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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

  

 
 

İniş Sırası :44 Tertip Sırası :19 Ayet Sayısı :98 İndiği Yer : Mekke 
 
Mekke döneminde inmiştir. 98 âyettir. Bazı tefsir bilginlerine göre 58 ve 71. âyetler Medine döneminde 
inmiştir. Sûre, Meryem’in, oğlu İsa’yı nasıl dünyaya getirdiğini anlattığı için bu adla anılmıştır. Sûre de 
başlıca, tevhit inancını yerleştirmek amacıyla bazı peygamberlerin kıssaları ve kıyamet sahneleri konu 
edilmektedir. 
 
Mushaftaki sıralamada on dokuzuncu, iniş sırasına göre kırk dördüncü sûredir. Fâtır sûresinden sonra, 

Tâhâ sûresinden önce, Mekke döneminin 4. yılında inmiştir. 58 ve 71. âyetlerinin Medine’de indiğine dair 
rivayet de vardır (İbn Âşûr, XVI, 57-58). 
 
Sûre genel olarak tevhid inancının doğruluğunu ve peygamberlik müessesesinin gerçekliğini ispatlamayı 
hedeflemektedir. Bu cümleden olarak sûrede yahudilerin Hz. Meryem ve oğlu Hz. Îsâ hakkındaki 
iftiralarının reddedilmesi, Zekeriyyâ aleyhisselâma –ihtiyar olmasına rağmen– oğlu Yahyâ’nın verilmesi, Hz. 
Meryem’in –Allah’ın bir mûcizesi olarak– Hz. Îsâ’yı babasız dünyaya getirmesi, Hz. İbrâhim, Hz. Mûsâ, Hz. 
Hârûn ve diğer bazı peygamberlerin hak dine davet yolunda harcadıkları çaba dile getirilmektedir. 
 

 

 میحرلا نمحرلا هللا مسب
 

Bismilahirrahmânirrahîm 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 

(Meryem 44/1) 

ٓۜصٓعٰیٰھٓك 	
Kâf-Hâ-Yâ-’Ayn-Sâd 

 

Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd. 

 

 

 

 

MERYEM  SURESİ 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Meryem 44/2) 

ۚاَّیِرَكَزُ	َهدْبَع	َكِّبَر	ِتَمْحَر	ُرْكِذ 	
Żikru rahmeti rabbike ‘abdehu zekeriyyâ 

	
(Bu sure), senin Rabbinin, kulu Zekeriya (A.S)'a rahmetinin zikridir (kıssasıdır). 
 
Rabbimizin, kulu Zekeriya’ya yaptığı merhametin bir hatırlatması olarak, bu ilk ayetleri okuyun diye 2 nci 
ayet ile Meryem suresine giriş yaptı. İlk ayet hurufu mukatta dediğimiz , konuların konu başlığını belirten 
maddeler olarak belirtmiştik. 
 
Allah’ın, ayette “ kulu Zekeriyya” diye başlamasının nedeni, Hristiyan inancında, Hz. Zekeriyya, Hz. 
Meryem, İmran Ailesi sürekli insan üstü olarak anlatılır. Rabbimiz özellikle onlarında “kul” olduğunu 
vurguluyor. Yani önce onun kul olduğu, sonra Resul olduğu anlatılıyor. Bunların hepsini, aşırı yüceltmeci o 
bakışa, bir tedbir olarak ifade ediyor Kur’an’ı Kerim. 
 
Hz.Zekeriyya, İsrailoğullarına giden Resullerden biridir. Buhari’nin sahihinde belirtildiğine göre o, 
marangozluk işi ile uğraşmaktadır. Hiç bir peygamber, insanlara din anlatarak geçimini sağlamamıştır. 
Hz. Zekeriyya’nın hanımı, Hz.İsa’nın annesi olan Meryem’in teyzesidir. 
 
Hz. Zekeriyya, Meryem’e bakmakla mükellef olan biri. O yüzden Rabbimiz ona “Zülkifl=Meryem’e kefil 
olan, Meryem'in sorumluluğunu üstüne alan “ diyor. 
 
Bu, Beytül Maktis de (3 semavi din için de kutsal sayılan Beytül Makdis ( Mescid-i Aksa, Kudüs kentinin Eski 
Şehir kısmında yer alır ve İslamiyet dinindeki en önemli üçünvü kutsal mekan sayılır. Mescid-i Aksa, Kubbet-
üs- 

Sahra yanın da bulunur. 17 kapı ve 4 minareden oluşur. Mescid-i Aksa Müslümanlar'ın ilk Kıble yönüdür) 
Hz. Meryem’e, Zekeriyya bir yer yapıyor, Hz. Harun’un soyundan olduğunu isnat ediyor bu aile, mabedin 
yardım işlerine bakıyor. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

 

(Meryem 44/3) 

َدِنُ	ھَّبَر	ىٰدَان	ْذِا اNیِفَخ	ًءآ 	
İż nâdâ rabbehu nidâen ḣafiyyâ(n) 

 

O, gizlice seslenerek, Rabbine nida etmişti. 
 
Hz. Zekeriya Rabbine nidada bulunuyor. Nida, hafif bir sesle, gizlice yahut ihlasla içten gelen bir yalvarışla 
seslenmek anlamına gelir. 
 
Buda gösteriyor ki Rabbimizden bir şey istediğimiz zaman ses tonumuzu Hz. Zekeriya gibi ayarlamamız 
gerekiyor. Çok kısıkta değil, çok bağıra çağırada değil. 
 
A’raf suresi 55 te olduğu gibi “ Rabbinize için için yalvararak gizlice dua edin.” Hz. Zekeriya bu duanın 
güzel bir örneğidir. Öncelikle Allah’a sesleniş sessiz, mütevazi ve içten olmalıdır. 
 
Peki mikrofonla toplu yapılan, hocaların bağıra çağıra yaptıkları duaların nebevi bir örnekliği 
varmıdır? Yok. 

Kur’an’ı Kerim’de toplu dua yapıldığına dair bir ayet okumuyoruz. Yani bir peygamberin kabilenin 
önüne geçip amin amin diye onları bağırttığını görmüyoruz. 

Dua içten yaplıyor. Şah damarndan yakın oan Allah ile irtibat, bir muhabbet, bir sohbet, bir iç döküm 
gibi düşünün. 

Dua ile nida farklı şeylerdir. Nida tek başına anlamlı bir eda ile seslenmektir.

 
İnsanlar içinde bulundukları hale uygun dua ederlerse, bilinçli bir duaya ulaşırlar. Herkesin duası farklıdır, 
herkesin sıkıntıları farklıdır. Benim yazdığım bir dua kitabının, başkasının okumakası ne kadar mantıklıdır. O 
dualar sadece beni bağlıyor, benim sorunlarımı dile getiriyor. Hz. Eyüp ile Hz. Zekeriya’nın duası aynı mı? 
Biri hastalıktan muzdarip, birisi çocuk istiyor. O yüzden dua şahsi olmalıdır. 
 
Dua kişiye özel olduğu için, dua kitaplarında bulunan ve süslü sözlerle bezenmiş duaları, anlamadan 
tekrar etmek, içten samimi bir ses tonuyla Allah’tan istediklerimizi dillendirmekten çok daha uzak bir şekil 
olur. 
 
Hz. Zekeriya üzerinden Rabbimiz bize makbul duayı öğretmektedir. Hz. Zekeriya araya hiçbir vasıta 
koymadan (vasıta koydu mu ? Rabbim, şunun yüzü suyu hürmetine, senden şunu istiyorum, dedimi) direkt 
Allah’tan istemektedir. İçini Rabbine dökmüş, kendisine sıkıntı veren, samimiyet ve yalnızlığını yansıtan 
ifadelerle dile getirmiştir. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
Dua ile nida farklı şeylerdir. Burada bir nida, sesleniş var. Birde dua var Kur’an’ı Kerim’de. Nida, tek başına 
anlamlı bir eda ile seslenmek, dua ise bir dava uğruna yapılan gayret ve davettir. Hz. Zekeriya’nın nidası 
sonradan duaya dönüşecektir. 
 
Hz. Zekeriya’nın nidası devamında bir duaya dönüşecek. Ve belirlemiş olduğu hedefi, ilerlemiş yaşına 
rağmen, ona ekstra bir motivasyon ve yaşama enerjisi verecektir. 
 
Neden ağzımızdan çıkan duayı kulağımızın duyması lazım? Çünkü beynimize bir hedef belirliyoruz. Bir 
amaç belirliyoruz. 
 
Emekli olan yaşlılar, hedefleri bittiği için bir köşeye çekilip ölümü beklerler. Bu insanı biranda çökertir, 
yaşlandırır. Bir anda antisosyal yapar. Toplumdan uzaklaştırır, hiçbirşey üretmemeye başlar. 
 
Hz. Zekeriya ilerlemiş yaşına rağmen kendine bir hedef belirliyor. Buda yaşama enerjisini artırıyor. Hz. 
Zekeriya’ın nidası , Allah davasını, kendinden sonra devam ettirecek salih bir veli, dost idi. Kendisi için 
değil, iyiliğin, güzelliğin, erdemin yaşatılması adına duyduğu endişe, onun fiili duası olarak kabule vesile 
olmuştur. Kendisi için istemiyor, davası için istiyor. 

Ali İmran Suresinin 37 ncu ayetini okuyorum önce . “ Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu; onu güzel 
bir bitki gibi yetiştirdi ve Zekeriya yı da ona bakmakla mükellef kıldı. Zekeriyya, onun yanına, mihraba her 
girdiğinde yanında bir rızık bulurdu. "Ey Meryem, bu sana nereden?" derdi. (O da) "Bu, Allah katından" 
derdi. "Allah, dilediğine hesapsız rızık verir." 

 

Hz. Zekeriyya, Hz. Meryem’e gidiyor diyor ki : “ Ne zaman gelsem Rabbim seni rızıklandırıyor” diye onunla 
bir sohbet ediyor. Ondan sonra Hz. Meryem’in yanından ayrılıyor veya Hz. Meryem’in yanında mihrapta 
namaz kılıyor ( vehuve kâ-imun yusallî fi-l mihrâbi). Ve namazda bir istekte bulunuyor 
 
Ali imran 38: Zekeriyya (A.S), işte orada Rabbine dua etti: “ Rabbim, bana Senin katından temiz bir nesil 
bağışla, muhakkak ki Sen duayı en iyi işitensin.”dedi. 

Bunun üzerine melekte ona şöyle sesleniyor : 
 
Ali imran 39 : (Meryem’in olduğu) dairede, namazda kıyamda iken melekler şöyle seslendiler: "Allah 
sana, Allah’ın bir sözünü onaylayacak; önder, kendine hâkim ve iyilerden bir nebî olacak olan "Yahya1" 
( Kur’an’da, Allah’ın ismini koyduğu tek nebi Hz. Yahya’dır.)  ‘yı müjdeliyor. 
 

Bizce Allah’tan birşeyler istemek olan nida, namazın içinde, sessiz ve mütevazi bir şekilde 
yapılmalıdır. Hatti zatında, namazda oturduğumuz zaman okuduğumuz dualar da sessizce ve içten 
yapılır. 

İmam, neden Rabbena Atina ve Rabbena Firli dualarını sesli okumaz ? Çünkü bunlar duadır, 
Süphaneke de duadır. Bunlar sessiz okunmak zorundadır. Dua da kişiye özeldir. 
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Lütfen namazlarınızın içinde, secdelerinizde , rükularınızda Rabbinizden birşeyler isteyin. Rükuda, 
süphane Rabbiyel Azim veya secdede süphane rabbiyel ala dedikten sonra, devamında , benim şöyle 
bir sıkıntım var gider onu ya Rabbim demelisiniz. Ne kadar güzel oldu secdemiz değil mi? 
 
Hz. Zekeriya önce fiili duasını ( Meryeme dua olduktan sonra ( yani Meryemin sorumluluğunu alıp, ona 
göre davrandıktan sonra) sonra kavli duasını yapıyor. Rabbi onun duasını kabul ediyor ve Hz.Zekeriya 
Yahya’sına 
 
Duanın sünnetullahı böyle, ilk önce üzerimize düşeni yapacağız, sonra kavli duamızı. Kavli dua, duanın 
en son noktasıdır. 
 
Biz ne yapıyoruz? Önce kavli duamızı  yapıyoruz, fiili duayı yapmadan bekliyoruz.. 
 
✸✸✸ Bizce Allah’tan bir şey istemek olan nida, namazın içinde ve sessiz olarak mütevazi bir ses tonu 
ile yapılmalıdır. 
 
✸✸✸ Namazınızın içinde ,secdelerinizde, rükuularınızda Rabbinizden bir şeyler isteyin. 
 
Allah Resülü Hz. Muhammed bizim için en güzel örnek değil mi? 
 
✸✸✸ Hz. Muhammed’in, namaz bittikten sonra dua ettiğine dair bir tane sahih rivayet yoktur? Zaten böyle bir 

gelenek Pakistan, Endonezya gibi ülkelerde de yoktur. 
 
✸✸✸ Namaz bittikten sonra dua yapılmaz. Anadoluya ait bir adettir. Kabe’de de göremezsiniz, Hac da 
da göremezsiniz. Namazı kılar dağılırlar. Çünkü onların duası namazın içindeydi. 
 
Namazlarda bireysel istek ve arzuları, dünyevi ve uhrevi dileklerimizi, kah kıyamda okuduğumuz sureleri 
isteklere uygun seçerek (mesela; bende çoğaltma tutkusu, hastalığı var ise, Fatiha’dan sonra Tekasür 
suresini okumalıyım.), yani kendi içinde bulunduğum duruma göre sure seçerek kılıyorum. İşte o zaman 
namaz, duaya dönüşmüş oluyor. 
 
Namazlarda bireysel istek ve arzuları, dünyevi ve uhrevi dileklerimizi, otururken, kıyamda, rükuda 
secdede mutlaka yapalım. Bu şekilde yaptığımız zaman, bilinçli bir şekilde duaya dönüşüyor namaz. 
 
Onun dışında, rutine bağladığımız ritüel şeklinde bilinçsizce namaz kılmış oluruz. Bilinçli namaz kıldığımız 
zaman başka şeyleride düşünmeyiz. Böylece namazımız ikame oldu. Kur’an'ı Kerim’in hiç bir yerinde 
“salatı eda edin” yoktur. Fakat biz günümüzde “ salatı ikema değil, eda ediyoruz.” 
 
Namazın içinde Rabbi ile sohbet etmek, iç dökmek onu bir terapiye de dönüştürür. Manevi 
yüklerimizden de bizi arındırır. 
 
Psikoloğa gidiyoruz, dertlerimizi, sıkıntılarımızı anlatıyoruz içimizi boşaltıyoruz. İşte onu sen Rabbine yap.  
Ne oldu manevi bir arınma oldu. Abdest nedir, maddi arınmadır. 
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(Meryem 44/4) 

ّنِا	ِّبَر	َلَاق ّنِم	ُمَْظعْلا	َنَھَو	ي۪ اNیِقَش	ِّبَر	َكِئآَُعدِبْنَُكا	َْملَو	ًابْیَش	ُْسأَّرلا	ََلَعتْشاَو	ي۪ 	
 

Kâle rabbi innî vehene-l’azmu minnî veşte’ale-rra/su şeyben velem ekun bidu’â-ike 
rabbi şekiyyâ(n) 

 

Dedi ki: “ Rabbim, gerçekten beden ve kemiklerim zayıfladı ve saçım sakalım ağardı ve 
Rabbim, sana dua ederek şaki (bedbaht) olmadım. 
 
Çünkü sünnetullaha uygun şekilde dua etmiş. Ben yaşlandım, kemiklerim zayıfladı potansiyelimin 
farkındayım, sünnetullahı biliyorum böyle bir girizgah ile dua yapıyor. O yüzden şaki (bedbaht) olmuyor. 
Duası hiçbir zaman geri çevrilmiyor, çünkü sünnetullaha uygun dua ediyor. Düşünün bir öğrenci hiç ders 
çalışmamış, ben tıp fakültesini kazanacağım diyor. Veya Rabbim bana tıp fakültesini nasıp et diyor! Oldu 
mu? Senin duan kabul olur mu. 
 
Duası nasıl olmalıydı? “ Rabbim,elimdeki bütün imkanlırımı zorlayarak, aksatmadan, her türlü araştırmayı 
yaparak sınavlara hazırlandım. İnşallah bu imtihandan da senin yardımınla yüz akımla çıkacağım, benim 
başarmamı sağlamamda yardımlarını esirgemeyeceğini biliyorum, sen Rahmansın, Rahimsin, Semisin.” 

 

(Meryem 44/5) 

ّنِاَو ۚاNیِلَو	َكُْنَدلْنِم	ي۪ل	ْبََھف	اًِرقاَع	يَ۪تاَرْما	َِتناَكَو	ي۪ءآَرَو	ْنِم	َيِلاَوَمْلا	ُتْفِخ	ي۪ 	
	

Ve-innî ḣiftu-lmevâliye min verâ-î vekâneti-mraetî ‘âkiran feheb lî min ledunke 
veliyyâ(n) 

 

Ve gerçekten ben, arkamdan bana varis olacaklardan korktum. Ve benim kadınım akir ( Hiç 
çocuk yapmamış evli kadın ) oldu. Bu sebeple bana, katından bir veli hibe et. 

 
Hz. Zekeriya çocuğunun olmadığını bildiği için Allah’tan çocuk istemiyor, bu davanın yürümesi için bana 
bir dost bir veli yolla diyor. 
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(Meryem 44/6) 

اNیِضَر	ِّبَرُ	ھَْلعْجاَو	َۗبُوقَْعی	ِلٰا	ْنِم	ُثَِریَو	يُ۪نثَِری 	
Yeriśunî veyeriśu min âli ya’kûb(e)(s) vec’alhu rabbi radiyyâ(n) 

 

Bana ve Yâkub (A.S)'ın ailesine varis olsun. Ve Rabbim, onu razı olanlardan kıl. 
 

(Meryem 44/7) 

َّیِرَكَز	َای اNیِمَس	ُلَْبق	ْنِمُ	َھل	َْلعَْجن	َْمل	ۙىٰیَْحیُ	ھُمْسا	ٍۨمَُالغِب	َكُرَِّشُبن	اَّنِا	آ 	
Yâ zekeriyyâ innâ nubeşşiruke biġulâmin(i)smuhu yahyâ lem nec’al lehu min kablu 

semiyyâ(n) 
 

Ey Zekeriya! Gerçekten Biz seni, ismi Yahya olan bir oğlan çocuk ile müjdeliyoruz. Onunla (o 
isimle) daha önce bir kimseyi isimlendirmedik. 

 

(Meryem 44/8) 

اNیِتِع	َِربِكْلَانِم	ُتَْغَلب	َْدقَو	اًِرقاَع	يَ۪تاَرْما	َِتناَكَو	ٌمَالُغ	ي۪ل	ُنوَُكی	ىَّٰنا	ِّبَر	َلَاق 	
Kâle rabbi ennâ yekûnu lî ġulâmun vekâneti-mraetî ‘âkiran vekad belaġtu mine-

lkiberi ‘itiyyâ(n) 
 

Dedi ki: “Rabbim, benim nasıl bir oğlum olabilir? Ve benim kadınım akir ( Akir, burada 
hayz dan kesilmek manasında kullanılmıştır.) oldu. Ben iyi yaşlanarak ihtiyar oldum. 
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(Meryem 44/9) 

ا�ـْیَشَُكت	َْملَو	ُلَْبق	ْنِم	َُكتَْقلَخ	َْدقَو	ٌِنّیَھ	ََّيلَع	َوُھ	َكُّبَر	َلَاق	َۚكِلٰذَك	َلَاق 	

Kâle keżâlike kâle rabbuke huve ‘aleyye heyyinun vekad ḣalektuke min kablu 
velem teku şey-â(n) 

 

“Haklısın öyledir! Dedi, Rabbin dedi ki: “O, bana kolaydır. Önceden sen bir şey değilken Ben seni 
yaratmıştım. 

 

(Meryem 44/10) 

ًَةیٰا	ي۪ٓل	َْلعْجا	ِّبَر	َلَاق ّلَُكت	ََّالا	َُكَتیٰا	َلَاق	ۜ اNیِوَس	ٍلَاَیل	َثَٰلث	َساَّنلا	َمِ 	
Kâle rabbi-c’al lî âye(ten)(c) kâle âyetuke ellâ tukellime-nnâse śelâśe leyâlin 

seviyyâ(n) 
 

Dedi ki: “Rabbim, bana bir işaret kıl.” Denildi ki: “Senin işaretin, insanlarla üç gece normal 
olduğun halde konuşamamandır.” 

 

(Meryem 44/11) 

 

اNیِشَعًَوةَرُْكب	اوُِحّبَس	َْنا	ْمِھَْیلِا	ىٰٓحَْوَاف	ِباَرْحِمْلا	َنِم	۪ھِمَْوق	ىٰلَع	َجَرََخف 	
Feḣarace ‘alâ kavmihi mine-lmihrâbi feevhâ ileyhim en sebbihû bukraten 

ve’aşiyyâ(n) 
 

Bu durumda mihraptan kavminin karşısına çıktı. Böylece onlara, sabah akşam tesbih etmelerini 
vahyetti. 
 
Vahyetmek kelimesi, gizlice bilgilendirmek, sessizce fısıldamak veya işaretle ima etmek demektir 
 
Hz. Zekeriya konuşamaz bir halde iken kavminin karşısına çıktı. Görevini yerine getiremedi, ne imamlık 
yapabildi, ne vaaz verebildi, ne de hutbe verebildi. Bu durumda Hz. Zekeriya mihrapta kavminin karşısına 
çıkıyor. Hiçbir şey yapamadığını anlatmak için. 
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Böylece onlara sabah, akşam tesbih etmelerini vahyetti. Buradaki vahy kelimesi, gizlice fısıldamak, 
bilgilendirmek manasına gelmektedir. Konuşamadığı için Allah’ı sabah akşam tesbih etmeleri gerektiğini 
anlatıyor. 
 
Hz. Zekeriya toplumda ilk imam ve önder idi. Aynı zamanda o dönemin Resulü. Çevresindekilere vaaz 
eder, imamlık yapardı. Bu ayette cemaatin karşısına çıkıp sabah-akşam yani devamlı olarak Allah’ı tespih 
etmelerini kimsenin duyamayacağı gizli bir sesle, işaretlerle ancak anlatabilmiştir. 
 
Zira tespih zaten bir söylem değil, bir eylemdir. Namazın bir adıda “hamd ile tespih etmektir”. Bir eylem 
olmasından dolayı. Dışardan bakan biri Allah’ın tespih olan namazının kılınışını anlayabilir. 
 
Normalde Hz. Zekeriya’nın mihrapta konuşması cemaate Allah’ın ayetlerini ulaştırması, yani Resullük 
görevini risaleti yapması gerekirken bunu yapamaması , görevini yerine getirememesidir. Ve bu cemaate 
çok açık bir ayettir. Peygamberiniz yaşlandı, imamınız yaşlandı, ölüp gidecek fakat sizin içinizden Hz 
Zekeriya’nın yerini dolduracak hiç kimse yok. 
 
İmamsız, öndersiz, lidersiz kalacaksınız. Yani onun bu nübüvvet davasına varis olacak kimse yok. “ Çünkü 
Hz. Zekeriya diyor ki: “Rabbim ben, benim arkamda kalanlardan dolayı korkuyorum” 
 
Benim bu kutlu davamı devam ettirecek bir veli, bir Allah’ın dostu, bir senin rızanı kazanmış, senden razı 
olmuş kimse yok, etrafımda göremiyorum. Bir Meryem var o’da zaten bayan. Bu hal halkta, cemaate 
bir arayış oluşturduktan sonra yani Hz.Zekeriya’nın yerini kim dolduracak. 
 
