi sevmiyor. Bak ! Cennette boş söz yok. 
Yalan, dedikodu, müstehcen şeyler yok. Çünkü Allah sevmiyor. 
 
Cennet, aslında sadakatin, erdemin, ahlakın zirve mekanıdır. İdeal bir örnektir. Bu nedenle cennet 
nimetleri, her tür günahtan, ahlaksız,müstehcen beşeri yorumlardan korunarak anlaşılmalıdır. O yüzden 
biz “huri” yi, cinsel partner olarak düşünmüyoruz. Çünkü bu dünyada zinadır, eşe sadakatsizliktir, 
günahtır, Allah’ın sevmediği bir şeydir. O zaman cennette de yoktur. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
(Tur 52/24) 

ٌنُونْكَم	ٌُ۬ؤلُْؤل	ْمُھََّناَك	ْمَُھل	ٌناَمْلِغ	ْمِھَْیلَع	ُفوَُطیَو 	
Ve yetûfu ‘aleyhim ġilmânun lehum ke-ennehum lu/lu-un meknûn(un) 

 
Ve çocuklar etraflarında dolaşırlar. Onlar sanki sedefinde saklanmış inci gibidirler. 
 
Ve tavaf eder, dolaşırlar, onların etrafında gılmanlar. “ Gilman”, Kur’an’da sadece burada geçer. 
Gılmanlar, cennetliklerin etrafında tavap ederler. Bunların vasfı, temiz bakışlı olmalarıdır. Yukarıda “huri” 
diye okuduk. Huri bir isim değil, bir sıfattır. Temiz bakışlı gılmanlar, onların etraflarında dönerler. 
 
“gılman”, 10 yaşın üzerindeki çocuklar hakkında kullanılmaktadır. Akıl baliğ olmamış 10 yaş üstü çocuklar. 
 
“vildan”, ise Kur’an’I Kerim’de, 6 yerde geçer. Evladın çoğuludur. Gılman da, vildan da cinsellikle ilgili 
bağlamlarla kesinlikle kullanılmaz. Cinsel obje değildir. Vildan, akıl baliğ olmadan ölen evlat yada 
çocukların cennetteki neşvesi, koşuşturması,sacılmış incilere benzetiliyor, Kur’an’ı Kerim ‘de. 
 
Yani vildan senin evlatların, eğer akıl baliğ olmadan ölürlerse cennetteki halleri,gılman da, oradaki farklı 
çocuklar. Bunu nereden okuyoruz: 
 
İnsan suresi 19: 
 
Ve yetûfu ‘aleyhim vildânun muḣalledûne iżâ raeytehum hasibtehum lu/lu-en menśûrâ(n) 

 
Ve genç kalanlar, yani “vildanu muhalledune”,onların etrafında (cennetliklerin) tavaf ederler, dolaşırlar. 
Sen onları gördüğün zaman, saçılmış inci sanırsın. 
 
 
(Tur 52/25) 
 

َنُولَءآََسَتی	ٍضَْعب	ىٰلَع	ْمُھُضَْعب	ََلبَْقاَو 	
Ve akbele ba’duhum ‘alâ ba’din yetesâelûn(e) 

 
Ve karşılıklı birbirlerine sorarlar. 
 
Bu ayette cennetlikler birbirlerine bir şey soruyorlar. Burada sorulan soru yok, fakat 26 ncı ayette cevap 
var. Cevaba bakarak sorulan soruyu  şöyle anlayabiliyoruz. “ Siz ailenizi nasıl korudunuz da, böyle 
cennetvari bir ortama veya cennete kavuştunuz. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
 
(Tur 52/26) 
 
 

ُلَاق َنی۪قِفْشُم	َانِلَْھا	ي۪ٓف	ُلَْبق	اَّنُك	اَّنِا	اوٓ 	
Kâlû innâ kunnâ kablu fî ehlinâ muşfikîn(e) 

 
Dediler ki : “ Muhakkak ki  biz öncesinde ailemizle beraberken müşfiktik.” 
 
“ Müşfik “ şefkat eden demektir. Şefkat gösteren kişi, şefkat gösterdiğini sever ve onun başına gelecek 
şeylerden dolayı endişe duyar. Aile ortamında bu tarz ebeveynlerin olması o aileyi mutlu, daha huzurlu 
bir seviyeye yükseltecek, cennetin şubesi yapacaktır. Yani şefkat temelli bir endişe. Merhamet temelli bir 
bakış. Sevgi temelli bir aile. Yani şefkatten dolaşı endişe duyma.  
 
