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Doğrusunu Allah bilir… 
 

  
İniş Sırası :71 Tertip Sırası :71 Ayet Sayısı :28 İndiği Yer : Mekke 

 

Mekke döneminde inmiştir. 28 âyettir. Sûrede başlıca, Nûh peygamberin mücadeleleri ve Nûh 
Tufanı konu edilmektedir. Sûre, adını konusundan almıştır. 

Gerek mushaftaki sıralamaya gerekse nüzûl sırasına göre yetmiş birinci sûredir. Nahl sûresinden 
sonra, İbrâhim sûresinden önce Mekke’de inmiştir. 

Mekkî sûrelerin özelliklerini taşıyan Nûh sûresinde iman esaslarıyla birlikte Hz. Nûh’un 
peygamberliği, inkârcılara karşı verdiği mücadele ve tûfan konuları ele alınmakta, Nûh’un 
kendisi ve müminler için yapmış olduğu dua ile sûre sona ermektedir. 

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

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 
 
 
(Nuh 71/1) 
 

. ٌمیَ۪لا ٌبَاذَع ْمَُھیِْتَای َْنا ِلَْبق ْنِم َكَمَْوق ْرِذَْنا َْنا ۪ٓھِمَْوق ىٰلِا اًحُون َانْلَسَْرا آَّنِا  
 
İnnâ erselnâ nûhan ilâ kavmihi en enżir kavmeke min kabli en ye/tiyehum ‘ażâbun 

elîm(un) 
 
Muhakkak ki Biz, Hz. Nuh’u elim azap gelmeden önce kendi kavmini uyarması için 
gönderdik.  
 
“elim azap” ahiretteki azaptır. Tufan sadece bu süreci hızlandıran doğa olayıdır. Kavminin 
suçu neydi? Tufanı hak edecek veya elim bir azaba çarptırılacak kavmin suçu ne olabilir? 
 
İlki Allah’tan başka ilahlar edinmişler. A’raf suresi 59 bize bundan bahsediyor. “Andolsun 
Nuh’u kavmine gönderdik. O zaman şöyle dedi: “Ey kavmim, Allah’a kul olun! (Neden 
Allah’a inanın demiyorda, Allah’a kul olun diyor. Çünkü Allah inançları var. Nuh’tan önce 
Resul’ler gitmiş. Sadece kulluklarında problem var.) Sizin için O’ndan başka ilah yoktur.” 
(uluğuhiyette, ilahlıkta  bir sıkıntı var. Başka ilahlar edinmişler. Onlara kulluk ediyorlar. Bu 
ilahlarının kim olduğunu Nuh suresi 23’te anlatılmaktadır.) 
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(Nuh 71/2) 
 

. ّنِا ِمَْوق َای َلَاق ٌۙنی۪بُم ٌریَ۪ذن ْمَُكل ي۪  
Kâle yâ kavmi innî lekum neżîrun mubîn(un) 

 
Dedi ki: “Ey kavmim! Muhakkak ki ben, sizin için açık bir uyarıcıyım.  
 
 
(Nuh 71/3) 
 

. ِۙنُوعیَ۪طاَوُ هُوقَّتاَوَ ّٰ& اُوُدبْعا َِنا  
Eni-’budû(A)llâhe vettekûhu ve etî’ûn(i) 

 
“Allah’a kulluk edin ve ona sığının ve bana itaat edin!” 
 
Buradaki itaat tufandan kurtulma manasındaki ilahi yönlendirmenin gösterdiğine itaattir. Yani 
“bana itaat edin” demek, gelin gemime binin demektir. Zira bir sonraki ayet bu itaatin 
gerekçesini şöyle açıklamaktadır. 
 
 
(Nuh 71/4) 
 

.  َْول ُۢرَّخَُؤی َال َءآَج َاذِاِ ّٰ& َلََجا َِّنا ۜىcمَسُم ٍلََجا ٓىٰلِا ْمُكْرِّخَُؤیَو ْمُكِبُوُنذ ْنِم ْمَُكل ْرِفَْغی
َنوَُملَْعت ُْمتْنُك  

Yaġfir lekum min żunûbikum veyu-aḣḣirkum ilâ ecelin musemmâ(n)(c) inne 
ecela(A)llâhi iżâ câe lâ yu-aḣḣar(u)(s) lev kuntum ta’lemûn(e) 

 
Sizi takip eden sondan mağfiret etsin ve sizi belirlenmiş bir ecele kadar tahir etsin! 
Muhakkak ki Allah’ın eceli gelince tehir edilmez. Keşke siz bilmiş olsaydınız. 
  
Burada tehir edilecek olan süre, kavmin erkenden çoluk çocuk, genç yaşlı demeden topluca 
helak olmalarıdır. Bunu erteleyebilirsiniz. Ancak Allah’ın tehir edilmeyen eceli ise “eceli 
müsemma”dır. Belirlenmiş, isimlendirilmiş olan yaşlanma ve sonrasında gerçekleşecek tabii 
doğal ölümdür. Allah’ın sünneti gereği olan son, vücudun dayanma kapasitesi. Bu önceden 
belirlenen yasa gereği ertelenemez.  
 
Hz. Nuh’a kavmini afetten kurtarıp yaşayabilecekleri son süreye kadar, eceli müsemmaya 
kadar yaşatma hedefi ve görevi Allah’u Teala tarafından verilmiştir. Bunun yolu o sapık 
inançlardan bunları kurtarmak. Çünkü beş tane puttan bahsedecek Nuh suresi. Bu beş putun 
onları koruyacaklarına inandıkları için eceli müsemmaya kadar yaşayamıyorlar. Fakat bu 
davete icabet Hz. Nuh’un beklentisinin çok altında olmuş. Onu da devam eden ayetlerden 
okuyacağız.  
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(Nuh 71/5) 
 

. ّنِا ِّبَر َلَاق ۙاًراََھنَو ًالَْیل ي۪مَْوق ُتْوََعد ي۪  
	

Kâle rabbi innî de’avtu kavmî leylen ve nehârâ(n) 
 
(Nuh) dedi ki: “Rabbim! Muhakkak ki ben kavmimi gece gündüz davet ettim.” 
 
