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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

  

 
 

İniş Sırası :47 Tertip Sırası :26 Ayet Sayısı :227 İndiği Yer : Mekke 

Adını 224.ayetindeki şuara kelimesinden alan sure 227 ayettir. Şairler mananısa geliyor. Nüzul 
sıralamalarında Vâkıa suresinden, tertip sırasında Furkan suresinden sonraya yerleştirilmiştir. Mekke 
döneminin ikinci evresinde A’raf-En’am arasında inen surelerdendir ve bu dönemde inen surelerin 
temel karekteristiğini yansıtır. 

Mekke döneminde inmiştir. 227 âyettir. Sûre, adını 224. âyette geçen “eş-Şu’arâ” kelimesinden 
almıştır. “Şu’arâ” şairler demektir. Sûre de başlıca Mûsâ, İbrahim, Nûh, Hûd,Salih ve Şu’ayb 
peygamberlerin kıssaları dile getirilmekte; müşriklerin, Kur’an’ın vahiy dışı bir kaynağa dayalı olduğu 
iddialarına karşılık, onun bir vahiy eseri olduğu vurgulanmakta, söz konusu kaynakların Kur’an üzerinde 
hiçbir etkisinin bulunamayacağı ifade edilmektedir. 
 

ِمیِحَّرلا 	 ِنَٰمْحَّرلا 	.َِّ 	 ِمْسِب  

(Şuara 26/1) 

	ٓۜمٓسٰط
 
Tâ, Sin, Mim. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŞU’ARÂ SURESİ 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
(Şuara 26/2) 

	ِنی۪بُمْلا ِبَاتِكْلا ُتَایٰا َكْلِت
 

 
Bu, Kitab-ı Mubîn1’in âyetleri’dir. 

“Mubin” geçişli ve geçişsiz olduğu için hem açık hem de açıklayan manalarına gelmektedir. Tâ, Sîn, Mim 
harflerinden sonra bu sayılan hurufu mukattalar, Kitabımübin’in ayetleridir denilerek, aslında hurufu 
mukatta harflerinin Kur’an’ı Kerim’deki ayetlerden olduğu ifade ediliyor, birde bu harflerin Kur’an’ı 
Kerim’in açıklayıcı kategorizi edici fonksiyona da bir vurgu bir işaret yapılıyor.   

Hurufu mukattalar nasıl bir açıklama yapıyor , bu harfler Ta ile başladığı için mutlaka bu sure içerisinde 
Hz. Musa’nın kıssası ilk olarak anlatılacak demektir. Taha suresinde de öyledir. Ta ile başlayan bütün 
surelerde Musa istisnasız ilk anlatılan peygamber kıssasıdır. Bu bir yorum değil, bu bir tespittir. Burada da 
Musa’nın haberi şeklinde , firavunla olan mücadelesini okuyacağız.  

Sin harfi de, Risalet ve o risaletin peygambere bakan , Hz.Muhammed’e bakan yönüne bir işarettir 
demiştik.   

Mim ise, tüm geçtiği sureleri değerlendirdiğimizde , Ha mim ailesi var Kur’an’ı Kerim’de , bu da Risalet ve 
hakikate karşı sergilenen tutum, davranış, duruş ana başlığı diyebiliriz.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Kitab-ı Mübin yani apaçık kitap, Kur'ân-ı Kerim'dir. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Şuara 26/3) 

	َنی۪نِمْؤُم اُونوَُكی ََّالا َكَسَْفن ٌعِخَاب َكََّلَعل
 
Onlar mü’min olmuyorlar diye sen kendini tüketeceksin. 
 
YANLIŞ MEAL ÇEVİRİLERİ  

Elmalılı Hamdi Yazır Meali : (Resulüm!) Onlar iman etmiyorlar diye adeta kendine kıyacaksın! 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) : Ey Muhammed! Mü’min olmuyorlar diye âdeta kendini helâk edeceksin! 

Mustafa İslamoğlu Meali  : Mü’min olmuyorlar diye neredeyse kendini helâk edeceksin 

Süleyman Ateş Meali  : Herhalde sen, inanmıyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin! 

Allah Resulü insanlar mümin olmuyor diye kendini helak ediyor, neredeyse, çırpınıyor. Allah’ta : 

Bir yandan insanlar kurtulsun, cehennneme düşmesin diye kendini helak edecek kadar çırpınan bir 
peygamber, . 

5 nci ayette  Rahman, 
merhametin kaynağı demektir.   

Bu ayetten sonra  “ Rahman” esması zihni bir kayma olmasın diye kullanılmıştır.  

Şimdi bir sınıf düşünelim; o sınıfta öğretmen var, bu öğretmen sınıfta kalan öğrencileri veya zayıf alanları 
cezalandıracağından bahsediyor. Sınıf başkanı da öğrencilerin sınıfta kalmaması için kendini paralıyor, 
bildiklerini onlara öğretiyor.  

Bu örnekte sizce, sınıfı geçen öğrenciler kime minnet duyup şükreder, müteşekkür olur. Öğretmene mi, 
sınıf başkanına mı? Sınıf başkanına.  

. Bizim merhametin kaynağı 
olan Allah’a her türlü şükrümüz, duamız, hamdımız lazım.  

Sorumuzun cevabı şudur :  
 Ayette Helak kelimesi yoktur.   
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Doğru Meal :  

“Onlar mümin olmuyorlar diye sen kendini tüketeceksin.”  

Burdaki helak diye çevrilen kelime “ bâḣi’un”. Bâhiun kelimesi lügatlarda : Öldürmek ve tükenmek 
manasını ifade eder. Bâhea kökünden gelmektedir. “ Bâhi” sözlükte; canlıyı boyun kemiğinin alt imiğine 
kadar boğazlayan kimse için kullanılıyor.  

Kemiğe kadar zayıflatmak, aslında imkanları tüketmektir. Kelimenin helak edeceksin şeklinde 
meallendirilmemesinin sebebi, helakın zaten arapaça bir kelime olması ve Kur’an’da bazı kavimlerin 
doğal afetlerle yok olması bağlamında kullanılmasıdır.   

Fe-emmâ śemûdu feuhlikû bi-ttâġiye(ti) - Bu nedenle Semud (halkı) korkunç bir taşkınla helak edildi. 
(Hakka 5)  

Helak=uhlikû  

Buradaki ayette ise  “ bâhi’un” geçmektedir. Kelimenin kökü bile aynı değildir. Kelime farklı ise manada 
farklıdır. Farklı bir kelimeyi alıp buraya meallendirmek meal hatası, mantık hatasıdır.   

Birinde gönüllü olarak yapılan bir kendini paralama, öne atma, çırpınma varken, diğerlerinde 
bilinçsizlikten kaynaklanan bir yanlış kullanım söz konusudur.   

Ayette, Resul’ün tebliğindeki  kıymetli zamanını ve az olan imkanlarını daha ekonomik kullanması ile 
alakalı bir bilgilendirme, uyarı ve yönlendirme yapılmaktadır.  

O yüzden 5 nci ayette “ Ne zaman Rahman’dan bir zikir gelse , onlar ondan yüz çevirirler” şeklinde bir 
ifadede bulunuyor. Adamların tercihi bu, tercihi onlara bırakmak lazım. Hz. İbrahim’in babasının iman 
etmesi için sürekli dua etmesi gibi.  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
(Şuara 26/4) 

	َنی۪عِضاَخ اََھل ْمُُھقَانَْعا ْتَّلََظفً َةیٰا ِءآَمَّسلا َنِم ْمِھَْیلَع ْلَِّزُننْ أََشن ْنِا
 

 
Eğer dileseydik gökten onlara bir âyet indirirdik. Böylece onların boyunları zilletle 
eğilirdi.  
 
YANLIŞ MEALLER :  
 
Diyanet İşleri Meali (Yeni) : Biz dilesek, onlara gökten bir mucize indiririz de, ona boyun eğmek zorunda 
kalırlar. 

Elmalılı Hamdi Yazır Meali : Biz dilersek onların üzerlerine gökten bir âyet (mucize) indiririz de, ona boyunları 
eğilekalır. 

Süleyman Ateş Meali  : Dilesek onların üzerine gökten bir mu'cize indiririz de boyunları ona eğilir 
(inanırlar). 

 
Ayette gördüğünüz gibi arapça olan ” mucize “ kelimesi geçmemesine rağmen, meallerin çoğunda “ 
ayet” yada gökten “ bir mucize”  indirirdik şeklinde meallendirilmiştir.   

Elçinin sözlerine inanmayan hatta sözlerini küçümseyen, alay edip onu aşağılayan , yalanlayan insanları 
inanmaları için , birde olağanüstü gökten bir mucize indirmekten Allah münezzehtir. Bu cümle çok önemli 
.  

Yani ben seninle alay ediyorum , dalga geçiyorum. Sen gökten bir olağanüstülük indirerek  iman 
ettirmeye çalışıyorsun. Allah bundan münezzehtir. İnanmıyorsa inanmasın. Allahl’ın onların inanmasına 
ihtiyacı yok ki.   

Burdan anladığımız, gökten bir ayet dediği kesinlikle mucize falan değil.  

Eğer bir peygamber, Allah’ın elçisini olduğunu mucizelerle gösterip kanıtlıyorsa, orada gaybe imandan 
söz edilemez. Sadece gelen kişinin Allah’ın elçisine şahitlik edilir. Tamam ben şahidim ki sen doğru 
söylüyorsun. Burda iman yok.  Bu durumda imtihan bitmiş olur. Zira doğru secenek ayan beyan 
görünmektedir.   