“Aileye şefkat” onların her istediğini yapmak, lüks içinde yaşatmak, israf içerisinde boğmak değildir. 
Buradaki endişe onların iyi, dürüst, muttaki, birer şahsiyet olmaları istikametinde , dünyadan değil, 
ahiretten bakan bir endişedir. Zira en büyük nimet olarak  servet veya makamı, mevkiyi  görmediklerini 
cennetlikler şöyle ifade ediyor : 
 
 
(Tur 52/27) 
 

ِموُمَّسلا	َبَاذَع	َانیٰقَوَو	َانَْیلَعُ	ّٰ�	َّنََمف 	
Femenna(A)llâhu ‘aleynâ ve vakânâ ‘ażâbe-ssemûm(i) 

 
Şimdi Allah bizi nimetlendirdi ve bizi içe işleyen azabından korudu. 
 
“ içe işleyen azaptan korumak” en büyük nimettir. Peki neden dışı yakan değil de içi yakan azap? 
Buradaki semûm kelimesi vücudun içine işleyen , vücudu sıcaktan kavuran yele deniyor. Sam yeli olarak 
da Türçemize geçmiştir.  
 
İnsanların aileleri, çocukları ile imtihanı dışardan gelen musibet ve azap gibi değil, kişinin içini yakıp, 
kavuran bir mahrumiyet ve acı oluşturur. Evlat acısı, Allah kimseye vermesin, inanın içini yakar. Evladınızın 
kötü yola düşmesi de yine içinizi yakar, kavurur. O yüzden Rabbimiz bu şekilde bireysel,  toplumsal, 
sosyolojik sünneti nasıl değşimezse, bunun aile içinde geçerli olduğunu cümleyi kendisine isnat ederek 
ifade etmiştir.  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Tur 52/28) 

ُهوُعَْدن	ُلَْبق	ْنِم	اَّنُك	اَّنِا ُ۟می۪حَّرلا	َُّربْلا	َوُھُ	ھَّنِا	ۜ 	
İnnâ kunnâ min kablu ned’ûh(u)(s) innehu huve-lberru-rrahîm(u) 

 
Muhakkak ki biz, daha önce O’na dua ediyorduk. Muhakkak ki O; Berr'dir (iyiliğin kaynağı), 
Rahîm'dir (Rahîm esması ile tecelli edendir). 
 
Ailesinin geleceği için, ahiri için endişelenen ve müşfikçe şefket ve merhamet ilkesi ölçüsünde çözümler 
arayan ebeveynlerin bu hali, Berr, Rahim olan Allah tarafından fiili dua olarak kabul edilmiştir. Buradaki 
dua, “ ellerini açıp Rabbim benim çocuğumu Salihlerden eyle” şeklinde bir dua değil.   
 
Buradaki dua, kişinin evladı için endişelenmesi, ona şefkatli davranması, ona iyiliği ve merhameti  
öğretmesi şeklinde vücut bulan bir dua. Yani bu bir fiili dua. Rabbimiz o ailenin endişelerini , müşfik 
tavırlarını  dua olarak kabul etmiş.  
 
Berr, mutlak iyi, Rahim ise merhamet eden demektir. Allah’ın tüm isimleri, esmaları bize konulmuş ideal 
hedeflerdir. İnsanlar en yakınlarından başlayarak iyiliklerde bulunmalı, ancak bu iyilikleri bir çıkar veya 
gelecek kaygısı ile değil, tamamen merhamet ve şefkat temelli yapmalıdır diyoruz.  
 
Bu evrensel ilkelerden sonra Kur’an’a ve Kur’an’ı getiren Resule konu getiriliyor.  
 
(Tur 52/29) 
 

ٍۜنُونْجَم	َالَو	ٍنِھاَكِب	َكِّبَر	ِتَمْعِنِب	َتَْنا	آََمف	ْرَِّكَذف 	
Feżekkir femâ ente bini’meti rabbike bikâhinin velâ mecnûn(in) 

 
Artık zikret! Çünkü sen Rabbinin nimeti sayesinde  ne kahinsin ne de mecnun. 
 
“kahin” bir çeşit zan ile gaybtan haber verdiğini iddia edene denir. Bu haber geçmişte olursa, mesela 
kaybettiğiniz birşeyi bu kişi bulursa buna a’raf, geleceğe dair kehanetler üretme şeklinde olursa da kahin 
deniyordu.  
 