Buradaki davet kelimesi “de’av e” fiilinden gelen bir mastar olup sözlükte, bir şeye veya yere 
çağırmak, buyur etmektir. Burada bir gönüllülük esastır. Hiçbir zaman zoraki bir şeyde davet 
kelimesi konulmaz. Buradaki davet, eceli müsemmaya kadar kavmin yaşamasına, tufanın 
kopacağı haberinin doğruluğuna ve inşa edilen gemiye davettir. Gelin Rabbim koyduğu 
sünnetle imtihan perdesini sizin hayatınızı kaldırmadan kurtarsın. Nuh’a itatte hepsini kapsıyor. O 
gemiye bindiğin anda, Nuh’un kurallarını kabul ediyorsun demektir.  
 
 
(Nuh 71/6) 
 

. اًراَِرف َِّالا ٓي۪ءآَُعد ْمُھْدَِزی َْمَلف  
Felem yezidhum du’â-î illâ firârâ(n) 

 
Fakat davetim, firarlarından başkasını artırmadı. 
 
Davette firar incelikli bir kullanımdır. Özgürlük ve yaşama fırsatı davet edilenler tarafından bir tür 
tutsaklık, esaret hayatı olarak algılanmış. İnsanı insan yapan sınırlardır. Yoksa hayvandan bir 
farkımız kalmaz. Dizginlenmesi gereken gayri insani isteklerin, nefsani arzuların kontrol öğretisi 
olan davet maalesef şimdi ve gelecekte özgürlüklerin kısıtlanması olarak algılanmakta ve bu 
şekilde lanse edilmektedir.  
 
Kendini kontrol etmek olan İslam’a davet ediyorsun, onlar bunu esaret olarak algılayıp bundan 
firar etmenin yoluna bakıyor.  
 
 
(Nuh 71/7) 
 
. ّنِاَو  اوُّرََصاَو ْمَُھبَایِث اْوَشَْغتْساَو ْمِھِنَاذٰا ٓي۪ف ْمَُھعِباََصا آُوَلعَج ْمَُھل َرِفَْغتِل ْمُُھتْوََعد اَمَّلُك ي۪

ۚاًرَابْكِتْسا اوَُربَْكتْساَو  
Ve-innî kullemâ de’avtuhum litaġfira lehum ce’alû esâbi’ahum fî âżânihim vestaġşev 

śiyâbehum ve esarrû vestekberû-stikbârâ(n) 
 
Sen onları bağışlayasın diye onları ne zaman davet ettiysem, parmaklarını kulaklarına 
tıkadılar; elbiselerine büründüler, direndiler ve kibirlendikçe kibirlendiler.  
 
Sen onları bağışlayasın diye onları ne zaman davet ettiysem, (Bir ilke daha geldi. Allah’ın 
Rahmet ve merhametine davet etmek gerekiyor. Korkutmadan çok sevdirme tarafı var.) 
parmaklarını kulaklarına tıkadılar (bunu fiziki olarak da anlayabiliriz. Amellerinden dolayı bana 
sağır oldular şeklinde de anlayabiliriz. Yaptıklarından dolayı beni bir türlü işitmek istemediler, 
anlamak istemediler); elbiselerine büründüler (duymak istemediler), direndiler ve kibirlendikçe 
kibirlendiler. (Davetçinin en büyük engeli, muhataptaki kibir ve büyüklük hissi, ben bundan daha 
büyüğüm, daha akıllıyım, öğüt mü alacağımdır. Tebliğcinin bu düşünceyi kırması lazım. Bunu 
nasıl yapacak? Sende o kadar üstün değilsin, bak ben de senin ayarındayım) diyerek. 
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(Nuh 71/8) 
 

. ّنِا َُّمث ۙاًراَھِج ْمُُھتْوََعد ي۪  
Śumme innî de’avtuhum cihârâ(n) 

 
Sonra, muhakkak ki ben onları haykırarak davet ettim. 
 
Burada Hz. Nuh tufanın kopacağını, putların hiçbir işe yaramadığını, hakikatleri zaman 
geçirmeden muhataplarına tüm gerçekliği ile haykırarak bildirmiş. Tufan haberini onlara 
meydanlarda bağırarak, çağırarak ilan ettim. 
 
 
 
(Nuh 71/9) 
 

ّنِا َُّمث ۙاًراَرِْسا ْمَُھل ُتْرَرَْساَو ْمَُھل ُتَْنلَْعا ٓي۪  
Śumme innî a’lentu lehum ve esrartu lehum isrârâ(n) 

 
Sonra muhakkak ki ben onlara aleni ve özel olarak gizli söyledim. 
 
Burada da seni bir köşeye çekiyorum, gizli olarak da söylüyorum. Birinde tufan gelecek diye 
toplu duyurma var, birinde ise bireysel davet var. Bireysel daveti herkesin içinde aleni de 
yapabilirsin, davet yaptığın kişi güçlü biriyse yapılan davetten zarar görmez. Ama zayıf biri ise 
ona aleni davet yaparsan, ona zarar verebilirler. Onu korumak için köşeye çekerim gizli davet 
yaparım. 
 
Burada davet yöntemi ve sıralaması anlatılmış. Yani Hz. Nuh tüm davet metodlarını kavmi 
üzerinde uyguladığını bu ayetler ifade ediyor.  
 
Davet duruma göre; sesli, kerhen, meydanlarda aleni duyurarak, insanlar içerisinde korkmadan, 
çekinmeden aşikar olarak yapılır, 9’daki ve gizli, özel, sırlı olarak yapılabilir. Söz konusu insan 
hayatı olduğunda tüm yöntemler sonuna kadar denenmelidir. Ayetteki sıralama bu davetin 
aşamalarını da bize anlatmaktadır. 
 
