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İniş Sırası :37 Tertip Sırası :54 Ayet Sayısı :55 İndiği Yer : Mekke 

 

Mekke döneminin ilk yıllarında Târık sûresinden sonra nâzil olmuştur. İlk âyetinde ayın (kamer) iki parçaya 
bölünmesinden bahsedildiği için bu adı almıştır. “İkterabet” ve “İkterabetü’s-sâa” sûresi olarak da adlandırılır. 
Elli beş âyet olup fâsılası ر harfidir. Bölümler arasındaki anlam bütünlüğü sûrenin bir defada nâzil olduğu 
ihtimalini kuvvetlendirmektedir. 

 Mekkî sûrelerin genel karakteristiğine paralel olarak Kamer sûresinde de bazı kıyamet sahneleri etkileyici bir 
üslûpla tasvir edilip âhiret inancına vurgu yapılmıştır. Sûrede ayrıca müminlere güven ve huzur verici, inkârcıları 
ise korkutucu mesajlar yer almaktadır.  

Kamer suresi, İsra suresinden 5 yıl önce inmiş bir suredir. Mekki bir suredir.  
 

ِمیِحَّرلا ِنَٰمْحَّرلاِ َّ' ِمِْسب  
  

 
 

(Kamer 54/1)  
 

ُرََمقْلا َّقَشْناَوُ ةَعاَّسلا َِتبََرتِْقا  

Saat yaklaştı ve Kamer (Ay) yarıldı. 

“ es-saat” kelimesi, Allah tarafından bilinen ve kararlaştırılmış olan zaman anlamına geliyor. Kur’an’da 
Allah’ın bu dünya için belirlediği sürenin  sonuna , kozmik düzenin bozulma anına “ es-saat” denilmektedir. 
Bundan sonra insanların hesap vermek için kalkacakları ana da “yevmil kıyame”, kalkış günü denmektedir. 

Kur’an çoğunlukla geçmiş zaman kipini, geleceği göstermek için kullanır. Yani cennetle ilgili anlatımlar, 
cehennemle ilgili anlatımlar, yeniden diriliş ile ilgili anlatımlar, hepsi geçmiş zaman kipi ile anlatılmaktadır. 

Geçmiş zaman kipinin bu şekilde kullanılmasını, olayların kesinlikle gerçekleşeceğini vurgulamak için 
olduğunu düşünüyoruz. 

Bu yaklaşımla konumuz olan ayetin anlamı, “ son saat yaklaştığında, ay mutlaka ve kesinlikle yarılacaktır, 
demek olur. 

KÂMER SURESİ 
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Bu olay, Allah Resulü’nün peygamberliğinin ilk yıllarında yaşanmış, olmuş bitmiş bir olay değil, son saatte 
gerçekleşecek bir olay olduğuna dair yorumlar vardır.  

“şakkul kamer” olayı, son saat olarak değilde, Hz. Muhammed zamanında olduğu şeklinde yorumlanmış ve 
bu yoruma uygun rivayetlerde aktarılmıştır.  

Ancak rivayetlerin geneli incelendiğinde bir çok tutarsızlık gözükmektedir. Bazı rivayetlerde, ayın iki kez 
yarıldığı, bazı rivayetlerde ikiye yarıldığı, bazılarında yahudilerin alimlerinin isteği üzerine yarıldığı ifade 
edilmektedir. Mekki bir suredi, yahudi alimlerin değil, olsa olsa yahudi tüccarların olması gerekirdi. 

Enes bin Malik’e atfedilen rivayete göre bu mucize , kafirlere gösterildiği, diğer rivayetlere göre müminlerin 
sadece gördüğü şeklinde tevil edilmiştir. Yani , bu ayın yarılması rivayeti müşriklere değil, kafirlere değil, sadece 
müminlere gösterildi şeklinde yorumlanmıştır. 

Bu olayın hikmeti nedir? Ayın yarılmasının ümmete ve peygambere kazandırdıkları nedir? Ve bunun sonucunde 
ne gibi olumlu, ıslah edici bir sonuç elde edilmiştir?  

Bunun üzerinde pek durulmamıştır ve yorumlarda yapılmamıştır. Eğer kazanımı, iman etmeyenlerin iman 
etmesi ise, Kur’an’da kafirlerin iman etmesi için Hz. Nebi’nin mucize gösteremeyeceği, onlarca ayette yer 
almaktadır. Çünkü Rabbimiz mucize görerek iman etmemizi istemiyor.  

Müminler zaten iman etmiştir. O zaman müminlere, Hz. Peygamber, haşa bir güç gösterisi gibi neden ayı ikiye 
yarma ihtiyacı duymuştur?  

Sure boykot döneminde inmiştir. Rivayetler dikkate alınırsa, ayı yaran Resul, ne hikmetse boykotu 
yaramamıştır. Bir çok mümin, bu süreçte işkence ile hayatını kaybetmiştir. Bu bakımdan doğruluğu varsayılsa, 
ayı yarma mucizesini gösteriş dışında, hayata bakan somut bir faydası yoktur.  

Hattızatında, dünyanın hiçbir yerinde  böyle bir olayda kayıtedilmemiştir. Hadis kitabındaki rivayetler, olayın 
İbni Mesud, Enes bin Malik, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Abbas ve Hz. Ali tarafından anlatıldığını ve 
nakledildiğini bildirir. Fakat olayın vuku bulduğu iddia edilen tarihte, yani hicretten 5 sene önce, bu kişilerden 
Abdullah bin Ömer 6-7 yaşlarında idi, Enes bin Malik ve Abdullah bin Abbas ise henüz doğmamıştı.  O yıllarda 
Hz. Ali’nin de çocuk yaşta  olduğu bilinmektedir. Böyle ciddi bir konunun, bizlere o tarihte annesinden doğmamış 
veya 5-6 yaşlarında olan çocukların anlatımıyla aktarılmış olması, bu rivayetin üretildikten sonra itibar gören 
sahabeler atfedildiği, onların ağzına konduğunun somut delilidir.  

Kur’an’da, “ şakkul kamer” meselesi ile ilgili olarak rivayetlere destek sadedinde en fazla önplana çıkarılan 
ayet ise Kamer Suresinin  ilk ayeti ve ikinci ayetidir.   

Ancak görüldüğü gibi, son saatte, yakın ayın başka bir kuyruklu yıldıza veya astroidle çarpışıp yarılması, 
parçalanması üzerinden bir anlatım mevcuttur. Bu anlatımın hikmeti nedir? Rabbimiz her zaman şunu bize ifade 
ediyor , “ güneşin dürülmesinden, yıldızların sönmesinden, ayın yarılmasından”, yani kozmik sonda, insanların 
taptığı ve ilah olarak gördüğü, bunların sembollerinin putlarını yaptığı, yeryüzünde putları olan, bu tür 
varlıkların, sonlu olduğu, baki olmadığı, sonsuz bir ışıkla yanmadığı, ebedi kalmayacakları mesajını  Rabbimiz 
bu şekilde vermektedir. 
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Yani son saat yaklaştığında, güneşte sönecek, ayda yarılacak, dünyada böyle olacak şeklinde bir anlatımın 
sonucudur. Amaç dünyanın ve bu systemin fani olduğunu ifade  edip insanları biraz daha dünyevi hırslarını 
azaltmaktır. Zaten Kamer suresinin geneli, kavimlerin, devletlerin, sistemlerin faniliği üzerinden sürekli 
bilgilendirip uyaran bir mahiyete de sahiptir. Ay, dünyaya birçok faydası olan iradesiz bir uydudur, Allah’ın bir 
ayetidir . 

Bunu nereden okuyoruz : 

Bu ayetin yarılıp, zarar görmesinin güç gösterisinden başka hiçbir sebebi ve hikmeti yoktur. Eğer son saatten 
önce siz bunu peygambere atfedecekseniz. Allah’ın iradesiz bir ayeti, onu yarıpta elinize ne gececek? Mekkeli 
müşrikleri yaramıyorsunuz, boykotu yaramıyorsunuz, düşmanlırınız her türlü hakareti ve küfrü yapıyor, onlara 
karşı hiçbir şey yapamıyorsunuz, ama ayı yarıyorsunuz. Bunun hikmeti üzerinde müminlerin ciddi düşünmesi 
gerekir.  

Bu rivayetlerin üretilme sebebi nedir ?  

İkinci ayeti okuduğumuzda bunun neden böyle yorumlandığını daha net anlayacağız. 

 

(Kamer 54/2)  
 

ٌّرَِمتْسُم ٌرْحِس اُولُوَقیَو اوُضِرُْعیً َةیٰا اْوََری ِْناَو  

Ve onlar, bir ayet görseler sırt dönerler. Ve bu eskiden beri devam eden  bir sihirdir 
derler. 

Burada “bir ayet görseler” cümlesinde anlatılmak istenen,  Allah’ın bir ayeti olarak “ay gösteriliyor, güneş 
gösteriliyor , deve gösteriliyor, ağaç gösteriliyor. Kur’an’I Kerim’de Rabbimizin yarattığı mahluklar, ayet 
olarak gösterilmekte  ve bunlar üzerinden bir mesaj veriliyor.  

Mesela “ay gösteriliyor”, deniyorki “ ay fanidir”, “ güneş gösteriliyor” deniyor ki, “güneşin defteri dürülecektir”.  