Araplarda birkaç çeşit kahin vardı. Bunlardan en yaygını cinlerden kendisine tabi olan, kendisine görünüp haber 
getiren olduğunu iddia edenlerdi. Burada kahinin arkasından cinlerle iletişim kuran, cinlenmiş, cinin 
hakimiyetine girmiş manasındaki mecnun gelmesinin sebebi de bu iddiaları reddetmek içindir.  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
(Tur 52/30) 

ِنُونَمْلا	َبْیَر	۪ھِب	ُصَّبََرَتن	ٌرِعاَش	َنُولُوَقی	َْما 	
Em yekûlûne şâ’irun neterabbesu bihi raybe-lmenûn(i) 

 
Yoksa  O’ bir şairdir, zamanı gelince belasını bulmasını gözlüyoruz.’ mu diyorlar? 
 
menûn kelimesi  “men” kökünden “feul” veznindendir, zaman manasına gelir. Yani raybe-lmenûn 
zamanın belaları demektir. Kur’an’da tek başına şüphe anlamında kullanılan rayb deyimsel anlamı olan 
raybe-lmenûn,  feleğin sillesini yemek anlamı kazanır. Yani zamanı gelince belasını bulur manasını bu 
kök manasından dolayı verdik. Nüzul ortamında şairler, ya birini ya aşırı över ya da aşırır yererdi. Bu durum 
ister istemez bu adamların düşmanlarının artmasına sebepti. Düşmanı öven bir şairde hasım sahibi 
oluyordu. El-Emin dedikleri Hz. Muhammed’in etkili söylemi, düşmanların artmasına, bu husumetin kötü 
akıbetin beklendiği umudu bu ayette dile getirilmiştir.  
 
Dikkat edilirse toplumun en küçük yapı taşı olan aile kurumu ile kimsenin itiraz edemeyeceği ilkelere karşı 
yine konu kişiselleştirilip şahıslar seviyesine  çekilmektedir. Kur’an konuyu kişiselleştirmeden , hedef 
göstermeden, hakaret edip ötekileştirme yapmadan, üslubuna güvenerek şöyle devam ettiriyor :  
 
 
 
(Tur 52/31) 
 

ّنَِاف	اوُصَّبََرت	ُْلق َۜنی۪صِّبََرتُمْلا	َنِم	ْمَُكعَم	ي۪ 	
Kul terabbesû fe-innî me’akum mine-lmuterabbisîn(e) 

 
De ki : “Gözleyin ! , Ben de sizinle beraber gözleyenim.” 
 
Bu cümle “ sen kahinsin” sözüne karşılık bir cevaptır. Kahin geleceği bildiğini iddia ediyor. Bu cümlede 
Resul geleceği bildiğine dair en ufak bir ifadesi yok. Gözleyin, bende gözlüyorum. Bekleyin, bende 
bekliyorum.  
 
Şimdi mecnun yani cinlerle irtibata geçen , cinnet geçiren , deliren iddiasına bir cevap gelecek.  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
(Tur 52/32) 
 

َذٰھِب	ْمُھُمَالَْحا	ْمُھُرُْمَأت	َْما َۚنوُغاَط	ٌمَْوق	ْمُھ	َْما	آ 	
Em te/muruhum ahlâmuhum bihâżâ(c) em hum kavmun tâġûn(e) 

 
Yoksa onların akılları bunu mu emrediyor? Yoksa onlar azgın bir kavim mi? 
 
Buradaki ahlâm akıllar demektir. “ Yoksa onların akılları bunu mu emrediyor?” sorusunda gizli bir cevap 
vardır. “ Hayır onların akılları bunu emretmiyor.” Asıl onları yoldan çıkaran tuğyanları. Yani azgın bir hayat 
tarzı yaşamalarıdır, şeklinde hem soruyu soruyor, hem cevabı veriyor.  
 
Sınırsız, hadsiz bir hayat tarzı doğruyu eğri, eğriyi doğru gösterecek bahaneler üretir. Ve bu bahanelerle 
de kendi aklını ikna eder.  
 
Bakın! Önce kahin iddiasına cevap verildi, sonra mecnun iddiasına cevap verildi, şimdi de şair iddiasına 
cevap verilecek.  
 
 
(Tur 52/33) 
 

َُھلََّوَقت	َنُولُوَقی	َْما َۚنُونِمُْؤی	َال	َْلب	ۚ 	
Em yekûlûne tekavvelehu bel lâ yu/minûn(e) 

 
Yahut : “ Onu kendisi uydurup söyledi mi diyorlar? “ Hayır, onlar inanmaz. 
 