Allah zorlama yöntemini dilemiş olsaydı, hani zorla boyunları zilletle eğilirdi diyor ya ayette. İmtihanın 
amacı ortadan kalkmış olurdu.  İşte bu yüzden ilahi irade insanların inanmaları için, onlara karşı 
durulumaz maddi bir ayet yani bela, korkutma, musibet indirmemiştir.    
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Elçisinin tercihini, imandan yana yapmayanlar için bu sınırlı imkanları tüketmemesi gerekmektedir. ZAten 
7 nci yılda inen bu ayetlerde artık imkanları tükenen müminlerin bir kısmı Habeş seferine çıkmıştı, kalan 
kısmı da artık yavaş yavaş hicretten başka bir careleri kalmayacaktır. Gittikçe cember daralmaktadır.   

O yüzden Allah diyor ki:

 

(Şuara 26/5) 

	َنی۪ضِرْعُمُ ھْنَع اُوناَك َّالِا ٍَثدْحُم ِنٰمْحَّرلا َنِم ٍرْكِذ ْنِم ْمِھیْ۪تَأی اَمَو
 
Ve Rahmân’dan hiçbir yeni zikir gelmez ki, ondan yüz çevirmiş olmasınlar.  

Allah, Rahmetin kaynağı olan tek Rahman’dır. Rahman esması Allah’tan başka kimse için kullanılmaz.
 

Bu nedenle  şeklindeki meal hatalıdır. Zira 
peygamberi Allah’tan bile merhametli göstermiştir.  

Sanki Allah, gökten bir mucize indirmiyerek onların iman etmesine engel olmuşken, onun elçisi iman 
etmeleri için kendini kahru perişan edip bir arabulucu gibi davranmaktadır. Hristiyanlıktaki Hz. İsa’nın 
konumuna malesef burada Hz. Muhammed’i düşürmüşlerdir. Arabulucu. Bu bakış açısı sorunludur. 

İlk sorun, gökten inecek birşey olsa, bu onların gönlünü hoş eden mucize değil beladır, zaten adam 
tenezül etmiyor. Birde onların gönlünü hoş etmek için mucizemi indireceksin.  

Ikinci sorun ise, elçinin kendini helak etmesi değil, imkanları tüketmesi söz konusu edilmiştir. Allah sadece 
elçisi ile hayati önemi taşıyan haberleri bildirir, artık seçim zikre muhatap olanlarındır.   

(Şuara 26/6) 

	َنُ۫ؤِزَْھتَْسی ۪ھِب اُوناَك اَم اُ۬ؤٰٓبَْنا ْمِھیْ۪تَأیََسف اُوبَّذَك َْدَقف
 
Böylece onlar yalanladılar. Fakat alay etmiş oldukları şeyin haberleri onlara yakında 
gelecek.  

Rahman bir ayet indirdi, onlar yalanladı. Seçimlerini yaptılar. Buradaki “haber” kelimesi “nebe” ile ifade 
edilmiş.   

Nebe: böyle sıradan bir haber değil, hayati önem taşıyan haber.   
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Bu nedenle burada alay edilen, aşağılanan hayati önem taşıyan haberin , biz yeniden diriliş gerçeği 
olduğunu düşünüyoruz.  

Kur’an, yeniden diriliş şuurunu, doğru ayet tasavurunu tabiat kitabından örneklerle bizde inşaa edecek. 
Şimdi ben bir ayet istiyorum sizden,  ne demek; yeniden dirilişle alakalı bir delil, bir işaret.  

O zaman Rabbimiz şöyle diyor :   

 

(Şuara 26/7) 

	ٍمی۪رَكٍ جْوَز ِّلُك ْنِم اَھی۪ف َاْنَتبَْنا ْمَك ِضَْرْالا َىلِا اْوََری َْملََوا
 

 
Peki onlar yeryüzüne bakmazlar mı? Orada kerim çiftlerin hepsinden, nicelerini 
yetiştirdik.  

Rabbimiz diyor ki : 
  

Kerim çiftlerden nicelerini yetiştirdik ifadesindeki kerim; ikram eden, faydası olan, kendiliğinden çoğalıp, 
üreyen tüm bitkiler demektir.  

Yani Rabbimizin nimetlerini gör, ayet olarak bu size yeter. Bu kainat kitabındaki ayetleri. Birde kendi 
Kitabındaki ayetler var onada Ankebut suresi 51 de ne diyor :

ki hala senden bir mucize bekliyorlar.   

Görüyorsunuz bir tabiat kitabının ayetleri var, bir de indirdiği vahyin ayetleri var, birde insan kitabı ayetleri 
var. Yani afakta (dış dünya ve madde alemi)  ve enfusta (iç dünya ve ruh alemi )ayetler var.   
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Şuara 26/8) 

ًَةیَٰال َكِلٰذ ي۪ف َّنِا 	َنی۪نِمْؤُم ْمُھَُرثَْكا َناَك اَمَو ۜ
 

 
Muhakkak ki bunda elbette âyet vardır. Ve  onların çoğu inanacak değildir. 

Rabbimiz ayetlerini gökten bir azap, ikna edici bir mucize gibi indirerek kulların boyun eğip, onların aciz 
bırakmak yerine, Rahman olan Rabbimiz nezaketle lütfederek ikramlarda bulunmuştur. Ve bu ikramlara 
ayet demiştir.   

Allah’ı görmek isteyen, O’nu anlamak isteyen tabiat ayetlerini doğru okumalıdır. Tabiat ayetleri doğru 
okunmazsa Nuh kavminin başına gelen olur, Semud kavminin başına gelen olur. Lut kavminin başına 
gelen olur.  

Onlarıda şimdi örneklendirecek. Helakı olan kavimlerin,helak olmasının nedeni Allah’ın tabiata koyduğu 
ayetleri doğru okunmamasıdır. Ayet olarak tabiat ve insan kitabıyla vahiy yeterlidir, bakınız Ankebut suresi 
51.  

 
 
 
 

(Şuara 26/9) 

	ُ۟می۪حَّرلا ُزیَ۪زعْلا َوَُھل َكَّبَر َّنِاَو
 
Ve muhakkak ki senin Rabbin, elbette Azîz’dir (güçlü), Rahîm’dir (merhametli). 

Aziz isminin Rahim ile birlikte gelmesi hayli anlamlıdır. O çok üstündür, üstünlüğü sonsuz ve mutlaktır. 
Fakat böylesine üstün olmasına rağmen yine de kullarından rahmetini esirgemez. Üstün olduğu kadar da 
rahmet ve merhamet sahibidir.  

Bütün geldiği yerde Aziz önce Rahim sonra gelmiştir. Bu, üstünlüğünün bir delilinin de rahmeti olduğunu 
ifade eder.  

Bu şekilde gelmesinde verilmek istenen mesaj şudur: Ey Mekke okulunun kahır sıfatında okuyan 
mü’minler! Allah’ın Aziz ve Rahim olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Burada Aziz ve Rahim esmaları birbirlerini tamamlayacak şekilde kullanılmıştır. Aziz, izzet demek iken, zıddı 
zelildir. Allah neden azizdir? Çünkü  Rahim dir’de ondan. O zaman, merhametsiz insan, izzetini kaybeden 
insandır. O yüzden “senin Rabbin” . Bu esmaların bize bakan yönünü işaret ediyor.   

Eğer izzetli ve şerefli olmak istiyorsanız, merhametli olacaksınız. Merhametini kaybeden, izzetini 
kaybeder, zelil bir durumda ölür, bknz firavun örneği aşağıdaki ayette.  

Senin Rabbin izzetli olmayı sana, merhametli olarak öğretiyor. Sen de merhametli ol ki, insanlar izzet ve 
şereflerini kaybetmesinler. Amaç bu esmaların muhatapta tecelli etmelerini sağlamaktır.   

Bir insan izzetli, şerefli, kıymetli olmak istiyorsa, özündeki merhameti fiilleri ve amelleriyle hayata 
yansıtmalıdır. Etrafına zarar verip  acımasız davranan merhametsiz tipler, izzet ve değerlerini 
kaybederler. Bir insanın değeri merhameti oranındadır.   

İzzet ve şerefini kaybeden mazlumlara Allah’ın uzattığı rahmet eline tarihten bir örnek okuyacağız Şuara 
suresi 10 ncu ayette.  

(Şuara 26/10) 

	َۙنی۪مِلاَّظلا َمَْوقْلا ِْتئا َِنا ىٰٓسوُم َكُّبَر ىٰدَان ْذِاَو
 
Ve bir zamanlar Rabbin, Musa’ya zalimler kavmine gitmesi için nida etmişti. 

Rahim olan Allah’ın seslenişi zulmü bitirmek içindir. İzzet ve haysiyetin baş  düşmanı kula kulluktur. Yani 
İsrailoğulları kula kul olmuş, firavun’a kul olmuş, izzetlerini kaybetmişlerdir.  

Merhametsizde bir muamele görüyorlardı.  Allah’ın onlara ilk seslenişi, git onlara kitabı dini anlat değildi 
tabiiki. Takvayı anlat diyor. Bunu aşağıdaki ayette okuyoruz.  

(Şuara 26/11) 

	َنُوقََّتی ََالا َۜنْوَعْرِف َمَْوق
 

 
Firavun kavmi  takva sahibi olmuyorlar mı?  

Firavunun kavmi Allah’a, peygambere iman etmiyormu ? Bu yok.  