Fakat bu sonlu, hesap gününe açılan süreçle ilgili  müşrikler ayetleri duyunca, yani o kafalarındaki o baki evren, 
biz ölüp , yok olup gideceğiz düşüncesi, toprak olacağız senaryosunun  gerçek olmadığını anlayınca müşrikler 
hemen sırt dönüyorlar. Çünkü hesabını veremeyecekleri bir hayat yaşıyorlar. Sonsuz bir dünyada, sonsuz bir 
düzende yaşayacaklarını devam edeceklerini, belki de reenkarne olacaklarını düşünüyorlar, ama siz bunun böyle 
olmadığını ifade edince, hemen sırtlarını dönüyorlar.  

“Ve bu eskiden beri devam eden sihirdir” ifadesi ,cahiliye toplumu üyesi müşriklerin, peygamberin getirdiği 
mesajları, yani yeniden diriliş mesajı ve hesap verme gerçeğinin, eskiden beri uydurulagelen bir aldatma, bir 
sihir olduğunu iddia etmeleridir. Peygambere de büyülenmiş, bu sözlerin etkisinde kalmış manasında “ Mecnun” 
sıfatını yakıştırıyorlardı.  

Devam eden “sihir” konusu, Kur’an’I Kerim’de Müddesir Suresinin 24 ncü ayetinde de ifade edilmiştir. Ayetimiz 
mealen şöyle :  
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(Kamer 54/3)  
 

َُعبَّتاَو اُوبَّذَكَو ٌّرَِقتْسُم ٍرَْما ُّلُكَو ْمُھَءآَوَْھا اوٓ  

Ve yalanladılar ve de kendi hevalarına tâbî oldular. Ve her emir kararlaştırılmıştır. 

Kozmik systemin, kulların heva ve isteklerine göre değil, Allah’ın yasasına, sünnetine göre önceden 
belirlenmiş bir istikamete doğru ilerlediği, “müstakim” kelimesi ile ifade edilmiştir. 

 

(Kamer 54/4)  
 

َبَْنْالا َنِم ْمُھَءآَج َْدَقلَو ٌۙرََجدْزُم ِھی۪ف اَم ِءآ  
 

 

Ve andolsun ki onlara, içinde caydırıcı şeyler bulunan haberlerden geldi. 

Bu “caydırıcı şeyler”, son satin olacağı, insanların tekrar dirileceği ve Allah’ın huzurunda hesap vereceğine 
dair bilgilerdir. 

Helak olacaklarına dair bu bilgiler, Ad kavmine , Semud kavmine geldi. Nuh kavmine de tufanın kopacağına dair 
ayetler, işaretler, alametler geldi.   

Ayetteki “ enba”, önemli, mühim haberler demektir. Nitekim Nebe Suresinin ve Neml Suresinin 22 nci ayetinde 
detaylı olarak görülebileceği gibi, Nebe ve enba kelimeleri Kur’an’da ancak, ağırlıklı ve önemli hayati olan 
haberler için kullanılmıştır.  

Yukarıdaki pasajda, işaret edilen önemli haberler Kur’an’daki “son saatin, yeniden dirilişin ve hesap 
gününün”, mutlaka gerçekleşeceği hakikatidir. Helak olan kavimlerdeki, doğal afetin geleceği bilgiside bu 
önemli habere dahil edilecek alttaki ayetlerde.  

Şimdi 5 nci ayetimize geçelim. Bu önemli haberin bir boyutdan daha bahsediyor Rabbimiz. Diyor ki:  
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(Kamer 54/5)  
 

ُُۙرذُّنلا ِنُْغت اََمفٌ َةغِلَابٌ ةَمْكِح  

Baliğ (açık) hikmetlerdir. Buna rağmen uyarıların bir faydası olmadı. 

“Nuzur” lafzı, “nezir’in çoğuludur, uyarıcı olanlar demektir.  

“ Hikmet”, hüküm kökünden gelmektedir.Sözlükte, Hikmet kelimesinin çoğulu, hikam, yargıda bulunmak, 
anlamındaki hüküm mastarından isim olduğu belirtilmiştir.  

Allah, bizlere hak olanları anlatarak, ilerlenmesi gereken “ sırat-ı müstakimi çizmektedir.  Bizi iç (heva) ve 
dış ayartmalara karşı dizginleyen, doğru yolda tutan hükümlere , kararlara Hikmet diyebiliriz. 

“Baliğ”, sağlamlık ve sıhhatte doruk noktasında bulunan herşey için kullanılmıştır. Kişinin “akıl baliğ” olması, 
aklının sağlamlaşması, olgunlaşması demektir. “Belagat”, sözün doğruya ulaşması, olgun olmasıdır. 

Tebliğ, eksiksiz bir iletimdir. Ayetteki “baliğatun”, bu manada, etkili, açık, sağlam, olgun hükümler, kararlar 
manasına gelmekte.  

Mesaj ne kadar olgun olursa olsun, muhatabın olgunlaşmak gibi bir derdi yoksa, ona bir fayda 
sağlamayacaktır. Bu gibi durumlarda yapılması gerekenler nedir? Bunu da 6 ncı ayetimizde okuyacağız.  

(Kamer 54/6)  
 

ٍۙرُُكن ٍءْيَش ىٰلِاِ عاَّدلا ُعَْدی َمَْوی ْۢمُھْنَع َّلََوَتف  

Artık onlardan yüz çevir. O gün çağırıcı, duyulmamış bir şeye çağıracak. 

Buradaki “nukur” kelimesinin çoğulu “nekira” fiilidir. Nekira, bilmemek, tanımamak anlamına geliyor. O yüzden 
biz mealde “ duyulmamış bir şeye çağırdığı zaman” diye bunu meallendirdik. 

Rabbimizin, elçisini korumak için Kalem suresinin 44 ncü ayetinde, “ onları bana bırak” diyerek şahıslarla değil, 
Resulü’nün fikirlerle mücadele etmesi konusunda, onu sürekli Kur’an’I Kerim yönlendirir ve uyarır. 

Yukarıdaki ayette verilen emir, öncekilerden kopuk anlaşılmamalıdır. Zira burada kullanılan “ tevelle” 
kelimesi, “salla” kelimesinin karşıtı anlamında, desteğe, yardıma mani olan bir sırt dönmedir.  

Bu da daha çok, savunulan düşünceleri, ideolojileri, hizip ve fikirleri desteklememe manasına geliyor. Yani 
şahıslara yüz çevir değil, o şahısların görüşlerine, düşüncelerine, hevaları sonucu oluşturdukları inançlara yüz 
çevir, fikirlerle uğraş. 

Sonuç olarak sırt dönülmesi gereken, olgunlaşmamış, basit görüşlü kişiler değil, çiğlik, basitlik ve hamlıktan, bu 
fikirlerden, bu düşüncelerden yüz çevirerek, asıl odaklanması gerekene yönelmek ve yöneltmek gerektiğidir. 
Asıl olana destek vermek, burada emredilir.  
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Konu kişiselleştiğinde, bazen muhatap olup cevap vermek bile, bir nevi karşıya “haketmediği değeri vermek” 
anlamına geliyor.  

Muhatap olmamak bazen, “korktuğu için bize cevap vermiyor” gibi bir manaya çekilebilir. Bu yüzden kimsenin 
duymadığı, korkunç ses ve hesap günü anlatımı, asıl korkulacak olanı işaret etmek için, cümlenin devamında 
vurgulanmıştır.  

Buradaki çağırıcıdaki “ dağ “ ile maksat “ israfildir” diyenler olmuş, “cebraildir” diyenler olmuş, bu işi yapmakla 
görevli bulunan, israfil ve cebrail dışındaki meleklerdir diyen müfessirlerimiz olmuştur. 

 

(Kamer 54/7)  
 
 

ٌۙرَِشتْنُمٌ داَرَج ْمُھََّناَك ِثَادَْجْالا َنِم َنوُجُرَْخی ْمُھُراَصَْبا ًاعَّشُخ  

Gözleri dehşete düşmüş olarak sanki etrafa yayılan çekirgeler gibi bulundukları yerden 
çıkarlar.  

Buradaki “huşşe” aklın fiillerindendir. Yalnız insan için kullanılır. Zira “huşşe” bilgi ve bilinçten kaynaklıdır. 
Müşriklerin, münafıkların, kafirlerin huşşeleri yeniden diriliş ile artar. Gözlerindeki huşşe, gerçeği anlamanın 
oluşturduğu pişmanlıktır. Zaten korku ve şaşkınlığı etrafa yayılan, ne yapacağını kestiremeyen çekirge 
benzetmesi ile Kur’an’I Kerim anlatmıştır. “Huşşe’an ebsar”, Zemahşeri’ye göre, zilyetten kinayedir. Çünkü 
zelilin zilleti de, azizin izzeti de bakışlarından belli olur. 

“ecdas” mevzi manasına geliyor. Biz burada mezarlarından çıkar diye veya kabirlerinden çıkar diye 
meallendirmedik, “ bulundukları yerden çıkarlar” diye meallendirdik. 

“ecdas”, mevzi manasına gelen “cedes” kelimesinin çoğuludur. Kabir de arapça bir kelimedir, çoğulu 
“kubur”dur. Bu şekilde Adiyat suresinde kullanılmıştır. “Kubur” için, kabirler manası verdiğimizden, “ecdas” 
içinde Kabir manası vermek bizçe doğru olmayacaktır. Bunun yerine, mevzi, bulundukları yer manasını tercih 
ettik.  