 “ Onu kendisi uydurup söyledi mi diyorlar? “ Çünkü şairler kendileri uydurup söylerler. “ Hayır, onlar 
akletmezler demiyor.  Çünkü şiirle alakalı olduğu için ,duygu ile alakalı olduğu için “ onlar inanmazlar” 
şeklinde ayet sonlanıyor.   
 
Bu sorular nüzulda daha önce Hakka suresi 41 ve 42 de şöyle cevaplandırılmıştı. “ Ve o bir şair sözü 
değildir. Ne kadar az inanıyorsunuz,” İnanmakla şairliği bir araya getiriyordu. “ Ve o bir kahin sözü de 
değildir, ne kadar az tezekkür ediyorsunuz” Çünkü kahinler yaptıkları kehanetlerle insanların 
duygularından ziyade aklına hükmetmeye çalışırlar. Beşer sözü olsa bir yerde farklı, başka bir yerde farklı 
şekilde kullanması gerekirdi, unutması gerekirdi. Araya yıllar girmesine rağmen metinde herhangi bir 
çelişki olmadığını görüyoruz.  
 
Demek ki Kur’an muhatabın aklına  ve hissine seslenen etkili bir hitap ortaya koymaktadır.  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
(Tur 52/34) 
 

َۜنی۪قِداَص	اُوناَك	ِْنا	۪ٓھِْلثِم	ٍثی۪دَِحب	اُوْتَأیَْلف 	
Felye/tû bihadîśin miślihi in kânû sâdikîn(e) 

 
Öyleyse onun gibi bir hadis getirsinler, eğer sadıklarsa. 
 
Kur’an kendisine kavl (söz)  ve hadis der. Buradaki “he” o zamiri Kur’an’a aittir. Bu nedenle Kur’an 
kendisine hadis demektedir. Hadis fiil olarak vaki olmak, yokken var olmak, yeni olmak, bir şeyi yeniden 
meydana getirmek veya pasını silip cilalayarak ortaya çıkartmak. Bu tarz kök manalardan gelen bir 
kelime. Mesela haddese kalıbı haber vermek, hadis rivayet etmek, konuşmak anlamlarına gelmektedir.  
 
Kur’an zamanının ötesinde alışılageleni eleştiren, devrim yapan, yepyeni bir söylem olmasından dolayı  
ortaya çıkmak, üstü örtülen kadim vahiylerin üzerini açıp onları parlatmak, gündeme getirmek 
bağlamında kendisine kavl veya kelam değil, hadis kelimesiyle tarif etmektedir. Yani bağlama göre 
Kur’an’ı Kerim’in sıfatları değişmektedir. Kur’an bazen kendisine vahiy demektedir, bazen kavl 
demektedir, bazen kelam demektedir, baden de hadis demektedir. Bağlam değişince sıfatta değişir.  
 
“ Onun gibi bir hadis getirsinler, eğer sadıklarsa” iddiasının delili ne? Kur’an’ın delili,  getirilemeyeceğine 
dair delili tabiat kitabı olarak gösteriliyor burada.  
 
 
(Tur 52/35) 
 

َۜنُوقِلاَخْلا	ُمُھ	َْما	ٍءْيَش	ِرْیَغ	ْنِم	اُوقِلُخ	َْما 	
Em ḣulikû min ġayri şey-in em humu-lḣâlikûn(e) 

 
Yoksa onlar bir şey olmaksızın mı yaratıldılar? Veya onlar yaratıcı mı? 
 
“Yoksa onlar bir şey olmaksızın mı yaratıldılar?” ortada bir şey yokken, kendiliğinden mi oluştular. Allah 
Resulü’nde herhangi bir bilgi yok. Tanıyorsunuz, biliyorsunuz, görüyorsunuz. Bu nasıl kendiliğinden 
oluşacak? Nasıl biranda bu kadar etkili , tutarlı sözler söyleyecek? Siz yokken biranda ortayamı çıktınız. “ 
Veya onlar yaratıcı mı?” Yani bu söz sadece yaratıcıya ait olabilir. Hz. Muhammed’in uydurduğu bir söz 
olamaz. Bunun arkasında kadir-i mutlak bir güç vardır. Tıpkı sizi dünyaya gelmenizdeki o kadir-i mutlak 
gücün varlığı gibi.  
 
Kur’an’dan sonra yaratmanın konu edilmesi, Kur’an’ın kendiliğinden olan veya ezeli var olan bir söz değil 
sonradan yaratılan bir mahluk olduğunu açıkça göstermektedir. Nasıl ki insan hammaddelerden, Allah’ın 
eseri olarak yaratılan bir mahluk ise ve sonradan yaratılmışsa, Kur’an’da arapların kullandığı kelime ve 
cümlelerle yeri ve zamanı geldiğinde söylenen vahiy halkalarının sonuncusudur. Sözün gücü söyleyenin 
bilgisine dayanır.  
 