Şöyle ki; önce tufanın olacağına ve putların kendilerini korumayacağına dair gerçeği yüzlerine 
kerhen haykırmıştır. Buna şiddetle karşı çıkanlara karşı aleni davetini korkmadan devam 
ettirmiştir, davasından geri durmamıştır. Baskı yüzünden şüphe ve tereddütleri olanlara tehdit ve 
baskılardan uzak, belki icabet eden çıkar ümidiyle de onlara özel görüşerek onları korumak için 
davetini gizliden gizliye yapmıştır.   
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(Nuh 71/10) 
 

. ۙاًراَّفَغ َناَكُ ھَّنِا ْمُكَّبَر اوُرِفَْغتْسا ُتُْلَقف  
 

Fekultu-staġfirû rabbekum innehu kâne ġaffârâ(n) 
 
Böylece dedim ki: “Rabbinizden istiğfar edin! Muhakkak ki O, Gaffar’dır.  
 
İstiğfar; korunmayı talep etmek. Dini açıdan alırsak, bağışlanmayı talep etmektir. İstilahi 
manada istiğfar, işlenen bir suçtan veya günahtan kurtulmaktır. Onu arkada bırakmaktır. Tevbe 
ise bu suçun telafisi olan iyiliğe, hayra, güzelliğe yönelmedir. Yani ben ilkönce sigarayı 
bırakacağım ki, sonra sigara ile savaşabileyim. Önce istiğfarımı yapacağım sonra fiili tevbe mi. 
 
Burada istiğfar, ecel-i müsammaya kadar yaşama fırsatını geri çevirip, göz göre göre ölüme 
atlamak ve hakikat karşısında kulaklarını tıkamak, sahte ve zayıf belgelere göz bağlamaları, 
saçma sapan putlara inanmaktan kurtulma istemidir.  
 
Putlara sığınmaktan vazgeçmek istiğfar, gemiye binip tedbir almak ise Allah’ın mağfiretine 
sığınmaktır.  
 
El-Gaffar, hatanın tekrarında bile bağışlayan, kirden, pislikten, günahtan, yanlıştan koruyan 
demektir. Fakat bunun bir şartı var. Bu keyfi bir şey değil. Allah’ın Gaffar oluşunun şartı, hatanın 
tekrarından korunmak için tedbirleri de tekrar etmek gerekir. Eğer bu yapılırsa yağmur, tufan 
olmaktan çıkar, rahmete dönüşür.  

El-Gafur, En büyük günahı bile bağışlayacak potansiyelde olan demektir. 

 
(Nuh 71/11) 
 

. ۙاًراَرْدِم ْمُكَْیلَع َءآَمَّسلا ِلِسُْری  
Yursili-ssemâe ‘aleykum midrârâ(n) 

 
Semayı üzerinize bol yağmurla göndersin. 
 
Gemime binerseniz o yağmur zahmet olmayacak, bol bereketli bir yağmur olacak. 
Tufan sonrası cennet gibi bir hayat bizi bekliyor.  
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(Nuh 71/12) 
 

. ۜاًراَھَْنا ْمَُكل َْلعَْجیَو ٍتاَّنَج ْمَُكل َْلعَْجیَو َنیَ۪نبَو ٍلاَوَْماِب ْمُكْدِدُْمیَو  
Ve yumdidkum bi-emvâlin ve benîne ve yec’al lekum cennâtin ve yec’al lekum 

enhârâ(n) 
 
Ve size mallar ve oğullar ile yetişsin. Ve sizin için cennetler kılsın ve sizin için nehirler 
kılsın. 
 
11’de gemisini yapan için mağfiret gerçekleşir demiş oluyor Hz. Nuh. Sen tedbirini alırsan 
gönderilen bol yağışlı sema sadece bereketini bırakacaktır, felaketini değil. Kur’an burada 
aslında felaket gibi görünen her doğa olayındaki rahmeti, fırsatı insanlığın gözünün önüne 
sermektedir. Doğa olaylarına doğru yaklaşan her toplum ondaki muazzam potansiyelinden 
istifade bile edebilir.  
 
Hz. Nuh ecel-i müsammaya kadar ömrün sadece uzatılmasından değil, bolluk ve bereket 
içerisinde bir yaşamla uzamasından bahsediyor.   
 
 
 
 
(Nuh 71/13) 
 

. ۚاًرَاقَوِ xِّٰ َنوُجَْرت َال ْمَُكل اَم  
Mâ lekum lâ tercûne li(A)llâhi vekârâ(n) 

 
Size ne oluyor da Allah için vakarı reca etmiyorsunuz? 
 
“reca” mümkün olması ihtimal dahilinde olanı ummak demektir. Yani imkansızı ummak demek 
değil, mümkün olanı ummaya reca denir.  
 
“vakar” kelimenin temelinde ağırlık anlamı vardır. Kulaktaki ağır işitmeye, hayvanın sırtındaki ağır 
yüke, bol miktarda olgun meyve veren dalları ağırlaşmış hurma ağacına, insandaki olgunluk 
haline, ağırbaşlılığa denir.  
 
Ayetin bağlamı Allah’ın bir ağırlığının, saygınlığının olduğuna inanmamak manasına 
gelebileceği gibi, kulların kendi değerlerinin, saygınlığının Allah nazarında olduğunu ifade 
ederek anladık. Allah’ın nazarında kulların bir vakarı var, bir değeri var. Yoksa neden Resul 
göndersin. Neden tufandan kurtulmaları için gemi yapmasını istesin. 
 
Allah için çok değerli, çok önemli olup olmadıkları konusundaki karamsarlıkları ve 
umutsuzluklarına bu ayette bir işaret var. Allah için kulları neden vakarlıdır, değerlidir, neden bir 
ağırlığı vardır. Çünkü kullar çok farklı aşamalardan geçerek son haline gelmiş. Zaten 14,15-16 
da biz bu yaratılış örneklerini okuyacağız.  
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(Nuh 71/14) 
 

. اًراَوَْطا ْمَُكَقلَخ َْدقَو  
Ve kad ḣalekakum etvârâ(n) 

 
Ve sizi halden hale geçirerek yaratmıştır. 
 