Zira her ölenin mutlaka kabri, mezarlığı olduğuna veya olacağına dair bir garanti yoktur. Kimi Nuh’un kavmi 
gibi suda çürür, kimi Ad kavmi gibi rüzgarın savurduğu bir yerde vahşi hayvanlar tarafından parçalanır, kimi de 
Semud ve Lud kavmi gibi yanar, kül olur. Burada önemli olan bedene ne olacağı değil, bu sona hangi tercihlerle 
ulaştığımızdır.  
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(Kamer 54/8)  
 

ِعاَّدلا َىلِا َنی۪عِطْھُم ٌرِسَع ٌمَْوی َاذٰھ َنوُِرفاَكْلا ُلُوَقی ۜ  
 

Çağırana doğru koşan nankörler derler ki: “Bu, çok zor bir gün.”  

 

(Kamer 54/9)  
 
 

َرُِجدْزاَو ٌنُونْجَم اُولَاقَو َاَندْبَع اُوبَّذََكفٍ حُون ُمَْوق ْمَُھلَْبق َْتبَّذَك  

Onlardan önce Nuh’un kavmi de yalanladı. Böylece kulumuzu (Hz. Nuh’u) yalanlayıp 
“Mecnundur.” dediler ve cefa ettiler. 

Ayete dikkat ederseniz, “ Nuh’un kavmi de yalanladı” dedikten sonra, kulumuzu yalanladı demesine gerek 
yok aslında.  

Çünkü Nuh’un kavminin yalanlaması, Nuh’un yalanlanması demektir. Gerek yoktur Zahiri okuduğumuzda, ancak 
burada “ yalanlanan unsur” ayetleri ve onları getiren elçiyi yalanlama ile devam etmiştir.   

Şöyle ki: Nuh’un kavmi tufan kopacağı hakikatini yalanlamış, alametlere, ayetlere, işaretlere ragmen, bu 
felaketi önceden haber veren ve gemi yapan elçiyi de felaket tellalığı yapan bir Mecnun olarak lanse etmiş ve 
ona cefa etmişlerdir.  

Hz. Nuh, tufan ile alakalı, biz şuara suresi 119 ncu ayetinde çok ayrıntılı bilgi vermiştik, o yüzden bu kıssayı 
oraya havale edip 10 ncu ayetimize geçiyoruz. Hz. Nuh ne yaptı :  
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(Kamer 54/10)  
 

ُھَّبَر اََعَدف َّنا ٓ ْرَِصتْنَاف ٌبُولْغَم ي۪  

Artık Rabbine dua etti: “Muhakkak ki ben, mağlûp olanım artık yardım et!” 

Şimdi bu duadan Hz.Nuh’un, kopacak tufanın ve selin ne zaman olacağına dair kesin, net bir bilgisinin olmadığı 
anlaşılmakta. Yani Hz. Nuh, tufan kopacağını biliyor, gemisini yapıyor fakat bunun ayını, gününü, saatini 
bilmiyor. O yüzden Rabbine diyor : “ Artık ben mağlup oldum, ben bittim. Sen bana yardım et!” 

Muhtemelen Hz. Nuh’un bu duayı yaptığında gemisi tamamlanmış ve yüzecek hale gelmiştir Fakat buna ragmen 
Hz. Nuh’un haber verdiği sel baskınının olmayışı, Nuh Nebi’nin Zahiri imkanlarını bitirmiştir.  

Allah’tan istenen yardımın iç ve dış ayartmalara, hakaret ve incitmelere karşı, direnç ve dayanma gücü ve talebi 
olduğu iç bağlamdan anlaşılmaktadır. 

 

 

(Kamer 54/11)  
 

َنَْحَتَفف ٍۘرِمَھْنُم ٍءآَمِب ِءآَمَّسلا َباَوَْبا آ  

Böylece, sağanak akan suyla semaların kapılarını açtık. 

Bardaktan boşanırcasına bir yağmur başlıyor. Bardaktan boşanırcasına akan yoğun ve sürekli yağışlar, hatalı 
yerleşim yerlerini sel ve su baskınlarına maruz bırakmaktadır. Bu o günde böyleydi, günümüzde de böyle, 
gelecekte de böyle olacaktır. 

Zira Rabbimizin suya yüklediği yasa, takdir, kader böyledir. Bakın bunu 12 nci ayetten okuyoruz. 
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(Kamer 54/12)  
 
 

َۚرُِدق َْدق ٍرَْما ىٰٓلَع ُءآَمْلا َىَقتْلَاف ًانُویُع َضَْرْالا َانْرََّجفَو  

12-Ve yeryüzünü pınarlar halinde fışkırttık. Böylece sular, taktir edilmiş olan emir 
üzerine birleşti. 

“Takdir edilmiş emir”, su yukarıdan aşağı doğru akar, çukurlara dolar. Buradaki “ uyun”, ayn kelimesinin 
çoğuludur, kaynak, göl, su kuyusu manasına gelir.  

Ayetteki “takdir edilmiş emir”, önceden Rabbimizin tabiata koyduğu yasalardır.  Toprağın ve bulutların 
taşıyabileceği bir su kapasitesi vardır, bunlar aşıldığında afetler kaçınılmazdır.  Yapılması gereken, bu yasaları 
iyi öğrenip, tabiat olaylarını anlayarak buna karşı tedbirler üretmektir. Tıpkı Hz. Nuh’un yaptığı gibi. 

(Kamer 54/13)  
 

ٍۙرُُسدَوٍ حاَوَْلا ِتَاذ ىٰلَعُ هَانْلَمَحَو  

Ve onu, perçinlenmiş levhaların üzerinde taşıdık. 

Buradaki “elvah” kelimesi, levha anlamındaki “levh” in çoğuludur. Kütüklerin yassı lefhalar şeklinde kesilmesi 
ile oluşan ahşap plakalara ve enli tahtalara da yine “levh” levha denir.  

“dusur” kelimesi de, civiler, perçinler manasına geliyor. Tahtalar, enine kesilmiş kütükler, çivilerle birbirine 
tutturulacağı gibi, ahşap civiler veya ağaç kabukları ve liflerle de birbirine bağlanıp perçinlenebilinir.  

Buradaki mesaj: Karşılaşılan olumsuzluklara ragmen elde var olanlarla bir çözüm üretebilmektir.  Geminin 
parçalarına kadar Kur’an’I Kerim’de detay verilmesi, kurtuluşun mucizelerle, olağanüstülüklerle olmayacağı 
hakikatidir. Kurtuluşun mucizelerde aranmaması gerektiği dersidir. Zira Nuh’a, hazır bir gemi Rabbimiz 
tarafından gökten indirilebilinirdi. Eğer Allah istediği zaman yasalarını değiştirebiliyorsa. Yasalarına mahkum 
değilse. Ki mahkum değil. Ama yasalarını değiştirmeyecek kadar da prensipli. Sırat-I Müstakim üzere. 

Oysa kurtuluş ancak Allah’ın sünnetine, mahlukata koyduğu yasalara takdir ve kadere uygun bir istikamet 
belirlemekle gerçekleşir.  
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(Kamer 54/14)  
 

َرِفُك َناَك ْنَمِل ًءآَزَج َۚانُِنیَْعاِب ي۪رَْجت  

Küfredilen kimseye bir karşılık olarak gözlerimizin önünde yol alıyordu. 

Hz. Nuha’a küfredildi.  

Nasıl küfredildi?  

Söylediklerinin üzeri örtüldü. Onun söylemi, onun insanları kurtarmak için yaptığı gemi ve onları o gemiye davet 
etmesi örtbas edildi. Bu kimseye bir karşılık olarak, mükafat olarak, gözlerimizin ya da gözetimimizin önünde o 
gemi yol alıyordu diyor 14 ncü ayet. 

 

 

(Kamer 54/15)  
 

ٍرِكَّدُم ْنِم ْلََھفً َةیٰا آَھَانْكََرت َْدَقلَو  

Ve andolsun ki Biz, onu (o gemiyi) bir âyet (ibret) olarak bıraktık. Buna rağmen tezekkür 
eden (ibret alan) var mı? 
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(Kamer 54/16)  
 

ُِرُذنَو ي۪بَاذَع َناَك َفْیََكف  
 

Böylece azabım ve uyarım nasıl oldu? 

Azaptan sonra uyarının gelmesi yanlıştır. Normalde uyarı önce gelir sonra azap gelir. Fakat ayete 
baktığımızda önce azap geliyor, sonra uyarı.  

Neden azap önce sayılmış, çünkü kamer suresinin genel üslubuna baktığımızda azap üzerinden bir uyarı yapıyor.  
Son saat üzerinden bir uyarı yapıyor. Kavimlerin doğal afetlerle yok olması üzerinden bir uyarı yaptığı için, 
azabındaki uyarı şeklinde anlayabiliriz. Bu azabı doğru okuyamayanlar, uyarıyıda doğru anlayamayacakar 
demektir.  

Allah’In elçilerine ve vahiylerine uyulmadığında nasıl ki, dünyevi ve uhrevi mahrumiyetler yaşanıyorsa, tabiat 
kitabının ayetleride gözardı edilidğinde afet ve felaketlere maruz kalmakla neticelenmektedir. 

(Kamer 54/17)  
 

ٍرِكَّدُم ْنِم ْلََھف ِرّْكِذلِل َنٰاُْرقْلا َانْرََّسی َْدَقلَو  

Ve andolsun ki Biz, Kur'ân'ı, zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden var mı? 