Bütün kavimlere Resuller önce takvayı emreder. Sonra arkasından iman gelir. Sen önce bir takvalı 
davran, sonra imanı haket.  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

İman bir başlangıç değildir, bir ödüldür. Kur’an’an iman kavramı ile bizim iman kavramlarımız çok farklı. 
Takva kötülükleri bırakıp onlardan sakınmaktdır. Kötülüklerin ve suçların insana ve çevreye verdikleri 
zarar önüne gececek sorumluluk bilincine takva diyoruz.  

Kavim kelimesi, bu zulmün toplu olarak yapıldığını bize anlatmaktadır.   

(Şuara 26/12) 

ّنِا ِّبَر َلَاق ّذَُكی َْنا ُفاََخا ي۪ٓ 	ِۜنُوبِ
 
(Musa A.S) Dedi ki:  “Rabbim, şüphesiz ben onların beni yalanlamalarından 
korkuyorum? 

Yalanlama korkusunun sonuçları da bir altta ayette açıklanmaktadır.  

(Şuara 26/13) 

	َنوُرٰھ ىٰلِا ْلِسَْرَاف ي۪ناَسِل ُقِلَطَْنی َالَو ي۪رْدَص ُقیَ۪ضیَو
 
Ve sadrım (göğsüm) daralıyor ve dilim dönmüyor. Bunun için Harun’a gönder. 

Bu korkudan dolayı, sadrım daralıyor, içim daralıyor ve dilim dönmüyor. Yani söyleyeceklerimi karşıya bu 
korkudan dolayı rahat bir şekilde ifade edemiyorum. Hz.Musa bunun için Harun’u gönder diyor.  

İlk teklifte Allah görevi Hz. Musa’ya veriyor, Hz. Musa’da beni yalanlamalarından korkuyorum, bu yüzden 
tebliğ düzgün yapamam.  Harun’un hitabeti güzel, oraya ve oranın diline daha hakim. Harun’u gönder 
diyor. 

Hz. Musa’nın bu talebi, geçmişi yüzünden duyduğu görevi hakkıyla yerine getirememe korkusudur. Hz. 
Musa’nın yalanlanma korkusunun asıl sebebi, kötü sicili olduğunu bir sonraki ayetten şöyle okuyacağız...  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Şuara 26/14) 

	ِۚنُوُلتَْقی َْنا ُفاََخَاف ٌبَْنذ ََّيلَع ْمَُھلَو
 

 
Ve onlara göre ben, eski bir suçluyum. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum. 

Burada “zenbun” günah olarak meallendirilmiş. Eski bir günahkarım veya ben onlara göre günahkarım 
diye meallendirilmiş.  

Fakat “ zenbun” kuyruk anlamına gelen bir manası var. Yani , bir suç işledim ve bu suç benim peşimi 
bırakmıyor, sürekli benim peşimde. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum diyor. Çünkü kıssas 
cezası var.  

(Şuara 26/15) 

َنِتَایٰاِب َابَھْذَاف َّۚالَك َلَاق 	َنُوعَِمتْسُم ْمَُكعَم اَّنِا آ
 

 
Hayır, haydi ayetlerimizle ikiniz gidin! Muhakkak ki Biz, sizinle beraberiz, 
işitenleriz.”dedi. 

Ayetlerimizle gidin ifadesindeki maksat, Musa’nın asası, yed-I Beyzâ (beyaz el), Harun’un hitap ettiği sözlü 
ayetlerdir.   

(Şuara 26/16) 

	َۙنیَ۪ملَاعْلا ِّبَر ُلوُسَر اَّنِا َٓالُوَقف َنْوَعْرِف َایِْتَأف
Fe’tiyâ fir’avne fe kûlâ innâ resûlu rabbil âlemîn(âlemîne). 

Artık, Firavun’a gidin ve böylece ona : “ Muhakkak ki biz, âlemlerin Rabbinin 
Resulleriyiz.” deyin. 

Neden Resulleriyiz? diye başladı. Çünkü elçiye zeval olmaz.  Ey Firavun! Biz bir elçiyiz. Bize bir kötülük 
yapma ! Bizi öldürme! Bizi kesme! Manasında bir tedbir cümlesi.  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
 
 
 

(Şuara 26/17) 

	َۜلی۪ءآَرْسِا يَ۪ٓنب َاَنعَم ْلِسَْرا َْنا
 

 
İsrailoğulları’nı bizimle beraber gönder! 

Hemen talep arkasından geliyor. Biz bir elçiyiz. Hemen İsrailoğulları’nı alıp gideceğiz. Başka bir derdimiz, 
niyetimiz yok. Yani senin makamından, parandan, şöhretinden indirmek gibi bir amacımız yok.   

Elçiler ve onun izinden giden müminler,  insanları ilk önce takvaya çağırmalı. Sonra da takvalı olmanın 
gereğini yerine getirmelerini talep etmeliler.   

O da nedir? Resullerin izinden gidenler, temiz bir sicil ve bilgi ile suç ve zulüm ile mücadele edip, insanları 
özgürleştirmeli. Amaç budur. Hz. Musa ve Harun’un amacı, kölelik etmiş insanları özgürlüğüne 
kavuşturmak.  

Bu mukaddes görevi yapanların kimseye diyet borcu olmamalıdır. Diyet borcunuz varsa yapamazsınız. 
Firavun hemen başa kakıyor.  

(Şuara 26/18) 

	َنی۪نِس َكِرُمُع ْنِم َانی۪ف َْتثَِبلَو ًادی۪لَو َانی۪ف َكِّبَُرن َْمَلا َلَاق
 

 
“Sen çocukken, biz senin rabbin olmadık mı? Ve ömrünün bir çok yılında içimizde 
kalmadın mı? dedi. 
 
Hz. Musa’nın çocukluğundaki Firavun, o dönemde, Mısır’a döndüğünde hala tahtta olan o yaşlı Firavun 
imiş. Hz. Musa’yı yetiştiren Firavun’un öldüğü, yerine gelen Firavun’un suda boğulduğu bazı tefsirlerde 
yazar. Bu bilgi, bu ayete göre doğru bir bilgi değil. Demekki Hz.Musa’yı yetiştiren, büyüten Firavun o suda 
boğulan Firavun.  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
 
 

 
(Şuara 26/19) 

	َنی۪رِفاَكْلا َنِم َتَْناَو َتَْلَعف ي۪تَّلا ََكَتلَْعف َتَْلَعفَو
 
Ve sen, yapacağın işi yaptın . Ve sen, kâfirlerdensin. 

Firavun başa kakmaya devam ediyor. Buradaki “yapacağın işi yaptın” demesi, “biz seni o kadar 
besledik, büyüttük , sen nankörlük ettin  bir adam öldürdün” Ve sen kâfirlerdensin, yani bizim bu kadar 
nimetimizin üstünü örtenlerdensin.   

Firavun’un Hz. Musa’yı kâfirlikle suçlaması, yukardaki rablik manasında olduğu gibi din ve inanç ile alakalı 
değildir.  

Kur’an’ı Kerim’deki tüm kâfireri din ve inanç ile ilgili görmeyin, tüm rableri din ve inanç ile ilgili okumayın. 
Firavun Hz. Musa’yı sadece nankörlükle itham etmemekte, birden cinayetle itham ederek geçmişiyle 
vurmaya çalışmaktadır.   

Hakikat karşısında söyleyecek sözü olmayanlar hemen belden aşağı vurmaya başlarlar. Bu Firavun 
ahlakıdır. Bu kolaycılık, muhatabın geçmişteki hatalarını bilmeyi gerektirir ki, Kur’an buna tecessüs 
demektedir ki, bunu da haram kılmaktadır. Ben sizin geçmişteki hatanızı bileceğim ki, tecessüs 
yapacağım ki, ordan sizi vurayım.   

Bu ahlaksız Firavun tavrını günümüzde sosyal medya da, siyasetde sıksık görmekteyiz. Necip Fazıl’ın güçlü 
söylemini , sürekli geçmişini öne sürerek yıpratmak isteyene verdiği cevapla devam edeceğiz,  

Ben, geçmişimi dürdüm, büktüm kaldırıp çöpe attım  

Bu çöpleri ancak, kediler ve köpekler karıştırır.  

Firavunun yaptığı da böyle, Musa’ya karşı. Sen geçmişte şunu yaptın, sen şöyleydin, sen böyleydin, adam 
öldürdün.  

Adam tövbe etmiştir, arınmıştır. Rabbimde onun tövbesini kabul etmiştir. Sen geçmişi bırak, söylediklerine 
bak, onlara karşı bir argüman geliştir.  

Hemen Hz. Musa cevabını veriyor:   
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
 

(Şuara 26/20) 

ّلآَّضلا َنِم َ۬اَناَو ًاذِا آَُھتَْلَعف َلَاق 	َۜنی۪
 

 
Musa (A.S): “Onu yaptığım zaman ben, dalâlette olanlardandım.” dedi. 

Buradaki “ delalet” çölde yolu kaybetmek manasına gelmektedir.  Hz. Musa ben onu yaptığım zaman 
bir arayış içerisinde idim. Yolumu kaybetmiştim.  

Aynen Allah Resulü’nün Hiradaki arayışı gibi. İnsan neyin yitiği olduğunun şuurunda ne kadar olursa, o 
oranda onu bulmak imkanına kavuşur. Ben neyi kaybettiğimi bileyimki, onu bulmak için o oranda çözüme 
daha yakın olayım.  