Kur’an anlaşılırken veya anlatılırken alemleri yaratan kadir-i mutlak bir gücün sözü olduğu unutulmadan, 
tarihsel ve sığ bakışların üzerinde yorumlanmalıdır, anlaşılmalıdır.  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
 
(Tur 52/36) 
 

َۜنُونِقُوی	َال	َْلب	َۚضَْرْالاَو	ِتاَوٰمَّسلا	اُوَقلَخ	َْما 	
Em ḣalekû-ssemâvâti vel-ard(a)(c) bel lâ yûkinûn(e) 

 
Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattı? Bilakis onlar  yakîn değil. 
 
“Yûkin “gerçeğe uygun, herghangi bir şüpheyle kaldırılamayacak şekilde kesin bir inanç demektir. 
Pasajdaki 9 soru içinde cevaplar barındıran direkt değil, doğrudan sorma ile muhatabını düşündüren 
temel varoluşsal sorulardır. Soru insanın canlılığını, varolmasını göklerin ve yerin varlığına bağlanarak 
aslında insanın kronolojik olarak hem bunlardan daha sonra yaratıldığını hemde bunlara bağlı olan aciz 
bir varlık olduğunu ortaya koyuyor. Bu acziyetini bile anlamayacak kadar konuya yakin hasıl edemediğini 
ifade ediyor.  
 
Bir sonraki ayet afakın, kendi dışında birde enfüsü insanın tanımadığını, verilenler üzerinden değil, 
verilmeyenler üzerinden şöyle ifade ediyor:  
 
(Tur 52/37) 
 

َۜنوُرِطْیَصُمْلا	ُمُھ	َْما	َكِّبَر	ُِنئآَزَخ	ْمَُھدْنِع	َْما 	
Em ‘indehum ḣazâ-inu rabbike em humu-lmusaytirûn(e) 

 
Yoksa Rabbinin hazineleri onların katında mı? Veya satır satır yazanlar onlar mı? 
 
Musaytir Kelimesi kıraat alimlerine göre hem sinli hem sad ile okunmuştur. Her iki manada aynıdır. Okuma 
farkları, kıraat farkları abartıp çok büyük bir sorun haline getirmeye gerek yok. Sonuçta varacağı yer 
aynıdır. Bunun asıl kökü “satır”dan gelmektedir. Çünkü satırın ihtiva ettiği anlamlardan birisi belirli bir sınırı 
aşmamak, bir düzenle oluşturmaktır.  
 
Burada kuralları, gökleri ve yeri yaratanın belirlediği ifade edilerek gönderilen vahiyle tabiat kitabının, 
yaratılan alemin aynı kaynaktan olduğu dikkat çekilmiştir.  
 
Tur suresi ismi ile müsemma olan konuları temelden irdeleyerek devam etmektedir.  
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(Tur 52/38) 
 

 

ٍۜنی۪بُم	ٍناَطْلُِسب	ْمُُھعَِمتْسُم	ِْتَأیَْلف	ِۚھی۪ف	َنُوعَِمتَْسی	ٌمَّلُس	ْمَُھل	َْما 	
Em lehum sullemun yestemi’ûne fîh(i)(s) felye/ti mustemi’uhum bisultânin mubîn(in) 

Yoksa onların orada dinleyecekleri merdivenleri mi var? Öyleyse onları dinleyenler açık delil 
getirsinler. 
 
 sullemun bildiğimiz merdiven manasındadır, yükseğe çıkmak için kullanılan alet demektir. Sullem ile 
Meariç farklıdır. Meariç her türlü yükselme aletine denir. Merdiven, asanbör, kaldıraç vs. Sullem ise 
bildiğimiz maddi basamak, merdiven demektir.  
 
Ayette müşriklerin algı ve inançları üzerinden tutarsızlıkları ifade edilmiş. Şöyle ki : “ Kullarından uzak ve 
gökte olduğu iddia edilen yaratıcı ile iletişime geçecekleri bir ulaşım aletleri var. 1) Yaratıcının gökte 
olduğunu iddia ediyorsunuz, 2) Yaratıcı göktedir, bizde ondan yıldızlara bakakarak veya farklı şeyler 
yaparak haberler alıyoruz diye bir iddia ortaya atıyorsunuz. Şirk kafası. Kas sisteminin oluşturduğu tasavvur 
kaymasının oluşturduğu düşünce,  her zaman güçlü olanı göklerde aramıştır. Şah damarın içinde aramaz.  
 