Kamer suresinin 17,22,32 ve 40 ncı ayetleri şöyledir :

İDDİA : Bu ayetlere göre ateist ve deistler diyor ki: “ Bu ayetlere göre Allah, bizim anlamamız için Kur’an’ı 
kolaylaştırdığını söylemektedir. Yani herhangi bir alimin Kur’an’ı bize açıklamasına veya herhangi bir tefsir 
kitabına gerek yoktur. Allah’ın bize emrettiklerini anlamamız için,  Kur’an’ı Kerim yeterlidir.  

Kur’an’ı türkçe okuyupta kafasına takılan yerleri sorduğunda kişiye “ sen onun hikmetini anlayamazsın” demek 
yersizdir. Çünkü Allah Kur’an’ı bizim için kolaylaştırdığını söylemektedir.  

Arapça öğrenip Kur’an’ın öyle okunması gerektiği söyleyerek,  insanlar çok çok zor bir yola yönlendirilmektedir. 
Ancak Kamer suresinin 17,22,32 ve 40 ncı ayetleri Kur’an’ın bize kolaylaştırıldığından bahsetmektedir. Yani 
arapça öğrenip çok zor bir yola gitmeye gerek yok.  

Allah’ın gönderdiği Kitabın 1400 yıl sonra başka dillere tercüme edileceğini Allah’ın önceden biliyor olması 
gerekir.  

1400 yıldır hiçbir kimse düzgün bir şekilde Kur’an’ı türkçeye ya da başka dillere çevirememiş midir?  
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Düzgün çevrilmediği ve herkesin anlayamayacağı iddiası yukardaki ayetlere taban tabana terstir. Kur’an’ın 
anlaşılamayacağını söylemek Kur’an’ı yalanlamaktır.  

Kur’an’da yazılanlar mı uygulanmalıdır, yoksa bazı hocaların söyledikleri mi uygulanmalıdır. Eğer Kur’an’da 
yazılanlar uygulanacaksa, hangi Kur’an meali okunacak, hangi alimin yorumu izlenecek.  

Böyle şaibeli bir din Allah’ın dini olur mu? 

Deist ve Ateistlerin öne sürdüğü bu ayeti inceleyim. 

İddia sahibinin dile getirdiği Kamer Suresi 17 nci ayetten önceki ayetlere bağlamıyla bakalım.  

Rabbimiz neden bahsetmiş ? Neyi kolaylaştırmış?  

Rabbimiz, 17 nci ayetten önce Hz. Nuh’un davetinden ve uyarısından bahsetmektedir. Geri kalan 22 nci ayetten 
önce Ad kavmi, 32 den önce Semud kavmi ve 40 dan önce Lut kavmi ne ait kıssalardan bahsettikten sonra 
arkasından birer cümle ile “ Ve andolsun ki Biz, Kur'ân'ı, zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür 
eden var mı” diyor. 

Yani bu ayet, önceki ayetlerle birlikte anlaşılması gereken bir ayet. Bunu parçacı bir şekilde cımbızlayıp 
alarak Kur’an’ın her tarafına tatbik edemezsiniz.  

Kur’an’da,  Kamer suresinin 9-17 ayetleri arasında, ” Tufan için kavmini uyaran ve tufandan korunmak için gemi 
yapan Hz. Nuh’tan ve mecnun diyerek onunla alay eden kavminden bahsetmektedir. Hz. Nuh için  “ Bu delidir, 
karada gemi yapıyor, buraya hiç su çıkarmı” diye sözler söylemektedirler. Bu iş öyle bir raddeye geliyor ki, 
Nuh’un konuşmasını  yasaklıyor ve eziyet ediyorlar. 

Sonra takdir edildiği üzere yoğun yağış ve o yerden gelen sular , bu deniz seviyesinin aşağısında olan Mezotapya 
daki Ur şehrini sular altında bırakıyor.  Anlatılan bu. 

Gönderilen elçi sadece manevi helaklarla değil, maddi helaklar ile alakalı kavmini uyarmış. Bu uyarıların ciddi 
alınmaması manevi helaka da neden olmuştur.   

Hz. Nuh bunun akabinde diyor ki: “ Bakın maddi bir helak geliyor. Bunun için gemi yapıyorum, gelin gemime 
binin diyor.  Kavmi, oraya kadar su mu çıkar diyor ve uyarıya (Maddi helak) inanmıyor,  kulak asmıyor.  

Bu uyarılar dikkate alınsa idi,  kavmi Hz.Nuh’a yardım edip daha fazla gemi yaparak önce maddi doğal 
afetten, sonra da manevi helaklardan kurtulacaklardı.  

Anlatılan bu kadar sade ve basit bir kıssa.  

Ayette anlatılan,  üstteki kıssanın ibret için gayet basit ve anlaşılır olduğudur.  

Zikir;  düşünme, parçaları bir araya getirme iken,  

Tezekkür; bu zihni faliyeti sonucu hatırlayarak ibret almadır. Anlatılmak istenen ;  helak olan bir kavim var, 
görüyorsunuz, duyuyorsunuz, ondan ibret alın, tezekkür bu.  

Sonuç, bu tezekkürü görüp, tedebbürü bir bakışla geleceği inşaa edecek tedbirler alınmasıdır. Yani bir 
gemide sen yap.  
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(Kamer 54/18)  
 

ُِرُذنَو ي۪بَاذَع َناَك َفْیََكفٌ داَع َْتبَّذَك  

Ad yalanladı. Böylece azabım ve uyarım nasıl oldu? 

Burada azap, uyarıdan önce gelmiştir. Bununda hikmetini düşüneceğiz. Azap neden önce gelmiştir. 

Genel kabule göre Ad, ahkaf adıyla bilinen ve Umman ile Hadramat (ölüdeniz)arasında yer almış,  geniş çöl 
bölgesinde yaşamış, büyük nüfus ve iktidarı ile tanınmış bir kavimdir.  

Gerçekten de fecr suresi 7 nci ayette geçen “ direkler, sütunlar sahibi “ anlamına gelen “zatul imad” terkibi, 
hem ad kamvinin çok güçlü kimseler olduğuna hem de onların oturduğu o İrem kentinin benzersiz güzelliğine 
işaret eder.  

Zaten İrem kenti, surları ve bahçeleriyle güzellik numunesi olarak dillere destan olmuştur. Bunu Fecr Suresi 
6,7,8, Şuara suresinin 159 ncu ayetlerinde detaylı anlatmıştık.  

 

 

(Kamer 54/19)  
 

َّنِا ٍّۙرَِمتْسُم ٍسَْحن ِمَْوی ي۪ف اًرَصْرَص اًحی۪ر ْمِھَْیلَع َانْلَسَْرا آ  

Muhakkak ki Biz, onların üzerine tozu dumana katan günde güçlü bir hortum gönderdik.  

Buradaki “yevmi nahsin” ifadesi, “uğursuz gün” demek değildir.  

“ rihan sarsaran” da;  sarıp sarmalayan, rüzgar manasına gelmektedir. Yani güçlü bir hortum. “yevmi nahs” 
ifadesi, genelde “ uğursuz gün” olarak çevrilir, ancak “nahs” kelimesinin asılı, ufuk çizgisinin kızarması, bakır 
gibi bir madeni bir renk olması. Rüzgarın tozları yukarı kaldırıp, gökyüzünü bakır rengine boyaması manasında, 
burada “nahs” kelimesi kullanılmıştır. Yani bu “ uğur ve uğursuzlukla” alakalı bir kelime değildir.  

Bu ayette fail neden Allah’tır? 
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Ayette yine “ Ben” değil “ Biz” gönderdik şeklinde bir kullanım söz konusudur. Ayette failin Allah olması, 
dünyadaki tabiat yasalarını en başta belirleyenin Allah olmasındandır. Bu yasalar, biribirine bağlı dengeli 
bir süreçte işler. Yani “ fırtınayı Biz gönderdik, Hortumu Biz gönderdik” diyor. Isı farkları ve nem 
atmosferdeki hava akımlarını hızla hareketine ve yoğunlaşan kümülüs bulutlarının altında hortum denen 
rüzgar girdaplarına sebep olmaktadır. Bu dolaylı süreçten ötürü ayette Allah Ben değil, Biz kullanmıştır.  

Zira o hortumu, doğrudan insanlar ölsün diye aniden Allah göndermemiş, tabiata koyduğu yasalar sonucunda 
birbirini tetikleyen bir süreçte tabii bir afet meydana gelmiştir. Rahman olan Rabbimiz, bu afetten önce 
Resulü ile o kavmi uyarmıştır. “Güçlü hortum “ olarak meallendirdiğimiz “ sarsaran”I , Kur’an şöyle tarif 
etmektedir:  

(Kamer 54/20)  
 

ٍرَِعقْنُم ٍلَْخن ُزاَجَْعا ْمُھََّناَك َۙساَّنلا ُعِزَْنت  

İnsanları sanki kökünden sökülmüş hurma kütükleri gibi atar. 

Fırtınanın ve bir vakum oluşturan hortumun, karşı konulamayan şiddetli ve güçlü bir mahiyete sahip olduğu tarif 
edilmektedir. 

Aslında verilen mesaj açıktır. “ Kökleşmiş bir system kursanız da, fanidir, geçicidir.  

 
 

(Kamer 54/21)  
 

ُِرُذنَو ي۪بَاذَع َناَك َفْیََكف  

Böylece azabım ve uyarım nasıl oldu? 