Bu üç günlük süreden sonra Rabbimiz, Hz. Zekeriya’yı bir çocukla, bir oğlan çocuğu ile müjdeledikten 
sonra Hz. Zekeriya’nın bunu cemaatine söylemesi, bu sevinci ve müjdeyi iki kat arttıran bir olay. Bu 
yaşananlar sayesinde Allah’ın sevdiği bir Resul’ü soyu nasıl kesik olur söylemlerinin de önüne geçilmiş oldu. 

 

(Meryem 44/12) 

ٍةَُّوِقب	َبَاتِكْلا	ِذُخ	ىٰیَْحی	َای ۙاNیِبَص	َمْكُحْلاُ	هَانَْیتٰاَو	ۜ 	
Yâ yahyâ ḣużi-lkitâbe bikuvve(tin)(s) veâteynâhu-lhukme sabiyyâ(n) 

 

“ Ey Yahya! Kitab’ı kuvvetle al. Ve Biz, ona sabi iken hikmet verdik. 
 
Hz. Yahya’ya müstakil bir kitap indirilmemiştir. Mevcut olan Kitab’ı (Bozulmamış tevrat) kuvvetle al, 
şeklinde bir emir var bu ayette. Rabbimiz diyor ki : “Ve biz ona daha çocuk iken, bluğa ermeden önce 
hikmet verdik.” Burdan anlaşılan Hz. Yahya çocuk iken Hz. Zekeriya’nın terbiyesinden geçerek hikmetli 
olgun bir çocuk haline gelmiş. Allah böyle bir şeyi tepeden atmaz. 
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(Meryem 44/13) 

ًةوٰكَزَو	اَُّنَدل	ْنِم	ًانَانَحَو ۙاNیَِقت	َناَكَو	ۜ 	
Vehanânen min ledunnâ vezekâ(ten)(s) vekâne takiyyâ(n) 

 

Ona kalp yumuşaklığı ve temizliği verdik.O, çok takvalı birisi idi. 
 
Burada anlatılmak istenen Hz Yahya’nın çocukken sevimli, eli ayağı düzgün bir çocukmuş, bluğa 
erdikten sonra da bazı günahlardan, sıkıntılardan kendini sakındıran bir karektere sahipmiş. Bunu Hz. 
Yusuf’a benzetebiliriz. Herkes tarafından sevilmesine rağmen şımarmayan bir karekterle yetiştirilmiş. 

 

(Meryem 44/14) 

اNیِصَع	اًراَّبَج	ْنَُكی	َْملَو	ِھَْیدِلاَوِب	اNَربَو 	
Veberran bivâlideyhi velem yekun cebbâran ‘asiyyâ(n) 

 

Anne ve babasına karşı iyi idi ve o, asi, cebbar değildi. 
 
Neden Resul seçildiği bu ayetlerden de anlaşılmakta. Hz.Yahya  anne-babasına karşı iyilik sahibiydi . 
Karşılaştığı zorlukları da cebir ve şiddet kullanarak halletmezdi. Barış ile selametle hallediyordu. 

 

(Meryem 44/15) 

۟اNیَح	َُثعُْبی	َمَْویَو	ُتوَُمی	َمَْویَوَ	دِلُو	َمَْوی	ِھَْیلَع	ٌمَالَسَو 	
Veselâmun ‘aleyhi yevme vulide veyevme yemûtu veyevme yub’aśu hayyâ(n) 

Ve doğduğu günde de ve öleceği günde de ve hayat sahibi olarak diriltileceği günde de ona 
selam olsun. 
 
Rabbimizin selam verdiği mübarek bir Resul. Selam; barış, huzur, esenlik, saadet , af, mağfiret manalarını 
kapsayan bir çatı kavramdır. Rabbimiz çocuklarımızı nasıl yetiştireceğimizi Hz. Yahya üzerinden bize 
özetlemiştir. 
 
Bunlar; 
 
1. Vasıf : Kitab’a sımsıkı sarılması, yani ilkeli olmak. Çocuğun aşırı isteklerine karşı bu ilkelerden taviz 
vermemek. Planlı, şahsiyet sahibi olmanın yolu anne-babanın ilkeli olmasından geçer. Anne-babanız ilkeli 
ve kurallı ise bu çocuğa da yansıyan bir hasrettir. Çocuk da böyle olur. Hz. İsa bu konuda şöyle demiştir: 
“Evetiniz, evet. Hayırınız, hayır” olsun. Çocuk yalakalık ederek, cebbarlık ederek, zorbalık ederek sizin 
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görüşünüzü değiştireceğinizi düşünmesin. Çocuğunuza karşı münafık bir tavır iki yüzlü bir tavır 
sergilemeyin. Evetiniz evet, hayırınız hayır olsun. Ona güven vermeyen bir anne-baba olmaya gerek yok. 
Anne-babam hayır mı dedi, israr etmeme gerek yok, diyebilmeli çocuk. 
 
2- Evladın çocuksu davranışlarına hikmetle yaklaşmak: Eğer biz ani duygusal tepkiler vermeden 
çocuğumuzun isteklerini hikmetle değerlendirirsek bu karekteristik özelliğimiz çocuğumuza da yansır. 
Çocukta hikmetli bir çocuk oluyor. Hayatı hikmetle okuma, aslında kendi üzerimizden çocuğa verdiğimiz 
bir mesajdır. Benim babam, benim annem, hayatı hikmetle okuduğu için bazı şeyleri başardı. Ben de 
öyle yapayım. Çünkü çocukların en önemli rol modeli anne-babadır. 
 
3- Çocuğun fıtratına nakşedilen iyi ve sevgiyi dışa yansıtmasına fırsat vermek: Buna Kur’an’ı Kerim 
“hansan (çok sevimli)” demiştir. Fıtratındaki o sevimliliği dışa yansıtmasına fırsat vermek lazımdır. 
Ahlaksızlıklara karşı çocuğu korumak, mevcut kötülüklerden arınmasına yardımcı olma, çocuğa 
sorumluluk vermek. Çocuk sorumluluk sahibi olmalı ki, sorumluluk sahibi biri haline gelsin. Çocuğa iyi 
davranarak anne-babaya iyilik etmesine örneklik teşkil etmek. Eskiden yeni evlenen çiftler kaynana evine 
giderdi. Orada kaynana geline hizmet ederdi, gelinin nasıl hizmet edileceğini öğrenebilmesi için. Önce 
siz hizmet edecek, öğreteceksiniz. Hz. Fatma ne zaman odaya girse Allah Resul’u ayağa kalkarmış. Hiç 
gününüzde böyle bir baba gördünüz mü? Kızı odaya girince ayağa kalkan baba. Neden böyle yapıyor? 
O’na babası girdiği zaman ayağa kalkmayı öğrettiği için. 

 

(Meryem 44/16) 

ۙاNیِقْرَش	ًاناَكَم	اَھِلَْھا	ْنِم	َْتَذَبتْنا	ِذِا	ََۢمیْرَم	ِبَاتِكْلا	يِف	ْرُكْذاَو 	
Veżkur fî-lkitâbi meryeme iżi-ntebeżet min ehlihâ mekânen şarkiyyâ(n) 

Kitapta Meryem’i de zikret, Ailesinden ayrılıp doğu tarafından bir mekana çekilmişti. 
 
“ Kitapta Meryem’i de zikret” demesi, Hz. Meryem’i gündemine al demektir. Ondaki örnekliği bir oku. Hz. 
Meryem ailesinden ayrılıp doğu tarafından bir mekana çekilmiş. Hz. Meryem Kur’an’ı Kerim’de 35 kez 
ismi geçmiştir. Ailesi onu henüz doğmadan önce mabede hizmet için adamıştır. O dönemde doğan 
çocukları Allah’a bir şükür olsun diye mabede adıyorlar. Bu kültür medine döneminde Allah Resul’ü 
zamanında da vardı. Böyle bir adakta bulunurken Hanne bir erkek çocuğu olacağını düşünmüştü. 
 
Çünkü o toplumda erkek çocukları mabede adanıyordu. Bu nedenle Meryem ismi bir kız ismi değil bir 
erkek ismidir. Manası da Allah’ın hadimi, hizmetkarı gibi bir çok manaya gelmektedir. Hz. Meryem’in 
babası o doğmadan önce vefat etmişti. Annesi Hanna çocuğu kundaklayıp beytül maktis’e götürüyor, 
orada görevli olan Hz. Zekeriya’ya teslim ediyor. 
 
Çocuğun gözetilmesi görevini de kimin üstleneceğine dair orada bulunan görevlilerin arasında yaptıkları 
tartışmaları, kuraları bize Kur’an’ı Kerim anlatır. Hz. Zekeriya bu bakımı üstlenir. Hanımıda Hz. Meryem’in 
teyzesidir. Çocukları olmadığından Hz. Meryem’i kendi çocukları gibi yetiştirmişlerdir. Ben Hz. Zekeriya ve 
eşinin yaşlılık zamanında Hz. Yahya’yı doğurma hikmetinin bir sebebi de  Hz. Meryem olduğunu 
düşünüyorum. Hz. Meryem’i güzel bir şekilde yetiştirmek için. Tüm ilgi ve alakanın Hz.  Meryem üzerinde  
olması için Rabbimiz sanki Hz. Zekeriya ve eşine bir süre hiç çocuk vermiyor. Çünkü sizin Meryem diye bir 
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sorumluluğunuz var. Bunu bir çicek gibi yetiştireceksiniz. Zaten ayette de onun yetiştirilmesi bir nebata 
benzetilmiştir. Hz. Zekeriya’nın ne zaman sevimli bir oğlan çocuğu oluyor, Hz. Yahya’nın doğumu ,  Hz. 
Meryem’in biraz içine kapanmasına  biraz yanlızlaşmasına , biraz kendini uzaklaştırmasına sebep olmuş 
olabilir. Hz. İsa’yı doğuracağı henüz müjdelenmeden Hz. Meryem doğu tarafından bir mekana çekilmiştir. 
Hz. Yahya’nın doğumu ile biraz kendi içine kapanıyor. Hz. Meryem doğu tarafına ayrılarak mabet den 
ilişkisini kesiyor.  

 

(Meryem 44/17) 

َنْلَسَْرَاف	ًاباَجِح	ْمِھِنُود	ْنِم	َْتذَخَّتَاف اNیِوَساًرََشب	اََھل	َلَّثََمَتف	َانَحوُر	اَھَْیلِا	آ 	

Fetteḣażet min dûnihim hicâben feerselnâ ileyhâ rûhanâ fetemeśśele lehâ beşeran 
seviyyâ(n) 

 

Böylece onların berisinde bir örtü edindi. Böylece ona ruhumuzu gönderdik. Ona normal bir 
beşer gibi temessül etti. 
 
“hicâb “ kelimesi maddi anlamda örtü, engeldir, hissi anlamda ise uzaklaşmak demektir. Yani senin bu 
yaptığından hicap duyuyorum. . Bir hissi anlamdır. 
 
Bir insanın başkası ile kendi arasına çektiği perde, kendisini başkalarından uzak tutmasına geliyor. Hz. 
Meryem mabetden ve o kültürden kendini uzaklaştırmıştır.  
 
Ragıb’ın ifadesi ile “hicâb “ herhangi bir şeye ulaşmasını engel olmak demektir. Bu nedenle kadınların 
bakışları kendilerinden uzaklaştırmak için baştan aşağı örttükleri o yekpare örtüye de “hicâb “ denir.  
 
Bu ayetten anladığımız Hz. Meryem’in tanınmamak için bir “hicâb’a“ büründüğü ve bulunduğu 
mekandan , mabetten uzaklara, doğu tarafına gittiğini anlıyoruz. Bir inziva hayatına çekilmiş ve o zaman 
ruh kendisine gelmiş. Tıpkı Allah Resulü’nün Hıra’ya çekilmesi gibi.  
 
Neden Hz. Meryem tanınmamak istiyor? 
 
Çünkü Meryem’in yaşadığı  o kültürde kendini mabede adayan bakireler pek gözönünde olmazlar.  
 
Ruh ne demek? Ruh kelimesi , vahyi ve vahyi Allah’ın seçtiği kişiye ulaştıran aracı melek, güç anlamında 
Kur’an’ı Kerim’de kullanılmış. 
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Nitekim Cebrail Kur’an’ı Kerim’de “Ruhu-l Emin “, güvenilir ruh olarak nitelendirilmiştir. Bakın Şuara suresi 
52 nci ayetinde  
 
“ Ve işte böylece sana emrimizden Bizden bir ruh vahyettik .Ve sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin 
“ (Şuara 52) 
 
Ne oldu Ruh? İlahi bir bilgi.  
 
Velakin o ruhu, ilahi bilgiyi bir nur kıldık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla hidayete erdiririz. 
 
Buradan “ruh” kelimesini Kur’an’ın genelinde “hayata anlam ve amaç katan ilahi bir bilgi” olduğunu 
çok net bir şekilde ortadadır. Ruh başka birşeydir, nefis başka bireydir, beşer dediğimiz beden başka 
birşey dir. Günümüzde can ve ruh birbirine karıştırılıyor. 
 
Kur’an’ı Kerim’in hiçbir ayetinde “ruh çıktı” diye bir ayet yok. Nefs vefat eder, canı çıkar. Ruh çıkmaz. Ruh 
ilahi bir bilgidir.  
 
Zaten canı ve bedeni olmayana bilgi ne yapar. Bakara suresi 30 : “ Allah Adem’e ruhundan üflüyor.” 
Yani hayatına bir anlam ve amaç katıyor. Neydi o anlam ve amaç? Yeryüzünün halifesi olması 
sorumluluğu. Bu yiyip, içen , avlanan bir canlının hayatına bir ruh katıyor, bir anlam ve amaç katıyor. 
 
Temessül : Beşer şekline girmek, görünmek ve temsil etmek. Bir beşeri temsil edecek şekilde Meryem’e 
gözüktü. 
 

 

(Meryem 44/18) 

ّنِا	َْتلَاق اNیَِقت	َتْنُك	ِْنا	َكْنِم	ِنٰمْحَّرلاِبُ	ذوَُعا	ي۪ٓ 	
Kâlet innî e’ûżu bi-rrahmâni minke in kunte tekiyyâ(n) 

 

Dedi: “ Muhakkak ki ben, senden Rahman’a sığınırım. Eğer sen sakınıyor isen..” 
 
Hz. Meryem bu gelen ruha karşı ben, senden Rahman’a sığınırım diyor. Hani biz şeytandan Rahman’a 
sığınırız ya. Eğer sen Allah’ı tanıyorsan, inancın varsa. Allah’a sığınırsın. 
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(Meryem 44/19) 

اNیِكَز	اًمَالُغ	َِكل	َبََھِال	ِّۗكِبَر	ُلوُسَر	َ۬اَنا	آَمَّنِا	َلَاق 	
Kâle innemâ enâ rasûlu rabbiki li-ehebe leki ġulâmen zekiyyâ(n) 

 

Dedi ki: “Ben sadece sana temiz bir erkek çocuk hibe etmek için senin Rabbinin bir elçisiyim. 
 
Melek,  ben  sadece  bir  elçiyim  sana  ilahi  bir  bilgi  getirdim  diyor.  Neden  temiz bir çocuk diyor? 
Çünkü Hristiyan inancında her doğan çocuk günahkar doğar (Hz. Adem ve eşinin işlediği günahtan 
dolayı)inancı hakimdir. 

 

(Meryem 44/20) 

 

اNیَِغب	َُكا	َْملَو	ٌرََشب	ي۪نْسَسَْمی	َْملَو	ٌمَالُغ	ي۪ل	ُنوَُكی	ىَّٰنا	َْتلَاق 	
Kâlet ennâ yekûnu lî ġulâmun velem yemsesnî beşerun velem eku beġiyyâ(n) 

 
Dedi ki: “Bana bir beşer temas etmemişken, nasıl bir oğlum olabilir? Ve ben, azgın da değilim.” 
 
O kültürde, bakirelerin evlenmeme sıkıntısını uydurmuşlar. Allah’a adıyorlar kendilerini, fıtratları ile savaşıp 
bakirelik diye bir şey çıkartmışlar, evlenmiyorlar. Ömürleri boyunca mabede hizmet ediyorlar. Allah Teala, 
o devirlerde hüküm süren “ kendini mabede adayan bakireler evlenemez” kavramını da bununla birlikte 
kaldırıyor. Bir anne çocuk doğurmak için yaratılmıştır. 
 
Yoksa onun o özelliği israf olur. Ayette neden “bana bir beşer dokunmamış” demektedir. Zaten insan 
olan birisi, bu durumda yalnız bir kıza ilişmez. Bunu ancak hayvani hormonları azmış bir beşer bunu 
yapabilir. 

 

 

 

 

 

 



 419 

 

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Meryem 44/21) 

	
َُھَلعَْجنِلَو	ٌِۚنّیَھ	ََّيلَع	َوُھ	ِكُّبَر	َلَاق	ِۚكِلٰذَك	َلَاق اNیِضْقَم	اًرَْما	َناَكَوۚاَّنِمً	ةَمْحَرَو	ِساَّنلِلً	َةیٰا	ٓ 	

Kâle keżâliki kâle rabbuki huve ‘aleyye heyyin(un)(s) velinec’alehu âyeten linnâsi 
verahmeten minnâ(c) vekâne emran makdiyyâ(n) 

“ İşte böyle “ dedi. Senin Rabbin : “ O, Bana kolaydır ve onu, insanlara bir ayet ve Bizden bir 
rahmet kılacağız. “ buyurdu. Ve emir kaza edilmiştir. 
 
Melek, Haklısın sana bir erkek dokunmadan çocuğun olmaz. Ama senin Rabbin, O, Bana kolaydır ve 
onu, insanlara bir ayet ve Bizden bir rahmet kılacağız” dedi. Bu zaten gerçekleşmiş ir emirdir. 
 
Bu ayette “ onu bir ayet ve rahmet kılacağız” demesi, babasız bir çocuk doğurma olayını alemlere bir 
ayet, işaret, delil, alamet kılacağız. Ve bir rahmet kılacağız. şeklinde olayın kendisine atfedilmiştir. 
 
Bunu Hz. İsa’ya ve doğumuna delil olarak sunmaları doğru değildir. 

 

(Meryem 44/22) 

 

اNیَِصق	ًاناَكَم	۪ھِب	َْتَذَبتْنَافُ	ْھَتلَمََحف 	
Fehamelet-hu fentebeżet bihi mekânen kasiyyâ(n) 

Böylece ona hamile kaldı. Bundan sonra onunla uzak bir mekâna (yere) çekildi. 
  
Hamile kaldıktan sonra ne olacak? Doğum olur mu? Aynı cümlede ne diyor. “ Hamile kaldı, 9 ay geçti (bunu 
anlatmıyor), ondan sonra onunla uzak bir mekana çekildi, doğum yapacak çünkü. Hamile kaldı-uzak bir yere 
çekildi. Hani 9 aylık süre. 
 
Hz. Meryem iki kere uzak yere çekildi. 1ncisi o yerin sınırlarını aşmayan bir mekandı,şimdi ise artık şehrin 
sınırlarını aşan uzak bir yer. Ilk uzaklaşması bir inziva iken ikinci uzaklaşması bir kaçıştır.Hz. Meryem recm 
edilmekten korktuğu için kaçmaktadır. Çünkü bu zina sonucu doğan bir çocuk olarak toplumda 
değerlendirilecektir. Bu nedenle Hz.Meryem haberini alır almaz Beytüllahim’e doğru bir yolculuğa çıkıyor. Bunu 
Luka incilinde 2. Bölümünün 1 ve 4. Ayetlerinde şöyle okuyoruz “ O Celile’nin Nasır’a şehrinden çıkıp Yahudiye 
Davut’un şehri denilen Beytillehim’e doğru yaptığı zor bir yolculuktan bahsediyor.” 
 
Hz. Meryem’e bir meleğin gelip ona babasız bir çocuk doğuracağını müjdelemesi toplumda kabul edilmeyen, 
kabul görmeyen bir şeydir. Özellikle mabede adananların böyle birşey yapmaları cezayı dahada katlamaktadır. 
 
Yahudiler Hz. Meryem’e inanmadıkları ve onun zina sucu işlediğini düşündükleri halde ona dokunmamışlardır, 
dokunamamışlardır. Çünkü Hz. Meryem haberi alır almaz çok uzağa bir yere çekilmiştir. 
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Hz. Meryem tapınaktan uzaklaşarak yalnız başına gittiğini burdan anlıyoruz. Hz. Meryem’in Romalılar tarafından 
da bir “vesta rahibesi” kabul edilmesi de düşünülebilir. Çünkü Romalılarda şöyle bir inanç vardır. Vesta 
bakireleri M.Ö. 710 yıllarında M.S.394 yıllarında arasında devam etmiş bir yapıdır. 
 
Vesta bakireleri, Romalıların kutsal gördüğü tapınaktaki ateşi sürekli yanmasını sağlıyorlar. Ve hiç 
evlenmiyorlar, 30-40 yıl boyunca kendilerini mabede adıyorlar. Bu nedenle Vesta bakireleri çok kutsal kabul 
edilmektedir. 
 
Roma imparatorluğunda Romalıların evi sayılan tapınaktaki “kutsal ateş”in devamını onlar sağlıyordu. 
Toplum tarafından saygınlık gören, hatta onlara dokunulduğunda uğursuzluk getireceği inanılan 
bakirelerdi. Onlar şehrin ve devletin koruyucu melekleri olarak kabul ediliyor, 6-10 yaşları arasında 
ergenliğe ermemiş asil ailelerin çocukları seçilip mabede adanıyordu. 
 
İstedikleri takdirde hizmetlerini sonlandırıp evleniyorlardı. Bir vesta bakiresi ile evlenmek çok onurlu bir işti. 
Bakireler toplumun içerisinde çok görülmezlerdi. Fakat bir vesta bakiresi iffet yada sessizlik yeminini 
bozarsa diri diri toprağa gömülürdü. 
 

 

(Meryem 44/23) 

اNیِسْنَم	ًایَْسن	ُتْنُكَوَاذٰھ	َلَْبق	ُّتِم	يَ۪نتَْیل	َای	َْتلَاق	َِۚةلْخَّنلاِ	عْذِج	ىٰلِا	ُضاَخَمْلا	اَھَءآََجَاف 	
Feecâehâ-lmeḣâdu ilâ ciż’i-nnaḣleti kâlet yâ leytenî mittu kable hâżâ vekuntu 

nesyen mensiyyâ(n) 
 

Artık doğum sancısı onu, bir hurma ağacının dibine sürüklerken: “Ah keşke, ben bundan 
önce ölseydim de unutulanlardan olup hatırlan-masaydım!” dedi. 

Kur’an’ın üslubu bu, aradaki teferruatla ilgilenmiyor. Cibril geliyor, konuşuyor, aynı cümle içinde Hz. 
Meryem doğum yapmak için bir köşeye çekiliyor. 

Enfal Suresi 50 de de böyle. Ölüm melekleri gelir, kişinin canını sıkıntı ile alır, mahkeme-I kübra olur, hüküm 
kesinleşir (atlanan kısımlar) , sonra bu kişinin yüzüne ve sırtına vurarak, yakıcı azabı tadın diyerek, 
cehenneme atılır. 
 