Şirk kafasına bir örnek varmı Kur’an’ı Kerim’de ? Var. Firavun örneği 
 
Muminun Suresi 36 : “ Ey Haman! Bana yüksek bir kule yap. Belki göklerin yollarına erişirim de Musa’nın 
ilahlını görürüm.” Kafa bu. Burada zihni kaymaya soru ile cevap verlimştir. Oysa Allah’a maddi merdiven 
kullanılarak ulaşılamaz. Zira o insana şahdamarından daha yakındır.  
 
 
(Tur 52/39) 
 

َۜنُوَنبْلا	ُمَُكلَو	ُتَاَنبْلاُ	َھل	َْما 	
Em lehu-lbenâtu ve lekumu-lbenûn(e) 

 
Yoksa kızlar O'nun ve oğlanlar sizin mi? 
 
Buda bir kayma. Erkekleri üstün görüp, fizike güce tapmanın başka bir tezahürüdür. Müşrikler hiçbir zaman 
kız çocuklarına sahip olmak istemiyordu. Kızlara sahip olmayı, kız babası olmayı acizlik, güçsüzlük ve 
şerefsizlik sayıyorlardı. Malasef bu kafa günümüzde hala yaşamaktadır. Çünkü şirk kafası ölmedi. Cinsiylet 
üzerinden her türlü statü, üstünlük ve değer atletme şirk kafasanın ürünüdür.  
 
Günümüzde feminist bir bakışla kadınların üstünlüğünü savunmak da. Yine aynı şirk kafasının bu kez 
kadınlarda tezahürüdür. Şahsiyet üzerinden,  kişilik üzerinden değerlendirme yapılır, cinsiyet üzerinden 
değil.  
 



 K u r ’ a n - ı  K e r i m  M e a l i  v e  T e f s i r i                                        S a y f a  | 483 

  

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
 
 
 
 
(Tur 52/40) 
 

َۜنُوَلْقثُم	ٍمَرْغَم	ْنِم	ْمَُھف	اًرَْجا	ْمُُھل�ـَْست	َْما 	
Em tes-eluhum ecran fehum min maġramin muśkalûn(e) 

 
Yoksa sen onlardan bir ücret istedin de, bu yüzden ağır bir borç altına mı girdiler? 
 
Görüyormusunuz? Sorular hep içinde cevap barındıran sorular. Ve farklı yönleri ifade ediyor. Liderlik hlırsı, 
mal mülk özlemi, itibar beklentisi gibi konular insanları başkalarına güven duyma konusunda her zaman 
tereddüte düşürür. Hatta insanı herhangi bir menfaat karşılığı olmaksızın iyilikte bulunamayacağı 
düşünülür. Maddi ve manevi çıkar beklentisi anlatılan ilkeleri başkalarına değil, kendi menfaatine katkı 
sağlayan metaya çevirir, anlatılana da zarar verir, anlatana da. Bu hal değerleri savunanları satılık 
kalemlere çevirir. Kimi ideolojisine, kimi partesine çıkarı için kendini satar. Resullerin ve onun izinde 
gidenlerin kimseye diyet borcu olmamalıdır. Birilerinin kayırması ile bir yere gelenler, her zaman 
ilkelerinden taviz vermek zorunda kalacaktır. Bunun istisnası yoktur.   
 
 
(Tur 52/41) 
 
 

َۜنُوُبتَْكی	ْمَُھف	ُبَْیغْلا	ُمَُھدْنِع	َْما 	
Em ‘indehumu-lġaybu fehum yektubûn(e) 

 
Yoksa gayb, onların katında da onlar mı yazıyorlar? 
 
Gaybı taşlayan ve eleştirilen bu tipler, ulvi insani değerlere yükselmek için bir gayret içindeler. Bunu 38 nci 
ayetteki merdiven meteforu ile anlattık. Ne de bu tiplerin yaşantısı o değerleri yaşatacak seviyedetir. Bu 
tipler hem ahirete inanmıyor hemde o konuda bilgi sahibi olduğunu iddia ediyorlar. 40 ncı ayette de 
bahsettiğimiz gaybi alanı kullanarak menfaat devşirmektir.  
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(Tur 52/42) 
 

َۜنُودی۪كَمْلا	ُمُھ	اوَُرفَك	َنی۪ذَّلَاف	ًۜادْیَك	َنُودیُ۪ری	َْما 	
Em yurîdûne keydâ(en)(s) felleżîne keferû humu-lmekîdûn(e) 

 
Yoksa bir plan mı irade ediyorlar ? Lakin tuzağa düşecek olanlar nankörlerdir. 
 