Surenin başındaki sorumuza geri dönüyoruz. “ Önce azap, sonra uyarı”.
.  

Burada tam tersi bir anlatım var. Peki bundan ne anlayacağız? 

Bu ve devam eden ayetlerde, öncelikle azap sonra uyarı gelmiştir.

  Afet ve azapla uyarının, doğruluğunu 
anlamak aslında en kötü öğrenme şeklidir.  
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(Kamer 54/22)  
 

ٍ۟رِكَّدُم ْنِم ْلََھف ِرّْكِذلِل َنٰاُْرقْلا َانْرََّسی َْدَقلَو  

Ve andolsun ki Biz, Kur'ân'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden (ibret 
alan) var mı?  

Zikir, hatırlatma ve bu hatırlatılan üzerinden düşündürmektir. Kolaylaştıran anlatımda, Ad kavminin , ayet , 
alemet ve işaretleri yalanlamaları ve sonuçları özetlenmiştir.  

Dikkat edilirse kamer suresinde, kavimlerden gayet kısa ve öz bahsedildikten sonra, bu anlatılanların 
kolaylaştırıldığı söylenir. Aynı üslup, şimdi anlatılacak Semud kavmi için de geçerlidir.  

 

 

(Kamer 54/23)  
 

ُِرذُّنلاِبُ دوَُمث َْتبَّذَك  

Semud uyarıları yalanladı.  

“Semud” kelimesi, az su anlamına gelmektedir. Semud kavmi yıl içerisinde yağması beklenen az suyu, kayalarda 
açılan sarnıçlarda tasarruflu kullanarak, çölün ortasında kendi kendine yeten, görkemli bir medeniyet kurmuş 
bir kavimdir.  

Ancak kendilerini bekleyen felakete karşı Salih peygamberin uyarı ve kurtuluş yöntemlerini yalanlamıştı. 
Kur’an’da bu kabilenin ismi 26 defa geçiyor, Fecr Suresi 9, Necm Suresi 51, Şems Suresi 11, Buruç Suresi 18, Kaf 
Suresi 12, Furkan Suresi 38, Hakka Suresi 4-5, Şuara Surei 141 ve Neml Suresi 45 te detaylı bilgiler verilmiştir. 
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(Kamer 54/24)  
 
 
 

ُلَاَقف ُُھعِبََّتن ًادِحاَو اَّنِم اًرََشَبا اوٓ ٓ َّنِا ۙ ٍُرعُسَو ٍلَالَض يَ۪فل ًاذِا آ  

Artık şöyle dediler: “ İçinizden biri olan bu beşere mi tabi olacağız? O takdirde muhakkak 
ki biz, gerçekten yolumuzu kaybedip sıcaktan çıldırırız? 

Ne alakası var? “ Bu beşere mi tabii olacağız? Yoksa yolumuzu kaybededip sıcaktan çıldırırız? 

Diyanet İşlerinin Meali : "İçimizden	bir	insana	mı	uyacağız?	(	Tabiiki bir insana uyacağız. Bu mantıksız bir soru 
olmaktadır. İnsan yazdığınızda cümle mantıksızlaşıyor. Çünkü put yapan biri de, bu puta tapacaksınız diyen biri 
de bir insandır. Ve onlarda o insana uyar.) O	zaman	biz	sapıklık	ve	delilik	etmiş	oluruz.	( Bir insana uymak 
“delilik ve sapıklık mı?”. Bu bir anlatım bozukluğu ve mealde mantık hatasına sebep olmaktadır.) 

Buradaki itiraz, kendi içinden çıkan normal yani beşer, ölümlü birinin, hiçbir mucize ve olağanüstülük 
göstermeden yaradan olan Allah’tan gaybi bir mesaj aldığını söylemesidir.  
 
Gelen afete karşı Hz. Salih’in önerisi “ sıçak olan çölü develerle geçmekti”, o yüzden “nakatullahı” kavmine 
göstermişti.  
 
Ancak kavim, yolu kaybedip o çölün aşırı sıcaklığından helak olup öleceklerine inandıkları için Hz. Salih’in bu 
önerisini kabul etmediler.  Yani biz çölde yolumuzu kaybederiz, o sıcakta bizi delirtir, dediler. O yüzden bizim 
çevirimiz olan meal bağlama daha uygun düşmektedir.  
 
“ O takdirde muhakkak ki biz, gerçekten yolumuzu kaybedip sıcaktan çıldırırız.” 
 
Tıpkı Hz. Nuh’un kavmine öğrettiği tedbir yöntemi gibi, Hz. Salih’te çölün gemisi olan develeri su ve gıda verip 
ehlileştirmeyi kavmine öğretmeye çalışmıştır. Ancak kavminin cevabı şu: 
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(Kamer 54/25)  
 

ٌرَِشا ٌباَّذَك َوُھ َْلب َانِنَْیب ْنِم ِھَْیلَع ُرّْكِذلا َيِقُْلاَء  

Bu zikir, aramızda ona mı ilka edildi? Bilakis o, yalancı bir küstahdır.  

Zikir, anma, hatırlama, bir şeyi zihinde hazır etme, bir şeyi dile getirme manalarına gelmektedir.  

Hz. Salih, Ad kaviminin başına gelenlerin bir benzerinin Semud’un başına geleceği konusunda kavmini önceden 
uyardığını da bu ayetten anlıyoruz. Onlara öğüt vermiştir. İlahi yönlendirmeye ,ayetlere uymamanın akıbetini 
onlara hatırlatmıştır. İşte o yüzden “ zikir” kelimesi burada kullanılmış. 

Aslında burada, kibirli ve haddini aşan, gelen öğüt yerine, sıradan bir beşer olarak gördükleri Hz. Salih’I 
aşağılayanlardır.  

Bütün peygamberlerde böyle bir özellik var. Kavimlerinin aynaları gibiler. Kavimleri o Resul’ü ne ile suçluyorsa, 
aslında onların o eksikliğinden dolayıdır.  

Peygamberler, kavimlerine birer ayna tutmuşlardır. Tutulan bu aynada kavimler, kendini nasıl görüyorsa,  
peygamberini de o şekilde suçlamışlardır.  

Bunu günümüzde de görmekteyiz. Kıymetli ilim erbabı insanlara, yapılan yorumlara bakıldığında, kişi cahilse, 
o yıllarını vermiş belki de babası yaşındaki hocayı cahillikle suçlar.  Sunumu yapanı ahlaksızlıkla suçlarken bile 
hakaret ve küfredip aslında asıl edepsizin kendisini olduğunun farkında bile olmayanlar vardır. Yapılan yorumlar, 
yapanı yansıtan birer ayna gibidir.  

(Kamer 54/26)  
 

ُرَِشْالا ُباَّذَكْلا ِنَم ًادَغ َنوَُملَْعیَس  

Küstah yalancı kimdir, yarın bilecekler. 

Klasik arapça da “ gaden” terimi, çoğunlukla göreceli bir yakın geleçek için kullanılır. Bu aslında bir dönemin 
gününün bitip,  başka bir dönemin gününün başlayacağını anlatan bir ifadedir. Yarın demek bildiğimiz yarın 
demek değildir.  

Yani bu dönem bitecek, başka bir dönem başlayacak . Görüldüğü gibi hakaret ve iftira atanlara karşı karşılık 
verilmemiştir. Hz. Salih’e sen de onların ağzının payını ver diye bir ayet yok, yakında görecekler,yani bekle, 
sabret. 

Hakaret ve iftira atanlara karşılık verilip zaman kaybedilmemiş, onların tavırları zamana bırakılmıştır. Zaten 
şimdi okuyacağımız ayette de onların uzaktan gözlenip, sabredilmesi şöyle emrediliyor :  
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(Kamer 54/27)  
 

ِْۘربَطْصاَو ْمُھْبَِقتْرَاف ْمَُھلً َةْنتِف َِةقاَّنلا اُولِسْرُم اَّنِا  

Muhakkak ki, onlara fitne olsun diye o dişi deveyi gönderen Biziz. Artık onları gözle ve 
sabret. 

Ayette “fitne” yazmasına 392agmen ne hikmetse bazı mealler, bunu” imtihan” olarak meallendirir. Fakat 
“imtihan” zaten arapça bir kelimedir ve Kur’an’da olan bir kelimedir. Burada “imtihan” değilde “ fitne” geçiyor. 
O zaman bunun farklı bir manası var.  

Buradaki “naka”,  dişi deve demek. Ancak araplar her dişi deveye “ naka” demiyor. Sadece 5 yaşına basan dişi 
develere “naka” diyor.  

Buradaki “ gözle” emri, içinde teyakkuz barındıran, sabrın pasif bir bekleyip olmadığını açıklayan bir emir.  

“fitne”, fetene kökünden geliyor, Kur’an’da 60 yerde geçiyor. El-fitne şekli ise 30 ayette yer almaktadır. Bu 
ayetteki, baskı unsuruna dönüşen fitne nin ne olduğunu bize bir alttaki ayet şöyle açıklıyor :  

 

(Kamer 54/28)  
 

ٌرََضتْحُم ٍبْرِش ُّلُك ْۚمَُھنَْیبٌ ةَمِْسق َءآَمْلا ََّنا ْمُْھّئَِبنَو  

 
Suyun aralarında paylaştırıldığını onlara haber ver. Sırası gelince içecek olanların hepsi 
hazır bulunsun. 