Hz. Meryem tek başına bu doğumu yapmaktan dolayı çok büyük bir üzüntü, pişmanlık yaşamakta. Dikkat 
edilirse 21. Ayette Rabbim onu bir çocukla müjdeliyor,hemen altta arada çok büyük bir mesafe yok 
“böylece ona hamile kaldı”, doğum sancıları ile bir hurma ağacınır dibine sürüklendi. Hani 9 ay 10 günlük 
süre. Bir cümle içerisinde “hamile kaldı ve doğum sancısı ile bir hurma ağacının yanına sürüklendi.” O, 9 
ay 10 günlük önemsiz süreyi Rabbimiz anlatmamıştır. Meryem suresinde böyle bir hikmet vardır. Rabbimiz 
sadece önemli kısımları seçerek anlatmıştır. 
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(Meryem 44/24) 

اNیِرَس	َِكتَْحت	ِكُّبَر	ََلعَج	َْدق	ي۪نَزَْحت	ََّالا	آَھِتَْحت	ْنِم	اَھیٰدَاَنف 	
Fenâdâhâ min tahtihâ ellâ tahzenî kad ce’ale rabbuki tahteki seriyyâ(n) 

 

Böylece alt yanından ona seslenildi:” Mahzun olma! Rabbin, senin alt yanından bir dere kıldı. 
 
Burada hem derenin aşağıda olması hem de aşağıdan ses gelmesi aslında Hz. Meryem’e bir 
yönlendirme. Yani şu aşağıda akan dereye bir bak! Şeklinde bir yönlendirmedir. 

 

(Meryem 44/25) 

ۘاNیِنَج	ًابَطُر	ِكَْیلَع	ِْطقاَُست	َِةلْخَّنلاِ	عْذِِجب	ِكَْیلِا	يّ۪ٓزُھَو 	
Vehuzzî ileyki biciż’i-nnaḣleti tusâkit ‘aleyki rutaben ceniyyâ(n) 

 

Ve hurma ağacının kendine silkele. Yaş hurmalardan senin üzerine düşsün. 
 
Hz. Meryem’in çektiği sıkıntıları gidermek için Rabbimiz burada bir yönlendirme yapmaktadır. Dere, 
çaydan küçük ve suyun akışı ile oluşan bir su yoludur. O yüzden dere diye meallendirilmiştir. Hz. Meryem’e 
doğumum suda yapması gerektiğini belirtmek için aşağıda akan derenin olduğu seviyeden seslenilerek 
akan dere gösterilmiş. Sonra da doğum öncesi hurma yemesi öğretilmiştir. Çünkü bir acı çekiyor, tek 
başına Rabbimiz onu desteklemektedir. 
 
Zira suyun içinde doğum suyun kas gevşetici özelliğinden dolayı annenin çekeceği o doğum 
sancısını %60 oranında azaltmaktadır. Yaş hurma yemesi besleyici değeri oldukca yüksek olan hurma en 
temel vitaminler açısından oldukca zengindir. Özellikle de B9 vitamini yani folik asit ve proteinleri 
bünyesinde taşır. 
 
Ayrıca kalsiyum, magnezyum, potasyum, fosfor, demir ve sodium minarelleri ile meyve şekeri açısından 
da zengin bir besindir. Bedensel ve zihinsel yorgunluğu azaltır. Vücuda enerji ve kuvvet verir. Kansızlığa iyi 
gelir, kan yapıcıdır. Karaciğeri güçlendirir. 
 
Hamile ve yeni doğum yapmış olanların kendilerini toparlamasına yardımcı olur. Hamile kadının bebeğini 
Besler, yapısındaki potasyum çocuklarn büyümesini sağlar. Ayrıca anne sütünü artırır. Ülsere ve böbrek 
yetmezliğine fayda sağlar. Sindirim sistemi ve boşaltım sistemini temizler. Stresi ve gerginliği azaltır. Sindirimi 
kolaylaştırır ve kabızlığa iyi gelir. Hafıza kaybına da mani olur. Kansere, Kalp ve Damar hastalıklarına karşı 
koruyucudur. Kalp krizi riskini azaltır. Bronşit, verem, kuru öksürük ve soguk algınlığına iyi gelir. Yaşlanmayı 
geçiktirir. Vücut ve kemik gelişimini destekler ve kemikleri güçlendirir. 
 
Rabbimiz Hz. Meryem’in içinde bulunduğu bu fiziki şartları biraz azaltarak onun sağlıklı bir doğum yapması 
için onu yönlendirmiştir. Çünkü herşey sünnetullah çercevesinde gerçekleşmek zorunda. 
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Bu anlatılanların tamamı Hz. İsa’nın insanüstü yarı tanrı olmadığını veya mucizevi bir şekilde doğmadığını 
her anne ve bebek gibi sıkıntılı ve acılı bir süreç içinde dünyaya geldiğini gösteren Kur’an’i delillerdir. 
Sadece ilahi yönlendirme ile Hz. Meryem’in doğum süreci kolaylaşmıştır. 
 
Hurma Eylül-Ekim ayları gibi olgunlaşır ve hasat edilir. Burdan Hz. İsa’nın doğumunun Aralık sonu Ocak 
başı olmadığını da anlıyoruz. Yani şu anda kutlanan yılbaşıları hatalıdır. 

 

(Meryem 44/26) 

ّنِا	ي۪ٓلُوَقف	ًۙادََحا	ِرََشبْلا	َنِم	َِّنیََرت	اَّمَِاف	ًۚانْیَع	يَّ۪رقَو	ي۪بَرْشاَو	ي۪لَُكف ّلَُكا	َْنَلف	اًمْوَص	ِنٰمْحَّرلِل	ُتَْرَذنی۪ َمِ
	 ۚاNیِسْنِا	َمَْویْلا 	

Fekulî veşrabî vekarrî ‘aynâ(en)(s) fe-immâ terayinne mine-lbeşeri ehaden fekûlî innî 
neżertu lirrahmâni savmen felen ukellime-lyevme insiyyâ(n) 

 

Böylece ye ve iç, gözün aydın olsun. Ama beşer birini görürsen , artık söyle: “Muhakkak ki 
ben, Rahmân'a (konuşmama )oruc adadım.Bu yüzden bugün bir insanla asla 
konuşmayacağım.” 
 
Beşer: Olayların dışı ile ilgilenen zahirine bakar, batınini düşünmez. Ruhtan mahrum suizancı insan tipi. 
İnsani olgu içinde düşünmeyen, iftara etmeye meyilli 
 
Ayette ye iç dediğine göre tutmuş olduğu oruç susma orucudur. Rabbimiz Yahudi ibadetlerini kullanarak 
Hz. Meryem’i de korumuş olabilir. 
 
Bu susma orucunda, lal gibi kendini hareketlerle ifade etmek değildir. Dilini gereksiz konulardan uzak 
tutmaktır. 
 
Ayette hiç konuşmama manası olsaydı “ Rahman’a susma orucu adadım” şeklinde bir ifade 
kullanamazdı. Bunu kullandığı zaman orucu bozulurdu. 
 
O yüzden, ayetin bu anlatımı dilin talimi olan susmanın içerden gelen konuşma isteğinin nasıl 
yönlendirileceğini öğretiyor. Hz.Meryem’e onlarla ünsiyet kurma diyor. 
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(Meryem 44/27) 

ُُھلِمَْحت	اَھَمَْوق	۪ھِب	َْتَتَاف اNیَِرف	ا�ـْیَش	ِْتئِج	َْدَقل	َُمیْرَم	َای	اُولَاق	ۜ 	
Feetet bihi kavmehâ tahmiluh(u)(s) kâlû yâ meryemu lekad ci/ti şey-en feriyyâ(n) 

Böylece onu taşıyarak kavmine getirdi. Dediler ki : “Ey Meryem! Yemin olsun ki sen, korkunç 
bir şey yaptın.” 
 
Bakın ayette “ Böylece onu taşıyarak kavmine getirdi “diyor. Ne demiştik Meryem Suresinde atlamalı bir 
üslup var. 9 ay 10 günlük süre iki ayet arasında eridi gitti. Peki burada kaç günlük süre eriyip gitti.Kaç yılı 
Allah atlayarak bize anlattı. Çünkü bir bebek zaten taşınır, kucakta getirilir. Yani birine şunu dediğiniz 
zaman “bebeği ile birlikte geldi”, böyle bir ifade yok. Demek ki yürüme yeteneği olan birşey ki, onu 
taşıyarak, kuçaklayarak geldi manasını vermis Rabbimiz. 
 
Bu yaştaki bir bebek için “onu getirdi, bebeği ile geldi gibi bir ifade kullanmak yeterlidir. Onu bir de 
taşıyarak getirdi demeye ihtiyaç yoktur. 
 
Bu ifade çocuğun yürüyebilecek yaşta olmasına rağmen onu taşıyarak getirdi şeklinde bir detay 
vermektedir. Fiilin anlam yapısı başka bir araçla taşıma anlamınada gelmektedir. Bebek olmayan, 
Ergenliğe ulaşmamış, beşikte de yatabilecek bir yaşta bir yaşta olduğu anlaşılmaktadır. Yani 4-5-6 
yaşlarında olma ihtimali yüksektir. Bu yaştaki çocuk hem konuşur, hem beşikte yatabilir. Ve o 
kuçaklanarak da bazı yerlere götürülebilir. 
 
Çünkü Hz. Meryem eğer 5-6 yıllık bir süreyi dışarda geçirmemiş olsa Hz. Meryem’i kavmi recm ederdi. 
Böyle bir süre koyuyor, bu süre sonucunda geliyor, kendi kavmine. Her ne kadar yıllar geçsede yine de 
bu olaya tepki gösteriyorlar. 

(Meryem 44/28) 

َی ۚاNیَِغب	ِكُُّما	َْتناَك	اَمَو	ٍءْوَسَ	اَرْما	ِكُوَبا	َناَك	اَم	َنوُرٰھ	َتُْخا	آ 	
Yâ uḣte hârûne mâ kâne ebûki-mrae sev-in vemâ kânet ummuki beġiyyâ(n) 

 
Ey Harun'un kardeşi! Senin baban kötü bir adam değildi. Ve senin annen de azgın değildi. 

Hz. Meryem’i bu yaptığı işin karşısında azarlamaktadırlar. Ve bunu soy sop üzerinden yapıyorlar. Burada 
Harun’un kardeşi denmesinin nedeni. Dikkat edildiğinde Hz. Harun ile Hz. Meryem arasında 1300 yıllık bir 
fark var. Bunda kan bağı yoktur. Harun ailesine mensubiyeti ifade etmektedir.  

Sami geleneklerinde kişinin isminin önünde çoğu kez kabilenin büyüklerinden birine atfedilerek söylenir. 
Neden Musa değilde Harun diye düşünülüce olursa, Hz. Harun dini hizmetlerde yardımcı idi. İbadetle ilgili, 
tapınağın işleriyle ilgiliydi, sorumluluk ondaydı. Bu ailede o sorumluluğu üstlerine aldıkları için kendilerini 
Harun’a isnat ediyorlardı. 
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(Meryem 44/29) 

ّلَُكن	َفْیَك	اُولَاق	ِ۠ھَْیلِا	ْتَراََشَاف اNیِبَص	ِدْھَمْلا	يِف	َناَك	ْنَم	ُمِ 	
Feeşârat ileyh(i)(s) kâlû keyfe nukellimu men kâne fî-lmehdi sabiyyâ(n) 

Bunun üzerine, onu işaret etti. Dediler ki: “Beşikte olan bir sabiyle biz nasıl konuşuruz?”. 
 
Hz. Meryem 5-6 yaşlarında beşikte yatan bir sabi olan çocuğu kuçağı ile getiriyor, “Sen niye böyle birşey 
yaptın dediklerinde”, Çocuğu işaret ediyor. Onlar da diyorlar ki bir aşağılama ifadesi olarak: “ Beşikteki 
sabiyle biz nasıl konuşuruz?” biz onunla nasıl muhatap oluruz? Sen kendin anlat. Çocuğu niye 
gösteriyorsun, çocuğa neden suç atıyorsun der gibi. 
 
“Susma orucunda gereksiz polemiğe girmek yasaktır. “ Sana biri iftira attığı zaman gereksiz polemiğe 
girmeden, selam der geçersin. 
 
Burada süt emme yaşını geçmiş buluğ yaşına ermemiş bir dönemi işaret eden “sabiyy”kelimesi 
kullanılmıştır. 
 
Biz sabiyle nasıl konuşuruz? Bu sabiy kelimesi henüz buluğa ermemiş, günahsız ve temiz kabul edilen 
çocuklar için kullanılır. 
 
Edindiğimiz bilgiye göre Yahudi ve Hristiyan kaynakların hiçbirinde Hz. İsa’nın beşikte konuştuğuna dair 
en ufak ima dahi yoktur. Hristiyanlar: “Eğer Hz. İsa beşikte (kundakta) konuşsaydı, çok ilginç ve etkiliyici 
olması nedeniyle tevatür şeklinde yayılır ve hiç unutulmazdı. 

 

(Meryem 44/30) 

ّنِا	َلَاق ِّٰ�ُ	دْبَع	ي۪ ۙاNیَِبن	يَ۪نَلعَجَو	َبَاتِكْلا	َيِنَاتٰا	۠ 	
Kâle innî ‘abdu(A)llâhi âtâniye-lkitâbe vece’alenî nebiyyâ(n) 

Dedi : “Muhakkak ki ben, Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni nebî  kıldı.” 
 
Bunu beşikteki bebek olarak anlarsak neden ben Allah’ın kuluyum desin. Neden bana namazı ve zekatı 
emretti desin ki? Ne derdi bu ortamda “ Anneme iftira atmayın, annem doğru söylüyor, o iffetsizlik 
yapmadı, o azgınlık yapmadı.   
Normalde çocuk böyle bir hayati konuda öldürülmesi mefzu bahis olabilir, zina suçlaması ile. Onu 
savunması gerekirken, bana namazı ve zekatı emretti gibi konuyla bağlantısı olmayan şeyler söylemesi 
buda Hz. İsa’nın belli bir yaşta olduğunu, bluğa erdiğini ve ona kitap ve hikmetin verildiğini anlıyoruz. 
 
30. ayet ile 29. Ayetin arasında kaç yıl geçtiğini bilmiyoruz. İşte bu sözler Hz. İsa’nın Kur’an’da bize 
aktarılan ilk sözleri.Rabbimiz neden bunları bizlere söylüyor, çünkü Hz. İsa’nın vefatından sonra onu 
ilahlaştıracaklar. O yüzden diyorki “ Ben Allah’ın kuluyum, ben ilah değilim.” Hz. İsa yaşadığı dönemde 
ilahlaştırmamışlardı ve bunu bilmiyordu. Maide suresi 116 da bunu okuyoruz.” Beni ve annemi ilah 
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edinmediler aralarında yaşadığım sürece “. Demek ki Rabbimiz, onun bu sözlerini seçerek bize aktarıyor 
ki, ondan sonraki nesillerin onu ilahlaştırması, rab olarak görmesini engellemek için. 
 
Burada Hz. İsa’nın bebek iken konuştuğu kabul edilecek olsa “ bebek İsa’nın ilk sözleri “ Ben Allah’ın 
kuluyum, bana kitap Verdi, beni nebi kıldı ve sonraki ayetlerde belirtildiği üzere “bana namazı ve zekatı 
emretti, beni zorba bir eşkiya kılmadı” olmazdı. 
 
Bir bebek zaten kulluk edemez bedeni ona müsait değil. Namaz kılacak bir bedene sahip değil, zekat 
verecek bir mali gücede sahip değil. Zaten istesede eşkiya, zorba olamaz. Meryem suresinin geneline 
yayılan bu atlamalı üslubu burada görmekteyiz. 
 
Birbirinden kopuk gibi duran bu konuşmalardan Hz. Meryem’in kavmi ile konuşmadan çocuğunu alıp 
uzaklaştığını görüyoruz. Ve yıllar sonra Hz.İsa’ya vahiy gelince, risalet emredildiği ve annesi ile birlikte 
kavmine dönüp Hz. Zekeriya ve Hz. Yahya’nın nübüvet mücadelesine yardım etmeye başladığını burden 
anlıyoruz. “Ben Allah’ın kuluyum. Bana kitap Verdi ve beni nebi kıldı”, sözleriyle. Zaten “kıldı”kelimesi de 
sonradan olan birşey. “ Beni nebi olarak yarattı” deseydi. O zaman tamamdı. 

 

(Meryem 44/31) 

ۖاNیَُحتُْمد	اَم	ِةوٰكَّزلاَو	ِةوٰلَّصلاِب	ي۪ناَصَْواَو	ُۖتْنُك	اَم	َنَْیا	اًكَرَابُم	يَ۪نَلعَجَو 	
Vece’alenî mubâraken eynemâ kuntu veevsânî bi-ssalâti ve-zzekâti mâ 

dumtu hayyâ(n) 
“( İsa dedi ki ) Ve beni nerede bulunursam bulunayım mübarek kıldı. Ve hayatta kaldığım 
sürece namazı ve zekâtı bana vasiyet etti. 
 
Bebek olsaydı şöyle demesi gerekirdi “ büyüdüğümde bana namazı ve zekatı vasiyet etti”. Şu andan 
itibaren, bana vahyetmesinden itibaren “salat ve zekatı” emretti. Bunu bir ömür boyu yapmakla beni 
mükellef kıldı. “Yaşadığım sürece” derken Hz.İsa ölümlü olduğunu, tanrı olamayacağını da beyan etmiş 
oldu. 
 
Bütün bu ayetler, namazın bize farz kılındığı gibi ilk insan ve ilk peygamber olan Adem (a.s.)dan itibaren 
bütün peygamberlere farz kılındığını da göstermektedir. 
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(Meryem 44/32) 

اNیِقَش	اًراَّبَج	ي۪نَْلعَْجی	َْملَو	ۘيَ۪تدِلاَوِب	اNَربَو 	
Veberran bivâlidetî velem yec’alnî cebbâran şekiyyâ(n) 

 

Ve anneme iyi davranmayı. Ve beni, zorba bir eşkiya kılmadı 

 

(Meryem 44/33) 

اNیَح	َُثعُْبا	َمَْویَو	ُتوَُما	َمَْویَو	ُتْدِلُو	َمَْوی	ََّيلَع	ُمَالَّسلاَو 	
Ve-sselâmu ‘aleyye yevme vulidtu veyevme emûtu veyevme ub’aśu hayyâ(n) 

 

Ve doğduğum günde de ve öleceğim günde de ve hayat sahibi olarak diriltileceğim günde de selâm 
benim üzerimedir. 

 

(Meryem 44/34) 

َنوَُرتَْمی	ِھی۪ف	ي۪ذَّلا	ِّقَحْلا	َلَْوق	ََۚمیْرَم	ُنْبا	ىَسی۪ع	َكِلٰذ 	
Żâlike ‘îsâ-bnu meryem(e)(c) kavle-lhakki-lleżî fîhi yemterûn(e) 

 
İşte bu Meryemoğlu İsa. (O), Hakk'ın sözü'dür ki; O'nun hakkında şüphe ediyorlar. 
 
Ne Yahudilerin söylediği gibi O zina sonucu dünyaya gelmiş, bir aşağılama bir indirgemeci bakış 
doğrudur, ne de Hristiyanların yaptığı gibi O tanrının oğludur şeklinde aşırı yüceltmeci ve şirk içerisine 
bulaşmış bir söz doğru değildir. Asıl doğru olan Hakk olan bu anlattıklarımızdır. 
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(Meryem 44/35) 

َُھناَحْبُس	ٍَۙدلَو	ْنِمَ	ذِخََّتی	َْناِ	ِّٰ�	َناَك	اَم ُۜنوَُكَیف	ْنُكَُھل	ُلُوَقی	اَمَّنَِاف	اًرَْما	ىَٰٓضق	َاذِا	ۜ 	

Mâ kâne li(A)llâhi en yetteḣiże min veled(in)(s) subhâneh(u)(c) iżâ kadâ emran fe-
innemâ yekûlu lehu kun feyekûn(u) 

 
Allah'ın bir (erkek) çocuk edinmesi olamaz. O, Sübhan'dır (herşeyden münezzehtir). Bir işin 
olmasına karar verdiği zaman, o taktirde sadece ona “Ol!” der ve o, hemen olur. 

 

(Meryem 44/36) 

ّبَرَ	ّٰ�	َِّناَو ُهُوُدبْعَاف	ْمُكُّبَرَو	ي۪ ٌمیَ۪قتْسُم	ٌطاَرِص	َاذٰھ	ۜ 	
Ve-inna(A)llâhe rabbî ve rabbukum fa’budûh(u)(c) hâżâ sirâtun mustekîm(un) 

 

Ve muhakkak ki Allah, benim Rabbim ve sizin (de) Rabbinizdir. O halde, O'na kul olun! İşte bu 
Sıratı Mustakîm'dir. 
 
Es-sırat “Allah’ın yolu demektir. Sırat-I Müstakim “İstikamet üzeri yapılmış, düzeltilmiş, dosdoğru yapılmış bir 
yol. Kısaca hiçbir yerinde meyil ve eğim bulunmayan, dümdüz ve dosdoğru sapmaya ihtiyaç 
duyulmadan kolay ilerlenen yol manasındadır. Kur’an’I Kerim’de 32 ayette geçer. 
 
Bir kurtarcı düşüncesi Müslümanlar arasında yaygındır. İsa Mesih Hristiyanlarca kurtarıcıdır. Müslümanların 
düşüncesinde ise Allah’ın katında özel bir makamı olduğu inanılan kişilere yakın olma onları sürekli 
övgülerle yüceltme vardır. 

Zamanla yüceltilen kişiye karşı bu ilgi aşka dönüşmekte ve bu aşk seveni zehirlemektedir. Kişi konuları akli 
değil hissi olarak değerlendirmeye başlıyor. Bunu şia da görebilirsiniz. Ehlibeyt konusunda görebilirsiniz. Hz. 
Alı ve Hz. Hüseyin konusunda görebilirsiniz.Bu aşk insanın gözünü kör ediyor. Malesef insanları hak ve 
hakikatten uzaklaştırıyor. Duygusallak işin içine girince orada objektiflik ortadan kalkar ve bu durumda 
bireysel yorumların keyfiselliği hizipleşme ve gruplaşma kaçınılmaz oluyor. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Meryem 44/37) 

ٍمیَ۪ظعٍمَْوی	ِدَھْشَم	ْنِم	اوَُرفَك	َنی۪ذَّلِل	ٌلْیََوف	ْۚمِھِنَْیب	ْنِم	ُباَزَْحْالا	ََفَلتْخَاف 	
Faḣtelefe-l-ahzâbu min beynihim(s) feveylun lilleżîne keferû min meşhedi yevmin ‘azîm(in) 

Bundan sonra hizipler (gruplar) kendi aralarında ihtilâf ettiler. Büyük gün müşahede edildiği (şahit 
olunduğu) zaman vay o kâfirlerin haline! 
 
İhtilaf; geride kalma, biri diğerinin yerine geçmek anlamına gelmektedir. Bir şeyin diğer bir şeyin peşinden 
gelmesi, gidip-gelmek, ayrı görüşe sahip olmak, farklı düşünmek, çekişmek, karşı gelmek, eşit olmamak, 
görüş ayrılığı anlamlarındadır. Türkçe de kullandığımız “muhtelif, muhalefet” aynı köktendir. 
 
Hz. İsa hakkında ilmi olmayan hissi yaklaşımların vardığı son noktaları bir kaç örnekle anlayabiliriz. 
 