Kendini hesaba çeken başkaları tarafından hesaba çekilmemeli. Adam kendini hesaba çekmiş, tevbe , 
istigfarını etmiş ise, bizim kalkıp hesap sorucu olmamız çok yanlış.   

Özeleştirisini yapan birini, geçmişi ile vurmak Firavun vari bir karektersizliktir.   

Hz.Musa şöyle devam ediyor :   

(Şuara 26/21) 

ّبَر ي۪ل َبَھََوف ْمُُكتْفِخ اََّمل ْمُكْنِم ُتْرََرَفف 	َنی۪لَسْرُمْلا َنِم يَ۪نَلعَجَو اًمْكُح ي۪
 
O zaman sizden korktuğum için kaçtım. Fakat Rabbim, bana hüküm bağışladı. Ve beni, 
gönderilen elçilerden kıldı.  

Burdaki “hüküm bağışladı “ yı, “ hikmet bağışladı” olarak meallendiriyorlar. Kur’an’ı Kerim’de “ hikmet” 
var, arapça zaten. Lokman suresi 12 de geçmektedir.   

“ Ve andolsunki Lokman’a Allah’a şükretsin diye hikmet verdik.” Hikmet başkta birşey, hüküm başka 
birşey.  Hz. Musa, bana hikmet verdin demiyor. Bana hüküm bağışladı diyor. Ve bu sayede beni 
gönderilen elçilerden kıldı.   

Hüküm, atın istenilen istikamette ilerlemesi için ona vurulan gem manasındadır. Dosdoğru yolda gitmesi 
için onu yönlendirmek. Kelime bu kök anlamından, doğru yolda bulunmak, hükmetmek, karar vermek, 
idrak etmek manalarında, mana genişleyerek kullanılmış.  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Hakem, bir konuda uzman kişidir. Hakem ile Hakim farklı şeylerdir. Uzman kişi farklı, o konuda hüküm veren 
hakim farklı.   

Hüküm ve hikmet aynı kökten olsalarda farklı nüanslara sahiptir. Hikmet, doğru hüküm vermek için gelişmiş 
tasavvur ve yetenektir. Bu yetenek Hz. Lokman bağlamında anlatılmıştır.   

Burada Allah’ın Hz.Musa’ya bağışladığı hüküm, Hz. Musa’nın o kaza cinayetinden aklanmasıdır. Bak sen 
bir adam öldürmüştün, geçmişte yapacağını yapmıştın. Allah bana o konuda hükmünü verdi. Beni 
bağışladı, beni temizledi, elimi temizledi ve ben bu şekilde gönderilen Resullerden kılındım.  

Cinayetin kaza cinayeti olduğu, Hz. Musa’nın aklandığına dair hüküm Allah tarafından bir lütuf olarak 
bağışlanmış ve o mürsellerden kılınmıştır. Cinayete verilmiş bir cevap :  

(Şuara 26/22) 

	َۜلی۪ءآَرْسِا يَ۪ٓنب َتْدَّبَع َْنا ََّيلَع اَھُّنَُمتٌ ةَمْعِن َكْلِتَو
 

 
22 : Ve benim başıma kaktığın bu nimet, İsrailoğulları’nı köle yapmandandır. 

Ben kaza cinayeti işledim, Rabbim beni bağışladı. Firavun İsrailoğullarına karşı zulüm yapmamış olsaydı, 
bebek Musa’nın, Firavun’un barınmasına ihtayaç olurmuydu?, sepete konur muydu?, annesinden 
yuvasından ayrılır mıydı? 

Senin zulmün yüzünden ben bu hallere düştüm. Demiş oluyor. Bu benim başıma kakacağın birşey değil. 
Zor ve hilelerle elde ettiği saltanatın kaynağı İsrailoğulları’nın malları ve çok az karşılık alarak sarfettikleri 
emekleridir. İsrailoğullarının emekleri üzerine bir saltanat kurmuş,bu saltanatı yine Hz. Musa’nın başına 
kakıyor.   

Firavun bakıyor ki, konu aleyhine doğru ilerlemeye başladı, hemen konuyu saptırıyor, diyorki Hz. Musa’ya 
:  

(Şuara 26/23) 

	َنیَ۪ملَاعْلا ُّبَر اَمَو ُنْوَعْرِف َلَاق
 
(Firavun): “Âlemlerin Rabbi nedir  

Firavun “ alemlerin Rabbi de nedir ? diye bambaşka  bir konuya geçiyor.   

Ayette “mâ” soru edatı kullanılması cansız varlıklara atfen kullanılır. Yani “alemlerin  Rabbi kimdir?” değil. 
“ Alemlerin Rabbi de nedir?” Bunu kim şeklinde de sorduğu soru var. Oda Taha suresinin 49 ncu ayetinde   
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
 
 

(Şuara 26/24) 

	َنی۪نِقوُم ُْمتْنُك ْنِا ۜاَمَُھنَْیب اَمَو ِضَْرْالاَو ِتاَوٰمَّسلا ُّبَر َلَاق
 

 
(Musa A.S): “Eğer kesin bilen olsaydınız O göklerin,yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. 

Buradaki “ mûkin”, şüphesiz ve kaddi olarak bilmek. O yüzden kesin bilseydiniz diye meallendirdik. Bu 
ayetteki Rab kullanımı yine Firavunun iddia ettiği “sahiplik” manasındadır. Yani yaratılan herşey, buna 
Firavun’un kendisi de dahil olmak üzere hepsinin bir sahibi var. O da alemlerin Rabbi.   

Firavun diyor :” Biz sana rablik etmedik mi?” Musa’da diyor ki : “ Göklerin ve yerin tüm yaratılanların bir 
sahibi bir efendisi olduğu şuurunu Hz. Musa burada onu tesis etmeye çalışıyor.   

(Şuara 26/25) 

َُھلْوَح ْنَمِل َلَاق 	َنُوعَِمتَْست ََالا ٓ
 

 
(Firavun) etrafındakilere dedi ki : “İşitmiyor musunuz?”  

Bunun söylediklerini işitmiyor musunuz? Bakın ben hep cevap veriyorum, siz neden cevap vermiyorsunuz. 
O ortamda bulunup Hz. Musa’nın söylediklerine itiraz etmeyen, dinleyen bu kurmaylar, bu mellelere, 
Firavun’un bir çıkışması var. Çünkü söylem zayıf olunca, kamu oyunu yanına alma ihtiyacı duyuyor.   

 
(Şuara 26/26) 

َبٰا ُّبَرَو ْمُكُّبَر َلَاق 	َنی۪لََّوْالا ُمُكِئآ
  
(Musa A.S) Dedi ki : “Sizin ve sizden evvelki atalarınızın da Rabbidir.” 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
 
 
 

(Şuara 26/27) 

	ٌنُونْجََمل ْمُكَْیلِا َلِسُْرا ي۪ٓذَّلا ُمَُكلوُسَر َّنِا َلَاق
 

 
(Firavun): “Muhakkak ki size gönderilmiş olan resûlünüz gerçekten mecnun dedi. 

Firavun öyle bir kibirliki Resul’ün kendisine de geldiğinin farkında değil. O yüzden “ size gönderilmiş olan 
resulünüz” demekte. Bu size gönderilen resul var ya mecnundur diyor. Firavunun kibri Resul’ün kendisine 
de geldiğini farketmeyecek  kadar onu kör etmiştir.   

Mecnun: Cinlerle irtibatlı olduğu için, abuk sabuk konuşan, delilere söylenen bir aşağılama  

(Şuara 26/28) 

	َنُولِقَْعت ُْمتْنُك ْنِا ۜاَمَُھنَْیب اَمَو ِبِرْغَمْلاَو ِقِرْشَمْلا ُّبَر َلَاق
 

 
(Musa A.S): “Eğer akletmiş olsanız, şarkın ve garbın (doğunun ve batının) ve ikisi 
arasındakilerin de Rabbi olduğunu anlardınız.” dedi.  

Buradaki “akletmek” , toplanan verileri, bilgileri, bağlayıp bir araya getirerek sağlıklı hükümler çıkarmaktır. 
Bu kelime Kur’an’da 49 yerde geçiyor. Ve her yerde fiil olarak geçiyor, isim olarak geçmiyor. Akıl devamlı 
olarak fiil halinde geçmesi, aslında Kur’an’ın  akletmenin, yani aklı doğru kullanmanın önemine dikkat 
çekmek içindir. Beyninizin olması yetmez. Onu doğru sağlıklı kullanmanız lazımdır.   

Sonuç olarak, insanın zekasını kullanması için, parçaları bir araya getirmesine, bunları bağlamasına 
aklemek deniyor.   

Zulmü, yalanı, sahtekarlığı kabul edenler, layık oldukları şekilde yönetilirler.   

“ Zuhruf 54 . Böylece Firavun, kavmini., kendini küçümsemesini yani alıklaşmasını, aptallaştırılmasını 
sağladı, bu yüzden kavmi ona itaat etti. Muhakkak ki onlar, fasık yoldan çıkmış bir kavim oldular” diyor 
Rabbimiz.   

İlk önce diktatörler halkı akılsızlaştırır, aklı vardır fakat sağlıklı kullanamaz. Sonra da onları dilediği gibi 
sömürür.   
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Düzgün bir muhakeme ve  akletme yeteneğine sahip olanlar hiçbir ideolojiyi, sistemi, insanı beşer üstü 
düşünüp ona kendini vakfedecek kadar hayran olamaz.  