Buradaki "etvar" kelimesi herbir halkası diğerinden farklı olan çok zamanlı ve çok aşamalı 
süreçlere delalet ediyor. Bu insanın tabi olduğu aşamalı yaratılış kanunu da ifade eder. İnsan 
suresi 28  de tehdil, tebdilen ile birlikte etvarın da okunması gerektiği kanatindeyiz. Bu iki ayette 
gökler ve yerin yaratılışı gibi,insanında aşama aşama yaratıldığı ifade edilecektir. 15 nci ayette  
de semalardan bahsedecektir.  
 
Devam eden ayetlerde hem dünya misafirhanesinin en ağır konuğu olan insanın yaratılmasına 
hem de misafirhanenin yaratılıştaki detaylarına dikkat çekilmiş. Yani Rabbimiz bu kadar 
detaylı,güzel ve uygun bir misafirhane yaratmış, buna uygun bir misafir yaratmış. Kullarının 
delalette kalmasını istemediği için Resul gönderiyor, vahiy göndererek merhametini gösteriyor. 
Rabbimiz şimdi o kullara verdiği nimetlerden bahsedcecektir. 
 
 
 
(Nuh 71/15) 
 

. ًۙاقَابِط ٍتاَوٰمَس َعْبَسُ ّٰ& ََقلَخ َفْیَك اْوََرت َْمَلا  
Elem terav keyfe ḣaleka(A)llâhu seb’a semâvâtin tibâkâ(n) 

 
Buradaki "yedi sema"nın, "görmediniz mi?" dediği için, gözlemle, düşünme ile anlaşılacağı bir 
yapıda, formda  olması gerektiği kanatindeyiz. Eğer biz yıldızların bulunduğu uzayı biz  birinci kat 
sema yaparsak. İkinci katı,üçüncü katı, yedinci katı hayal bile edemeyiz. O yüzden bu ayetin 
ifadesi ile çelişen bir yorum olur. Bu ayetin ifadesinde " görmediniz mi" diyor. Bunu da Nuh 
kavmine söylüyor. Ve tabaka tabaka olmasına da dikkat çekilmesi, birinci kat semanın yıl 
dızlarla dolu olduğu yorumunu bizçe boşa çıkarmaktadır. Nuh döneminde düşünürsek, zira 
bildiğimiz uzay,eğer birinci kat sema ise diğer katmanları görmek değil hayal bile edemeyiz. O 
yüzden biz bu yoruma katılmıyoruz. Çünkü onu şöyle meallendiriyorlar:" En yakın semayı 
yıldızlarla süsledik" (Mülk Suresi 5) diyorlar. Ayette " en yakın " diye bir şey yok.  
 
Semalar manasındaki atmosferimizin tabakalı yaratılışı araştırmalar  sonucu şimdilik şöyle edilmiş, 
bilgiler değişebilir,biz bildiğimiz bilgiler doğrultusunda ayetleri yorumluyoruz. Bazı arkadaşlar ise 
bilinmezlik üzerinden ayetleri yorumluyorlar.  
 
Şimdilik bu atmosferin katmanları, gaz yoğunluğuna ve özelliklerine  göre değişiyor. ilk katman 
Ekzosfer, 2 nci katman Termosfer, 3 ncü katman Mezosfer, 4 ncü katman Sitatosfer, 5 nci katman 
Trafosfer, 6 ncı katman Magnatosfer ve 7 nci katman ise hem yine hem Hz. Nuh hem Hz. 
Muhammed hem de günümüzde çıplak gözle bile görülebilen yakın uzaydır. 
 
Güneş battıktan sonra sen uzayı görebiliyorsun, o karanlığı görebiliyorsun, onun içindeki yıldızları 
görebiliyorsun. O zaman " görmediniz mi" dediğine göre, o zamanın insanı da bu zamanın insanı 
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da çıplak gözle baktığı zaman güneş ışıklarının gücünü yitirdiği zaman ha burada bir katman 
daha var, bak o katman ortaya çıktı diyebiliyor. Demek ki o son katman olması lazım. Bakıyor 
bulutların uçtuğu bir katman var, bulutlar arkasından mavi gördüğü bir katman var, yüksek bir 
tepeye çıkıyor yine bu katmanlara şahit oluyor. Sürekli insanoğlunun gördüğü, bildiği şeyler 
olması lazım.  
 
Eğer dünya ile güneşin arasındaki mesafe doğru uzaklıkta olmasaydı, yedi kat semanın ilk 
tabakaları doğru ısı ve neme ulaşamayacaktı. Bu yüzden de canlılık olmayacaktı. Yani insanın 
etvaren yaratılmasını, atmosfer, güneş, ışık ve ısı ile çok muazzam bir alakası var. Tabaka tabaka 
eğer atmosferimiz olmasaydı, gaz yoğunluğu olmasaydı insan etvar olarak yaratılmayacaktı. 
Zaten fussilet suresi 12 de şöyle denmektedir. 
 
" Her tabakaya/semaya kendi görevini vahyettik." (Fussilet 12) 
 
Biz de biliyoruz ki, her tabakanın kendine ait bir görevi var. Bu yaratılış ayetleri helak olan Nuh 
kavmi bağlamında neden yer almış olabilir? Bu ifadeler ile Hz. Nuh çevresindekilere; insanın 
değerini Allah katında ki vakarını , ağırlğını hatırlatmaktadır. İnsan, Rahman ve Rahim olan Allah 
için boğulup ölecek kadar değersiz değildir. 
 
Hz. Nuh insanın varolabilmesi için ne kadar çok unsurun yaratıldığı ve bunların uyum içerisinde 
çalışmasının gerektiğini anlatmaya devam etmektedir. 
 
 
(Nuh 71/16) 
 

. اًجاَرِس َسْمَّشلا ََلعَجَو اًرُون َّنِھی۪ف َرََمقْلا ََلعَجَو  
Ve ce’ale-lkamera fîhinne nûran ve ce’ale-şşemse sirâcâ(n) 

 
Ve Ay'ı, onların içinde bir nûr kıldı ve Güneş'i de bir çıra kıldı. 
 