Mesela; İsa Allah’ın oğludur diyen Nasturidiler, İsa Allah’ın ta kendisidir diyen Yakubiler, Allah üçün üçüdür 
diyen Melkanileri buna örnek verebiliriz. Hissiyat, duygular işin içine girerse orada işin şiralesi kaçar ve ipin 
ucunu kaçırırsınız. Aynı mantığı müslümanlarda, yahudilerde yapmaktadırlar. 
 
Malesef bizim toplumun böyle bir hastalığı var. Birini sevdikleri zaman çok aşırı bir övgü, bunu siyasiler 
olarak düşünün, pop yıldızları olarak düşünün, film sanatcıları olarak düşünün, aşırı bir şekilde övüyorlar 
adamı adamlıktan çıkarıyorlar. 
 
Sevmedikleri zamanda ufak bir hatada aşırı derecede tekfir ediyorlar, aşırı derecede hakaret ediyorlar. 
Bunun nedeni duygusallıktır. 
 
Biz konulara duygusal yaklaştığımız sürece ne överken, ne yererken adilane davranamıyoruz. Kızdığına 
ağzında köpükler saçarak hakaret eder, sevdiğine de kul köle olur, önünde eğilecek kadar iltifat eder. 
İşte bu duygusallıktan bu toplumun kurtulması gerekir. Aklı ve mantiki yönlere dönmemiz gerekir. 
İbrahim’in yöntemi bu. 

 

(Meryem 44/38) 

ٍنی۪بُم	ٍلَالَض	ي۪ف	َمَْویْلا	َنوُمِلاَّظلا	ِنِكٰل	َۚاَننُوْتَأی	َمَْوی	ْۙرِصَْباَو	ْمِھِب	ْعِمَْسا 	
Esmi’ bihim veebsir yevme ye/tûnenâ(s) lâkini-zzâlimûne-lyevme fî dalâlin mubîn(in) 

Bize gelecekleri gün, onlara (neler neler) işittirilir ve (neler neler) gösterilir. Lâkin zalimler, bugün 
(hâlâ) apaçık bir dalâlet içindeler. 
 
Bu ayet hesap gününe şahit olunmadan önce henüz yaşarken testise veya yukarda saydığımız 
sapmalara insanların düşmemesi için dünyada hak ve hakikatle tanışmaları gerektiğinden 
bahsetmektedir. Yani “İlmel Yakin”. “Hak-el yakin” gelmeden bunları ilmel yakin ile tanıştır. Bu bir emirdir. 
 
Gafletten kurtulmanın yolu, hakikati göstermek ve onlara işittirmektir. Lakin zalimler bugün apaçık bir 
delalet içindeler. Kula kulluğu kabul etmek zulüm üretir. Niye delalettekiler zalim diyor, çünkü kulları aşırı 
yücelttikleri için bu bir kula kulluğa dönüşmüş ve kendileri zulme uğruyor. Kula kulluk zulüm üretir. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Meryem 44/39) 

َنُونِمُْؤی	َال	ْمُھَو	ٍَةلْفَغ	ي۪ف	ْمُھَو	ُۚرَْمْالا	َيُِضق	ْذِا	ِةَرْسَحْلا	َمَْوی	ْمُھْرِذَْناَو 	
Veenżirhum yevme-lhasrati iż kudiye-l-emru vehum fî ġafletin vehum lâ yu/minûn(e) 

Ve emrin yerine getirileceği pişmanlık günü ile uyar. Ve onlar, gaflet içindeler ve onlar 
inanmıyorlar. 
 
Hasret; Ragıp’ın müfredatına göre  bir şeyin elden kaçması ile oluşan üzüntü, pişmanlık manasına 
gelmektedir.  
 
“Yevmel hasreti” pişmanlık günü, yani hasret günü. 
 
Gaflet; Bir şeyi yeterli ölçüde dikkat ve özen gösterilmediği için ihmal etmek. Bir şeyin gerekliliği ortada 
iken , idrak edilmesi çok kolay iken menfaate uyduğu veya menfaate uymadığı için inanılan şeyden 
kaçınmak, sakınmak. Göz ardı edip hakikatı boşvermek. 
 
Bu hal üzere olmak, pişmanlıkların oluşması için yeterli bir haldir. Gaflet inanmamak için bir mazeret 
değildir. 

 

(Meryem 44/40) 

َ۟نُوعَجُْری	َانَْیلِاَو	اَھَْیلَع	ْنَمَو	َضَْرْالا	ُثَِرن	ُنَْحن	اَّنِا 	
İnnâ nahnu neriśu-l-arda vemen ‘aleyhâ ve-ileynâ yurce’ûn(e) 

 

Muhakkak ki Biz, yeryüzüne ve onun üzerinde olan kimselere Biz, varis olacağız. Ve 
onlar, Biz'e döndürülecekler. 
 
Günümüzde Hristiyanların nüfusu çok fazladır. Siyasi güçleri var, paraları var. Rabbimiz onlara “Muhakkak 
ki yeryüzüne ve onun üzerinde olanlara Biz varis olacağız.Hepiniz Biz’e döndürüleceksiniz. Aldanmayın 
Hristiyanların çok güçlü, çok paralı olduğuna.Bunların hepsi emanetci. Asıl mülk malik olan Allah’a, el-
varis olan Allah’a kalacaktır. 
 
El-varis: Varlığın mutlak mirasın zatına kalan tek otorite. Dünyayı emanet gören, tekasür ve sahip olma 
hırsından arınıp daha yaşanılır bir dünya olmasına katkı sağlayacaktır. Bu cennetlik bakış ve ahlaki şöyle 
okumaktayız : 
 
“Ve dediler ki cennetlikler; Bize yaptığı vaade sadık olan Allah ve bizi cennete varis kılan Allah’a hamd 
olsun. “ (Zümer 74) 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Meryem 44/41) 

ّدِص	َناَكُ	ھَّنِا	َۜمی۪ھٰرْبِا	ِبَاتِكْلا	يِف	ْرُكْذاَو اNیَِبن	ًاقی۪ 	
Veżkur fî-lkitâbi ibrâhîm(e)(c) innehu kâne siddîkan nebiyyâ(n) 

Kitap'ta İbrâhîm’de zikret! Muhakkak ki O, sâdık nebîy oldu. 
 
Sadık olmayan bir nebi varmı ki? Rabbimiz sâdık nebiy oldu diyor ? Bütün nebiler sadık ise bu ifadeyi 
kullanmaya gerek var mı? Bir de bu “kâne” sonradan olunan demektir. Hiç kimse doğuştan nebi olmaz 
sonradan olunur. 
 
İbrahim peygamberin ismi ilk defa A’la suresinde geçmiştir. “İbrahim ve Musa’ya verdiğimiz kitapta da 
bu hakikatler vardı.”şeklinde. 
 
Fakat Hz. İbrahim’in kendi kişiliği ile ilgili, kendi davranışları ile ilgili Nüzul sürecinde ilk defa Meryem 
Suresinde bize bilgi verecektir. 
 
Hz. İbrahim’in en önemli özelliği, sıddık olması. Tevratta da Hz. İbrahim ismi anlatılır. Orada “ Ulu Ata” 
anlamına gelen Abraham derler. Sonradan “milletlerin babası” manasında bir mana kazanıyor. Sıddık 
ise sadık ve doğru, hakkı tasdik eden, tastikinde çok samimi kimseler için kullanılan bir ifade. 
 
Ayetteki “ muhakkak ki o sadıktı” , “sadık bir nebi oldu” ifadesinden şunuda anlayabiliriz. Sadakati onun 
nebi olmasına sebep olmuş olabilir. Herşeyin bir sebep-sonuç ilişkisi var. Yani o sadık olduğu için nebi oldu. 
Allah Resulü azim bir ahlak üzere olduğu için Resul seçildi (Kalem suresi 4). 
 
Mesela burda “ Hz. İbrahim sadık bir insandı” deseydi. Bunu deseydi Rabbimizin, Hz. İbrahim’in sadakatini 
diğer insanlarla bir kıyas yaptığını düşünürdük. 
 
Sadık bir nebiydi diyerek, kıyası nebiler arasında yaptığını gösteriyor ve bunun üzerine düşünmemiz 
gerektiğini vurguluyor. Sadık olmayan nebi varmı ki? Rabbimiz sadık nebiy oldu diyor? 
 
Nebi olup da Allah’tan haber alan peygamberler risalet görevi için söz vermek zorundadır. Allah neden 
tüm resullerden misak alıyor, sağlam söz alıyor? Sağlam söz neden alınır? Sözünden dönme ihtimali 
olduğu için alınır. 
 
Çünkü nübüvet dediğimiz Allah ile ilişki, Risalet dediğimiz olay kullarla ile ilişki. O yüzden nübüvet her 
zaman risaletten kolaydır. Şimdi Allah bir ayet indiriyor, gidin bunu kullara söyleyin diyor. Resuller gidip 
kullara söyledikten sonra sıkıntı başlıyor. 
 
Onu öldürmek istiyorlar, ölümle tehdit ediyorlar. O yüzden Allah resul olmadan onlardan sağlam söz 
alıyor. Hz.Yunus’u hatırlayın. Neden Allah Resul’üne anlatılan ilk kıssa Hz. Yunus’un kıssası. “ Ey Muhammed 
dikkat et!. Sende böyle olmayasın. Neden Allah Resulü “ Allah’ım ayaklarımı sabit kıl, kaydırma diyor. Beni 
bir nebze bile nefsimle başbaşa bırakma diyor. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Çünkü  bizim  içinde  bulunduğumuz  durum,  seçme  hakkımız.Resullerinde  böyle  bir  seçme  hakkı  var.  
Resullüğü yapmama hakları var. Bırakma hakları var, ama cezasını çeker. 
 
Hz. İbrahim kelimelerle imtihan edilmiş, bu imtihanı aştıktan sonra insanlara imam, önder, resul seçilmiştir. 
 
Aynı durum Hz.Adem içinde geçerlidir. (Bkz.Taha 121) “Resuller Allah’ın verdiği hür irade nimetini sonuna 
kadar kullanmakta özgürdür. Dinde zorlama olmaz. Resullük gönüllülük işidir. Hz.Muhammed’e anlatına Yunus 
kıssasının bu manada manidardır. 
 
Vahiyden anladığımız kadarıyla süreç şöyle. Resul seçilmede ilk başta resül adayları seçimden önce şirk 
koşmayan, güvenilir birer şahsiyet olma yolunda tercih ve hür iradelerini kullanmışlardır.Bir müdahale yok. 
Allah Resülüde Hıra’ya çıkmada bir müdahale var mı? Şirk koşmuyor, emin olmakta ve insanlara güven vermekte 
kendi iradesini kullanıyor. 
 
Hz. İbrahim; güneşi, yıldızları, ayı sorgularken, babasını sorgularken iradesini tevhid yönünde kullanıyor. Bu 
omurgalı şahsiyetli duruş risalet görevinin gönüllüleri olmalarına vesile oluyor. Bu süreçleri tamamlayıp yeni 
bir resül gelecek anlamı doğmamalı. Allah’ın nebiliği sona ermiştir.(Bknz. Ahzap 40) 
 
Biz olsak olsak Resul’ün getirdiği mesajın elçileri olabiliriz. Doğrudan Allah’ın elçiliği bitmiştir. Nebi adaylarının 
kullandığı irade imtihanlar ile güçlendirilir. Ve ayetler verilirken seçilen kişi nebi kılınır. Bu süreç kırılgan bir 
süreç, zira ayetleri almasına ragmen onu Kabul etmeme hakkı yine resul adayının kendisindedir. 
 
Allah ayetleri vermiş, kötü tercihlerde bulunmuş, tarih sayfasında unutulup gitmiş kişi varmıdır? 

“ Ey Muhammed, Onlara ayetlerimiz verdiğimiz kimsenin haberini oku. Sonra da o ayetlerden o adam 
ayrıldı. Şeytan onu kendisine tabii kıldı ve böylece azgınlardan oldu. Ve şayet dileseydi o ayetlerle 
elbette biz onu yükseltirdik. Fakat dünyaya meyletti ve hevasına tabii oldu. Onun hali köpeğin hali 
gibidir. Onunla ilgilensen de solur, onu terk etsende solur. Artık bu kıssayı anlat. Böylece onlar tefekkür 
ederler. (Araf 175-176) “ Öncelikli burada nebi ve resul kullanımı yok. 

Neden? 
 
Çünkü bu adam ne resul olabilmiş,ne de nebi. Adaylık sürecinde kalmış. “ Nebilerin tamamına, insan ve 
cin şeytanları düşman kıldık. Onlar bazısını aldatarak güzel (süslü) sözler vahyederlr.” (En’am 112)  

Sonuç olarak insane şahsiyet kazandıran onu özel kılan seçimleridir. Neden biz Hz. İbrahim’I zikrediyoruz? 
Doğru seçimler yaptığı için. İradeyi Allah’ın dediği şekilde kullanmak kişiyi yüceltir. Zaten iman, iradeyi 
veren Allah’ın rızası istikametinde tercih yapmayı öğrenmektir. İradeyi AlLah’ın istediği şekilde kullanmak 
bedel isteyen içsel bir süreç. Bu bedeli dışsal faktörlerle zorla almaya kalkmak münafıklık olur. 
 
Allah risalet görevini reddecek birine bunu teklif edermi? 
 
Allah hepimizin cennet veya cehenneme gideceğini biliyor. Yine de ayetleri bize teklif ediyor. Çünkü 
ödül ve cezayı bizim tercihlerimizin belirlemesi lazım. 
 
Eğer Allah kulunun cennete veya cehenneme gideceğini biliyorsa nebi olarak kalıp kalmayacağınıda 
bilir. Bilmesine ragmen teklifi sunar, bu teklifi Kabul ederse ayetlerle onu yüceltir, teklifi Kabul etmezse 
cezalandırır. Bu teklifi yapması gerekiyor ki, bizim ödül veya cezayı hak edelim. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Meryem 44/42) 

َی	ِھیَ۪بِال	َلَاق	ْذِا ا�ـْیَشَكْنَع	ي۪نُْغی	َالَو	ُرِصُْبی	َالَو	ُعَمَْسی	َال	اَمُ	ُدبَْعت	َمِل	َِتَبا	آ 	
İż kâle li-ebîhi yâ ebeti lime ta’budu mâ lâ yesme’u velâ yubsiru velâ yuġnî ‘anke şey-â(n) 

 

İbrâhîm babasına: “Ey babacığım! İşitmeyen ve görmeyen ve sana hiçbir şekilde faydası 
olmayanlara niçin tapıyorsun?” demişti. 
 
Bu ayette evladın ana-babaya karşı tavrının nasıl olması gerektiğine dair altın ilkeler öğreniyoruz. 
Rabbimiz bize tebliğin bu üslupla olması gerektiğini anlatıyor. 
 
“Baba neslini sorgulayıp tenkit etmeyen nesiller doğruyu bulamaz.” 
 
(Lokman 21) “Kendilerine Allah’ın indirdiğine uyun denildiğinde, Hayır biz babamızı neyin üzerinde 
bulduysak ona uyarız dediler.” 
 
Neden babasız doğan Hz.İsa’dan sonra Hz. İbrahim anlatılıyor? Babayı sorguladığı için. 

 

(Meryem 44/43) 

َی ّنِا	َِتَبا	آ اNیِوَساًطاَرِص	َكِدَْھا	ي۪ٓنْعِبَّتَاف	َكِْتَأی	َْمل	اَم	ِمْلِعْلا	َنِم	ي۪نَءآَج	َْدق	ي۪ 	
Yâ ebeti innî kad câenî mine-l’ilmi mâ lem ye/tike fettebi’nî ehdike sirâtan seviyyâ(n) 

 
Ey babacığım, muhakkak ki bana, sana gelmeyen bir ilim gelmiştir! Öyleyse bana tâbî ol. Seni, 
Sıratı Seviye'ye hidayet edeyim. 
 
Sıratı Seviye : Normal olan, ifrat ve tefritten uzak olan, normal bir yol. 
 
Hz. İbrahim babasına “seni sırat-ı müstakime değil sıratı seviyeye hidayet edeyim diyor. 
 
Çünkü şirk aşırıya inanmaktır. Bundan uzak daha dengeli bir yola ulaştırayım, sen aşırı bir inanca uça 
savrulmuşsun diyor. 
 
Atalar dinini sağlıklı ve objektiftik olarak değerlendirmenin yolu eleştirel bir üst bakış ile içinde 
doğduğumuz kültürü, inançları değerlendirmekten geçer. Hz. İbrahim’in de yaptığı bu. Eleştirisel ilimde 
böyle bir bakış sayesinde olmuştur. Hz. İbrahim bu bakışı atalarının yaptıklarını sorgulayarak kazanmıştır. 
 
Burdaki üslup çok önemli aşağılayan, alay, hakaret içeren bir sorgulama değil,küçümseyen bir 
sorgulama değil, tamamen saygı ve sevgi çerçevesinde bir hakikat arayışı şeklinde okumaktayız. Enam 
Suresi 74 ve 76 da “İlahlaştırılan gök cisimlerini Hz. İbrahim sorguluyor.” Enbiya suresi 58 ve 61 de ise 
“putları sorguluyordu.” Bu sorgulama sürecini kendisi gibi ailesi ve içinde bulunduğu kavmininde yapması 
için büyük bir mücadele vermiştir. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Ben böyle böyle yaptım, şu sonuçlara ulaştım. Sizde böyle yapın, bu sonuca ulaşın şeklinde bir 
mücadelesi söz konusudur. Rabbimizde bu mücadelesini “Nebi, Resul” seçerek ödüllendirmiştir. Kendi hür 
iradesi ile atalar dinini sorgulayıp tevhidi seçtiği için Allah’ta onu hem Resulluk makamı ile ödüllendirmiş 
hem de desteklemiştir. 
 
Bu ayette çok önemli bir incelik vardır. Hz. İbrahim babasına şunu demiyor. “ Ben Allah’ın elçisiyim,beni 
Resul seçti. Bana vahyetti, bana kitap verdi işte bu sıratı müstakimdir” demiyor. 
 
Ne diyor? “ Bana bir ilim ulaştı, gel senide buna ortalama yola ulaştırayım.” Bir Resul Allah’tan vahiy 
alıyorsa bunu çevresindekilere söylemek zorundadır. Yani “ Ben Allah’ın elçisiyim” demek zorundadır. 
Bunu demez ise Allah’ın Resulluk görevini, risalet görevini yapmamış olur. Demek ki burada genç İbrahim 
henüz vahiy almamıştır. 
 
Sosyolojik açıdan baktığmızda cahil toplumlar ne kadar kadim ne kadar eski olurlarsa olsunlar , bilgili 
toplumlarda ne kadar genç ne kadar yeni kurulmuş olursa olsunlar, cahil toplumlar ergeç bu bilgili 
toplulara boyun bükmek, tabii olmak zorundadır. Allah’ın sünneti budur. 
 
Çünkü genç İbrahim araştırarak kainat kitabını okuyarak, gözlem yaparak, sağlıklı bir şekilde 
sorgulayarak o kadim inançları değerlendirmiştir. Bu nedenle o kadim olan kendini geliştirmemiş olanlar , 
genç olana tabii olmak zorunda kalacaktır. 

 

(Meryem 44/44) 

َی اNیِصَع	ِنٰمْحَّرلِل	َناَك	َناَطْیَّشلا	َِّنا	َۜناَطْیَّشلا	ُِدبَْعت	َال	َِتَبا	آ 	
Yâ ebeti lâ ta’budi-şşeytân(e)(s) inne-şşeytâne kâne lirrahmâni ‘asiyyâ(n) 

 

Ey babacığım, şeytana kul olma! Muhakkak ki şeytan, Rahmân'a asi oldu. 
 
Biz biliyoruz ki Azer, Hz. İbrahim’in babası put yapımcısı. Satanist değil, şeytana kulluk etmiyor hatta 
şeytan ve kötü ruhlara karşı bunların putları var, korusun diye. 
 
Şeytana kulluk etmek; görünmeyen bir varlğın önünde rüku, secde etmek değildir. Allah dışında neyi 
hayatında birinci sıraya koymuşsan ve en çok onu sevip, ondan bahsediyorsan, onun fikirlerini 
savunuyorsan, o senin için kulluk ettiğin bir mamutdur. İki ayaklı şeytanı da unutmamak gerekir. 
 
Fakat burada Hz. İbrahim , “ Sen şeytanı düşman olarak biliyorsun fakat bu yaptıkların o düşmanına kulluk 
etmektir” gibi bir mesaj veriyor babasına.En kötü kulluk, en rezil kulluk, en sefil kulluk düşmana yapılan 
kulluktur. Hem şeytanı lanetliyorsun, hem de ona kulluk ediyorsun, farkındamısın ! 
 
Rahman’a asi olarak. Rahman’da merhametin kaynağı demektir. Yani Allah’ın koyduğu o marufa, ortak 
değerlerin insanı en yüksek seviyeye çıkarmasını bırakıp, kendi oyduğun maddenin önünde iki büklüm 
oluyorsun. Kendini değersizleştiriyorsun. Şeklinde babasına mesaj veriyor. 
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Şeytan ; “ Soyut ve somut herşey olabilir. Şeytan bir isimden ziyade bir sıfattır. Bu sıfatı, bu özelliği kim 
bünyesinde gösteriyorsa o şeytanlaşmıştır. İnsanı insanlıktan çıkaran, zillete düşüren kendi oyduğuna 
tapacak kadar mankurtlaştıran herşey şeytandır. İşte bu tuzağa karşı Hz. İbrahim babasını yani atasını 
uyarmaktadır. 
 
Burada Hz. İbrahim aracı putlar edinmenin sevmedikleri düşman oldukları şeytanın isteklerinden 
kaynaklandığını ima etmektedir. Bu halin aslında lanetlenmiş Kabul ettikleri şeytana kulluk olduğunu, 
Rahman’a isyan olduğunu hatırlatıyor. 
 
Zira putlar en ulu ilahın rızası için oyulurdu. Yani putperestler inançlı adamlar en ulu tanrının ilahın rızası 
için oydukları aracı sembollerdi. 
 
Bu konu sadece putculuk ile alakalı değildir. Merhametin kaynağı olan Allah’ın değerler sistemine karşı 
durmak, şeytan sıfatına bürünmektir, ona kul köle olmaktır. En aşağı kulluk kölelik, düşmana kulluk ve 
köleliktir 

 

(Meryem 44/45) 

َی ّنِا	َِتَبا	آ اNیِلَوِناَطْیَّشلِل	َنوَُكَتف	ِنٰمْحَّرلا	َنِم	ٌبَاذَع	َكَّسََمی	َْنا	ُفاََخا	ي۪ٓ 	
Yâ ebeti innî eḣâfu en yemesseke ‘ażâbun mine-rrahmâni fetekûne lişşeytâni veliyyâ(n) 

 
Ey babacığım, muhakkak ki ben, sana Rahmân'dan azap dokunmasından korkuyorum! O 
durumda, şeytana velî (dost) olursun. 
 
Yine üslup aynı şekilde. Şirk konusunda bile üslup değişmiyor. Çünkü biz dinin sahibi değiliz. Biz tevhid 
bekçisi değiliz. Ben tevhidi savunuyorum diye karşıdakinin şirkine hakaret edemezsin. 
 
Hz.İbrahim babasına ‘sana Rahmândan bir azap dokunmasından korkuyorum” diyor. Nedir bu azap? 
Ayetin devamı diyorki “ böylece şeytana veli olursun”. Şeytana veli olmak Rahmandan dokunan bir 
azapmış. Ayet kendi içinde bunu açıklamaktadır.Kur’an’ı Kerim hiçbir şeyi boş bırakmamaktadır. 
 