İmam, üstat, dini önder, siyasi lider, ses sanatcıları veya oyunculara duyulan hayranlık sonucu onların 
idolleşmesi , putlaştırılması hastalığı, akletmemenin oluşturduğu boşluğu, duyguların doldurmasıdır. 
Duygusallık doldurulursa, o artık insan üstüdür.   

(Şuara 26/29) 

	َنی۪نوُجْسَمْلا َنِم َكََّنَلعَْجَال ي۪رْیَغ اًھٰلِا َتْذَخَّتا ِنَِئل َلَاق
 

 
(Firavun) Dedi ki: “Eğer benden başka bir ilâh edinirsen, gerçekten seni zindana 
atılanlardan kılarım.” 

İlah kelimesi, dünyevi işlerde yasal ve siyasal anlamda istediğini yapma hakkını kendinde gören kişi veya 
otorite manasına geliyor.  

Eski Mısır’da Firavun’a kendi yetki alanı içinde bir tanrı gözüyle bakılır, ona yönelik bir meydan okuma 
da kurulu düzene, hakim sisteme bir başkaldırı olarak kabul edilirdi.   

Her sistem sağlıklı eleştiri ile daha güçlü olur.

Her sistem sağlıklı eleştiriyle daha güçlüdür. Yöneticiyi eleştirmek,size rızık, barınma, güvenlik kısacası 
yaşamanız için gerekli herşeyi vereni eleştirmek manasına geliyordu ki, bu da yöneticiyi, lideri er-Rezzak 
konumunda görmenin bir tezahürüdür. O er-Rezzak değil ki. Düşünce şu: “Eğer o giderse biz aç kalırız. 
Eğer o giderse biz ölürüz.” er_Rezzak değil ki o. Allah değil ki o.   

(Şuara 26/30) 

	ٍنی۪بُم ٍءْيَشِب َُكْتئِج َْولََوا َلَاق
 

 
30 : (Musa A.S) Dedi ki : “Sana apaçık bir şey getirsem de mi?” 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
(Şuara 26/31) 

 َنی۪قِداَّصلا َنِم َتْنُك ْنِا ۪ٓھِب ِْتَأف َلَاق
 
Firavun): “Öyleyse sen, sadıklardan  isen, onu getir.” dedi. 

Sadıklardan olmak, sözünün eri olmak demektir. Her müminin en temel özelliğidir.   

(Şuara 26/32) 

	ٌۚنی۪بُم ٌنَابُْعث َيِھ َاذَِافُ هاَصَع ىٰقَْلَاف
 

 
Bunun üzerine Musa (A.S) asasını attı. O zaman o, gerçekçi bir yılan oldu. 

Buradaki “su’bânun mubîn ” gerçekci bir yılan oldu şeklinde değerlendirmemizin sebebi, bakanlar 
tarafından gerçekten bir yılan gibi algılanmasından dolayıdır.   

Meal çevirilerinde;  

Diyanet vakfı meali : Bunun üzerine Musa asâsını atıverdi; bir de ne görsünler, asâ apaçık koca bir yılan 
(oluvermiş)!  

Mesela; “ gerçekci bir yılan” denmesi, dışardan bakıldığında gerçek bir yılandan farksız algılanmasından 
dolayı. Bu bir algıdan kaynaklanıyor. Gerçekci demekle gerçek demek arasında fark vardır. Gerçek 
dediğin zaman, maddenin mahiyetinin değişip, onun etli, kanlı, canlı bir yılan olması demektir. Ama bu 
öyle değil. Bu yılana benziyor. Ama o kadar benziyor ki, çok gerçekci. Farkı anlamak zor.   

Hz. Musa’nın asa teknolojisinin tıpkı bir yılan gibi hareket ettiği, izleyenler tarafından apaçık bir şekilde 
gözlemlenmektedir. Burada henüz İsrailoğulları yok, burada henüz halk yok, Hz. Musa ile Firavun karşılaştı. 
ilk karşılaşma. Hz. Musa’nın yanında Harun var, Firavun’un yanında da melleler dediğimiz danışmanları 
var.   

Buradaki “asa”, yerinde ve duruma göre “hayye”, “su’ban” ve “can” kelimeleri ile Kur’an’ı Kerim’de üç 
farklı şekilde  ifade edilmiş. Aynı bağlam, fakat Hz. Musa’nın dağdaki tecrübesinde farklı bir kelime ile 
kullanılmış. Buradaki farklı bir kelime, sihirmazların önünde karşılaştıklarıda farklı bir kelime. Ortamın 
değişmesine göre kelimeler seçilmiş, Kur’an’ı Kerim’de.   

Mesela; “ Ve asanı at.” dağdaki seslenişi, “ bunun üzerine onun yılan gibi hareket ettiğini görünce 
(keennehâ cânun),  arkasına bakmadan geri dönüp kaçtı. “   
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Veelki ‘asâk(e)(c) felemmâ raâhâ tehtezzu keennehâ cânnun vellâ mudbiran velem yu’akkib(c) (Neml 10)  

“keennehâ cânun” yılan gibi hareket ettiğini görünce.  Taha suresi 20 de de  bir kertenkele gibi  koşan 
yılan manasında “hayye “ kullanılıyor.  (Feelkâhâ fe-iżâ hiye hayyetun tes’â (Böylece onunyere atınc a 
hızlı koşan bir yılan oluvermiştii))   

Yani tamamen muhatabın bakış açısının değişmesinden dolayı böyle bir farklılık oluşuyor. Bu değişiklikler 
asadan ziyade algıdaki farklılıklardan oluşmaktadır. Sihirbazların sahte gösterisi yanında Hz. Musa’nın 
getirdiği ve zamanın ilerisindeki bilgi -teknik çok daha etkileyici olduğundan, bu şekilde algılanmış 
olabilir.   

(Şuara 26/33) 

	َ۟نی۪رِظاَّنلِل ُءآَضَْیب َيِھ َاذَِافُ َهَدی َعََزنَو
 
Ve elini çıkardı. İşte o zaman ona bakanlar için o, tertemizdi. 
 

Buradaki “beyz” kelimesi, yumurta beyazı veya yumurtada oluşan o renk manasına geliyor. Bu kelime 
beyza kalıbıyla kullanılmış, aşırı beyazlık, parlaklık ifade ediyor. Yedi beyza; arınma, temizlik ve tevbeyi 
temsil ediyor.   

“Temiz, beyaz el”ifadesinin bir gerçek manası var, birde mecazi manası var. “ Bu adamın elleri temiz, 
yıkamış gelmiş. “ bu gerçek manada.   

Bir de “ bu adamın elleri, herhangi bir suca, herhangi bir kandırmaya, kusura, cineyete bulaşmamış” 
şeklinde mecazi manası vardır.  

Burada “asa” ile “ elin” ne alakası var ? Arkalı önlü gelmiş. Sopasını atıyor, yılan gibi kıvrılıyor. Arkasından 
ve elini çıkarttı, işte o zaman o bakanlar için bembeyazdı, kusursuzdu.   

Maddi manası :   

Sopa ile elin bağlantısı , gerçek manasında, asanın hareketini sihirbazlar gibi iplerle elçabukluğu veya 
perde arkasından yapmadığını kanıtlarcasına elini saklamamış , açığa çıkartmışı. Yani benim bu 
yaptığımda bir kurmaca yok. Bakın ellerimi size gösteriyorum. Sihirbazların attığı sopalarda birde ipler var. 
O ipleri sihirbazlar kendileri kontrol ediyorlar. Eğer ipi siz hareket ettirdiğinizi karşı tarafa gösterirseniz. Onun 
kukla olduğunu anlayacaklar zaten. Burada Hz. Musa bunun bir illüzyon olmadığını, bunun bir göz 
yanılması olmadığını gösterircesin, elini herkese göstermektedir. Yani o asanın hareketi benim kontrolüm 
dışında.   

Mecaz manası ise : İşlediği kaza cinayetinden aklanması olabilir. Yani benim elim temiz, sicilim temiz gibi.   

Sonuç olarak yedi beyza; elinde ne başkasının kanının, nede hilenin kandırmanın olmadığnın beyanı 
ayeti alametidir.   
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(Şuara 26/34) 

َُھلْوَح َِالَمْلِل َلَاق 	ٌۙمی۪لَع ٌرِحاََسل َاذٰھ َّنِا ٓ
 

 
(Firavun), etrafındaki mollalara dedi ki: “Muhakkak ki bu, gerçekten alim bir 
sihirbazdır.”  

Firavun : “ ellerini de bize gösterdi, işinin ehli alim bir sihirbaz” . Bizimkiler elini saklıyor, kırk tane hile yapıyor, 
bu öyle değil. Gayet kendine güvenir bir şekilde attı. Bu işte kendinin fazla bir fonksiyonu olmadığını bize 
kanıtladı.   

Firavun tüm yardımcılarına ve etrafındakilere okuduğumuz üsttesi cümleyi kurduktan sonra , özellikle bir 
grup yöneticisine dönüp şunu diyor :   

(Şuara 26/35) 

	َنوُرُْمَأت َاذاََمف ۪ۗهِرْحِسِب ْمُكِضَْرا ْنِم ْمُكَجِرُْخی َْناُ دیُ۪ری
 

 
Sizi sihri ile yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Artık ne dersiniz?  

Müfessirler bunu şöyle algılamış “ Melleler, Firavuna cevap veriyorlar, diyorlar ki : “Ey Firavun,  Musa var 
ya ,sizi sihri ile yurdunuzdan çıkartmak istiyor. Artık ne buyurursunuz” diye ekliyorlar ki, bu mellelerin sözü 
olsun.  