Rabbimiz, bu tabaka tabaka olan semanın içinde "Ay'ı" nur kılmış. Buradaki "fihinne" ifadesi bu 
tabakaların içinde olması gerektiğini ifade ediyor. Hem Ay'ın hem Güneş'in bu tabakaların 
içinde olması gerekir. Siz eğer birinci kat semaya uzayın tamamı derseniz, "onların" demesine 
gerek yok, "onun içinde" demesi lazım.  
 
Yedi göğün içindeki "fihinne" Güneş ve Ay anlatımı atmosferi oluşturan beş semaya ek olarak 
güneş sisteminin içinde bulunduğu görünen uzayın da yedinci sema olduğunu teyit eden başka 
bir gramer delilimizdir.  
 
"Nur" kelimesi, görünen ve eşyayı görünür kılan demektir. Nur kelimesi Kur'an'da 43 yerde 
geçmektedir. Nurlandırıcı, ışık saçan anlamındaki münir altı yerde, yine ışık anlamındaki ziya ise 
üç yerde ifade edilmiş. Nur kelimesi fiil olarak hiç kullanılmaz. Nur hissedilen ışık anlamında 
geçmekle birlikte, Kur'an'da daha çok "manevi ışık" için kullanılır.  
 
Nur 35 te ise "Allah göklerin ve yerin nurudur" ifadesindeki maddi bir ışık kaynağından ziyade, 
manevi bir ışık,yolu aydınlatıp gösterme anlamında olduğunu düşünüyoruz.  
 
"Sirâc" kelimesi ise sözlükte ışık saçan, kandil, ısı ve ışık saçın çıra veya lamba gibi anlamlar 
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taşıyor. Parlayan her şeye de sirac deniyor. Burada ısı ve ışık kaynağı olan güneş anlamında 
kullanılmış. Sirac, ışık olan ziyayı üretir. Ziya ve nur kelimelerinin ikiside ışık anlamına gelir, yalnız 
ziya ışığın kaynağı, biraz daha maddi yanı, nur ise sadece yansıma ile olan ışık manasındadır.  
Kur'an'da Ay'ın ışığının nur ile ifadesi, ayın ışığının doğrudan üretmeyip, güneşten yansıtmış 
olduğunu gösterir.  
 
 
(Nuh 71/17) 
 

. ًۙاتَاَبن ِضَْرْالا َنِم ْمَُكَتبَْناُ ّٰ&َو  
 

Va(A)llâhu enbetekum mine-l-ardi nebâtâ(n) 
 
Ve Allah, sizi yerden nebat olarak bitirdi.  
 
Dikkat ederseniz "nebat gibi", "ot gibi" demedim. "Gibi" kelimesini kullanmadım. " Ve Allah,sizi 
yerden "nebat" olarak bitirdi.  
 
Nebat gibi dersem benzetme edatı kullanmam lazım. Keenne gibi, misli gibi. Fakat ayette ne 
"keenne" ne de " misli" geçmemektedir. O yüzden buraya " ot gibi", "nebat gibi" demedim. 
Bildiğimiz ot.O şekilde yerden bitmişiz. 
 
Buradaki nebat ve nebit kelimesi isim ve mastar olarak kullanılır. İsim olarak kullanılırsa,biten, yani 
yerden çıkıp yetişen herşey manasındadır. Burada aşama aşama yaratılma anlamına gelen 
etvar kavramının da izah edildiği ve detaylandırıldığı kanatindeyiz. Yani etvaren yaratıldınız. 
Nasıl? İşte bitki aşamanız var sizin, ondan önce su aşamanız var sizin, diye aşama aşama bunları 
örneklendirdiği kanatindeyiz. 
 
Şimdi siz ota ot gibi der misiniz? Ot çünkü o. Ot çıkıyor yerden. Diyorsunuz ki: " Ot gibi çıktı" Ya 
zaten ot. Gibi demek yanlış. 
 
O yüzden burada canlığın bitkisel boyutu anlatılmaktadır. Milyonlarca yıl boyunca fotosentez 
yapan ilk organizmalar olan siyonabakteriler de dahil olmak üzere herşey denizlerin altında 
başlamıştır. Biz bunu Enbiya suresi 30'da " Ve her hayat sahibini sudan kıldık." ayetinden 
öğreniyoruz.  
 
Bu bakteriler o zamanlar yaşamakta olan tüm diğer organizmalar basit tek hücrelilerdi. Nefs-in 
Vahide de diyebiliriz. Onları diğerlerinden ayıran şey, bitkilerde bulunan fotosentez olayının 
meydana gelmesine sebep olan yeşil renkli bir biyolojik pigmentti,yani klorofildi. Bu yeşil pigment 
ışık enerjisini soğurmak için kullanıyordu. Eskiden mavi-yeşil alg olarak bilinen bu küçük canlılar 
güneş ve ay ışığını besine çeviriyor ve atık ürün olarak da oksijen salınımı yapıyorlar. İşte bu ısı, 
ışık ve suyun uyumu sonucu atmosferimiz doğal gaz yoğunluğuna ulaşmış ve tabaka tabaka 
ayrılmıştır. 
 
Bitkisel süreç semanın oluşmasına ve tüm omurgalı ve omurgasızların atası olan hücresel 
döneme klorofil üzerinden muazzam bir gönderme olabilir. Yani topraktaki hammadde, 
güneşten gelen fotonon enerjisi ve atmosferdeki gazlar tüm canlıları besliyor. Bunların muazzam 
bir nimet boyutunun Kur'an'da anlatılması önemli. Çünkü en temel nimetler bunlar. 
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(Nuh 71/18) 
 

. اًجاَرْخِا ْمُكُجِرُْخیَو اَھی۪ف ْمُُكدیُ۪عی َُّمث  
Śumme yu’îdukum fîhâ ve yuḣricukum iḣrâcâ(n) 

 
Sonra sizi ona iade edecek ve sizi dışarı atarak çıkaracaktır. 
 