Burada Hz. İbrahim’in babası ile ilgili korkusu “ehâfu” kökü ile ifade edilmiş yani bilgisizlikten kaynaklanan 
bir korku ve endişeyi ifade ediyor. 
 
Şeytani duygu ve düşüncelerle hareket etmek daha dünyada insanı insanlıktan çıkaran nesneleştiren 
bir azap.  
Tevhid Rahman olan Allah’ın koyduğu adalet iken, şirk insanı kula ve nesneye kul eden elim bir azaptır. 
 
Buradaki “ veli “kelimesi , arasında herhangi bir boşluk kalmayacak kadar yakın olmak demektir. O 
yüzden dostluk manası verilmiştir. Ayrıca velayet manasında da onu sahiplenen, kollayan, göz kulak olan 
dost manasına geliyor. Velide bir sahiplenme ve koruma söz konusu. Şeytana veli olmak da aslında 
kötülükleri sevmek, kötülüklere sahip çıkmak, onlara sıkı bir dostluk kurmak manasına gelmektedir. 
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Bir insan din üzerinden geçiniyorsa, Hz. İbrahim’in babası gibi. Bundan para kazanıyorsa, bundan bir itibar 
elde etmiş ise bu insan şeytana veli olmuştur. 
 
Veli ve evliyalara bakın, din üzerinden bir rant devşiriyorlar mı? Devşiriyorlarsa bilinki o Allah’ın velisi evliyası 
değil,şeytanın velisidir. 
 
Hz. İbrahim babası Azer, toplumda saygınlık , itibar gören birisi. Put yapıyor, bu inanç sistemi üzerinden bir 
rant elde etmiştir. Hem maddi hem de manevi bir itibar görüyor. Hz. İbrahim de ne var. Taşlanma, 
öldürülme riski var. Birde düşman kazanma durumu var. Biri Allah’ın dostu, diğeri şeytanın dostu aradaki 
fark bu. 
 
Biri hiçbir çıkarı olmadan, menfaati olmadan bütün riskleri göze alarak tevhidi savunuyor, diğeri rantı, 
çıkarı için şirki savunuyor. 
 
Hz.İbrahim’in nazik ve yumuşak davranışına “ Ya “babacığım” sözüne karşılık babası “ ey yavrucuğum, 
ey oğlum mu diyor? Hayır ona daha sert bir üslupla ismiyle seslenerek onun ilahlarına rağbet etmediğini 
aşağıdaki ayetteki gibi söylüyor. 

 

(Meryem 44/46) 

َی	ي۪تَھِلٰا	ْنَع	َتَْنا	ٌبِغاََرا	َلَاق اNیِلَم	ي۪نْرُجْھاَوَكَّنَمُجَْرَال	َِ۬ھتَْنت	َْمل	ِْنَئل	ُۚمی۪ھٰرْبِا	آ 	
Kâle erâġibun ente ‘an âlihetî yâ ibrâhîm(u)(s) le-in lem tentehi 

leercumennek(e)(s) vehcurnî meliyyâ(n) 
 

Dedi ki: “Ey İbrâhîm! Sen, benim ilâhlarıma rağbet etmiyor musun ? Eğer sen, vazgeçmezsen 
mutlaka seni recm ederim, uzun süre benden uzak dur! ” 
 
Hz. İbrahim’in babası “ Sen benim varlık sebebime kibrit suyu döküyorsun köküne. Beni yok edeceksin bu 
gidişle. Eğer vazgeçmezsen mutlaka seni recm ederim, diyor. 
 
Bakın “recm” cezası peygamberlerin uyguladığı bir ceza değil, peygamber düşmanlarının uyguladığı 
ilkel bir cezalandırma yöntemidir. 
 
Zina yapana “recm” yapılmaz. Yüz sopa cezası var Kur’an’ı Kerim’de. 
 
Fakat malesef recm ayetlerini keçi yedi,şöyle oldu, böyle oldu gibi ifadelerle peygamber düşmanlarının 
yaptığı bu cezayı sanki peygamberlerin uyguladığı bir cezalandırma yöntemi olarak tam terse çevirdi bir 
kısım gelenek. 
 
Burada geçmiş yaşantımız çok önemli, tercihlerimiz çok önemli. Azer put yapımcısı olmasaydı, din 
üzerinden rant devşirmeyi düşünmeseydi belki de tevhide girecekti. Belki de İslam’ı kabul edecekti. Belki 
de dini kabul edecekti. O yüzden insanın geçmiş yaşantısı ve tercihleri geleceğini çok muazzam bir 
şekilde etkiliyor. Adam onun üzerine bir system kurduğu için o sistemi yok etmek kendi varlık sebebini yok 
etmek, kendi itibarını yok etmek gibi çok büyük bir bedel istediği için bu bedeli göze alamıyor. Malesef 
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şirkin içerisinde kalıyor. O yüzden genç iken, çoçuk iken, orta yaşlı iken vahiyle tanışmadan önce 
yaptığımız tercihler çok çok önemli. 
 
Hz. İbrahim buna karşı ne diyor? Bunu da aşağıdaki ayetten okuyoruz 

 

(Meryem 44/47) 

ّبَر	ََكل	ُرِفَْغتَْساَس	َۚكَْیلَع	ٌمَالَس	َلَاق اNیِفَح	ي۪ب	َناَكُ	ھَّنِا	ۜي۪ 	
Kâle selâmun ‘aleyk(e)(s) seestaġfiru leke rabbî(s) innehu kâne bî hafiyyâ(n) 

 

“Sana (senin üzerine) selâm olsun.” dedi. Senin için Rabbimden mağfiret 
dileyeceğim. Çünkü O, bana (çok) lütufkârdır. 
 
 
Buradaki “ Lütufkârdır” kelimesi “hafiyyâ” kelimesi ile ifade edilmiş Ragıb’ın müfredatına göre “ iyi, 
nazik” anlamına gelmektedir. 
 
Eğer Allah’ın size veridiği nimetlerin farkında olmazsanız Hz. İbrahim gibi bir şükür gösteremezsiniz. Rabbim 
bana çok lütufkardır neler neler Verdi. Bu sorgulama aslında en önemli nimettir. 
 
Burada Hz. İbrahim aslında Furkan Suresi 63’ün emrini yapıyor. “ Cahiller size laf attığında, onlar “selam” 
der geçer. 
 
Hz. İbrahim ne yaptı babasına ? Baba sana selam olsun dedi. Furkan suresi 63 ayetini yaklaşık 2500 yıl 
önce tatbik etmiş bir Resul’den bahsediyoruz. 
 
Buda gösteriyor ki, nasihat edilen kimse şiddet görüyorsa onu kendi haline bırakması Allah’ın emiri imiş. 
 
Ayetin manası şudur; benden salim oldu. Bundan sonra benden sana bir rahatsızlık dokunmaz. Seni 
incitecek birşey söylemem. Zaten bir alttaki ayette onlardan ve şirk sisteminden ayrılıp uzaklaştığını 
okuyacağız. 
 
Bu tarz insanlarla kesinlikle ağız dalaşına, söz dalaşına kesinlikle girilmemelidir. Girmemiz zaten bizim için 
çok güzel örneklik olan “İbrahim ve yakınlarında sizin için çok güzel bir örnek vardır” diyor ya Rabbimiz.Bu 
örnekliğe aykırı olur. Bu tavırdan alınan altın ilke tevhid ve şirk gibi en önemli konu olsa bile mümin karşı 
tarafın inancına saldıramaz, onlara hakaret edemez ve onlarla alay edemez. Eğer bir hoca ya da mümin 
görünümlü birileri tevhidi savunuyorum bahanesi ile karşı tarafın inancını aşağılıyorsa, onlarla alay 
ediyorsa bilinki bu tutum İbrahim’I bir tutum değildir ve burden rahmet çıkmaz. 
 
Henüz hayatta olan bir müşrik veya günahkarın bağışlanmasını dilemek nasıl olur? Hz. İbrahim ne dedi? 
“Ben senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim.” Hz. İbrahim’den öğrendiğimiz şey “madde önünde 
eğilmenin ne kadar mantık dışı olduğunu karşımızdakine anlatmak onu bir nebze düşündürme aslında 
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“ onun için mağfiret dilemek”miş. Allah’ım sen şu şirk koşan kulunu bağışla deyip, Allah’a yönelip sadece 
diliyle birşey yapmıyor İbrahim. Onu düşündürmeye çalışıyor. Onun akletmesini sağlıyor. Aslında ona fiili 
bir dua yapıyor. Ona bir ayna tutuyor. İşte Allah’tan mağfiret dilemek böyle olur. 

 

(Meryem 44/48) 

ّبَر	اوُعَْداَوِ	ّٰ�	ِنُود	ْنِم	َنوُعَْدت	اَمَو	ْمُُكلَِزتَْعاَو ََّالا	ىٰٓسَع	ۘي۪ ّبَر	ِءآَُعدَِبنوَُكا	ٓ اNیِقَش	ي۪ 	
Vea’tezilukum vemâ ted’ûne min dûni(A)llâhi veed’û rabbî ‘asâ ellâ ekûne bidu’â-i 

rabbî şekiyyâ(n) 
 

Ve ben, sizden ve Allah'ın astında dua ettiğiniz şeylerden ayrılıyorum. Ve Rabbime dua 
ediyoru.Umulur ki dualarla ben, Rabbime şaki olmam. 
 
Şaki: Bedbaht, mutsuz,kötü halli demektir. 
 
Burada Hz. İbrahim’in babasına yaptığı dua, içinde gayret barındıran bir davettir . Dua kelimesinin 
lügat manasıda budur. Sözün bittiği noktada oradan ayrılma tavrı Hz.Muhammed için de bir 
hikmettir. Bu ayetten sonra Habeşiştana 80 kişilik bir grup gönderdi Allah Resulu.Çünkü sözün bittiği 
noktada idi. Mekkeli müşrikler güçsüz olan kabileleri, aileleri işkence ile yoketmeye çalışıyorlardı. Artık 
onlara selam dedi. 80 kişiyi yolladı Mekke’de 40 kişilik bir grup kaldı. Bu 40 kişilik grup aşireti güçlü olan, 
ailesi güçlü olan Mekkeli müşriklerin onlara dokunamayacağı kişilerdi. 

 

(Meryem 44/49) 

 

ِّٰ�	ِنُود	ْنِم	َنُوُدبَْعی	اَمَو	ْمَُھلََزتْعا	اََّمَلف َُھل	َانْبَھَو	ۙ َبُوقَْعیَو	َقٰحِْسا	ٓ اNیَِبن	َانَْلعَج	Nالُكَوۜ 	
Felemmâ-’tezelehum vemâ ya’budûne min dûni(A)llâhi vehebnâ lehu ishâka 

veya’kûb(e)(s) vekullen ce’alnâ nebiyyâ(n) 
 

Böylece onlardan ve onların Allah'ın astında kul olduğu şeylerden ayrıldı ve ona İshak ve 
Yakub’u hibe ettik. Ve hepsini nebi kıldık. 
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(Meryem 44/50) 

 

 

۟اNیِلَع	ٍقْدِص	َناَسِل	ْمَُھل	َانَْلعَجَو	َانِتَمْحَر	ْنِم	ْمَُھل	َانْبَھَوَو 	
Vevehebnâ lehum min rahmetinâ vece’alnâ lehum lisâne sidkin ‘aliyyâ(n) 

 

Ve onlara, rahmetimizden hibe ettik . Ve onları sadakatın yüce dili kıldık. 

 

 

(Meryem 44/51) 

 

اNیَِبن	ًالوُسَر	َناَكَو	اًَصلْخُم	َناَكُ	ھَّنِا	ۘىٰسوُم	ِبَاتِكْلا	يِف	ْرُكْذاَو 	
Veżkur fî-lkitâbi mûsâ(c) innehu kâne muḣlasan vekâne rasûlen nebiyyâ(n) 

 

Kitap'ta Musa'yı da zikret. Muhakkak ki O, muhlis oldu ve Resûl, Nebi oldu 

Bu ayeti Hz. Musa muhlis olduğu için Resul ve Nebi oldu diye de anlayabiliriz. 
 
Hz. İbrahim sadık olduğu için Resul ve Nebi oldu. Hep sebep- sonuç ilişkisi vardır. 
 
Muhlis; bir şeyi içine birşeyin karışmaması, halis kalması manasına gelmektedir. 
 
Ayette resûl-Nebi şeklinde gelmesinin nedeni, bir alttaki ayette konu risalette ilgili değil. Hz.Musa’nın 
kavmine söyledikleri ile ilgili değil. Hz.Musa’nın Tur dağında vahiy almaya başlamasıyla alakalı olduğu için 
cümle Nebi ile bitmiştir. 
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(Meryem 44/52) 

اNیَِجنُ	هَانْبََّرقَو	ِنَمَْیْالا	ِروُّطلا	ِبِناَج	ْنِمُ	هَانَْیدَانَو 	
Venâdeynâhu min cânibi-ttûri-l-eymeni vekarrabnâhu neciyyâ(n) 

 

Ve Tur'un sağ tarafından ona seslendik. Ve onunla özel görüşmek için onu 
yaklaştırdık. 
 
Bu ayette “ Ve Tur’un sağ tarafından ona seslendik” demesi nübüvet ile ilgilidir.Risaletle ilgili değil. 
“ Onunla özel görüşmek için onu yaklaştırdık” o yüzden Resul Nebi idi. 
 
Bu özel görüşme kelimesi “ neciyyâ” kökünden olan ve yine Kur’an’da geçen “necvâ” ile kullanılmış. 
Necva sadakası var “ Allah Resul’ü ile özel görüşmek isteyenin vermesi gereken sadaka. Bunu da 
Mücadele suresinin 12 ve 13. Ayetinde Kur’an’I Kerim anlatmaktadır. 
 
“Tur” müfessirler tarafından dağ olarak kullanılmış. Fakat Kur’an’ı Kerim’de dağ için “ cebel” kullanılmıştır. 
“ Tur Dağı” derseniz, Dağ dağı demiş olursunuz. 
 
Tur küçük tepelik, kayalık bir yerdir. Neden Tur’un sağ tarafı?Birde sağ tarafı dediğinizde Hz. Musa’ya göre 
mi sağ taraf? Yoksa o tepeliğin sağ tarafı mı? Kime göre taraf. Kime göre bir yön.  
 
Bu değişken birşey. Birde sağ tarafın hikmeti nedir? Niye sağ tarafıda sol tarafı değil? Bu tepenin solu 
yada sağı onu yaklaşana göre değişeceğinden buradaki sağ veya sol bir yön bir bölge değildir. 
Araplarda yaygın olarak kullanılan sağ tarafın sembolize ettiği hakikattir. Yani sağlamlık, sözleşme. 
Araplarda sağ gücün, kuvvetin, sağlamlığın sembolüdür. Sol güçsüzlüğün, acizliğin sembolüdür. 
 
Burada Hz. Musa Allah ile sağlam bir sözleşme yapacak. O yüzden Tur’un sağ tarafı kullanımını Rabbimiz 
kullanıyor. Sağ taraf sadakati simgeliyor 

(Meryem 44/53) 

َنِتَمْحَر	ْنِمُ	َھل	َانْبَھَوَو اNیَِبن	َنوُرٰھُ	هاََخا	آ 	
Vevehebnâ lehu min rahmetinâ eḣâhu hârûne nebiyyâ(n) 

 

Ve ona, rahmetimizden kardeşi Harun (A.S)'ı Nebî olarak bahşettik. 
 
“Ve ona; Yani Hz. Musa’ya bu sağlam sözden sonra Tur’un sağ tarafındaki akidleşmeden sonra 
“rahmetimizden kardeşi Harun’u Nebi olarak armağan ettik.” 
 
Neden armağan etti? Çünkü Hz. Musa Tur’da sağlam bir söz Verdi. Bu sözün mükafatı olarak bu 
hediyeyi aldı. 
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(Meryem 44/54) 

	
ۚاNیَِبن	ًالوُسَر	َناَكَو	ِدْعَوْلا	َقِداَص	َناَكُ	ھَّنِا	َۘلی۪عٰمِْسا	ِبَاتِكْلا	يِف	ْرُكْذاَو 	

Veżkur fî-lkitâbi ismâ’îl(e)(c) innehu kâne sâdika-lva’di vekâne rasûlen nebiyyâ(n) 
 

Ve Kitap'ta İsmail'de zikret. Çünkü O, vaadine sâdık oldu ve  Resûl, Nebi oldu. 
 
Hz. İsmail, Hz. İbrahim’in büyük oğludur. Hz.Musa gibi Hz. İsmail’de Resullük görevini Kabul edip, 
vaadinde sadık olduğu için Hz. İbrahim’in ardından Allah’tan haber alan bir Resül ve Nebi’dir. 
 
Bu ayettede bir sebep-sonuç ilişkisi vardır. Hz. İsmail’in sözüne sadakati onu Allah’ın elçisi olma 
makamına kadar yükseltmiş. 
 
Hz. İsmail Kur’an’da ilk bu ayette anılıyor, nüzul sırasına göre işlediğimizde. Kur’an’da toplam 12 defa 
geçer. Hz. İsmail Hz İbrahim’in Hacer’den olma oğludur. 
 
Ayette önce Resul sonra Nebi gelmesinin nedeni; 55. Ayette açıklandığı üzere risaletle ilgili bir şey 
anlatacak. 

 

(Meryem 44/55) 

ِةوٰكَّزلاَو	ِةوٰلَّصلاِبُ	َھلَْھا	ُرُْمَأی	َناَكَو اNیِضْرَم	۪ھِّبَرَ	دْنِع	َناَكَو	ۖ 	
Vekâne ye/muru ehlehu bi-ssalâti ve-zzekâti vekâne ‘inde rabbihi merdiyyâ(n) 

 

Ve o, ehline namazı ve zekâtı emrediyordu. Ve o, Rabbinin katında razı olunmuşlardandı. 
 
“O,ehline salâtı ve zekâtı emrediyordu” risaletle ilgilidir bu. O yüzden bir üstteki ayet Resul ve Nebi 
sıralaması. 
 
Nübüvet ile ilgili olan “Allah ile olan bağlantısıdır”. O da bu ayette “ Hz. İsmail’in Rabbinin katında razı 
olmuşlardandı.Bu da Nebi ile ilgilidir. Böyle muazzam bir sıralama ile 54. Ayet sonlanıp 55. Ayete bir geçiş 
yapılmaktadır. 
 
“Salatı ve Zekatı emretmek; Salat ve zekat Kur’an’I Kerim’de birçok yerde arkalı önlü gelen iki tane kalıp 
kullanımdır. Salat; ıstilahi manada Allah’a yönelerek destek yardım istemek olup bu ifade namaz 
ibadetinide kapsayan genel çatı bir ifadedir. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

“Zekat; Zekat ise arınmaktır. Bu arınma maddi ve manevi her türlü arınmadır. Bu bakımdan salat ve zekat 
birbirinden ayrılmayan iki unsuru ifade eder. 
 
Gerçek bir arınma gerçek bir yönelişin sonucudur. Önce salat sonra zekat. Eğer siz hakiki bir yöneliş 
yapmıyorsanız arınmanızda hakiki olmaz. Allah’a yöneliş arınma ile sonuçlanmalıdır. 
 
Bu bakımdan insane verilen maddi ve manevi emanetlerin içindeki haramlar zekat ile temizlenir. 
Malımızdaki haramları temizlemek istiyorsak zekat, sadakatimizi ispat etmek için sadaka,infak bunların 
hepsinin çatı kavramı. Ayrıca zekat, malın ve dünya sevgisinin insanın kalbinden arınmasına da yardımcı 
olur. Yani dünyevileşmeye karşı zekat veririz ki, dünya sevgisi paranın bizim üzerimizdeki tahakkümü biraz 
kırılsın. 
 
Hz. İsmail bireysel destek olan namazı , toplumsal dayanışma olan zekatı yakın ailesinden başlayarak 
çevresine anlatan bir Resül’dü. 

 

 

(Meryem 44/56) 

ّدِص	َناَكُ	ھَّنِا	َۘسی۪رْدِا	ِبَاتِكْلا	يِف	ْرُكْذاَو ۗاNیَِبن	ًاقی۪ 	
Veżkur fî-lkitâbi idrîs(e)(c) innehu kâne siddîkan nebiyyâ(n) 

 

Ve Kitap'ta İdris’i de zikret. Muhakkak ki O, sâdıktı, Nebî  oldu. 
 
İdris peygamber Kur’an’da ilk defa bu ayette geçer. Bir de enbiya suresinde isim olarak anılan bir 
peygamber. Hayatına dair herhangi bir kıssa yok. 
 
Ayetten öğrendiğimize göre İdris peygamber de sözünde duran, içi dışı doğru bir şahsiyet. Yaptığı 
kulluğun sonucunda da Rabbimiz tarafında yüksek bir mertebeye yüceltilmiştir. Onu da 57. Ayetten 
okuyacağız. Bu yüksek mertebe Nebi’lik rütbesi ve İsmail peygamberinde ulaştığı Allah’ın hoşnutluğu rıza 
halidir. 
 
İsrailiyatın etkisinde kalan bir çok müfessir İdris Peygamberin yüksekliğinin, mertebesinin bedeni bir 
yükseklik olduğunu, bu bedenle yükseldiğinden bahsetmişlerdir. Hz. İsa gibi. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Meryem 44/57) 

اNیِلَع	ًاناَكَمُ	هَانَْعفَرَو 	
Verafa’nâhu mekânen ‘aliyyâ(n) 

 

Ve onu, ulu bir mekâna yükselttik. 
 
Hz.İsa içinde kullanılmıştır bu yükseltilme. Buradaki yükseltilme çekipde birden yukarı alma anlamındaki 
“uruç” kelimesi ile ifade edilmemiş, “rafa” kelimesi ile ifade edilmiştir. 
 
“uruç; mirac, bir anda yükselmeyi anlatırken,”rafa” ile yükselmede aşamalı, merdivenli, bir süreç 
sonucunda yükselme anlatılır. Rabbimizin de “er-refi” diye bir esması var ; dereceleri aşama aşama 
yükselten, kendi dereceside çok yüksek olan manasına geliyor.İdris peygamber nasıl yükseltilmiştir, 
ayetleri kabul ederek , sözüne sadık olarak Allah’ın nazarında derecesi aşama aşama yükselmiştir. 

 

(Meryem 44/58) 

ّیِبَّنلا	َنِم	ْمِھَْیلَعُ	ّٰ�	ََمعَْنا	َنی۪ذَّلا	َكِئٰٓلُ۬وا ٍحُون	َعَم	َانْلَمَحْنَّمِمَو	ََمدٰا	ِةَّیُِّرذ	ْنِم	َن۪ ي۪ھٰرْبِا	ِةَّیُِّرذ	ْنِمَو	ۘ
اNیُِكبَو	ًادَّجُس	اوُّرَخ	ِنٰمْحَّرلا	ُتَایٰا	ْمِھَْیلَع	ىْٰلُتت	َاذِاَۜانَْیَبتْجاَو	َانَْیدَھ	ْنَّمِمَو	َلی۪ءآَرِْساَو	َم 	۩	

Ulâ-ike-lleżîne en’ama(A)llâhu ‘aleyhim mine-nnebiyyîne min żurriyyeti âdeme 
vemimmen hamelnâ me’a nûhin vemin żurriyyeti ibrâhîme ve-isrâ-île vemimmen hedeynâ 

vectebeynâ(c) iżâ tutlâ ‘aleyhim âyâtu-rrahmâni ḣarrû succeden vebukiyyâ(n) 
 

İşte onlar, Allah'ın kendilerine ni'met verdiği nebîlerdendir. Âdem'in zürriyyetinden ve Nuh 'la 
beraber taşıdıklarımızdan ve İbrâhîm ve İsrail'ın zürriyyetinden ve Bizim hidayete 
erdirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendir. Onlara, Rahmân'ın âyetleri okunduğu zaman 
ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlardı. (secde ayeti) 
 
Bu ayette secdenin nasıl yapıldığıda anlatılmaktadır. 
 