Fakat burada konuşan Firavun. Firavun konuşmasına devam ediyor. “ Etrafındaki mollalara dedi ki: 
Muhakkak ki bu gerçekten alim bir sihirbazdır, ve döndü İsrailoğullarından olan mellelerine şöyle seslendi 
:” Sizi sihri ile yurdunuzdan çıkarmak istiyor, ey melleler.  Artık bu durumda ne diyeceksiniz?, bakın 
makamdan mevkiden olacaksınız.   

Neden böyle dedi ?   

Çünkü Hz. Musa ilk başta ne dedi (17 nci ayeti hatırlayalım). Firavun’a dedi ki : “ İsrailoğullarını benimle 
gönder.” Firavun’un israiloğullarından olan danışmanları da var.  

Firavun diyor ki : Eğer ben Musa’nın dediğini yaparsam, bak sizde yerinizden olursunuz, sizde 
vatananızdan, mevkinizden, yurdunuzdan  mahrum olursunuz, hemen bir formül üretin.   
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Bir yönetimin veya rejimin veya sistemin, baskı ve saltanat rejimi mi yoksa liyakat ve adalet rejimi mi olup 
olmadığını, hakikat ve adalet taleplerine verdiği tepkilerden anlarız.  

Burada bir adalet talebi var, israiloğullarını köleleştirme, israiloğulları üzerinden rant elde etme, onları bırak 
özgürce yaşasınlar.   

Rejimin bu hakla talebe verdiği cevap : Eğer halkın bu çağrılarını, güvenlik tehdidi, makam kaybetme 
endişesi olarak algılıyorsa, oradaki yönetim firavunlaşmaya başlamıştır.  

Firavunlaşmış yönetimlerde haklı istekleri püskürtmenin yolu, algı operasyonudur. Artık firavunlaşan 
yönetim, işin ehilleri ile algı operasyonuna başlayacaktır. Bu duruma İsrailoğullarından olan mellelerin 
getirdiği bir çözüm var.   

Diyorlar ki , Firavun’a :   

 
(Şuara 26/36) 

ُلَاق 	َۙنی۪رِشاَح ِنِئآَدَمْلا يِف َْثعْباَوُ هاََخاَو ْھِجَْرا اوٓ
 

 
“Onu ve kardeşini alıkoy. Ve şehirlere toplayıcılar gönder!” dediler. 

Toplayıcılar;  çağrıcılar, tellallar değildir. Bu ifade çok önemli. Bu vurgu, alim, usta sihirbazların 
gönüllü  olarak bu işi yapmadıklarının ilk delilidir. Hani şu iman eden, secde eden sihirbazlar var ya, onlar 
bu işte gönüllü değil. Zoraki yaptırılıyor. Toplayıcı demesinin sebebi bu.  

Sihir : Doğruyu eğri, eğriyi doğru göstererek bir göz boyama sanatıdır. Diğer adı illizyondur. İllizyon, 
büyüden farklıdır. Kur’an’ı Kerim’de büyüde var, sihirde var.   

Büyü : Sizin korkularınız, inançlarınız, endişeleriniz üzerinden size bazı telkinler yaparak etkilemektir. 
Büyücüler bunu yapar. Sizi bazı şeylerle korkutur. Sizin zihninizdeki endişeleri, kuruntuları ve evhamları 
kullanarak sizi etkiler.    

Sihbirbazlar ise el çabukluğu ile siz görmeden , eğriyi doğru, doğruyu eğri, yumuşağı sert, serti yumuşakmış 
gibi algılamanızı sağlar.   

Firavun’un zamanındaki sihirbazlar, büyücü değil, illizyonist. İllizyonistlerin yaptığı sihirin en masumudur. 
Çünkü izleyici, bunu el çabukluğu ile yapılan bir kurmaca kabulü ile gösteriyi izler. Ancak algı 
operasyonlarında eğrinin doğru olarak lanse edilmesinde halkın böyle önkabul ve bilgisi yoktur.   

Medya bu zaafı yeri geldiğinde sonuna kadar kullanarak haklıyı haksız, haksızı haklı gösterir. Firavunlaşan 
bir yönetim ilk önce halkı algı operasyonu ile basın yayın ile sosyal medya ile aldatmaya yönelir.   

Zalim iktidarlar ve saltanat düşkünü krallar  bu şekilde, yaptıkları zulmü , yaptıkları haksızlıklar 
normalleştirmesini sağlarlar. İnsanlar bir müddet sonra bunu normal olarak kabul ederler.   
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Hiçbir yazar, şair ,vaiz veya medya yöneticisi rant ve güç için halkı kandırıp algı yönetimine soyunmamalı. 
Bu kısa vadeli menfaat, algı operatörünün beslendiği yönetimi de firavunlaştıracaktır. Yani bu adam, 
kendi beslediği iktidarını firavunlaştırarak, aslında bindiği dalı kesmektedir. Bakın sihirbazların yaptığı bir 
şekilde onlara geri dönecektir.   

 
(Şuara 26/37) 

	ٍمی۪لَع ٍراَّحَس ِّلُكِب َكُوْتَأی
 

 
Alim sihirbazların hepsini sana getirsinler. 

Onlar gelsinler değil, getirsinler. Toplayıcılar gönder, inzibatlar gönder, askerler gönder, onların 
hepsini toplayıp  getirsinler.   

Kur’an’ı Kerim neden bunlara alim sihirbaz diyor?  Alim sihirbaz denmesinin sebebi, o dönemin bilimini 
kullanarak, insanların algılayamadıkları şeyler yapan, işinin ehli bilgili kişiler olmasından dolayıdır.   

Düşünün bundan 100 yıl önce bir kimyager laboratuvarda deney yapıyor. Değişik dumanlar çıkıyor, 
değişik renkler çıkıyor. Dışardan bakan cahil halk bu kimyageri ne zanneder, sihibirbaz zanneder.   

Eğer Hz. Musa, İsrailoğullarını alıp çıkarsa, bu haber Mısır’da yayılacak ve Firavun emeklerini sömürerek 
köleleştirtiği tebasını kaybedecektir ki, bu da Firavun’un iktidarının zayıflayarak saltanatının kaybetmesi 
ile sonlanacaktır.  Bunu engellemek için, Firavun ve kurmayları bir müsabaka hazırlıyor.    

 
(Şuara 26/38) 

	ٍۙمُولْعَم ٍمَْوی ِتَاقی۪مِلُ ةَرَحَّسلا َعِمَُجف
 

 
Böylece sihirbazlar, bilinen bir günün belli bir vaktinde biraraya getirildiler.  

Burada cümlenin sonu “geldiler” ile değil “getirildiler” ile bitmektedir. Bunların hepsi meal hatası olarak 
karşımıza çıkmaktadır.   

Ayette geçen “malum gün” ifadesi , Taha suresi 58-59 da bir ziynet günü, bayram günü, duha vakti olarak 
okumuştuk. Yapılan plana göre, Hz. Musa ve Harun  ile ülkenin sihirbazları arasındaki müsabakayı  büyük 
bir kalabalığın seyretmesi sağlanacaktır, Bu yüzden bu halk, bir şekilde oraya toplanmak zorunda. Yani o 
miting, gösteri alanına  halkın gelmesi gerekiyor. Ve bunu Firavun’un melleleri zorla yapıyor. Bunun delili 
bir alttaki ayette dir. Genelde es geçilen bir ayettir.  
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(Şuara 26/39) 

 َۙنُوعَِمتْجُم ُْمتَْنا ْلَھ ِساَّنلِل َلی۪قَو
 

 
Ve insanlara denildi ki: “Siz içtima için toplandınız mı?”  

İnsanların gönüllü gelip izlediği bir gösteri değil, zorla izletilmek isteniyor. Buradaki “muctemiûne” 
kelimesi, toplananlar, içtima edenler demektir. Yani bir topluluğun vücuda getirilmesi , bir amaç için bir 
araya gelmesi demektir.   

Israiloğullarından olan mollalar halka içtima yaptırmaktadır. Asıl niyet, gösteriyi herkesin izlemesi ile Hz. 
Musa ve  Harun’un elindeki etkileyici güç ve söylemin henüz büyümeden halkın nazarında düşürülüp, 
tesirinin kırılması.  

Halk içtimacı mollalara ne cevap veriyor :  

(Şuara 26/40) 

	َنی۪بِلَاغْلا ُمُھ اُوناَك ْنِاَ ةَرَحَّسلا ُعِبََّتن َانََّلَعل
 
Eğer onlar gâlip gelirlerse o zaman biz, sihirbazlara tâbî oluruz. 

Cevap çok ilginç. “ Eğer sihirbazlar galip gelirse, biz firavuna tabi oluruz demiyorlar, biz sihirbazlara tabii 
oluruz “ diyorlar. Mellelerin çözmesi gereken bir sıkıntıda bu. Bu başarının Firavun’dan bilinmesi lazım, 
sihirbazlardan değil. Sihirbazlar halk kahramanı olmamalı.   

Ne yazık ki, köleleştirilen halkın,haklının değil, güçlünün yanında yer almak gibi bir eğilimi vardır. Bakar kim 
güçlü ise, onun yanında saf tutar. Kim güçsüz ise o haklı da olsa onu bırakır. Özellikle Firavunlaşmış 
yönetimin altında ezilen halkın verdiği bir savunma tepkisi.  