Burada toprağa iade ve oradan dirilme anlatılmıştır. İhrac, dışarıya atma, dışarıya gönderme, 
çıkarma demektir. Bu ifade yeniden dirilişe topraktan dirilme örneği üzerinden yapılan bir 
geçiştir. Bu geçiş enerjinin yok olmayıp sadece hal değiştirme prensibini anlatıyor bize.  
 
Dünyada enerji yok olmaz. Sadece hal değiştirir. Bizde yok olmayacağız,sadece hal 
değiştireceğiz.  
 
İlk yaratılışın önemi, yaratma eyleminin sürekliliği ve bunun tekrar edilebileceği ihtimalini 
düşündürüp, imkanlar dahilinde oluşu Kur'an tarafından ispatlanmıştır. 
 
 
 
 
(Nuh 71/19-20) 

 
. ۙاًطاَسِب َضَْرْالا ُمَُكل ََلعَجُ ّٰ&َو  

۟اًجاَجِف ًُالبُس اَھْنِم اوُُكلَْستِل  
Va(A)llâhu ce’ale lekumu-l-arda bisâtâ(n) 

Liteslukû minhâ subulen ficâcâ(n) 
 

Ve Allah,arzı sizin için uzatıp yaydı. 
Gitmeniz için onda geçitler, yollar... 
 
bu yüzey alanının genişletilmesi anlamına gelmektedir. Devam eden ayette bu yükseklik ve 
çukurluk arasındake geçişlere, yaşam alanlarına bir gönderme yapılacak.  
 
Pasajda bu konulara atıf yapılmasının bir sebebi de dünyanın en çukur bölgesi olan Ur şehrinin 
sular altında kalmasının gerekçelerinden biri olmasıdır. Yani siz dünyayı uzatıp yaymanız için 
yüzey alanını genişletmeniz lazım. Yüzey alanını genişletirseniz burada dağlarda olur,çok 
çukurlar ve çok alçak yerlerde olur. Bu alçak yerlerde şehirleşirseniz tufan örneği üzerinden bir 
bağlantıda yapılacak. 
 
Buradaki "ficâr" yarıklar, geçitler demektir. Nuh'un kavmi felaketten kurtulmak için Rabbin 
gösterdiği yollara, felaketten kurtulma imkanına asi olmuştur. Şimdi 21 de Nuh kıssasına bir geçiş 
yapıyor... 
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(Nuh 71/21) 
 

. ُُهَدلَوَوُ ُھلاَمُ هْدَِزی َْمل ْنَم اُوَعبَّتاَو ي۪نْوَصَع ْمُھَّنِا ِّبَر ٌحُون َلَاق ۚاًراَسَخ َّالِا ٓ  
Kâle nûhun rabbi innehum ‘asavnî vettebe’û men lem yezidhu mâluhu ve 

veleduhu illâ ḣasârâ(n) 
 
Nuh dedi ki: " Rabbim, muhakkak ki onlar bana âsi oldular ve malı ve evladı 
kendisine hasardan başkasını artırmayan kimselere tabi oldular." 
 
Nuh dedi ki: " Rabbim, muhakkak ki onlar bana âsi oldular. Geçiti, yolu onlara gösterdin. 
Çukurları ve yükseklikleri onlara anlattın. Bu çukur ve yükseklikler ve suya koyduğun sünnet 
yüzünden oluşacak tufanı biz önceden onlara haber verdik. Ama onlar bu haberlerimize, bu 
tedbirlerimize asi oldular.  
 
Hz. Nuh'un ifadesinden Allah'ın değişmez sünneti olan değişime ilk direnenlerin şirk sisteminden 
beslenen mal ve gücü elinde bulunduranlar olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü onlar öncülük 
yapıyor, halk ta onlara tabii oluyor. Bu öncülük yapanlar,mal ve evladı .Yani çevresi, gücü fazla 
olan. Günümüzde bunlara burjuva sınıfı diyebiliriz.  
 
Burjuva sınıfı kendilerine efendi, diğer insanları köle görmektedir. Bu stötukayı koruyan bakış 
değişim seli önünde sahibine hasar vermekten başka bir şeye yaramayacaktır.  
 
Şirkin toplumu sınıflara ayıran bir kast sistemi doğurduğunu nüzulde daha önce biz Şuara suresi 
111 de okumuştuk. Ve bu adamların planları var. Bunu da 22'den okuyoruz. 
 
 
 
(Nuh 71/22) 
 

. ۚاًراَّبُك اًرْكَم اوُرَكَمَو  
Ve mekerû mekran kubbârâ(n) 

 
22: Ve planlar kurdular. Çok büyük planlar... 
 
Burada Hz. Nuh'a karşı kibirlenen melelerin kendilerini ve planlarını nasıl önemli ve büyük 
gördükleri deşifre edilen kinayeli bir kullanımdır. Aslında el-Kebir olana yapılan her plan zarar, 
ziyan ve hüsrandan başkasını arttırmaz. el-Kebir'in önünde bütün planlar küçücük kalır.  
 
Değişimin önünde direnen statükocuların dayanağı kendilerinin zengin ve güçlü olduklarını ve 
bunu doğru yol üzeri olmalarına bağlamalarıdır. Düşünce şu: " Ben zengin ve güçlü isem, ben 
doğru yol üzereyim." Sen fakir ve aşağı tabaka isen; sen dalalet üzeresin.   
 