Bu ve bazı ayetlerin sonuna bir de parantez içinde “secde” yazarlar. Bu yapılan secdeye  tilavet secdesi 
denir.  
 
Kişi bu ve buna benzer (sonunda secde ayeti yazan ayetleri) ayetler okunduğu veya okuduğu zaman 
secdeye kapanacaktır. BU HİKMETSİZ BİR KULLANIMDIR . 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Rabbimiz burada bu ayetin  BİR EMİR cümlesi değil ihbar cümlesi içerdiğini anlatıyor. Yani diyor ki : 
“ Geçmişteki Resuller ve onlara tabii olanlar, Allah’ın ayetleri okunduğu zaman, bu ayetlerden kendilerini 
etkileyen ayetlerle karşılaştıkları zaman, (Allah’ın varlığına ispat olan ayetler olabilir veya kendilerini 
etkileyen ayetler olabilir) secdeye kapanıyorlrdı diye haber vermektedir. Bu ayetin hikmeti budur. Fakat 
biz haberi duyunca secdeye kapanıyoruz. İyi de bu bir haber. Asıl biz, bizi etkileyen ayetleri okuduğumuz 
zaman secdeye kapanmalıyız.    
Yani Kur’an’ı Kerim’de sonradan işaretlenen bu tilavet secdeleri hikmetsiz olarak kullanılmıştır. Alak 
suresinin sonunda olduğu gibi. Hoca okuyor gidip namaz kılıp geliyor. 
  
Bu secde ayeti değil ki, haber ayeti. Geçmişte Resuller böyle yapardı. Sizinde etkilendiğiniz bir ayet 
olursa siz de secdeye kapanın manasındadır. 

 

(Meryem 44/59) 

ۙاNیَغ	َنَْوقَْلَیفْوََسف	ِتاَوَھَّشلا	اُوَعبَّتاَوَ	ةوٰلَّصلا	اوُعاََضا	ٌفْلَخ	ْمِھِدَْعب	ْنِم	ََفلََخف 	
Feḣalefe min ba’dihim ḣalfun edâ’û-ssalâte vettebe’û-şşehevât(i)(s) fesevfe 

yelkavne ġayyâ(n) 
 

Sonra bunların ardından namazı zayii eden ve nefslerine uyan bir nesil geldi. Bunlar, elbette 
cehennem çukuruna atılacaklardır. 
 
Zayii etmek, birşeyin elde olması ama ondan istifade edemeyerek israf olup boşa gitmesidir. 
 
Burada “namaz kılmadılar” demiyor. “ namazı zayii ettiler yani namazın içini boşalttılar” diyor. Maun 
suresindeki gibi. Yani var olan bir ibadet var, onu israf ettiler gibi bir şey. Hakkını veremediler. 
 
Adam namaz kılar, ihaleye fesat karıştırır, namaz kılar dedikodu yapar, namaz kılar hertürlü pisliği yapar, işte 
bu “NAMAZI ZAYİ ETMEKTİR” 
 
Namazı zayi etmelerinin sebebi, nefslerine ağır gelmesi, zorlanıyorlar, bir şekilde kabul etmiyolar veya 
yapamıyor. 
 
Allah diyor ki : Ben bir şey emrettim, senin nefsinde birşey emretti. Sen nefsini tercih ettin. İşte o insanlara 
diyor ki Rabbimiz : “ İşte bunlar elbette cehennem çukuruna atılacaklardır. 
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(Meryem 44/60) 

ۙا�ـْیَش	َنوَُملُْظیَالَوَ	ةَّنَجْلا	َنُولُخَْدی	َكِئٰٓلُ۬وَاف	اًحِلاَص	َلِمَعَو	َنَمٰاَو	َبَات	ْنَم	َِّالا 	

İllâ men tâbe veâmene ve’amile sâlihan feulâ-ike yedḣulûne-lcennete velâ 
yuzlemûne şey-â(n) 

 

Ancak tevbe edip , iman edip , salih amel yapanlar hariç. Bunlar cennete girecekler ve hiçbir 
haksızlığa uğramayacaklardır. 
 
İmana davet kâfir olanlar için söz konusudur.Mü’min olan imana davet edilmez. Fakat burada “iman 
edenler”diyor. Burada salatı zayi edip iman etmemiş olanlardan bahsediyor. 
 
Maun suresi 4 deki “ Feveylün lilmusallin” “ Dini yalanlayanı gördünmü “ Onlar yetime bakmaz, miskini 
doyurmaz, yazıklar olsun öyle salat edenlere , öyle Allah’a yönelenlere, buradaki ifadede tıpkı onun gibi. 
Yani şekilsel bir yöneliş var. İçi boşaltılmış bir salat var. Dolayısıyle buradaki imana davet edilenler namaz 
vaktini geçirenler değil, salatın, desteğin, tevhidin , yönelişin içini boşaltanlar tekrar iman etmeliler. 
 
Önce tevbe yani dünyevileşmeye karşı “ La” diyebilmek, sonrada “illallah” yani iman edebilmek. Bu 
imanda söylemde kalmayacak, salih amellerle de ispatlanacak. Ayetteki üçlü sırlamanın hikmetide 
budur. 

 

(Meryem 44/61) 

اNیِْتأَمُ	ُهدْعَو	َناَكُ	ھَّنِا	ِۜبَْیغْلاِبُ	َهدَابِع	ُنٰمْحَّرلاَ	دَعَو	ي۪تَّلا	ٍۨنْدَع	ِتاَّنَج 	
Cennâti ‘adnin(i)lletî ve’ade-rrahmânu ‘ibâdehu bil-ġayb(i)(c) innehu kâne va’duhu 

me/tiyyâ(n) 
 

Adn cennetleri ki onları, Rahmân, kullarına gaybi olarak vaad etti. Muhakkak ki O’nun vaadi 
gerçekleşecektir. 
 
Buradaki gayb beş duyu organi ile algılanamayan her şeydir. Bu ayette belirlilik takısı ile “el-gayb” geliyor. 
Hem beş duyu organi ile algılayamadığımız bir alemden bahsediyor, birde buna belirlilik takısı ekliyor. O 
zaman burdaki mana “gaybidir fakat insanın içinde bir imana dönüşmüştür.” Yani iyilerin er geç cennete 
gireceği gaybi bir konudur, fakat belirlilik takısı ile geldiği için artık bu gaybi konunun sizde bir imana 
dönüşmesi gerektiğine dair bir ifade kullanıyor. Bu vaad kişinin kendi içinde imana gelmesidir. Kendi 
gaybında bu vaadin hak olduğuna güvenmek kişinin davranışlarını ve hayatını belirlemede çok 
önemlidir. Yani benim yaptığım salih ameller karşılığını bulacak, bu hakikat bende imana dönüşürse 
benim hayatım, tercihlerim ve yaptıklarım tamamen değişir. Bu vaad sizin için gaybtır ama bu vaad 
gerçekliği olan bir gaybdır. 
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(Meryem 44/62) 

اNیِشَعَوً	ةَرُْكب	اَھی۪ف	ْمُُھقْزِر	ْمَُھلَو	ۜاًمَالَس	َِّالا	اًوَْغل	اَھی۪ف	َنُوعَمَْسی	َال 	
Lâ yesme’ûne fîhâ laġven illâ selâmâ(en)(s) velehum rizkuhum fîhâ bukraten 

ve’aşiyyâ(n) 
 

Orada boş söz işitilmez, sadece “selâm.” Ve orada, onların sabah ve akşam rızıkları vardır. 
 
Bu Adn cennetleri mekan, mesken manasına gelmektedir. Orada boş söz işitilmezmiş. Boş söz kelimesi 
“lagv” ile ifade edilmiş, Lagv; faydasız ve zararlı olduğundan terk edilip ortadan kaldırılması bir görev olan 
lüzumsuz şeylerin tamamıdır. Bunu Kur’an’ı Kerim’de Muminun suresi 3.ayetinde şöyle okuyoruz “ Ve onlar 
Allah’ın has kulları mü’minler boş şeylerden yüz çevirirler. 
 
Demek ki cennetlikler boş şeylerle uğraşmıyor. Bu lagv kelimesinin içerisine hoş olmayan sözler, gıybet, 
iftira, dedikodu, çekiştirme, iğrenç laflar, müstehcen fıkralar, espriler ve benzeri her türlü fiil , davranış söz 
girer. Terkedilmesi gereken zararları olan her türlü söz ve davranışa diyoruz. 
 
Cennetlikler her istediğini yapar. Ancak gıybet edemez, yalan söyleyemez, iftira atamaz. Cenneti doğru 
bir şekilde anlamamız lazım. Boş laf edemezler. Çünkü bunların faydasız ve boş olduğunu dünyada 
öğrenmişlerdir de ondan. O yüzden imtihandayız, imtihanın hikmeti bu. 
 
Bu tarz şeylerin yanlış olduğunu öğrenip bunun bizde ahlaka dönüşmesi gerekiyor ki kamil olarak cenneti 
yaşayalım. Eğer bu ahlak dünyada gerçekleşirse o ortam selam ortamı olur, barış ortamı olur. Gıybetin 
olmadığı bir yere selamı koymuş. Boş söz yok selam var. 
 
Burada “ sabah-akşam rızıklanırlar” demektedir. Cennette sabah ve akşam var mıdır? Anlatılmak istenen, 
buradaki “bukra-sabahtan öğleye kadar olan kısmı ” ve “aşiyya-öğleden akşama kadar olan kısım” için 
kullanır araplar. Bunu biz sabah-akşam süreklilik manasında da anlayabiliriz. 

 

(Meryem 44/63) 

اNیَِقت	َناَك	ْنَم	َانِدَابِع	ْنِم	ُثِرُون	ي۪تَّلاُ	ةَّنَجْلا	َكْلِت 	
Tilke-lcennetu-lletî nûriśu min ‘ibâdinâ men kâne tekiyyâ(n) 

 
Kullarımızdan takva sahibi olanları, varis kıldığımız cennet işte budur. 
 
Bu ayette yukarıdaki yorumu desteklemektedir. Kim takvalı yani sorumlu ve bilinçli olursa cennet gibi bir 
hayata, selam yurduna, barışa, esenliğe sahip olacaktır. Bu ayetler takva sahibi kişilerin özelliklerinide 
ifade etmektedir. Boş sözlerden uzak dururlar, iftira atmazlar, gıybet etmezler, kötü söz söylemezler, yalan 
söylemezler. Bu gibilere Kur’an’ı Kerim’de “ muttaki” denir. 
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(Meryem 44/64) 

 

ۚاNیَِسن	َكُّبَر	َناَك	اَمَوَۚكِلٰذ	َنَْیب	اَمَو	َاَنفْلَخ	اَمَو	َانی۪دَْیا	َنَْیب	اَمُ	َھل	َۚكِّبَر	ِرَْماِب	َِّالا	ُلََّزَنَتن	اَمَو 	

Vemâ netenezzelu illâ bi-emri rabbik(e)(s) lehu mâ beyne eydînâ vemâ ḣalfenâ 
vemâ beyne żâlik(e)(c) vemâ kâne rabbuke nesiyyâ(n) 

 

Ve biz, Rabbinin emri olmaksızın inmeyiz. Bizim önümüzde, arkamızda ve bunların arasında 
olanlar, O’nundur. Ve senin Rabbin, unutmuş değildir. 
 
Müfessirler çoğu demiş ki; burda bir konu anlatılıyordu bir parantez açıldı o parantezin içine böyle bir 
ifade yerleştirildi. Bu parantezin açılma nedeni de , Allah Resulüne Cibril uzun zamandır gelmemişti, Allah 
Resulü’ne sorular soruluyordu, bu sorularada cevap veremiyordu ayet inmediği için. Allah Resulüde 
Cibril’i gördüğü zaman “ sen nerdesin” diye soru soruyor. Niye gelmedin? Cibril’de diyor ki: “ Biz, 
Rabbimizin emir olmadan inmeyiz”. Böyle anlamışlar. 
 
Fakat biz böyle olmadığını düşünüyoruz. Bağlamda ne Allah Resulünden nede Cibril’den 
bahsedilmiyor. 
 
Yukardaki And cennetlerinde sabah-akşam rızıklanan muttaki kulların yaptıkları bu ayet arasında “ve” 
bağlacı var. “ Ve biz Rabbinin emri olmaksızın inmeyiz”. Buradaki “ ve “ bu ayetin bir üstteki ayete 
bağlanması gerektiğini gösterir. Bir üstteki ayetin devamı şeklinde okunması gerektiğini gösteriyor. Bu 
dilsel delilidir. Tabii bu “ve” yi “yemin “ olarak alanlada var. 
 
Ancak bu delile ragmen bazı müfessirler Allah Resulünün uzun süre vahiy almaması sonucu vahiy 
meleğine sorduğu “neden inmedin” gibi bir soru olarak cevaplamışlar. 
 
Sıkıntı böyle anlamakta değil, sıkıntı böyle anlayıp buna uygun rivayet yazmakta. “Bir heyet geldi Allah 
Resulü şöyle şöyle oldu , bu yaşandı, bu bitti.” Gibi Allah Resulünün ağzına hadisler koyup, Allah Resulünün 
yapmadığı bir şeyi üretmeye gerek yok. 
 
Burada mekan, mesken manasındaki adn cennetlerinin cennetlik kullarının sözleri bize aktarılmaktadır. 
Burada Cibril konuşmuyor, cennetlikler konuşuyor. Fail vahiy getiren melekler değil cennetliklerdir. “Biz 
Rabbimizin emri olmaksızın bu mekandan inmeyiz “ ifadesi aslında vaadin devamlılığını pekiştirmek için 
yaşayanların dilinden teşvik olarak aktarılmıştır. 
 
“Bizi bekleyen önümüzde ve arkamızda bıraktığımız nimetler” tamamen Allah’a ait bir lütuftur cümlesi de 
bu ayetin devamındaki bu şekilde anlamamızı sağlıyor. Zaten devamında mülkün Allah’a ait 
olduğundan bahsediyor 65.ayet. Ve Rabbimiz yaptığımız amelleri, iyilikleri unutmamıştır. 
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(Meryem 44/65) 

۟اNیِمَسُ	َھل	َُملَْعتْلَھ	۪ۜھَِتدَابِعِل	ِْربَطْصاَوُ	هُْدبْعَاف	اَمَُھنَْیب	اَمَو	ِضَْرْالاَو	ِتاَوٰمَّسلا	ُّبَر 	
Rabbu-ssemâvâti vel-ardi vemâ beynehumâ fa’budhu vastabir li’ibâdetih(i)(c)hel 

ta’lemu lehu semiyyâ(n) 
 

Göklerin ve yerin, ikisinin arasındakilerin Rabbidir. Öyleyse O’na kul ol! O’nun kulluğunda sabırlı 
ol! O’nun İsmi’yle isimlendirilen birini biliyor musun? 
  
Mülkün sahibine kul olursan dünyevileşmezsin. Dünyevileşmezsen de malın malı olmazsın. Kulun kulu 
olmazsın, paranın kulu olmazsın. Fakat bu kolluk çok zor,O’nun kulluğunda sabırlı ol. Yani dünyadaki o 
şehvete karşı , o iştaha karşı dayanmak çok zordur. Buna dayanabiliyorsan omurgalı oluyorsun. “O’nun 
İsmi’yle isimlendirilen birini biliyor musun?” Yani esmaül hüsna’yı Allah’ın isim ve sıfatlarının çok iyi bil ki , 
isim ve sıfatları dünyevileşme adına, makam adına, şeref adına başkalarına yakıştırmayasın. 
 
Buradaki “semi” kelimesi, isimlendirilmiş demektir. Yüce Allah’ın yaptıkları ile tanımaya çalışınca O’nun 
isimleri ve sıfatlarının verilecek kimsenin olmayacağı da anlaşılır. 
 
Buradaki “vastabir” sabır kelimesinin iftihal kalıbından gelir. Çok sabretmek, ziyadesi ile tahammül etmek 
anlamındadır. O’nun gibi birini bilemezsin, bulamazsın manasını pekiştiriyor. 
 
Adn cennetlerine girme şansı bu ayette özetlenmiş. Öncelikle dünyevileşmeye karşı başta gökler ve yer 
olmak üzere yaratılan her şeyin bir sahibi olduğuna iman edip, emaneti mülkiyet görmeyip, emanet 
olarak görmek , kişiyi paraya, nefsine, iktidara, arzularına, güce ve güçlü olmaya kul olmaktan 
koruyormuş. 
 
Göklerin ve yerin sahibi olduğunu bilirsen hakiki manada bir kulluk edebilirsin. Sadece Rabbin önünde 
eğilmek mücadele gerektiren zorlu bir süreç, salatı zayi etmeye bağlayıp , bu süreçi sabır ve salatla 
geçmiş için Allah’ın isim ve sıfatlarının şuurunda olmak da bunun anahtar kelimesidir. 
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(Meryem 44/66) 

اNیَح	ُجَرُْخا	َفْوََسل	ُّتِم	اَم	َاذِاَء	ُناَسْنِْالا	ُلُوَقیَو 	
Veyekûlu-l-insânu e-iżâ mâ mittu lesevfe uḣracu hayyâ(n) 

Ve insan söyler ki : “Ben, öldükten sonra hayat sahibi olarak mı çıkarılacağım?” 
 
İnsan böyle bir söz söylüyor. Buradaki “el-insan” kullanımı belirlilik takısı ile gelmiş. Bunu söyleyen biri var 
demektir, Kur’an’ı Kerim’in indiği dönemde. Böyle bir zihniyet var insanda. 
 
Burada neden “beşer” değilde “insan” kullanılmış. Çünkü beşer anı yaşamak ile ilgilenir, haz peşindedir, yarını 
düşünmez. Hele ahireti hiç düşünmez. 
 
Burada insan olabilme potansiyeline bir atıf yapılmaktadır. İnsan olan ahir olanı düşünür,yarını düşünür. Ama 
burdaki potansiyeline ihanet etmiş el-insan. 
 
Bu soruyu ihanet etmeyen biri Hz. İbrahim sordu. “ Rabbim ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster.” (Bakara 20) 
Rabbi ona “Yoksa inanmadın mı?” diye yanıt verdi. Hz. İbrahim: “Elbetti inandım fakat kalbimin mutmain olması 
için.”  
 
Bu ayetteki insan tipi “soruya cevap arayan” bir bakış değil. Hesabını veremediği dünyevileşmenin içine battığı 
bir hayatta kaçış sorusu. Hesap günü yokki biri bana hesap vermeyecek ki. Çünkü hesabını veremeyeceği bir 
hayat yaşamış, kazandıklarını mülkiyet zannetmiş.O yüzden bu bir hakikat arayışı değil, kaçış sorusu olarak 
okuyoruz. 

 

(Meryem 44/67) 

ا�ـْیَش	َُكی	َْملَو	ُلَْبق	ْنِمُ	هَانَْقلَخ	اََّنا	ُناَسْنِْالا	ُرُكَْذی	َالََوا 	
Eve lâ yeżkuru-l-insânu ennâ ḣalaknâhu min kablu velem yeku şey-â(n) 

 

Ve daha önce bir şey değilken insan, Bizim, onu nasıl yarattığımızı düşünmez mi? 
 
Nereden geldiğini düşünen bir insan, nereye gideceğine dair akli bir kıyas yapabilir. Nereden geldiğin 
konusu sağlam olursa, nereye gideceğin konusunda bir iman gelişir. Sebep-sonuç ilişkisi akıl böyle 
çalışıyor. Nereden geldiğin muallakta olursa, nereye gideceğin de muallakta olur. İnsan olmanın gereği, 
sorgulayarak kıyas yapabilmektir. Ancak burada insan olma potansiyeline ihanet söz konusudur. Zira 
sadece sorgulama aşamasında kalmış, kayıs yapıp bir üst aşamaya çıkamamıştır. Bunun sebebi , şeytani 
duyguları olmasıdır. Bunuda aşağıdaki ayetten okuyoruz. 
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(Meryem 44/68) 

ۚاNیِثِج	َمَّنَھَج	َلْوَح	ْمُھَّنَرِضُْحَنل	َُّمث	َنی۪طَایَّشلاَو	ْمُھَّنَرُشَْحَنل	َكِّبَرََوف 	
Feverabbike lenahşurannehum ve-şşeyâtîne śümme lenuhdirannehum havle 

cehenneme ciśiyyâ(n) 
 

Öyle ise, Rabbine andolsun ki, elbette onları şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız; sonra 
onları diz üstü çökmüş vaziyette cehennemin cevresinde hazır bulunduracağız. 
 
Şeytanlarla birlikte mahşerde toplanacak olanlar cehennemlikler. Cennetliklerin şeytanlarla ne işi 

olabilir. “sonra onları diz üstü çökmüş vaziyette cehennemin cevresinde hazır bulunduracağız. “ 

 

(Meryem 44/69) 

ۚاNیِتِع	ِنٰمْحَّرلا	َىلَع	ُّدََشا	ْمُھَُّیا	ٍَةعی۪ش	ِّلُك	ْنِم	َّنَعِزَْنَنل	َُّمث 	
Śumme lenenzi’anne min kulli şî’atin eyyuhum eşeddu ‘alâ-rrahmâni ‘itiyyâ(n) 

Sonra her milletten, Rahman olan Allah’a en çok asi olanlar hangileri ise onları çekip ayırıcağız. 
 
Merhamet menbaa olan o Allah’ın merhametine talip olmadılar, gittiler azabına talip oldular, öyle bir 
ironi var. “Sonra her milletten, Rahman olan Allah’a en çok asi olanlar hangileri ise onları çekip ayırıcağız. 
“ Demek ki üstteki ayette belirtilen “ diz üstü çöken” ler içerisinde Rahman’a en çok asi olanlar öncelikle 
cehenneme giriyor. 

 

(Meryem 44/70) 

اNیِلِص	اَھِب	ىٰلَْوا	ْمُھ	َنی۪ذَّلاِب	َُملَْعا	ُنَْحَنل	َُّمث  
	

Śumme lenahnu a’lemu billeżîne hum evlâ bihâ siliyyâ(n) 
Oraya atılmaya  daha çok layık olanları elbette biz en iyi  biliriz. 
 
Buradaki “ seleya” kökünden “sıliyyâ” ateşe yaslanmak anlamına geliyor. Yani değersiz bir kamp ateşi 
yaktınız. Odunlar orada yaslıyorsunuz, ateşi güçlendiriyorsunuz. Böylece onların değersiz olduğunu çokda 
önemli olmadıklarını ifade eden bir kelime. 
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(Meryem 44/71) 

ۚاNیِضْقَم	اًْمتَح	َكِّبَر	ىٰلَع	َناَك	ۚاَُھدِراَو	َِّالا	ْمُكْنِم	ِْناَو 	
Ve-in minkum illâ vâriduhâ(c) kâne ‘alâ rabbike hatmen makdiyyâ(n) 

 

Ey tekrar dirilişi inkar edenler! Ve sizden biriniz (bile hariç olmamak üzere hepiniz), illa 
(muhakkak) ona (cehenneme) varacaksınız. (Bu), senin Rabbinin üzerine (aldığı) kesinleşmiş 
bir hükümdür 
 
“ Ey tekrar dirilişi inkar edenler!”, Bu inkar etme, yalanlama, hayatlarıyla tekrar dirilmeyecekmiş gibi 
yaşayanlar, hesap vermeyecek bir hayat yaşayanlar, canları ne istediyse yapanlar “ kastedilmektedir. 
 