Zira hak ve hakikatin yanında olmak, cesaret ve güç ister. Halkta zaten ne cesaret nede güç var. Halkın 
Firavundan ziyade sihirbazlara tabi olması ve onları bir kahraman gibi görmelerini mollalar engellemek 
için bir çözüm üretiyorlar.  
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(Şuara 26/41) 

	َنی۪بِلَاغْلا ُنَْحن اَّنُك ْنِا اًرَْجَال َاَنل َّنَِئا َنْوَعْرِفِل اُولَاقُ ةَرَحَّسلا َءآَج اََّمَلف
 

 
Sihirbazlar, Firavuna getirildiği zaman: “Eğer biz gâlip gelirsek, gerçekten bize ücret var 
mı?” dediler. 

Melleler bu işi organize ettiği için, sihirbazlar bunu onlara söylüyorlar.  Bunun ispatı 42 nci ayettedir.  

(Şuara 26/42) 

 َنی۪بََّرقُمْلا َنَِمل ًاذِا ْمُكَّنِاَو َْمَعن َلَاق
 
“Evet, muhakkak ki siz o zaman,  yakınlardan olacaksınız.” dedi. 

Burada “yakınlardan” olacaksınız denmektedir. “ yakınımlarından” olacaksınız deseydi Firavun demiş 
olurdu.   

Buradaki " mukarrabîne” kelimesi,yönetime , iktidara, güç ve servete yakın olan elit tabakanın arasına 
gireceksiniz, şeklinde bir ifade kast ediliyor. “Siz bu yönetime yakınlardan olacaksınız.”  

 
(Şuara 26/43) 

	َنُوقْلُم ُْمتَْنا آَم اُوقَْلا ىٰٓسوُم ْمَُھل َلَاق
 

 
Musa (A.S) onlara): “Atacağınız şeyi atın.” dedi. 

Hz. Musa’nın önceliği karşı tarafa vermesinin sebebi, karşıdakilerin argümanları anlaşılmadan, onların zaaf 
ve hastalıkları bilinemez , çözülemez ve buna karşı bir tedbir üretilemez.   

Tebliğ ve davettede bu çok önemli bir usul öğretiyor. Kur’an’ı Kerim’in bu doğru konuşma dediği şekilde 
budur.   

Bunu Nisa suresi 9 ve Ahzap suresi 70 den de okuyabiliriz. “ Karşınızdakinin boşluğunu ve neye ihtiyacı 
olduğunu , eğriliğin ve yanlışlığın neden kaynaklandığını, karşı tarafa fırsat vererek ancak anlayabiliriz.   
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Doktora gittiğiniz zaman doktor ilk önce ne diyor : “ Şikayetin nedir?” seni bir dinleyeyim diyor. Hemen 
kendisi konuşmaya başlamıyor.   

Her zaman kendine özgüveni olan ve yıkmaktan ziyade yapmak için çabalayanlar saldırganlar değil, 
bekleyenler olmuştur.    

Hz. Musa bekliyor. Yapın ! Sonra ben yapacağım!  

(Şuara 26/44) 

 َنُوبِلَاغْلا ُنَْحَنل اَّنِا َنْوَعْرِف ِةَّزِعِب اُولَاقَو ْمُھَّیِصِعَو ْمَُھلَابِح اَْوقَْلَاف
 
Böylece iplerini ve asalarını attılar. Ve “Firavunun izzeti için muhakkak ki gâlip gelenler 
elbette bizleriz.” dediler. 

Asayı neyle oynatıyorlar, iplerle. El çabukluğu, perde arkasından.   

Peki alim sihirbazların bir imanı var ise  böyle derler mi ? Burada müfessirleri en çok yanıltan ifade bu. “ 
Firavunun izzeti için muhakkak ki biz galip geleceğiz”dediler.   

Alim sihirbazların bunu söylemesinin sebebi; gönüllü oldukları için mi? Yoksa firavunu çok sevdikleri için 
mi? Yoksa firavunun verdiği ödülleri çok istedikleri için mi? Firavuna yalakalık yapmak için mi söylüyorlar? 
Hayır  

Burada sihirbazların başarıları Firavun’a atfedilmek zorunda. Çünkü Firavun kendisini rab olarak tanıtıyor. 
Ve bu olağanüstülükleri kendisinin yaptırtığı imajını halka vermeye çalışıyor. Halk bunları sihirbazdan değil, 
Firavun’dan bilmesi için sihirbazların önceden böyle bir cümle kurmak zorundalar.   

(Şuara 26/45) 

	َۚنوُكِْفَأی اَم َُفقَْلت َيِھ َاذَِافُ هاَصَع ىٰسوُم ىٰقَْلَاف
 
Böylece Musa asasını attı. İşte o zaman, o onların kurguladıkları şeyleri silip süpürdü. 

Ayette geçen “ye'fikûne” kelimesi “if” kelimesi kökünden gelir, iftira da burdan gelir. Arapça da “ifk” 
birşeyi olduğundan farklı göstermek, olduğunun tam tersine çevirmek manasına geliyor. Zira yalanda 
hakikatin ters düz edilmiş şeklidir. Bu kökten gelen “mefuk” asıl yönünden çevrilen şeydir. Burada 
sihirbazların doğruyu eğri göstermek için kurguladıkları numaralar manasındadır. “ telfak” ise yuttular diye 
meallendiriliyor. Biz buraya “silip süpürdü” şeklinde meallendirdik. Yutmak silip süpürmek manasındadır, 
fakat buradaki maddi olan bir yutma değil.   
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Hz.Musa’nın ipe ve gizli el çabukluğuna ihtiyaç duymayarak, sihirbazların gösterilerini sıradanlaştırdığını 
ifade ediyor, buradaki “ye’fikûne” kelimesi. Kur’an’ı Kerim’in farklı ayetlerinde şöyle okuyoruz. 

 
(Şuara 26/46) 

	َۙنی۪دِجاَسُ ةَرَحَّسلا َيِقُْلَاف
 

 
Böylece sihirbazlar ileri atılarak secde ettiler. 

Bazı meallerde “ yere kapanarak secde ettiler” şeklinde çevrilmiştir. Bu yanlıştır.  

Doğrusu “ Böylece sihirbazlar ileri atılarak secde ettiler” dir.  “ yere kapanarak secde etmek” “ harrû 
sücceden”, burada ise “ulkıye”ilka kelimesi kullanılmış, buda ileri atılarak secde etmek anlamındadır. 
Burada sihirbazlar kendilerini göstererek, öne çıkarak bir secde yapıyorlar.   

Burada secde, Hz. Musa’nın üstünlüğünü kabul etmek manasındadır. Namazda yaptığımız secde 
değildir. Buradaki secde meleklerin Adem’e secdesi gibidir. Veya Hz.Yusuf’un kardeşlerinin Yusuf’a 
yaptığı secde gibi bir secdedir. Yani onun üstünlüğünü kabu etmektir. 

(Şuara 26/47) 

ُلَاق 	َۙنیَ۪ملَاعْلا ِّبَرِب اَّنَمٰا اوٓ
 

 
Dediler ki :  “Âlemlerin Rabbine îmân ettik.”  

Sihirbazlar öne atılarak, birşeyleri oradaki kalabalıklara duyurma çabasında. Ölümüne iman, bir süreçle 
oluşur. Bu süreçte ilerleyen alim sihirbazlar artık kamil bir imana ulaşmak için yapılması olan son engeli de 
aşmışlar. İçlerindeki inancı ilan ederek iman mertebesine çıkarmışlardır. Sihirbazların içinde bir inanç 
var.  İbrahim’i bir gelenek var, Hz.  Yusuf biliniyor. Firavun’un sarayında imanını gizleyen bir mümin var. 
Fakat bu inançlar baskıdan dolayı açığa çıkamıyor,ilan edilemiyor.  Allah makbul imanı nasıl tanımlıyor. 

 

Yani ben böyle, “ Alemlerin Rabbine iman ettim” demekle, Allah bu imanı, iman olarak kabul etmiyor. 
Bunu bir süreçte, hayat içerisinde imtihanlardan geçirerek sınıyor. Eğer bu imtihanlardan geçerse o 
zaman o iman makbul bir iman oluyor. Yoksa inanç mertebesinde kalıyor. Herkesin bir inancı var. 
Hrisiyanın bir inancı var, Yahudinin bir inancı var, Müslümanın bir inancı var. Ama biz buna iman 
demiyoruz.   
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Sihirbazların pasif imanlarını ilan etmeleri ve yaptıklarında gönüllü olmadıklarının delili Taha suresinin 72 ve 
73 ncü ayetidir. “ Sihirbazlar dediler ki: “ Bize gelen açık beyyineler karşısında, “ Ey Firavun ! Asla seni tercih 
etmeyeceğiz. Ve o (Musa) bizim içimizdekini ortaya çıkardı. Bu durumda sen, yapacağını yap. Muhakkak 
ki sen, ancak bu dünya hayatında yaparsın. Muhakkak ki biz, hatalarımızdan ve ona karşı sihirden bize 
zorla yaptırdığın şeylerden dolayı bizi mağfiret etsin diye Rabbimize iman ettik. Ve Allah, daha hayırlıdır 
ve daha bakidir. (Taha 72-73)  Ayetten anlaşıldığı üzere firavun bunlara zorla yaptırmış. Ve bu zorla 
yaptıklarından dolayı da sihirbazlar imanlarını ilan ettikten sonra tevbe ediyorlar.   

(Şuara 26/48) 

	َنوُرٰھَو ىٰسوُم ِّبَر
 

 
Musa ve Harun’un Rabbine! 