Her içiş  demek olan “kullu şirbin” pay demektir. “ Şirbin muhtedar”, sudan içme istifade sırası gelenlerden her 
bir grup, sadece üzerinde ittifak edilen günlerde gelirler anlamındadır.  

Buradaki paylaşımın, deve ile halk arasında olduğunu sanmak bizce hatalıdır.  
Ayette onlar zamiri , onlara haber ver ve onların aralarında  ifadeleri de olmak üzere iki kez kullanılmış. 
1. Onlara haber ver, 2. Onların aralarında.  

Birinci ve ikinci onlar zamirleri arasında ne lafzen, ne de mana itibariyle bir farklılık söz konusu değildir. Onlara 
haber ver ifadesindeki onlar zamirinin hem halkı, hemde deveyi kapsadığı düşünülürse, peygamberin deveyi de 
muhatap alıp, Allah’ın mesajını deveye de bildirmesi durumu ortaya çıkar ki, bu bir mantık hatası olur. Dilsel 
olarak da yanlıştır. Çünkü eğer ayette deve ile halk arasında bir paylaşma söz konusu olsa idi “ beynel kavmi 
ven nakati “şeklinde bir ifadenin gelmesi gerekirdi. 
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Burada dişi deveye su verilmesi, diğer develeri bölgeye çekmesinden dolayı, çekilen su sıkıntısı konu 
edilmektedir. Halka yansıyan bu paylaşım, onların üzerinde sabretmeleri güç, bir fitne yani baskı unsuruna 
dönüşmektedir.  

Deve ile ilgili Kur’an’I Kerim’de Hz. Salih kavmine şöyle diyordu : “ Bırakın ! Allah’ın arzında rahat rahat gezsin, 
dolaşsın, ona zarar vermeyin, onu besleyin ve sulayın.”  

Yani nakah, orada su kaynağı olduğunu anlayınca, diğer develeri de o bölgeye çekiyordu. Bunu önlemek için 
kavmi ne yaptı? Aşağıdaki ayet bunu bize açıklamaktadır.  

 

(Kamer 54/29)  
 

ََرَقَعف ىٰطَاَعَتف ْمَُھبِحاَص اَْودَاَنف  

Bu yüzden arkadaşlarını çağırdılar. Artık o, ileri atıldı böylece onu yaraladı.  

Neden kendileri yapmıyorlar da arkadaşlarını çağırıyorlar. Buradaki “akar” kelimesi, genel anlamda yaralamak 
manasına gelmektedir. Ançak bu manayı zamanla kaybedip, köküne inmek, canına kıymak, kesmek anlamı 
kazandırmışlardır.  

Araplar, deve, at, sığır ve koyun gibi hayvanları keserken, önce kılılçla, hayvanın incikleri yani tendonlarını 
kesip, sonra da deveyi boğazlarlardı. Bu sözcükte, hayvan kesim işleminin birinci aşamasını anlatmak içni 
kullanılır şeklinde, Lisanül Arab’da bu tanımlanmış. 

Bütün bu bilgiler ışığında hayvanın, diğer yabani hayvanları bölgeye çekmesine engel olmak için , onu bağırtarak, 
işkence ile yürümez hale getirdikleri ayette anlatılıyor. Çünkü hayvan acı içerisinde bağırdığı zaman diğer 
hayvanlar oraya gelmeyecekti.Gelmeyince kendi sularını paylaşmak zorunda kalmayacaktı.  

Ayette “arkadaşları” olarak bahsi geçen kişinin, çağrılmasından neden bahsedilir.Bu detay neden verilmiştir. Bu 
kişinin muhtemelen yabani develeri avlamada daha deneyimli biri olma ihtimalinden dolayı olabilir.  

Bu detay, kavmin bu hayvanları ehlileştirmek, bakma veya onları kullanmada hatta avlamada bile ehil 
olmadıklarını gösteren ince bir detaydır.  
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(Kamer 54/30)  
 

ُِرُذنَو ي۪بَاذَع َناَك َفْیََكف  

Böylece azabım ve uyarım nasıl oldu? 

Ayetteki ifade ilk kez azaptan önce Nuh kıssasında, tedbire ve kaçışa atıfta kullanıldı. İki kez Ad kıssasının hem 
önünde, hem arkasında kullanıldı. Zira Ad kavminden kurtulanlar, bu kez de Semud kavmini kurmuşlardı. 

Bu ayette ise azaptan önce tıpkı Nuh kıssasında olduğu gibi, Semud kıssasında aynı azaptan önce bu ifade 
tekrarlanmıştı. Bundan dolayı, Kamer suresi salt inançsal değil, uyarı ve bunun karşısında üretilmesi gereken 
tedbirler üzerinden ele almaya çalışıyoruz. 

Uyarının nasıl olduğunu anlattıktan sonra, şimdi azabın nasıl olduğuna geçiyor, yine Semud Kavmi bağlamında. 

 

(Kamer 54/31)  
 
 
 

َّنِا ِرَِظتْحُمْلا ِمی۪شَھَك اُوناََكفً َةدِحاَوً ةَحْیَص ْمِھَْیلَع َانْلَسَْرا آ  

Muhakkak ki Biz, onların üzerine tek bir sayha (korkunç ses dalgası) gönderdik. Böylece 
onlar, ufalanmış kuru ot gibi oldular. 

‘sayha”, sesin en yüksek halidir. Tabiatın çıkardığı bilinen en yüksek ses, yanardağ patlamasıdır. Zaten sıçaktan 
kavrulmuş kuru ot benzetmesi, aktif volkanik hareketliliğin bir anda yeryüzüne çıkması ile oluşan ultrasonik ses 
dalgalarının yıkıcılığını net olarak bize tarif ediyor.  
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(Kamer 54/32)  
 

ٍرِكَّدُم ْنِم ْلََھف ِرّْكِذلِل َنٰاُْرقْلا َانْرََّسی َْدَقلَو  

Ve andolsun ki Biz, bu okunanı,  zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden  var 
mı? 

23 ncü ayetten itibaren Semud kavmi ve başlarına gelenler kıssa ediliyor. Sonra bu ayet geliyor. Eğer siz 
gönderilen Resul’in uyarılarına uymazsanız bunun maddi faturasını bu dünyada, manevi faturasını da ahirette 
acı bir şekilde ödeyeceksiniz.  

(Kamer 54/33)  
 

ُِرذُّنلاِب ٍطُول ُمَْوق َْتبَّذَك  

Lut (A.S)'ın kavmi de uyarıları yalanladı. 

 

(Kamer 54/34)  
 

َّنِا َِّالا ًابِصاَح ْمِھَْیلَع َانْلَسَْرا آ ٍۙرَحَِسب ْمُھَانْیََّجن ٍۜطُول َلٰا ٓ  

Muhakkak ki Biz, onların üzerine taş gönderdik. Seher vaktinde Lut (A.S)'ın ailesi hariç, 
onları kurtardık. 

Burada Lut’un ailesi dediği kim ?  

Bunu Şuara suresi 171 de okumuştuk. Lut kavminin maruz kaldığı afet hemen kıssanın başında verilmesi, kıssanın 
belirli bir mesaj vermek için kullanıldığı ve afetler üzerinden olayları hikaye ettiğini gösteren başka bir edebi 
usuldür.  

Şafak vakti korkunç bir ses ve patlama ile şiddetli bir deprem olmuş, patlama ve tektonik çökme sonucu kayaların 
altında diri diri gömülmüştü Lut kavmi.  
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(Kamer 54/35)  
 

َرَكَش ْنَم ي۪زَْجن َكِلٰذَك َۜانِدْنِع ْنِمً ةَمْعِن  

Katımızdan bir ni'met olarak, şükreden kimseyi işte Biz, böyle mükâfatlandırırız. 

Rabbimiz yine bu ayette Ben demiyor, Biz diyor. Çünkü şükrün mükafatı doğrudan değildir, dolaylıdır. O yüzden 
Biz ifadesi kullanmıştır. 

“Şükür”, Bağlamda gelecek olan afetle ilgili tedbir almak, gaybi haberler olan ayet ve o ayetleri getiren, Resul 
nimetine karşılık nankörlük etmemektir.  

 

(Kamer 54/36)  
 

ُِرذُّنلاِب اْوَراََمَتف َاَنتَشَْطب ْمُھََرذَْنا َْدَقلَو  

Ve andolsun ki, Lut (A.S), onları “şiddetli yakalamamız” konusunda uyardı. Fakat onlar, 
bu uyarılardan şüphe ettiler. 

Felaketten önce Hz. Lut’un kavmini uyardığının Kur’an’I delili. Hz. Lut, bir felaket geleceğini biliyor, fakat 
gününü ve saatini bilmiyor. Onuda gelen misafirler haber verecek.  

(Kamer 54/37)  
 

َنْسَمََطف ۪ھِفْیَض ْنَعُ هُودَواَر َْدَقلَو ُِرُذنَو ي۪بَاذَع اُوقُوَذف ْمَُھُنیَْعا آ  

Ve andolsun ki, kötü amelleri için ondan misafirlerini ısrarla istediler. Bunun üzerine 
onların gözlerini silip yok ettik. Öyleyse inzarımı (uyarılarımı) ve azabımı tadın! 