“Ve sizden biriniz (bile hariç olmamak üzere hepiniz), illa (muhakkak) ona (cehenneme) varacaksınız.” 
Burada, sizden hepiniz ayetine, müminleri de katıyorlar, fakat bağlam cehennemliklerden bahsediyor. 
Yani cehennemliklerin hepsinin oraya atılıcağından, son durağın cehennem olduğundan 
bahsetmektedir. Bu ayetin iman edenlerle bir alakası yoktur. Bağlamdan koparırsanız herşeyi söyletirsiniz 
Kur’an’ı Kerim’e 
 
“(Bu), senin Rabbinin üzerine (aldığı) kesinleşmiş bir hükümdür.” Allah, hükmünü önceden koyuyor. Diyor 
ki : “ Ben, böyle böyle yaparsanız sizi cehenneme koyarım.” bitti. 

 

 

(Meryem 44/72) 

اNیِثِج	اَھی۪ف	َنی۪مِلاَّظلا	َُرَذنَو	اَْوقَّتا	َنی۪ذَّلا	يَِّجُنن	َُّمث 	
Śumme nuneccî-lleżîne-ttekav veneżeru-zzâlimîne fîhâ ciśiyyâ(n) 

 

Sonra biz, Allah’tan sakınanları cehennemden uzak tutarız; zalimleri de diz üstü çökmüş olarak 
orada bırakırız. 

 Sonra takva sahiplerini kurtaracağız. Yani mahşer alanından alacağız. Nereye? Cennet için, ödül için, 
ikram için. 

 Dolayısıyle takvalıların cehennemden veya cehennemin dış ceperinden değil, mahşer alanından ödül 
için uzaklaştırılması söz konusudur. Bu ayrım aslında dünyada yapılan sınıflamanın sonucudur. Rabbimiz 
neden böyle sınıflara ayırdı. Çünkü bu adamlar dünyada kendilerine sınıflar oluşturdu, kast sistemi 
oluşturdu. 
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(Meryem 44/73) 

 

ُنَمٰا	َنی۪ذَّلِل	اوَُرفَك	َنی۪ذَّلا	َلَاق	ٍتَانَِّیب	َاُنتَایٰا	ْمِھَْیلَع	ىْٰلُتت	َاذِاَو اNیَِدن	ُنَسَْحاَو	اًمَاقَم	ٌرْیَخ	ِنَْیقیَ۪رفْلاَُّیا	ۙاوٓ 	
Ve-iżâ tutlâ ‘aleyhim âyâtunâ beyyinâtin kâle-lleżîne keferû lilleżîne âmenû eyyu-

lferîkayni ḣayrun mekâmen veahsenu nediyyâ(n) 
 

Ve âyetlerimiz, onlara beyan edilerek okunduğu zaman, hakikati örtenler (kâfirler)inananlara dedi 
ki. “İki gruptan hangisi makam bakımından daha hayırlı ve meclis bakımından daha güzel? 

 Yani bu gruplamayı siz yaptınız. Bunun misliyle cezalandırılıyorsunuz. Sizi de biz grupladık. Onlar diyorlardı 
ki Peygamberimiz zamanında, şunlara bak bir tarafta kodamanlar, bir tarafta fakirler, bir tarafta miskinler 
bunların hangisi daha hayırlıdır diyorlardı. Saçma sapan dışa bakan bir kıyas sonucunda bu cezaya 
çarptırılıyorlar. 

 

 (Meryem 44/74) 

ًایْءِرَو	ًاثَاَثا	ُنَسَْحا	ْمُھ	ٍنَْرق	ْنِم	ْمَُھلَْبق	َانَْكلَْھا	ْمَكَو 	
Vekem ehleknâ kablehum min karnin hum ahsenu eśâśen veri/yâ(n) 

 

Onlardan önce, mal ve görünüş bakımından daha güzel nice nesiller helâk ettik. 

Mekke müşrikleri kendilerinin onlardan daha değerli ve üstün olduklarını iddia ediyorlardı. Üstünlüğü 
makam ve mevkide üst başta arayanların tipik değerlendirmesi budur. Allah insanları elbiseleri ve dış 
görünüşleri ile değil takvası ile değerlendirir 

“ Şüphesiz, Allah katında en değerliniz O’na karşı gelmekten en çok sakınanızdır.” (Hucurat 13) 

Dünyalıklar ile övünmek aslında geçici olanı üstünlük kriteri olarak belirlemektir. Geçici olan geçtiği 
zaman fani olduğu zaman senin üstünlüğün de bitmiş oluyor. Kişinin kendi değerini ona bağlaması geçici 
olanın helakı, yok olması ile sona erecek ve hiçbir şeyin o kişinin elinde kalmayacağını gösteren en önemli 
göstergedir. Bunu bile bile gecici olanla övünüyorsun. Gerek yok. Geçici olan geçti mi övünülecek 
birşeyin kalmıyor. 

 Buradaki “helak” hemen kavimlerin helakı olarak anlıyorlar. Burada bahsedilen nesillerin helakı. Bir kişinin 
ölmesi de onun helakıdır. Bir düzenin bütünlüğünün bozulması da helakıdır. 

 Mal gibi gençlik ve sağlıkta geçici birer emanettir. Geçmişte yaşamık sağlıklı, zenginler şimdi birer kemik 
yığınından başka birşey değildir. 
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 (Meryem 44/75) 

 

ا	اَّمِاَو	َبَاَذعْلا	اَّمِا	َنُودَعُویاَم	اَْواَر	َاذِا	ٓىّٰتَح	ۚاNدَم	ُنٰمْحَّرلاُ	َھل	ُْددَْمیَْلف	َِةلَالَّضلا	يِف	َناَك	ْنَم	ُْلق
َةَعاَّسل ًادْنُج	َُفعَْضاَوًاناَكَم	ٌّرَش	َوُھ	ْنَم	َنوَُملَْعیََسف	ۜ 	

Kul men kâne fî-ddalâleti felyemdud lehu-rrahmânu meddâ(en)(c) hattâ iżâ raev mâ 
yû’adûne immâ-l’ażâbe ve-immâ-ssâ’ate feseya’lemûne men huve şerrun mekânen 

veed’afu cundâ(n) 
 

De ki: “Kim dalâlette ise onlar vaad olunan azabı ve o saati görene kadar Rahmân, onlara uzunca bir 
mühlet verir. “Böylece kimin mekanen daha şerli ve ordusunun daha zayıf olduğunu yakında bilecekler. 

 Allah hem kullarını düşünüp akletmeleri için uzun bir süre tanır hem de insanlık ailesine son saate kadar 
uzun bir mühlet verir. O yüzden bilgimiz, tecrübemiz, teknolojimiz hep bu aktarımla artıyor. 

 Yukarıdaki ayette müşrikler bir kıyas yapmıştır. Rabbimizde mucizevi olarak zayıf ve yoksul, köle olarak 
gördükleri insanların henüz dünyada iken son saatten önce galip geleceklerini, bir ordu kuracaklarını ve 
onları yeneceklerini müjdeliyor. Mekke’nin 6.yılında biz bunu okuyoruz. Bir tarafta Mekkeli kodamanlar, 
bir tarafta üstü başı yırtık, fakir, köle Müslümanlar. Allah diyor ki: “ Bunlar yakında görecekler, kimin orduları 
daha üstün.” Ortada ordu falan yok, Rabbimiz gaybi olarak bir bilge vermektedir. 

 

(Meryem 44/76) 

اNدَرَم	ٌرْیَخَو	ًاباََوث	َكِّبََردْنِع	ٌرْیَخ	ُتاَحِلاَّصلا	ُتَایِقَابْلاَو	ًۜىدُھ	اَْوَدتْھا	َنی۪ذَّلاُ	ّٰ�ُ	دیَ۪زیَو 	
Veyezîdu(A)llâhu-lleżîne-htedev hudâ(en)(c) velbâkiyâtu-ssâlihâtu ḣayrun ‘inde 

rabbike śevâben veḣayrun meraddâ(n) 
 

Ve Allah, hidayette olanların hidayetini arttırır. Bâki olan salih ameller, Rabbinin katında sevap 
bakımından daha hayırlı ve dönüş bakımından da hayırlıdır. 

 Hidayette olmak yetiyormuy muş? Yetmiyormuş. “Hidayette olanların hidayetini arttırır”.Hidayette olanın 
hidayeti de azalabilir. Yani ben hidayetteyim diye, kurtuldum diye öyle kendini garantilemiş görmek 
kadar sıkıntılı bir durum yok. Adam hatta en iyi bildiği konuda zaafa düşmüş olabilir. Yani bu konuda ben 
üstüme adam tanımam dediği halde, çok büyük bir zaafiyet, çok büyük bir eksiklik gösterebilir. O yüzden 
özellikle iyi olduğumuz yerlerde dikkatli olmalıyız. Şeytan sizi sizin zaafınızdan vurur. Ama zaafınızıda çok iyi 
gösterir ki tedbir almayasınız. 

 “Baki olan salih ameller”; Rabbinin katında sevap bakımından daha hayırlı ve dönüş bakımından da 
hayırlı. “Sevaben ve meredden dönüş demektir. Sevap Allah’ın katındaki karşılığı, meredden ise 
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dünyadaki yaptığınız salih amelin size dönüşüdür. Yaptığınız ıslah edici amel neden bakidir? Hem 
dünyada size döner, hem de Allah’ın katında size döner. 

 Yukarıda yapılan zengin ve yoksul ayırımını düşünün. Zenginler ve yoksullar. Bu ayet aslında bu zihniyeti 
sözün bittii noktayı bize ifade ediyor. Baki olan servet, gençlik, güzellik veya güçlü bir gruba, cemaate 
mensup olmak değil, baki olan salih ameller imiş. Yani insanlığın, tüm canlıların yararına ortaya neler 
koyuyoruz onlarmış. Senin servetin gider, gençliğin gider ama salih amellerin gitmez diyor Yüce Rabbimiz. 

 Buradaki “ ehtedev” sözcüğü doğru yolu bulmak, yol göstermek manasına gelen “huda” dediği 
“hidayet” kelimelerinden türemiş bir kelimedir. Bir fiil. Bu fiilin mastarı olan “ihtedev” ise gerçeğe ulaşmak, 
doğru yolu bulmak anlamına gelmektedir. Doğru yolu bulmak kadar, o yolda kalabilmek te çok 
önemlidir. O yüzden Rabbimiz hidayette olanların hidayetini arttırmaktan bahsediyor. O yüzden biz fatiha 
suresinde “ Bizi sırate müstakim üzere yap”. Neden ? Sen zaten sıratel müstakim üzeresin. Sıratel müstakim 
üzerinde olmak yetmez. O yolda kalıp, ilerlemek gerekir. 

 Sevap kelimesi üzerinde biraz duralım; sözlükte dönmek, eski haline dönüş yapmak anlamındaki “ sev” 
sevaben kelimesinden türeyen “sevap” terim olarak iyi amelin ahirette mükafatını ifade ediyor. 

 Ayetin sonundaki “ meredden” kelimesi dönüş noktası neticesi manasına geliyor lügatta. Rab katında 
ahirete bakan yönü sevap olarak zikredilirken, dünyada ıslah edici amel yapanların , toplumu 
düzeltmeye çalışanların emeklerinin kendilerine döneceği , dünyevi neticesinide burda bu kelime ile 
Rabbimiz bize ifade etmiş oluyor ve bunların daha hayırlı olacağını belirtiyor. Bozgunculuk yani ifsad için 
uğraşanlardan veya hiçbir şey yapmadan oturanlardansa salih amel üretenlerin Allah katında ve 
dünyada iken çok daha hayırlı geri dönüşler alacağı hayrın iki kez tekrarlanması ile vurgulanmaktadır. 

 

(Meryem 44/77) 

ًۜاَدلَوَو	ًالاَم	ََّنَیتُوَال	َلَاقَو	َانِتَایٰاِب	ََرفَك	ي۪ذَّلا	َتَْیاََرَفا 	
Eferaeyte-lleżî kefera bi-âyâtinâ vekâle leûteyenne mâlen veveledâ(n) 

 

Ayetlerimizi örterek : “Bana mutlaka mal ve evlat verilecektir .” diyeni gördün mü? 

 Ayetlerimizi örterek yani küfrederek, yani kâfir olanlar ne diyorlar? “Bana mutlaka mal ve evlat 
verilecektir.” İki gruptan dünyada zengin olanlar, etrafı geniş olanlar şu zanna kapılmışlar. Allah beni 
seviyor, sevdiği için ben bu dünyada zenginim. Ahirette de verecek. 

 Sen boş konuşuyorsun Allah beni sevmese neden size üstün kılsın. Sizin efendiniz olayım. Size 
hükmedeyim. Bir elim yağda bir elim balda yaşıyayım. Böyle bir kıyas yapıyor zengin adam. Ve diyorki: 
“Bana mutlama mal ve evlat verilecektir.” Birde buna gördünüz mü? Diyor. Bu tip zihniyet günümüzde 
de olabilecek bir zihniyet. Dünyada zengin olanlar kendilerini şanslı görür, şanslı görenler eğer bu şansı 
Allah’a inanıyorsa, yaratıcıya bağlar ve Yaratıcı’da kendi değerinin çok üstün olduğunu zanneder. Bu tip 
insanlığın ortak doğruları olan bazı işaretleri bile reddedecek kadar hakikatin üstünü örtmeye şartlanmıştır. 
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 Misal hiçbir şeyin kendiliğinden olmadığı hakikatini Kabul eder bu tip. Hiçbirşey kendiliğinden olmaz der. 
Ama göklerin ve yerin kendiliğinden yaratıldığını iddia eder. 

 Buradaki “ E reeayte” gördün mü? Sorusuda önemli. Bu tip her zaman ve zeminde olan bir zihniyeti ifade 
eder. Ayette mal ve evlat verilen kendisini ayak takımından üstün gören zihniyetin deşifresi söz konusudur. 
Yaptığı ifsad, zulüm ve haksızlığa ragmen ne diyor? “Kendi enfüs ve afakında delil ve işaretlere şahit 
olmasına ragmen, Hala haksızlık ve zulümlerin de ahirette ona ödül olarak döneceğini iddia edecek 
kadar akıl tutulmasına kapılmış bir tiptir. 

 Bir savaş suçlusunun savaştan sonra “üstün hizmet” madalyası beklemesine benzer. Bu adaletsizlikler 
beşeri sistemlerde olabilir, ancak Allah’ın katında olması söz konusu değildir. Herkes ne ekerse onu biçer. 

 

(Meryem 44/78) 

ًۙادْھَع	ِنٰمْحَّرلاَ	دْنِعَ	ذَخَّتا	َِما	َبَْیغْلا	ََعلََّطا 	
Ettale’a-lġaybe emi-tteḣaże ‘inde-rrahmâni ‘ahdâ(n) 

O, gayba vakıf mı oldu, yoksa Rahmân’ın katında bir ahd mi aldı? 

 Bu tarz kendini kurtulmuş gören, kendini cennetlik gören gayba vakıf mı oldu, yoksa Allah ile bir sözleşme 
mi yaptı. Bu tip ahiretteki konumu ile alakalı kesin net hükümler vererek her daim kendini üstün ve değerli 
gördüğünü ifade ediyor.  

Bunun altında yatan psikolojik sebep kibirdir, üstünlük duygusu. Yav benim gibi bir adam hiç yanar mı? 
Kendine ve yaptıklarına toz kondurmadığını göstermektedir bu ifadeler. Kim kendini garantilemiş 
görüyorsa, aslında bu tipin derecekesine düşmüştür. Bakın günümüzde bazı cemaatlere, gruplara, Kur’an 
ehli olanlara. Kendinizi cennetlik görmeyin, kendinizi garantilemiş görmeyin, kendinizi Rahmanla bir 
ahidleşmiş, bir sözleşmiş gibi görmeyin. 

Eğer kişi kendini böyle görürerse kendi görüşü Allah’ın muradı ilahisi olur,ayetlere dayansa bile. Sonuçta 
benim yorumuma katılmayan kişileri tekfir ederim ve cehenneme tıkarım. Çünkü ben cennetliğim. Benim 
sevmediğim adaman cennette ne işi var. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Meryem 44/79) 

ۙاNدَم	ِبَاَذعْلا	َنِمُ	َھل	ُّدَُمنَو	ُلُوَقی	اَم	ُُبتَْكنَس	َّۜالَك 	
Kellâ(c) senektubu mâ yekûlu venemuddu lehu mine-l’ażâbi meddâ(n) 

 

Hayır! Onun söylediklerini yazacağız. Ve ona, azabı uzattıkça uzatacağız. 

 Rabbimiz bu tür bakışa diyorki “kella” hayır kesinlikle böyle bir şey yok. Sadece amellerini değil “ onun 
söylediklerini de yazacağız. Ve ona, azabı uzattıkça uzatacağız.” Demek ki bu kişinin azabı dünyada 
başlıyormuş. 

 Kendini garantilemiş gören biri, azabı dünyada başlarmış. Başkalarını ötekileştirerek,şeytanlaştırarak bir 
düşman ortamı oluşturuyorsun zaten. Yaşadığın dünyayı cehenneme çeviriyorsun zaten. 

Ayetteki “kellâ” kendisinden önceki cümleyi reddediyor, kendisinden sonra gelen cümleyi onun yerine 
tahsis ediyor. 

Ayette sadece amellerin değil, sözlerin de kayıt altına alınacağı yazılıyor. Yani ağzımızdan çıkanın 
kulağımızın duyması lazım. Yav beni onu söyledim ama şaka olarak söyledim. Benim aslında öyle bir 
niyetim yoktu! Müslüman adam ağzına sahip çıkmalı. 

 Yandıktan sonra çıkacağını düşünmek “kelime-i tevhid-i “ söylediği için ergeç cennete gireceği zannına 
kapılmak kişiyi günaha karşı bir lakayatliğe götürüyor, ayrıca fedakarlık isteyen salih amellere karşı da bir 
ilgisizliğe sevk ediyor.  

Yav ben Kur’an’ı Kerim’i hak kitap tanımışım, peygamberi tanımışım, Allah’ı biliyorum, cennet-
cehenneme iman etmişim, tamam daha artık. Gibi bir düşünce insanı hem günaha karşı lakayatliğe 
götürür, salih amel işlemek içinde tüm yakıtınızı, motivasyonunuzu kaybettirir. O yüzden lütfen kendimizi 
cennetlik görmeyelim. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Meryem 44/80) 

ًادَْرف	َانیْ۪تَأیَو	ُلُوَقی	اَمُ	ُھثَِرنَو 	
Veneriśuhu mâ yekûlu veye/tînâ ferdâ(n) 

 

Ve onun söylediği şeylere, Biz varis olacağız. Ve o, Bize fert olarak gelecek. 

 Ferdi hesap verme hakikati surenin 73.ayetindeki iki grubun hangisi makam bakımından daha hayırlı, 
meclis bakımından daha güzel , yamuk bakışa bir reddiye olarak devam ediyor. 73.ayetteki yamuk bakışı 
80.ayete kadar Rabbimiz örnekleri ile anlatıyor bize. 

 Grup halinde güçlü, zengin olmakla övünenler şahsiyeti değil sınıfı temel alarak elit takıma girmek için 
her türlü yalakalığı ve sahtekarlığı yaparlar.Çünkü kendinizi o mahalleye, o siteye attınız mı, o arkadaş 
grubunun içine girdiniz mi tamam. Siz üstünsünüz. Siz ne yapmış oldunuz üstünlüğü gecici olana bağlamış 
oldunuz. Gecici olan geçtimi sizin üstünlüğünüzde bitti. 

Rabbimiz toplu değil, bireysel olarak hesap soracağından bahsetmektedir, bu ayette. Bu ayet şu 
yanılgıyada bir cevap hükmündedir. “ Çoğunluk her zaman haklıdır” bu çok büyük bir yanılgıdır. Diyanete 
soruyorlar niye böyle yapıyorsun? Biz diyor çoğunluğa tabii oluruz. 

 “Bu kadar alim geldi geçti, bunların dediği yanlış ise, günahı onların boynuna” gibi bir zihniyeti de bu 
ayet boşa çıkarmıştır. Çünkü hiçkimse bir başkasının günah yükünü yüklenmez. 

 Hakikatten yana olmanın, yalnız kalma gibi bir bedeli olduğunuda düşünmek lazım. Hakikatten yana 
olacaksanız yalnız kalmayı göze alacaksınız. 

 

(Meryem 44/81) 

ۙاNزِع	ْمَُھل	اُونوَُكیِلً	ةَھِلٰاِ	ّٰ�	ِنُود	ْنِم	اُوذَخَّتاَو 	
Vetteḣażû min dûni(A)llâhi âliheten liyekûnû lehum ‘izzâ(n) 

 

Ve onlar, kendilerine izzet olsun diye Allah’ın astında  ilâhlar edindiler. 

Grublaşmanın, cemaatleşmenin, Allah’a yakin velilerin yanındaki kurtulmuş fırkaların içinde olmanın 
sebebi neymiş? İzzet ve şeref kazanmak. Meryem suresi hepsini Hz. İsa’nın ilahlaştırılmasına kadar 
götürecek. 

 İzzet insanın yenilmesine neden olan herşeydir. Bu da onun hakkında üstünlük, şeref, haysiyet, kuvvet ve 
güç sahibi olmayı ifade eder. Kişinin şerefinin yüceliğini ve değerini anlatan bir ifadedir. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 İzzeti başka yerde aramak zillettir. Rabbimiz bundan bahsetmektedir. Zilletin sonu zelil olarak 
cehennemin etrafında dizüstü çökmektir. 

 Bu grubu neden böyle yaptı, çünkü bunlar izzeti başka şeylerde aradılar. İzzeti dünyalıklarda, zenginlikte 
aradılar. Allah Resulüne inananlarla kendini kıyas etti. 

 Kula kulluğun bir sebebi, kul olunan kişinin çok itibarlı, çok izzetli, çok şerefli,haddinden fazla üstün 
olduğunu düşünmektir. Bir sürüye ait gibi davranmanın, çoğunluktan yana olmanın , ataları körü körüne 
takip etmenin en önemli sebebi de budur. Onları aşırı yüceltme. Bu izzetten pay almak için, itibar ve 
haysiyetlerini kaybetmek pahasına bu insanlara kul köle olurlarda farkında bile olmazlar. 

 İzzeti şah damarından yakın olanda değil de, uzaklard aramak işte budur. İzzet istiyorsan kendine bak, 
özüne dön. 

Izzeti başka yerde aramanın yolu; bu kul olmayan kişilerin aciz olduklarını, zavallı olduklarını düşünmektir. 
Kullara ibadet edercesine saygı ve tazimle bulunulur. Önlerinde iki büklüm olunur ve sürekli onlardan 
methiyeler sunularak medet beklenir. 

 

(Meryem 44/82) 

۟اNدِض	ْمِھَْیلَع	َنُونوَُكیَو	ْمِھَِتدَابِعِب	َنوُُرفَْكیَس	َّۜالَك 	
Kellâ(c) seyekfurûne bi’ibâdetihim veyekûnûne ‘aleyhim diddâ(n) 

 

Hayır, onların ibadetlerini inkâr edecekler. Ve onlarla zıtlaşacaklar. 