Aslında kespettikleri mallar, kurdukları şirk sistemi ve planlar sonucu sömürülen kamu hakkıdır. Bu 
hortumcuların karşı propagandaları Kur’an’ı Kerim’de bize farklı ayetlerde ifade edilmiş.Yani 
bunların planlarını şöyle dile getiriyor. Çoğu kavim Resul’lerini o da bizim gibi bir beşer deyip, 
onun olağanüstülük, bir mucize göstermemesi üzerinden bir propaganda yapıyorlar. Çünkü 
adamların bakışı üstünlüğe ayarlı. Peygamber bizimde üstümüzde olmalı, biz onun kölesi 
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olmalıyız. Bu bir şirk bakışıdır. Ayrıca Hz.Nuh’u yerleşik düzeni  yani statükoyu devirip siyasi bir 
üstünlük sağlamakla itham ettiler. Bunu Musa’ya da yaptılar, diğer peygamberlere de yaptılar. 
Bunu da biz Muminun suresi 24ncü ayette okuyoruz. Düşündükleri Nuh’un derdi nedir? Devirip 
sizi yönetmek istiyor. 
 
Şimdi atalardan gelen köle-efendi sistemini devam ettirmek için yaptıkları başka bir plan ve 
propagandadan 23ncü ayet bahsedecek. 
 
 
(Nuh 71/23) 
 

. ۚاًرَْسنَو َقُوَعیَو َثُوَغی َالَو ۙاًعاَوُس َالَو اcدَو َّنَُرَذت َالَو ْمَُكتَھِلٰا َّنَُرَذت َال اُولَاقَو  
Ve kâlû lâ teżerunne âlihetekum velâ teżerunne vedden velâ suvâ’an velâ yeġûśe 

ve ye’ûka ve nesrâ(n) 
 
Ve şöyle dediler: “Sakın kendi ilahlarınızı bırakmayın. Ve Vedd’i, Suvaa’yı, Yagus’u ve 
Yauka’yı ve Nesra’yı sakın terk etmeyin.” 
 
Vedd: Sevgi Putu: Bir insan 24 saatlik zaman içerisinde neden çok bahsediyorsa onu çok seviyor 
demektir. Allah’ı en çok seviyorum. Bu ispat ister. Bir şeyi Allah’tan fazla sevmek nasıl olur? Onu 
gözü kapalı olarak Allah yolunda adamakla, infakla olur, gözden çıkartmakla olur. Bunu 
yapabiliyorsan tamamdır. O şeyi Allah’tan fazla sevmiyorsun demektir.  

Mesela düşünün önünüze iki yol çıktı. Bu yollardan birini yaparsanız Allah’ın rızasını 
kazanacaksınız. Diğerini yaparsanız memuriyetinizi kaybedeceksiniz, işiniz gidecek, eviniz 
gidecek, aşınız gidecek. Eğer orada ben Allah’ın rızasını değil de ikinci yolu seçersem, demek 
ki ikinci yol Allah’ın rızasından daha önemli.  
 
Suva: Zenginlik ve kudret putu: İnsanlar zengin ve kudretli olmayı hayatlarının birinci sırasına Suva 
diye bir putları var farkında değiller. Adamın tek hedefi müdür olmak, tek hedefi belli bir 
konforda yaşamak. Oraya ulaşmak için başkalarının hakkını yemesi, dininden, inançlarından 
ödün vermesi onun için hiç önemli değil. Herşeyden taviz verecek durumda ise, bu adamın 
Suva diye bir putu var. Semboli genç çekici bir erkek ile genç ve güzel bir kadın 

“De ki: “Şayet babalarınız ve oğullarınız ve kardeşleriniz ve zevceleriniz ve aşiretiniz ve 
kazandığınız mallarınız, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret ve razı olduğunuz evler, 
Allah’tan ve O’nun Resul’ünden ve O’nun yoluda cihad etmekten size daha sevgili ise artık 
Allah, emrini getirinceye kadar bekleyin. Ve Allah, fasıklar kavmini hidayete erdirmez. (Tevbe 
24) 
 

Yegus: Hz. Nuh’un yaşadığı kavimdeki insanlar bir konu hakkında zorlandıkları zaman yardımı bu 
puttan istiyorlar. Allah inançları var fakat yardımı Allah’tan değil, aracı tayin ettikleri bu puttan 
istiyorlar. Koruyan, kollayan, yardım eden put. Semboli Aslan 

Ye’uk: Yerdeki olan olaylarda yardım eden put. Semboli At 

Nesr: Göklerden gelen sıkıntılarda yardım eden put. Semboli Kartal 
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(Nuh 71/24) 
 

ًالَالَض َِّالا َنی۪مِلاَّظلا ِدَِزت َالَو ۚاًری۪ثَك اوُّلََضا َْدقَو  
Ve kad edallû keśîrâ(n)(s) velâ tezidi-zzâlimîne illâ dalâlâ(n) 

 
(Böylece) onlar elbette çoklarını saptırdılar. (Bunun üzerine Nuh: “Rabbim)! Sen de bu 
zalimlerin ancak şaşkınlıklarını artır!”(demişti).  
 
 
 
(Nuh 71/25) 
 

. اًراَصَْناِ ّٰ& ِنُود ْنِم ْمَُھل اُودَِجی َْمَلف اًرَان اُولِخُْدَاف اُوقِرُْغا ْمِھِتا�ـٓی۪طَخ اَّمِم  
Mimmâ ḣatî-âtihim uġrikû feudḣilû nâran felem yecidû lehum min dûni(A)llâhi 

ensârâ(n) 
 
Onlar, günahları yüzünden suda boğuldular ve ateşe sokuldular ve (o zaman) Allah’ın 
peşi sıra hiçbir yardımcı da bulamadılar (bulamayacaklar).  
 
 
 
(Nuh 71/26) 
 

. اًراََّید َنیِ۪رفاَكْلا َنِم ِضَْرْالا َىلَع َْرَذت َال ِّبَر ٌحُون َلَاقَو  
Ve kâle nûhun rabbi lâ teżer ‘alâ-l-ardi mine-lkâfirîne deyyârâ(n) 

 
Ve Nuh: “Rabbim yeryüzünde kafirlerden dolaşan bir kimse bırakma.” dedi.  
 