Hevasını tek amaç edinenlerin şehvetleri gözlerini kör eder, ne insani, ne ahlaki değerleri görür tanır bu insanlar. 
Bu hal bizatihi azabın içinde olmaktır. 
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(Kamer 54/38)  
 

ٌّرَِقتْسُم ٌبَاذَعً ةَرُْكب ْمُھَحَّبَص َْدَقلَو ۚ  

Ve andolsun ki, onları sabah erkenden kurtulamayacak bir azap yakaladı. 

Kurtulamamaları detayı, uyarılara kulak asmamaları sonucu afetten kaçamadıklarını ifade içindir. Aslında gaflet 
içinde şehvetlerinin peşinde kör olmasalardı afetle değil, uyarılarla uyanabilceklerdi. 

 

(Kamer 54/39)  
 

ُِرُذنَو ي۪بَاذَع اُوقُوَذف  

Böylece azabımı ve uyarımı tadın? 

Aynı şekilde önce azap, sonra uyarı geliyor. Azapta bir uyarı var. 

(Kamer 54/40)  
 

ٍ۟رِكَّدُم ْنِم ْلََھف ِرّْكِذلِل َنٰاُْرقْلا َانْرََّسی َْدَقلَو  

40:  Ve andolsun ki Biz, bu okunanı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden 
var mı? 

33 ncü ayetten itibaren Lut kavminin başına gelenler kıssa ediliyor. Lut kavminin başına gelenler anlatıldıkan 
sonra yokmu ders alan?, yok mu ibret alan? Yok mu bunu hatırlayan? diye vurgu yapılmaktadır.  

Kur’ana verilen emek oranında bu kitap, kolay ve mubin olduğunu unutmamalıyız. Emek vermeyen kişi, bu Kitap 
anlaşılmaz, demektedir.  

Hiç emek vermeyen birinin, Kur’an’ın açık ve anlaşılır olmadığını söylemesi ve bundan dolayı ilahi bir kaynaktan 
gelmediğini iddia etmesi ne kadar doğru? 

Kur’an okurken de bahsedilen konu hakkında ne kadar fazla ön bilgi ve altyapıya sahipseniz, size o Kitap,  o 
kadar fazla şey söylüyor.  
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(Kamer 54/41)  
 

ُُۚرذُّنلا َنْوَعِْرف َلٰا َءآَج َْدَقلَو  

Ve andolsun ki, firavun ailesine de uyarılar geldi. 

Buradaki “nuzur” kelimesi bazı meallerde “uyarıcılar” şeklinde meallendiriliyor. Biz bunun hatalı bir meal 
olduğu kanaatindeyiz.  

Ne kadar Ragıp’ta “nuzur” “uyarıcılar” şeklinde lügat olarak çevrilse de, devam eden ayette “ Resullerin” 
yalanlanması konu edilmeliydi, fakat ayetlerimizin hepsini yalanladılar şeklinde, “nuzur”un uyarılar şeklinde 
olduğu ifade edilmiş. Biliyorsunuz Rabbimizin de “el-muzir” “ mutlak uyarıcı” şeklinde bir esması mevcuttur.  

Kur’an’ın birçok suresinde detaylı olarak yer alan Firavun kıssası, diğer anlatımlardan farklı olarak bu surede 
sadece başlangıcı ve sonu bildirilip başka da hiçbir detay verilmeden konu edilmekte.  Amaç yine zikr için 
kolaylaştırmak.  

Peki neden Firavun değil de, Firavun ailesi? 

Mesajın toplumsal olması ve Firavunlaşmadan dolayı Firavun ailesi kullanımı yukarıdaki kavimler anlatımında 
olduğu gibi sorunun sosyolojik boyutuna dikkat çekmek için tercih edilmiştir diyebiliriz. 

(Kamer 54/42)  
 

ٍرَِدتْقُم ٍزی۪زَعَ ذَْخا ْمُھَانْذََخَاف اَّھِلُك َانِتَایٰاِب اُوبَّذَك  

Ayetlerimizin hepsini yalanladılar. Böylece onları aziz, muktedir olanın yakalayışı ile 
yakaladık.  

Yani aziz ve muktedir olana yakışan bir şekilde onları yakaladık. Bütün ayetler, uyarı barındıran, alamet ve 
işaretler yalanlanmış. Allah’ın yakalaması, haşa sinsice, pusu ile olmaz. Aziz, izzetsahibi, muktedir ise 
mutlak iktidar sahibi demektir. Muktedir biraz daha yönetimle ilgili siyasi bir isimdir. Melikte yöneticidir, 
muhtedir de yöneticidir, aradaki farkı bu.  

Kıssa da, Firavun yönetiminin hırs ve doymak bilmez aç gözlülükleri sonucu, nasıl izzet ve iktidarını kaybedip 
köşeye sıkıştığı sadece bu iki esma ile özetlenmekte. Aslında Allah’ın yakalaması, ayet, alamet ve işaretlere 
kayıtsızlık ve yalanlamanın sonucu, Allah’ın sünnetindeki değişmezliğe bir göndermedir.  

Mesaj, kendini izzetli ve muktedir gören Mekkeli müşriklere, o elebaşlarınadır. Ve tüm zamanların firavunlaşmış 
mantığında olanlaradır.  
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(Kamer 54/43)  
 

ُِۚربُّزلا يِفٌ ةَءآََرب ْمَُكل َْما ْمُكِئٰٓلُ۬وا ْنِم ٌرْیَخ ْمُكُراَّفَُكا  
 

 (Ey Mekkeliler!) Sizin kâfirleriniz, onlardan daha mı hayırlı, yoksa sizin için kadim 
yasalarda  beraat mı var? 

Burada Rabbimiz bir soru soruyor. Kadim yasa diye meallendirdiğimiz“ zubur”, ahlaki değerleri ihtiva eden, 
toplumun hafızasından silinmeyen, Hikmet içeren öğretiler manasındadır. 

Buradaki mana, Mekkeli müşriklerin yaptıkları zulümleri, haksızlıkları ve suçları kendi örflerinde, geçmişten 
gelen törelerinde bile karşılığının olmamasıdır. Yani Kur’an’I Kerim burada, kendi adet ve geleneklerine, kendi 
kadim ahlaki öğretilerine , törelerine atıfla, yaptıklarının orada bile karşılıklarının olmadığından bahsediyor.  

“Beraet” kelimesinin asıl anlamı, müfredat ve besairde açıklandığına göre, çirkin görünen herhangi bir şeyden 
kırılma, ayrılma, uzaklaşma manasına geliyor.  

Hakikati örtmek olan kafirlik ile beraet in yanyana gelmesi, aslında işlenen suçlara ragmen, kendilerini toplumun 
en izzetli, şerefli ve muktedir kişileri olarak tanıtma ve yapılanları normalleştirme gayretini ifade ediyor.  

Geçmişte ve günümüzde bu ahlaki sorun sürekli karşımıza çıkmaktadır. Değerlere müntesip olmak yerine, 
değerlere sahip çıkma ve kendini hak ve adaletperest olarak etrafındakilere tanıtmak. Aslında yaptıkları zulmü, 
haksızlıkları, suçları bir nevi kamufle etmek de hakikatin üstünü örtmek olan küfürdür. 

Kısa yoldan beraet etmek kolaycılığı ise Kur’an’I bir tasavvur değildir. Dikkat ederseniz, Kur’an karşıtlarının 
böyle bir düşüncesi var. Yaptıkları suçlara, günahlara ve zulümlere ragmen, beraet edeceklerine dair birşeyler 
uydurmuşlar. Beraet bir gecede değil, emek ve gayretle geçirilmiş bir ömre yayılan mücadele ile gerçekleşir.  

Saü gayrete değer veren Allah’u Teala, yapılanlara ragmen, kullarını bağışlayıp bir gecede beraet edeceğine 
dair inanç görüldüğü gibi Kur’an’I değildir.  

Düşünün iki tane öğrenci var, biri, biryıl boyunca derse çalışıyor, gecesini gündüzüne katıyor. Ve imtihan 
süresince, o bilgileri ile birşeyleri cevaplayıp sınıfı geçmeye çalışıyor. Yani beraet etmeye çalışıyor. Sınıfta 
kalmaktan beraet etmeye çalışıyor. Diğer öğrenci ise bir sene boyunca çalışmıyor, aylak aylak geziyor, fakat 
öğretmen ile arasını iyi tutacak bir gece düzenliyor, öğretmene hediyeler sunuyor, iltifatlar ediyor. Ve sınavda 
öğretmen de ona, tamam sende geçebilirsin diyor. Bu bir adaletsizliktir. O yüzden, o bir gecede veya bir anda, 
dua kapılarının açıldığı anda şeklinde anlatılan rivayetler, gelenekler Kur’an’I bir tasavvurda değil, daha çok  
kolaycı bir tasavvurun ürünüdür. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Kamer 54/44)  
 

ٌرَِصتْنُم ٌعی۪مَج ُنَْحن َنُولُوَقی َْما  

Yoksa: “Biz yardımlaşan bir cemiyetiz mi.” diyorlar? 

Buradaki “ cemiun” ifadesini “ cemiyet” olarak meallendirdik. Neden “cemeat” demedik, çünkü cemeat aynı 
inanç veya görüş etrafında toplananlar iken, cemiyetteki şart, ortak inanç ve ideolojiyi paylaşmak olmayabilir. 
Cemiyet daha çok iş bölümü ve yardımlaşma üzerinden biraraya gelmiş karma inanç ve düşüncelerin cem olmuş 
halidir. Ayette de yardımlaşma ifadesi kullanıldığı için biz bunu, cemeat değil cemiyet olarak meallendirdik. 
Çünkü cemiyet daha idealdir, cemaetten daha üsttür.  