 Onların ibadetlerini inkâr edip,zıtlaşacaklar öbür dünyada. Ama bu zıtlaşmayı bu dünyada yapmaları 
gerekirdi. Dünyada yapsaydın hem ona hem sana hayır dua olurdu. Bu zıtlaşmayı ahirete bırakmayın, bu 
adamlarla bir sorgulama yapın. 

 Bu zıtlaşma ve inkarın dünyada olması kişiye şahsiyet kazandıran bir tevbe kapısı açacaktır. 

 Rabbimiz iş işten geçmeden bu ihtilaf, zıtlaşma ve sorgulamanın gerçekleşmesi gerektiğine dair bir 
göndermede bulunmaktadır. 

 Bu da ibadet edercesine kutsallaştırılan otoritelerin aciz olduklarını, yanılabilecekleri ihtimaliyle tekrar 
sorgulanmaları gerektiğine dairdir. 

 İtibar kazandırıcağı düşünülen sosyal çevrenin inancıda kişiyi etkileyebilir. Böyle kültür ve inanç 
çevresinde kişinin inanç ve iradesi kalmamakta , kişi akan bir nehire kapılan çer-çöp gibi o kültürel sosyal 
çevrenin akışında kayıp bazen şirke bile batmaktadır. O yüzden sadece şahısları değil, toplumu, kültürü 
de bu gözle değerlendirmek gerekir. 

 Kazanılan sahte itibar, kişinin izzet ve şerefini götürmekte kalmayıp sonsuz hayatınıda etkiliyor. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Meryem 44/83) 

ََّنا	ََرت	َْمَلا ۙاNَزا	ْمُھُّزَُؤت	َنیِ۪رفاَكْلا	َىلَع	َنی۪طَایَّشلا	َانْلَسَْرا	آ 	
Elem tera ennâ erselnâ-şşeyâtîne ‘alâ-lkâfirîne teuzzuhum ezzâ(n) 

 

Hakikati örtenlerin üzerine, kışkırttıkça kışkırtan şeytanları , nasıl gönderdiğimizi görmedin mi? 

Hakikati örtenlerin üzerine, kışkırttıkça kışkırtan şeytanları, nasıl gönderdiğimizi görmedin mi? Ey 
Muhammed. 

 Şeytanlar dünyada gönderiliyormuş. Ve bunu da Allah Resulü gözlemliyormuş. Biz de gözlemleyebiliriz. 

Rabbimiz bu dünyada olan ve gözlemlenen bir vakadan söz ediyor. Buradaki “ ezzâ” kelimesi kışkırtmak 
ve teşvik etmek manasındadır. Şeytan bir varlık değil, bir sıfat yani vasıf. Bu sıfat ve vasfı kim üzerinde 
gösteriyorsa o şeytanlaşıyor.İblis bir varlıktır, şeytan bir vasıftır. 

Mesela cimrilik gibi düşünün. Cimrilik bir varlıkmıdır.Bir kişimidir. Bir şahısmıdır.Burdada öyle kötülüğü üzerine 
sıfat olarak almış insanlar nasıl toplumun kabarması için toplumu kışkırtıyor, kötülük nasıl kötülükleri 
doğuruyor görmedin mi diyor Allah Resulüne. 

 

(Meryem 44/84) 

ۚاNدَع	ْمَُھل	ُُّدَعن	اَمَّنِا	ْۜمِھَْیلَع	ْلَجَْعت	ََالف 	
Felâ ta’cel ‘aleyhim(s) innemâ ne’uddu lehum ‘addâ(n) 

 

Artık onlar ile alakalı aceleci olma!  Muhakkak onlar için tek tek sayıyoruz. 

Yani hesap kesici olma. Hesap sorucu olma. Tebliğ etmek sana, hesap sormak Bana düşer demiş oluyor 
Rabbimiz. 

 Burada tek tek sayılan bu insanların yaptığı kötülüklerdir. Allah’ın cezalandırmada acele etmeyip halim 
oluşu, kesinlikle yapılan kötülüklerden gaflet içinde olduğu manasına gelmemektedir. O halimdir mühlet 
tanımaktadır. Yaplan kötülükleri de unutmuş değildir. Burada yapılan kötülükler 94.ayette tek tek 
sayılmaktadır. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Meryem 44/85) 

ًۙادْفَو	ِنٰمْحَّرلا	َىلِا	َنی۪قَّتُمْلا	ُرُشَْحن	َمَْوی 	
Yevme nahşuru-lmuttekîne ilâ-rrahmâni vefdâ(n) 

O gün muttakileri, Rahmân’ın huzurunda seçkin konuklar olarak haşredeceğiz. 

İşte bizim “dizleri üzerine çökenler” müslümanlar dediğimiz ayetin delili budur. Buradaki “vef” kelimesidir. 
Bu kelime seçkin değerli konukların bir yerde ağırlanması manasına gelmektedir. Seçkin değerli konuklar 
hiçbir zaman dizüstü çökmüş olarak cehennemin etrafında bekletilmez. 

 Rabbimiz bu ayette yine şahıstan ziyade takvalı davranışı öne çıkarmıştır. 

 

(Meryem 44/86) 

ًۢادْرِو	َمَّنَھَج	ىٰلِا	َنی۪مِرْجُمْلا	ُقوَُسنَو 	
Venesûku-lmucrimîne ilâ cehenneme virdâ(n) 

 

Ve mücrimleri (suçluları), susamış olarak cehenneme sevkedeceğiz. 

Mücrim; suç biriktiren, cürüm işleyen suçlu demektir. Demekki Rabbimiz sosyal hayatta birine karşı suç 
işleyenleri susamış olarak cehenneme sevk ediyor. 

Buradaki “vird” kelimesi; susayarak su başlarına varan hayvan sürülerini ifade ediyor. Özetle izzeti 
kalabalıklarda, çoğunlukta , cumhurda arayanlar hakikate susayacaklardır. Değerli konuklar gibi özne 
bir şahsiyet değil, sürü gibi cehenneme sürüleceklerdir. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Meryem 44/87) 

ًۢادْھَع	ِنٰمْحَّرلاَ	دْنِعَ	ذَخَّتا	ِنَم	َِّالاَ	ةَعَافَّشلا	َنوُكِلَْمی	َال 	
Lâ yemlikûne-şşefâ’ate illâ meni-tteḣaże ‘inde-rrahmâni ‘ahdâ(n) 

Rahmân’ın katında, ahitleşenden başkası şefaate sahip olamaz. 

Meryem suresinin çok önemli ve yanlış anlaşılan bir ayetidir. Bunu kelime kelime üzerinde durarak tefsir 
edeceğiz. 

lâ yemlikûne  : malik olmayacaklar, sahip olmayacaklar 

eş şefâate  : şefaat 

illâ men  : bazı kişiler, kimseler 

ittehaze  : edinmek, birşeyi üstüne almak 

inde er rahmâni : Rahmân'ın indinde (katında) 

ahden   : ahd yapanlar, sözleşenler, söz alanlar 

Neden sahip diyoruz. Çünkü burada “malik” geçmiş. Malik sahip demektir.” Melik” ise yöneten, tasarruf 
hakkı elinde olan demektir. 

 Şefaate melik olmak; şefaat yetkisi ile insanlara şefaat edebilmek demektir. 

 Şefaate sahip olmak (Malik olmak); O şefaatle cennete gitmek demektir. 

 Ayet aslında çok açık, Yani Allah’ın şefaatine nail olmak, bu şefaati haketmek cennetlik olmak demektir. 

Allah’ın katında söz almak, konuşma izni almak değildir. Öğretmenim konuşabilir miyim? gibi haşa böyle 
birşey yok. Allah’ın katında söz almak değil, Allah’ın katında ahidleşmek. Allah’ın ahdi nedir? Ey kulum! 
İman eder, salih amel işlersen seni cennete koyacağım. Allah’ın sözü bu. Bu söze mutabık kalırsanız, Allah 
ile ahidleşmiş oluyorsunuz. İman dediğimiz konu, ahde vefa göstermektir. Ahidleşmeye siz vefa 
gösterirseniz, gideceğiniz yer cennettir. Nasıl gidiyorsunuz? Allah’ın şefaati ile. 

Allah katında söz alan çok yanlış bir mealdir. Şefaate nail olmak, şefaati haketmektir. 

Şefaat kelimesi; Şef kelimesinden geliyor, anlamı da birşeyi benzeri olan şeyle yanyana 
getirmek,eklemek. Sözlük ise bir kimsenin bağışlanmasını istemek, başkası adına yardım istemek, dua 
etmek, rica etmek, aracılık etmek gibi manalara gelmektedir. 

 Kur’an’da müşriklerin Allah ile kul arasına gireceğini iddia ettikleri her türlü şefaat anlayışı olumsuz formda 
gelmiş ve reddedilmiş. Burada da “La” ile reddedildi. 

 Bu ayette olduğu gibi olumsuz bir cümle ile ifade edilmiştir. Biz Müddesir suresi 48.ayetinde detaylı bir 
şekilde incelenmiştir. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Ayette hiçbir melek, peygamber, veli , aziz şefaat edemez. Her kes sadece Allah’ın şefaatine mazhar 
olur, denmiş oluyor. 

 Peki delilimiz nedir? 

Secde suresi 4 : “ O’nun dışında (Alemlerin Rabbi) sizin ne dostunuz ne de şefaatciniz var.” Şefaate malik 
olmak başka bir şey, şefaate melik olmak başka birşey. Lütfen şefaati Allahl’ta arayalım. 

 

(Meryem 44/88) 

ًۜاَدلَو	ُنٰمْحَّرلاَ	ذَخَّتا	اُولَاقَو 	
Ve kâlû-tteḣaże-rrahmânu veledâ(n) 

 

Ve dediler ki : “Rahmân, bir çocuk edindi.” 

 Bu ayetin “şefaat” ile ne alakası var? 

 Hz. İsa hristiyanlara şefaat edecek. O yüzden Allah’ın oğlu deyip ilahlaştırıyorlar. O yüzden onu kurtarıcı 
olarak görüyorlar. Meryem Suresinin 87 ve 88. Ayetini birlikte okumak gerekir. 

Şefaat ayetinden sonra Allah’ın bir çocuk edinmediğinin ifade edilmesinin muazzam bir manası 
bulunmaktadır. Bununla hem kurtarıcı olarak görülen Hz. İsa’nın hesap günü kendisini sevenlere şefaat 
edip cehennemden çıkaramayacağı net bir şekilde ortaya konmaktadır. Hem de kutsallıktan pay alan , 
alma iddiası ile şefaat yetkisini elinde bulundurduğunu iddia eden diğer kullarda bu bakışla 
reddedilmektedir. 

 

(Meryem 44/89) 

ۙاNدِا	ا�ـْیَش	ُْمْتئِج	َْدَقل 	
Lekad ci/tum şey-en iddâ(n) 

 

Andolsun ki siz, çok çirkin bir şey iddia ettiniz. 

 “ Çok çirkin birşey iddia ettiniz” diyor . Neden “ çirkin birşey “ Çünkü bu dünyada kulluktan çıkarıp 
Rableştiren bir iddia. İnsanın kendi şahsiyetini , onurunu yerle bir eden bir iddia. 

 Buradaki “idden” kelimesi Cevheriye göre felaket ve korkunç iş demektir. Hz. İsa’nın Rab olduğunu iddia 
etmek veya bunu inanç haline getirmek azabı hak etmek için yeterli bir sözdür. (Maide Suresi 18)’e göre 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Allah yukarıda ne demişti “ sizin sözlerinizi yazacağız”. Sadece ameller değil, ağızdan çıkan sözlerde 
yazılıyor. Maide 18’e göre bu söz insanı cehenneme götürecek bir söz. 

Maide 73’e göre bu söz sahibini kâfir olarak ilan etmeye yeter bir söz. Tevbe suresi 30’a göre bu söz ağız 
ile gevelenen bir söz. Daha önce kâfir olanların sözlerine benzeyen bir söz. Allah’ın kahrına sebep olan 
bir söz. Şeytanın etkisinde kalarak ifade edilen bir iddia. 

 İsra suresi 40’a göre ; insanı şirke götüren, haddi aşan bir sözdür. Konumuz olan bu ayette de bu sözün 
neye maal olduğunu ,Meryem suresinin 90 ncı ayeti şöyle ifade ediyor. 

 

(Meryem 44/90) 

ۙاNدَھ	ُلَابِجْلا	ُّرَِختَو	ُضَْرْالا	ُّقَشَْنتَوُ	ھْنِم	َنْرََّطَفَتی	ُتاَوٰمَّسلاُ	داََكت 	
Tekâdu-ssemâvâtu yetefettarne minhu vetenşakku-l-ardu veteḣirru-lcibâlu heddâ(n) 

 

Bundan neredeyse semalar (gökyüzü) parçalanacak ve yeryüzü yarılacak ve dağlar çökerek 
yıkılacaktı.  

“ Az kalsın (bu söz yüzünden) gökler parçalanacak ve yeryüzü yarılacak ve dağlar çökerek yıkılacaktı. 
Mürselat suresi 9-10’da okuduğumuz Kıyameti anlatıyor. Az kalsın bu söz yüzünden Kıyamet kopacaktı 
diyor Allah. Yani dev bir asteroid atmosphere girecek gökyüzünü paramparca edecek, onun etkisi ile 
yeryüzünde çok derin depremler ,çatlaklar oluşacak ve oynamaz dediğiniz dağlar bile un ufak olacak. 
Sebep-sonuç ilişkisini görüyormusunuz. Helak bile bir hikmetle bir sırayla anlatılmış. 

 

(Meryem 44/91) 

ًۚاَدلَو	ِنٰمْحَّرلِل	اْوََعد	َْنا 	
En de’av lirrahmâni veledâ(n) 

 

Rahmân’a bir çocuk isnat ettiler diye 

Bir üstteki ayet ile birlikte okuduğumuzda “Rahman’a çocuk isnat etmelerinden dolayı neredeyse “son 
saat” gelecekti. Ama Allah halimdir cezalandırmada acele etmeyendir.Tevbe için mühlet tanıyandır. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Meryem 44/92) 

ًۜاَدلَوَ	ذِخََّتی	َْنا	ِنٰمْحَّرلِل	يَ۪غبَْنی	اَمَو 	
Vemâ yenbeġî lirrahmâni en yetteḣiże veledâ(n) 

 

Ve Rahmân’a çocuk edinmek yaraşmaz. 

Çünkü Allah çocuk edinmez, çocuk yaratır. Çocuk edinmek için bir beşere, bir dişiye ihtiyaç duymaz. 
Zaten erkek mi ki siz böyle birşey diyorsunuz? Baba diyorsunuz? Tüm yaratılan çocuklar Allah’ın değil mi? 

 Bu surede Rahmân esması Rahmân suresine kadar ikinci sırada kullanılıyor. 

 

(Meryem 44/93) 

َِّالا	ِضَْرْالاَو	ِتاَوٰمَّسلا	يِف	ْنَم	ُّلُك	ِْنا ًۜادْبَع	ِنٰمْحَّرلا	يِتٰا	ٓ 	
İn kullu men fî-ssemâvâti vel-ardi illâ âtî-rrahmâni ‘abdâ(n) 

 

Semalarda ve yeryüzünde olanların hepsi mutlaka Rahmân’a kul olarak gelecektir. 

Semalarda ve yeryüzünde olanların hepsi mutlaka Rahmân’a kul olarak gelecektir, oğul olarak değil. 

Kutsal ruh, baba, oğul, veli, evliya üstün sıfatlar sayıyorsunuz bunlarla ilgili, böyle değil. Hepsi istisnasız gök 
ve yer ehli meleğinden tut insanına kadar hepsi kul olarak gelecektir. 

Allah’ın haşa oğlu olarak, velisi, yakını, akrabası gibi değil sadece ve sadece kul olarak Rahmân’ın 
huzurunda tophanacağımızı 93.ayet ifade etmektedir. 

 Kullak için yaratılan ve görünen-görünmeyen, bilinen-bilinmeyen bütün varlıkların tamamı merhameti 
herşeyi kuşatan Rahmânın huzurunda kulluğun hesabını vermek için toplanacak. 
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(Meryem 44/94) 

ۜاNدَع	ْمُھَّدَعَو	ْمُھیٰصَْحا	َْدَقل 	
Lekad ahsâhum ve’addehum ‘addâ(n) 

 

And olsun ki onları, tek tek sayarak kuşattı. 

Toplu olarak gelecekler ama toplu olarak hesap vermeyecekler. 

 

(Meryem 44/95) 

ًادَْرف	ِةَمٰیِقْلا	َمَْوی	ِھی۪تٰا	ْمُھُّلُكَو 	
Vekulluhum âtîhi yevme-lkiyâmeti ferdâ(n) 

 

Ve kıyamet günü , herkes O’na, ferdi olarak gelecek. 

İnsanlar neden diriltilecekmiş? Ferdi olarak Allah’a kulluğun hesabını vermek için diriltilecelermiş. 

 

(Meryem 44/96) 

اNدُو	ُنٰمْحَّرلا	ُمَُھل	َُلعَْجیَس	ِتاَحِلاَّصلا	اُولِمَعَو	اُونَمٰا	َنی۪ذَّلا	َِّنا 	
İnne-lleżîne âmenû ve’amilû-ssâlihâti seyec’alu lehumu-rrahmânu vuddâ(n) 

 

Muhakkak ki iman edip salih amel yapanlar için Rahmân, bir sevgi kılacaktır. 

Burada Rahmân “sevgi yaratacaktır” demiyor, “sevgi kılacaktır” diyor. Sonradan oluşan birşey,şartı nedir? 
Güvenmek, güven vermek, topluma yararlı islah edici ameller yapmak. 

Kur’an’ı Kerim’de sevgiyi anlatan iki kelime vardır. 1) Hb,tohum manasında. Diğeri de  2) Burdaki “vud” 

Hub fıtri sevgi, Allah’ın insanın içine yerleştirdiği sevgi. Bir bebeğin sevimli olması gibi. 

Vud ise sonradan oluşan bir sevgi. 

Allah sünnetini yasasını böyle belirlemiştir. İnsanlara güven veren, faydalı işler yaparsanız onların 
muhabbeti, sevgisini kazanırsınız. 
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(Meryem 44/97) 

اNُدل	اًمَْوق	۪ھِب	َرِذُْنتَو	َنی۪قَّتُمْلا	ِھِب	َرَِّشُبتِل	َكِناَسِلِبُ	هَانْرََّسی	اَمَّنَِاف 	
Fe-innemâ yessernâhu bilisânike litubeşşira bihi-lmuttekîne vetunżira bihi kavmen luddâ(n) 

 

Böylece, takva sahiplerini müjdelemen ve inatçı kavmi uyarman için onu senin lisanınla kolaylaştırdık. 

Kur’an’ın bir müjde ve uyarı olabilmesinin ilk ve olmazsa olmaz şartı kendi lisanımızda anlamakmış. 

Kendi lisanımızda sade anlaşılır bir şekilde Kur’an’ı çevirmek, meallendirmek peygamberin sünneti, 
Allah’ın emriymiş. Senin lisanında kolaylaştırdık. Niye? Muttakilere müjde olsun diye. 

 Benim lisanım türkçe. Nasıl anlayacağım? Nasıl müjdeyi alacağım? 

 Anlaşılmayan bir kitaba uyulamaz. Allah’ın muradı herkesin kendi lisanında Kur’an’ı, vahyi okuyup 
anlamasıdır. 

 “Ludda” çok inatçı demektir. Neden Ludda Kavim; zira anlaşılır olmasına ragmen (anlaşılır olacak ki inat 
olsun, adam anlamıyor inkar ediyor, senin inkarında inkar değil, imanında doğru düzgün bir iman 
değil)anlamadığın bir şeyi ne kadar inkar edebilirsin) insanlığın iyiliğine, faydasına, vahiy, emirler vaaz 
etmesine ve bu hakikatleri kolaylıkla iç aleminde karşılık bulmasına ragmen Kabul edilmemesi sadece 
inatla inkarında ısrarcı olmasından dolayıdır. 

 Sürü psikoloji ile yapılan bu kuru inadında bir sonu var. O kuru inadın sonu ölüm. 

 

(Meryem 44/98) 

اًزْكِرْمَُھل	ُعَمَْست	َْوا	ٍدََحا	ْنِم	ْمُھْنِم	ُّسُِحت	ْلَھ	ٍۜنَْرق	ْنِم	ْمَُھلَْبق	َانَْكلَْھا	ْمَكَو 	
Vekem ehleknâ kablehum min karnin hel tuhissu minhum min ehadin ev tesme’u 

lehum rikzâ(n) 
 

Ve onlardan önce helak ettiğimiz nice nesillerden birini bile hissedebiliyor musun? 

Veya onlardan ufacık bir ses duyabiliyor musun? 

 “ Ve onlardan önce helak ettiğimiz nice nesillerden birini bile hissedebiliyor musun? Ey Muhammed. 

Allah Resulü mezarlığa gidip ölülere “selam aleyküm” dediği zaman onlar dan cevap mı almış. Bakın ve 
onlardan önce helak ettiğimiz, öldürdüğümüz, yok ettiğimiz nice nesillerden bir tanesini bile hissedebiliyor 
musun? Veya onlardan ufacık bir ses duyabiliyor musun? Ayetin bize söylediğine bakın, birde rivayetlere 
bakın. 



 466 
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Kabir azabı çekenleri işitmesi, selam verip selam alması, Miraç’ta Hz. Musa ile konuşması. E ne oldu bu 
ayete göre. Allah Resulü hissetmiyormuş bile daha önce ölenleri. Aynı bizim gibi. Ayet geçmişte yaşamış 
ve vefat etmiş nesillerin ruhaniyeti ve sesiyle hiçbir şekilde bu dünyaya tesir edemeyeceğini ve aynı 
zamanda bunların hissedilemeyeceğini çok açık ve net olarak beyan etmektedir. 

 Hz. Muhammed bile geçmiş nesiller ile ne görüşmüş, ne konuşmuş ne de onları hissedebilmiştir. Onlar 
sanki bu dünyada hiç yaşamamış gibi bir sessizliğe gömülmüştür. Peygamber’in ölülerle konuştuğu, 
onlara selam verip onlardan selam aldığı kabirlerin iniltisini duyduğuna dair bütün anlatımlar, rivayetler 
bu ayet ışığında sahih olmadıkları anlaşılmaktadır. “ Sen kabirlerde olanlara işittiremezsin. (Fatır 22.) 

Hz. Ali’nin bir sözü var. Kabristana gider ve şöyle der : “ Bırakıp gittiğiniz evleri şimdi eller tuttu. Mallarınız 
paylaşıldı bitti. Karılarınızı başkaları nikah etti. Bunlar bizim tarafta olup bitenler. Ah keşke birde sizin tarafta 
olanları öğrenebilseydik, duysaydık, hissedebilseydik. Hz.Ali bilmez, sizin şeyhiniz veliniz bilir. Hz. Ali burada 
ölülerle konuşmuyor, ölüler üzerinden dirilere mesaj vermeye çalışıyor. 

 Allah Resulü’nün de bu şekilde hadisleri var. Allah Resulü şöyle diyor : “Canım kudret elinde olan Allah’a 
yemin ederim ki, onların konuşmalarına izin verilseydi (demekki ölülerin konuşması Allah’ın yasalarına 
aykırıymış) en hayırlı azık Allah korkusudur. Yani haşyetti derlerdi. 

 Allah Resulü Allah’ın yasaları gereği kendisinin ve çevresindekilerin ölülerle herhangi bir irtibata 
geçemeyeceği , onları hissedemeyeceği, onları duyamayacağını hem sahih hadislerinde hem de 
Kur’an’I Kerim’deki açık net ayetlerle ifade etmiştir. 

 

 