Allah’ın yasaları bellidir. Değerleri satmak için onları savunmak, o değerlerden mahrum olmayla 
neticelenir. Çok net bir ilkedir. Eden bulur deyişi bu hakikati özetlemektedir. 
 
 
(Tur 52/43) 
 

�	ُرْیَغٌ	ھٰلِا	ْمَُھل	َْماِّٰ َنوُكِرُْشی	اَّمَعِ	ّٰ�	َناَحْبُس	ۜ 	
Em lehum ilâhun ġayru(A)llâh(i)(c) subhâna(A)llâhi ‘ammâ yuşrikûn(e) 

Yoksa onların Allah'tan başka ilâhları mı var? Allah, onların şirk koştukları şeylerden süphandır.  
 
Bütün sorular bu soruya bağlandı. Tur suresi sorduğu sorular ile muhatabını doğrudan değil dolaylı 
bir üslupla uyarmıştır. Tevhidden bahseden 43 ncü ayet, 35 nci ayetten itibaren sorulan tüm sorunları 
parçacı ve sınıfsalcı şirk mantığına bağlamaktadır.  
 
Şöyleki konu 35 nci ayette yaratılış ile başlamıştı,  konuları temelden almıştı. Sınıfsalcılığı önlemek için 
her yaratılanın köken birlikteliğine işaret ediliyordu. “ Yoksa onlar bir şey olmaksızın mı yaratıldılar?” 
Yani herkes varolan ortak özden yaratılır. Kimse kimseye üstünlük taslayamaz bu manada. Irksal 
olarak, ten rengi olarak herhangi bir üstünlük taslayamazsınız. 
 
36 ncı ayette “ Yoksa gökler ve yeri onlarmı yarattı “ sorusuyla , yaratılan insanın acizliği ve diğer 
yaratılanlara gökler ve yer gibi bir sisteme bağlı olduğu konu edildi.  
 
37 nci ayette “ Yoksa Rabbinin hazineleri onların katında mı? “ sorusuyla değerlere müntesip değil, 
değerlere sahiplenmenin verdiği zararlı bakış 42 nci ayete kadar örnekleriyle ifade edidi. 
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(Tur 52/44) 
 

ٌموُكْرَم	ٌباَحَس	اُولُوَقی	اًِطقاَس	ِءآَمَّسلا	َنِم	ًافْسِك	اْوََری	ِْناَو 	
Ve-in yerav kisfen mine-ssemâ-i sâkitan yekûlû sehâbun merkûm(un) 

 
Ve eğer gökten bir parça düştüğünü görseler: “Üst üste yığılmış bulutlardır.” derler. 
 
İnsanlar şahit olup yaşadıkları en gerçekçi reel hakikatleri menfaatleri gereği inkar edebilir, farklı yere 
çekebilir. Dünyevileşen şirk kafası kendi düzenini kurmak için ilahi ve insanlığın ortak fıtri değerlerini 
yüceltmek adı altında hayatta uzaklaştırabilir. Bu uzaklaşan değerlerden bir parça hayatına dokunduğu 
anda, onu yağmur getirmeyen boş bulutlara benzetir.  
 
 
(Tur 52/45) 
 
 

َۙنُوَقعُْصی	ِھی۪ف	ي۪ذَّلا	ُمُھَمَْوی	اُوقَُالی	ىّٰتَح	ْمُھَْرَذف 	
Feżerhum hattâ yulâkû yevmehumu-lleżî fîhi yus’akûn(e) 

 
Artık onları, bilinçlerini yitirdikleri güne kavuşuncaya kadar bırak ! 
 
Buradan da anlaşılıyor ki ölüm ile hakikatin anlaşılması arasında herhangi bir zamansal bekleme 
olmayacaktır. Tüm delillere rağmen ahirete inanmayanın yapması gereken bekleyip görmektir.  
 
 
 
 
(Tur 52/46) 
 

َۜنوُرَصُْنی	ْمُھ	َالَو	اtـْیَش	ْمُُھدْیَك	ْمُھْنَع	ي۪نُْغی	َال	َمَْوی 	
Yevme lâ yuġnî ‘anhum keyduhum şey-en velâ hum yunsarûn(e) 

 
O gün onlara planları herhangi bir şeyle fayda vermez. Ve onlara yardım edilmez. 
 