Hz.Nuh kendisi ve gelecek nesiller için hedefini ifade etmektedir. O hedefte hak ve hakikatleri 
örtenleri yani kâfirleri, yeryüzünde dilediği diyara gidip oraya da bu zulmü bulaştırması, yayması 
tehlikesine karşı onların özgürlüklerinin ellerinden alınması gerektiği temel ilkesidir. Zalimleri kendi 
halinde bırakmayın diyor. Yoksa zulmü bulaştırır. Allah’tan istenen bu dua aslında kişinin 
kendisine de yaptığı adalet telkinidir. 
 
Her Resul’ün bir bittim noktası vardır. Her Resul’ün bittiği noktada da Allah yettim kulum der.  Hz. 
Nuh bitiyor ve Rabbine dua ediyor.  
 
Bakın Ad kavmini okuduk, Semud kavmini okuduk, Lut kavmini okuduk. Helaklar da istisnasız 
peygamberlerin bedduası var. Böyle bir dua olmadan Allah kavmi helak etmiyor.  
 
Neden kafirlerden hiç kimse bırakmı diyor? Bunun cevabı da alttaki ayettedir. 
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(Nuh 71/27) 
 

. اًراَّفَك اًرِجَاف َِّالا آُودَِلی َالَو ََكدَابِع اوُّلُِضی ْمُھَْرَذت ِْنا َكَّنِا   
İnneke in teżerhum yudillû ‘ibâdeke velâ yelidû illâ fâciran keffârâ(n) 

 
Muhakkak ki eğer Sen, onları bırakırsan, Senin kullarını dalalete düşürürler ve çokça 
örten façirden başkasını doğurmazlar. 
 
Hz.Nuh’un duasının gerekçesi burada ifade edilmiştir. O da ; menfaatler doğrultusunda oluşan 
adaletsizliğin, zulmün sadece diyardan diyara değil ayrıca nesilden nesile de çok kolay 
aktarılacağı gerçeğidir. Atalarından öğrendikleri için. Zaten Nuh’un kavmi de kurdukları kast 
sistemi ve uyduruk inançlarını kendileri gibi zengin ve köleleri olan insanları ezip tepelerinden 
bakan atalarından, dedelerinden devşirmişlerdir. 
 
Hz.Nuh’un evrensel mesajı menfaate aykırı da olsa dalalet, fücur ve küfrü hiçbir zaman miras 
olarak alınıp devredilmemesidir. Olması gereken dua ve sonunda kurtulma formülü 28’de bizce 
şöyle özetlenmiştir. 
 
Bir kaç meal dışında, tüm mealciler bu âyette geçen " yelidû " kelimesine doğurmazlar anlamı 
vermişler. Bu doğru bir anlam değil, zira, " yelidü " kelimesi her geldiği yerde, doğurmak 
anlamına gelmez.  
 
Doğuran kàfirde olsa, mutlaka kâfir ve fâcir doğurur anlayışı fıtrata aykırı olur ve doğanlar 
günahkar olarak doğmuş olur. Halbuki her doğan, İman-a ve inkara yatkın olarak doğar . 
 
Başka bir grupta kelimenin anlamını fıtrata uygun hale getirmek için, dumanı doğru çıksın 
kabilinden, yorumlayıp değişik manalar vermişler.  
 
Halbuki yoruma gerek duymadan, " yelidü " kelimesine arap-ın kullandığı başka bir anlamı 
vermek yeterlidir. Zira, Arap bu kelimeyi sadece doğurma anlamında kullanmamış, bir şeyden, 
birşeyin çıkarılmasında da kullanmıştır. Kelimenin bu anlamı gözünüze alındığında mâna, " Ey 
Rabbim sen onları bırakırsan, kafir ve fâcir-in dışında,onlardan bişey çıkmaz " olur. 
 
Aslında , bu gibi tâbirleri,beklentimizin bittiği noktalarda, bizde kullanırız . Meselâ: Bunlardan bir 
cacık olmaz / Bu âileden bir şey çıkmaz . / Bu adamdan şerden başka bişey beklenmez.  
 
Tefsir ve meal yazan veya yazmak isteyen arkadaşlara tavsiyem, bir kelimenin alternatif 
anlamlarına bakmadan kelimeyi yorumlama cihetine gitmemeleridir. Zira,tefsir ve meal 
yazmak, çok emek ve akıl teri dökmek ister. 
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Doğrusunu Allah bilir… 
 

 
(Nuh 71/28) 
 
 

.  ِدَِزت َالَو ِۜتَانِمْؤُمْلاَو َنی۪نِمْؤُمْلِلَو ًانِمْؤُم َيِتَْیب َلََخد ْنَمِلَو ََّيدِلاَوِلَو ي۪ل ْرِفْغا ِّبَر
اًرَاَبت َِّالا َنی۪مِلاَّظلا   

 
Rabbi-ġfir lî velivâlideyye ve limen deḣale beytiye mu/minen velilmu/minîne 
velmu/minâti velâ tezidi-zzâlimîne illâ tebâra(n) 
 
Rabbim! Beni, annemi, babamı ve evime mü’min olarak girenleri ve mü’min kadınları 
ve mü’min erkekleri mağfiret et. Zalimlere helakından başka bir şeyi artırma.  
 
Hz.Nuh’un bu veciz ve anlamlı duası ayrıca bize dua adabını da öğretmektedir. Öncelikle dua 
özlü, anlamlı ve kısa olmalıdır. Yapmacık hareketlerden gösterişli kafiye ve vezinlerden uzak 
tutulmalıdır. Önce birey ,sonra toplumun çekirdeği aile sonra da bütün müminler için rahmet,af 
ve mağfiret, ıslah,salahat ve afiyet, dilek ve temennileri taşımalıdır. 
 
Zalime, zulme razı olmamak için duanın sonunda Bakara suresi 193 e bir atıf var “zalimden 
başkasına düşmanlık yoktur” ifadesine. Bu ilke en başta duayı yapana, sonra duaya iştirak eden 
herkese hatırlatılmalıdır. 
 
Rabbim bizi ve ailemizi  sulh ve selamet merkezi olan beytimize inanarak ve güvenerek dahil 
eyle ki, zalimin zulmüne karşı onlara mağfiret edebilelim. 
 