Ancak başkalarının hakkı üzerinden, köle sistemi ile efendiler peyda ederek bir cemiyet oluşturulamaz. Bu bir 
yardımlaşma değildir, bu olsa olsa bir sömürü sistemi olur. Savaşta gönülsüz birliktelikleri, efendilerin saltanatını 
koruması üzerine kurmuş oldukları birlikteliklerin sünnetini Kur’an’I Kerim şöyle ifade edecek. 

Yani Mekkeli müşrikler neden savaşayor, kendi saltanatlarının, kendi inanç rantlarının devam etmesi için. Peki 
kimi savaştırıyorlar? Kendi kölelerini veya paralı askerleri savaştırıyorlar. 

Bunun sünneti şudur : 

 

(Kamer 54/45)  
 

َُربُّدلا َنوُّلَُویَو ُعْمَجْلا ُمَزُْھیَس  

Topluca hezimete uğrayacak ve arkalarına bakmadan kaçacaklır. 

Bir değer uğruna değilde, zoraki birliktelikler veya maddi çıkarlar için bir araya gelmiş gruplar dağılmaya 
mahkumdur.  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Kamer 54/46)  
 

ُّرََماَو ىٰھَْداُ ةَعاَّسلاَو ْمُُھدِعْوَمُ ةَعاَّسلا َِلب  

Bilakis, onlara vaadedilen, o saat, daha korkunç ve dehşetlidir. 

Sadece dünyevi mahrumiyet ve azap değil, birde bunun ahiret yüzü hatırlatılmıştır. Son saatte ayın yarılması ile 
başlayacak süreçte, dünyanın gördüğü bütün afetlerden daha dehşetli ve daha korkunç bir olayın gerçekleşeceği 
Kamer suresinde bize ifade ediliyor. Tufan, kasırga, deprem ve çökmeler gibi afetler, Kur’an’da sahne sahne 
anlatılarak, tüm dünyevi azaplardan daha korkunç ve tüyler ürfertici olan ahiret azabına muhatap hazırlanıyor 
ve dikkatler oraya çekiliyor.  

(Kamer 54/47)  
 

ٍُۢرعُسَو ٍلَالَض ي۪ف َنی۪مِرْجُمْلا َِّنا  

Muhakkak ki o mücrimler (suçlular), dalâlet ve çılgınlık içindedir. 

Suç ve başkalarının hakkını kendi hakkı görüp, başka insanların kendisine itaat etme, kendisi uğrunda savaşma 
veya kendisinin köleleri olma zannı, delaletin ta kendisidir. Ve sonu “sekar”dır.  

(Kamer 54/48)  
 

ََرقَس َّسَم اُوقُوذ ْۜمِھِھوُجُو ىٰلَع ِراَّنلا يِف َنُوبَحُْسی َمَْوی  

O gün yüz üstü ateşe sürüklenirler. “Sekarın dokunuşunu tadın!”  

Sekar biliyorsunuz Müddesir suresinin 30 ve 31 nci ayetlerinde detaylı olarak bahsettik. “Sekar” kök anlamını 
ifade edelim. Burada “ sekarın dokunuşunu tadın”. Tatmaktan bahsettiği için , biz bu azabı dünyadan 
başlatacağız. 

“Sekar” kök anlamı, sıcak, beyne acı Verdi manasına geliyor. Bu mana aklın sağlıklı çalışmasına da engel oluyor. 
Delalet ve sekarı yanyana düşünmeniz gerekiyor. Algının bozulduğu sekarat, hayat ve gerçek arasında gelip-
gitme hali de buna yakın anlamdadır. O ölüm anındaki sekarat halide bu sekarla yakın manadadır.  

“sekarın dokunuşunu tadın” ifadesinden, bunun dünyada başlayan bir algı bozukluğu olduğunu ifade edebiliriz. 
Zira cehennemin azabı, dokunup tadılan geçiçi birşey değil, daimi bir mahrumiyet. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Kamer 54/49)  
 

ٍَرَدِقبُ هَانَْقلَخ ٍءْيَش َّلُك اَّنِا  

Muhakkak ki Biz, herşeyi, bir kaderle yarattık. 

Buradaki “kadr”, bir şeyin sonucunu, miktarını belirtir. Ve kudret ile karıştırılmaktadır.  “Kudret” ise, güç 
yetirme ile ilgili .  

Yani “kadr”, ölçü, miktar ile alakaladır, kudret ise güç yetirme ile alakalıdır. Allah’ın herşeye güç yetirmesi, 
kadir-i mutlak olması. El- Kadir ise, hikmetin gerektirdiği ölçüde, ne eksik ne de fazla yapmasıdır.  

Kader ve tarkdir de, bir şeyin miktarını göstermektedir. Takdir fiiller hakkında kullanılır, kader ise sadece 
Allah’ın fiileri hakkında kullanılır.  

Yani bir insanın yaptığı fiile “kader” denmez, “takdir” denir. Takdir güzelde olabilir, çirkinde olabilir. 
Ancak kader sadece güzel olur.  

Yaratılan canlı ,cansız her şeyin bir kader, bir ölçü ve düzeni vardır. İmtihanın da bir ölçüsü, miktarı vardır. 
Bakın 50 nci ayette ondan bahsedecek. 

(Kamer 54/50)  
 

َنُرَْما آَمَو ِرََصبْلاِبٍ حَْملَكٌ َةدِحاَو َِّالا آ  

Ve Bizim emrimiz birdir. Gözün bir anlık bakışı gibidir. 

Bu ayette ve devam eden ayetlerde “ göz açıp-kapama” ile anlatılan emir, ölüm ve dirilme arasındaki süreçtir. 
Çünkü hep helak olan kavimlerden, son saatten bahsetti, kamer suresi. O yüzden burdaki emrin de, ölüp, hesap 
için tekrar dirilme olması gerekir. Zira bir alttaki ayette “helak tüm canlılar için” şöyle kullanılmış : 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
 

(Kamer 54/51)  
 

َنَْكلَْھا َْدَقلَو ٍرِكَّدُم ْنِم ْلََھف ْمُكَعَایَْشا آ  

Ve andolsun ki, sizin gibileri helâk ettik. Artık tezekkür eden var mı? 

Burada helak olanlar, hiç ölmeyecekmiş gibi, dünyevi bir saltanatın peşinde olan, herkesin eninde sonunda , ne 
kadar güçlü ve zengin olurlarsa olsunlar öleceği, helak olacağı ve bir göz açıp kapama kadar kısa bir süre tekrar 
dirileceği hakikatidir. 

Son saati uzak zannetmeyin, ölümü uzak zannetmeyin, hesabı da uzak bilmeyin.  

(Kamer 54/52)  
 

ُِربُّزلا يِفُ هُوَلَعف ٍءْيَش ُّلُكَو  

Ve onların yaptıkları herşey zuburlarda vardır. 

Bakın ölüyorlar, tekrar zubur ifadesi geliyor. “Zubur”un buradaki manası, daha temel olan silinmez, kalıcı 
oluşudur. Zebur’da aynı kökten gelmektedir. Yani kalın yazı ile yazılan, derin kazılan yazılar. Kolay kolay 
silinmeyen yazılar, zubur manasına geliyor.  

Zubur ile anlatılan, zerreden kürreye yapılan tüm haksızlıkların silinmez olarak kaydedildiği amel defteri 
manasındadır.  

 

(Kamer 54/53)  
 

ٌرََطتْسُم ٍری۪بَكَو ٍری۪غَص ُّلُكَو  

Ve küçük büyük herşey satır satırdır.  

Neden satır satırdır? Çünkü yapılanların, detaylı ve kronolojik bir sırayla kaydı satırlara geçirilmesi benzetmesi 
ile ifade edilmiş. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
 

(Kamer 54/54)  
 

ٍۙرََھنَو ٍتاَّنَج ي۪ف َنی۪قَّتُمْلا َِّنا  

Muhakkak ki muttakiler, cennetlerde ve aydınlıklardadır. 

 

(Kamer 54/55)  
 

ٍرَِدتْقُم ٍكی۪لَمَ دْنِع ٍقْدِص َِدعْقَم ي۪ف  

Muktedir olan  Melik'in katında, sadıklar mevkisindedir. 

Melik ve Muktedir isimlerinin birlikte geldiği bu ayet ahiretteki ödülden haber vermektedir. Mümine, ahirette 
sonsuz özgürlük ve mutluluk diyarı olan cennetin bahşedilmesinden daha öte bir ödülden söz etmektedir. Ayet-
i kerime : Melik ve Muktedir olan Allah’ın indinde’ olmak. Ayette gecen “ inde zarfı” yanında anlamına gelir. 
Ahirete ilişkin anlatılan her şey dilin tabiatı gereği mecaz olmak durumundadır. Bu “yanındalık” da bittabi 
mecazidir. Fakat yanında olunan İlahi Zat iki sıfatıyla anılmaktadır. Melik ve Muktedir. Hem akıl almaz bir mülk 
sahibi, hem de akıl almaz bir iktidar sahibi. 

Bu ayet, Allah’ı razı etmiş bir mümine, ahirette akıl fikir ermez bir mülk ve o mülk içerisinde akıl fikir ermez 
bir iktidar verileceğini ima etse gerekir. Allah en doğrusunu bilir. 