İş işten geçmeden sunulan ilahi yardım ve yönlendirmeye uyulmalı. Bir gün mutlaka yaşanılan hayatın 
hesabının sorulacağı şuuru sürekli diri tutulmalıdır. 
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(Tur 52/47) 
 
 

َنوَُملَْعی	َال	ْمُھََرثَْكا	َّنِكٰلَو	َكِلٰذ	َنُود	ًابَاذَع	اوَُملَظ	َنی۪ذَّلِل	َِّناَو 	
Ve-inne lilleżîne zalemû ‘ażâben dûne żâlike velâkinne ekśerahum lâ ya’lemûn(e) 

 
Ve muhakkak ki zalimler için, bunun altında bir azap daha vardır ve lakin onların çoğu 
bilmezler.  
 
Ahiretteki cehennem azabının altında daha aşağısında bize daha yakın olan azap nedir ? Allah’ın emir 
ve yasaklarının tamamı, insanın dünya ve ahiret saadeti için belirlenmiş ilkelerdir. Hiçbir zulüm ve zalim 
yoktur ki cezası sadece ve sadece ahirete kalıp dünyevi bir zarar, mahrumiyet çekmesin. Bu 
mahrumiyetlerden biri örnek verecek olursak; haksızlık yaparak insanlara zulmedenlerde zamanla insani 
hasretlerin kaybolmasıdır. Ancak bu öyle sinsi ilerlerki çoğu zaman hastalığın insanı ele geçirdiği ancak 
ölümle anlaşılır.  
 
 
(Tur 52/48) 
 

ُۙمُوَقت	َنی۪ح	َكِّبَر	ِدْمَِحب	ِْحّبَسَو	َانُِنیَْعاِب	َكَّنَِاف	َكِّبَر	ِمْكُحِل	ِْربْصاَو 	
Vasbir lihukmi rabbike fe-inneke bi-a’yuninâ(s) ve sebbih bihamdi rabbike hîne tekûm(u) 

 
Ve Rabbinin hükmüne sabret! Çünkü muhakkak ki sen gözümüzün önündesin. Ve her kalktığın 
zaman Rabbini hamd ile tesbih et! 
 
Rabbin hükümleri ,nefsani ve çevresel etkilere, kişisel kısa vadeli menfaatlere ilk bakışta ters görünebilir. 
Sadece bireyden kaynaklanan engeller değil çevrede bu değerleri yaşamada ve yaşatmada engeller 
çıkarabilir. Allah’ın insanlığın ortak doğrularını vaaz etmesine direnen iç güdü ve dış dürtülere karşı 
yapılması gereken sabırdır.  
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(Tur 52/49) 
 

ِموُجُّنلا	َرَابْدِاَوُ	ھِْحّبََسف	ِلْیَّلا	َنِمَو 	
Vemine-lleyli fesebbihhu ve-idbâra-nnucûm(i) 

 
Ve gecenin[1] az bir bölümünde artık O’nu tespih et  ve yıldızların koybolmasında da[2]. 
 
[1*] Güneşin batışı ve doğuşu arasındaki kısım gecedir. Gecenin 3 bölümü vardır. Gece ile 
gündüzün iç içe girdiği iki simetrik alaca karanlık bölüm ve tam karanlık orta bölüm. Birinci 
bölümde akşam ve yatsı namazları, yıldızların kaybolmaya başladığı üçüncü bölümde de 
sabah namazı kılınır. 
 
[2*] Yıldızların batışı , sahur yaptığımız vakitte Allah Resulü’nün nafile olarak kıldığı bir teheccüd 
namazı var. Yani vitr namazı. Hani diyor ya : “ Umulurki makamı mahmuda ulaşırsın” 
 
Gece tesbih etmekte maksadın akşam ve yatsı namazı olduğunu, yıldızların kaybolmasında da 
kastın sabah namazı olduğudur.  
 
✱✱✱ Vitr, tek demektir. Biz 3 kılarız. Önce, ikiyi teheccüd adına kılarız, son tek olarak vitr kılarız. 
İki rekattan sonra o ellerimizi tekrar kaldırma, tek rekatlık namaza geliyor. 
 
Bu pasaj öyle bir devam ediyor ki, hiç kesilmeden devam ediyor. Burada bireysel gece yapılan ibadetten 
bahsediliyor, bundan sonraki gelecek bölüm dediğimiz Saffat suresi artık ibadetin cemaatle saflar 
halinde yapılmasını ilk olarak emreden sure olarak karşımıza çıkacak. 
 
“ Ve saflara , saf tutanlara “ şeklinde ayet konuyu devam ettirecek.  