Yusuf’a tabii idiler. Çünkü Yusuf’tan sonra bu resuller geldi. Artık bunlara da tabiyiz demiş oluyorlar.   

Taha Suresi 70  ““Hârûn ve Mûsâ’nın Rabbine inandık” dediler.   

Şuara 48 ‘de “ Musa ve Harun’un Rabbine” Taha Suresi 70’de ise “ Harun ve Musa’nın Rabbine” diye farklı 
bir kullanım var.  

Bu farkın sebebi, bunların bir grup olması, gruptakilerin bazılarının Harun’un söyleminden, bazılarının da o 
Musa’nın dik duruşundan etkilenmesinden dolayıdır.   

(Şuara 26/49) 

 َفْوََسَلف َۚرْحِّسلا ُمُكَمَّلَع ي۪ذَّلا ُمُكُری۪بََكلُ ھَّنِا ْۚمَُكل ََنذٰا َْنا َلَْبقُ َھل ُْمتْنَمٰا َلَاق

ّلَُصَالَو ٍفَالِخ ْنِم ْمَُكلُجَْراَو ْمَُكیِدَْیا ََّنعَِّطُقَال َۜنوَُملَْعت 	َنی۪عَمَْجا ْمُكََّنبِ
 

 
(Firavun): “Benim size izin vermemden evvel, siz O’na îmân ettiniz. Muhakkak ki O, size 
sihri öğreten büyüğünüz (ustanız). Artık yakında elbette bileceksiniz. Ellerinizi ve 
ayaklarınızı mutlaka çaprazlama kestireceğim. Ve sizin hepinizi mutlaka astıracağım.” 
dedi. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Neden böyle yapıyor? Buradaki kestireceğim, kesik atacağım anlamındadır.  Kesik atılan kişi 24 saat 
içerisinde kan kaybından bağırırak ölüyor. Birde astırdığı için hurma ağaçlarına hareketde edemiyor. 
Bunun amacı halka, ibreti alem bir ceza verip halkı sindirmek. Yani işkence ile bunları öldürüyor. Bir insanın 
elini ayağını keserseniz, kan kaybından bir kaç dakika içinde ölür. O yüzden kesip koparmak değil. AYnı 
Hz İsa’yı çarmıha germe gibi.   

Mesaj: Firavun hiç delil ve bilgiye sahip olmadan sihirbazları Hz. Musa’nın işbirlikçileri olarak lanse etti. 
Musa sizin ustanız. Siz aslında numaraları Musa’dan öğrenmişiniz. Gelmişiniz karşımda gösteri yapıyorsunuz. 
Burada danışıklı bir döğüş var. Firavun’un bakış açısı bu.  

Bu suçlamanın benzeri günümüzde şöyle sıklıkla rastlanmakta ; birdelile dayanmadan, insanları birilerinin 
adamı veya bir proje olarak sunmak,suçlamak aslında Firavunlaşmış bir kafanın tezahürüdür.   

Firavunlaşmak; dinde, ilimde ve iktidarda tek söz hakkının kendisinde olduğuna inanmaktır.   

Firavun ne diyor “  Ben size izin vermeden, siz ona iman mı ettiniz?” Neden ? Çünkü kendinde tek söz 
hakkını buluyor.   

Hz. Musa ve Harun’un zulüm karşısındaki fıtri duruşları ve açık sözleri , beyyineleri alim sihirbazların içindeki 
korkularla gölgelenen imanlarının üzerdindeki örtüyü, yarıp ortaya çıkarmıştır. Hz. Musa ve Harun gibi, 
imanın gereğini yapmaya başlayarak içlerindeki inancı iman mertebesine yükseltmişlerdir, alim 
sihirbazlar.  

Bakın bazen, söylemek yapmaktan daha zor olabilir. Ben insanlara yardım edeyim, fakir fukaraya yardım 
edeyim, kimseye karışmayayım, herkes bana güvensin, iyi bir insan olayım. Hz. Muhammed’in Kur’an’dan 
önceki hayatı gibi. Kimse size düşman olmaz.   

Ama kalkıp, adamların yanlış yaptığını yüzlerine haykırdığınız zaman, sizi öldürmek isterler. Bazen söylemek 
yapmaktan daha zordur.   

(Şuara 26/50) 

َّنِا َۘرْیَض َال اُولَاق 	َۚنُوبَِلقْنُم َانِّبَر ىٰلِا آ
 

 
Dediler ki : “Önemli değil. Muhakkak ki biz, Rabbimize döneceğiz.” 

Bu ayetteki “dönüş” aynı zamanda “ dönüşümü” de ifade eder. İnanç, imana döndü. İnançın imana 
dönmesinin insana kazandırdığı en önemli karekter satın alınamayacak bir şahsiyete dönüşmektir. Artık 
firavun bu adamların önüne dünyaları da serse, bu adamları satın alamaz. Müminin değeri olur, fiyatı 
olmaz.  

 

 



 K u r ’ a n - I  K e r i m  M e a l i                                                     S a y f a  | 30 

 

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Şuara 26/51) 

َنَایاَطَخ َانُّبَر َاَنل َرِفَْغی َْنا ُعَمَْطن اَّنِا َّنُك َْنا آ 	َ۟نی۪نِمْؤُمْلا َلََّوا آ
 

 
Muhakkak ki biz, mü’minlerin öncüleri  olduk diye Rabbimizin, hatalarımızı mağfiret 
etmesini umuyoruz. 

Kesin cennetliğiz demiyorlar. Adamlar Allah yolunda ölüyor ve hala umuyorlar. Bu da çok önemli bir 
ahlaktır. Affedilmek için bir umut beslemek., öncü müminlerin özelliklerindendir.  

 
 
 

(Şuara 26/52) 

َنْیَحَْواَو 	َنُوَعبَّتُم ْمُكَّنِا ي۪ٓدَابِعِب ِرَْسا َْنا ىٰٓسوُم ىٰلِا آ
 

 
Ve Musa’ya vahyettik :  “Kullarım ile gece yola çık. Muhakkak ki siz, takip edileceksiniz.” 

Kur’an’ı Kerim, sihirbazların akıbetinden sonrasını bize anlatmıyor. Burada kesiyor.  Demek ki bizim için 
örneklik teşkil eden kısmı buraya kadarmış.  

51 ve 52 nci ayetler arasındaki süre tam 4 yıllık bir süredir. Biz bunu farklı surelerde okuyoruz.  Mesela A’raf 
suresinde, Yunus suresinde, Muminun suresi ve Zuhruf suresinde görüyoruz. Hz. Musa ve Harun sihirbalarla 
olan müsabakadan sonra Mısır’da karargah evlen ediniyorlar. Bu evleri yaptıktan sonra Mısır halkına 
tufan, kıtlık, çekirge, kan gibi bir çok afetle musibet geliyor. Bunların her birini birer dönemlik zaman olarak 
düşündüğümüzde, 4-5 yıllık bir süreçe tekabül ediyor, Hz. Musa’nın Mısır’dan çıkması.  

Burada güzel birde detay var. “ Muhakkak ki siz takip edileceksiniz”  Hz.Musa, İsrailoğulları ile Mısır’dan 
kaçarken, takip edileceği bilgisini önceden biliyordu. Bu spontone, kendiliğinden gelişmiş bir kaçış değil. 
Planlı, programlı, stratejikbir hicret.   

Buradaki “ isra” kelimesi, gece yolculuğu manasına geliyor.   

 



 K u r ’ a n - I  K e r i m  M e a l i                                                     S a y f a  | 31 

 

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

 

(Şuara 26/53) 

	َۚنی۪رِشاَح ِنِئآَدَمْلا يِف ُنْوَعْرِف َلَسَْرَاف
 

 
Böylece Firavun, şehirlere toplayıcılar gönderdi. 

Buradaki toplayıcılar, 36 ncı ayette okuduğumuz sihirbazları toplayanlarla aynı kelime aynı kalıp. Burada 
da Firavun İsrailoğullarının kendisine gelmesi için toplayıcılar gönderiyor. Zorla onları derbest edin, bana 
getirin. Çünkü Firavun’un soykırım yapma niyeti var.   

 
(Şuara 26/54) 

	َۙنُولیَ۪لقٌ ةَمِذْرَِشل ِءَٓالُ۬ؤٰٓھ َّنِا
 

İnne hâulâi le şirzimetun kalîlûn(kalîlûne). 
 

Ve muhakkak ki bunlar, gerçekten az bir gruptur. 

Firavun, toplayıcılar gönderiyor İsrailoğullarını toplayıp getirin, zaten onlar az bir grup diyor.  

Bu ve sonraki ayetlerde Firavun çevresindekilere İsrailoğullarını neden gözden çıkardığını anlatmaya 
şöyle devam ediyor :   

(Şuara 26/55) 

ََغل َاَنل ْمُھَّنِاَو 	َۙنوُظِئآ
Ve innehum lenâ le gâizûn(e). 

 
Ve muhakkak ki onlar, gerçekten bizi çok öfkelendireniyorlar. 

Bu az toplum, Firavun’u efendi gibi görmemeye başlamış ve zulümlerinden dolayı ona karşı tepkilerini belli 
etmişlerdir. Malların üzerindeki egemenlik iddiasına karşı çıkmışlardır. Bu durum firavun ve çevresini bitmek 
bilmez bir kinle onlara karşı bir öfke duymalarına sebep olmuştur.   
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Şuara 26/56) 

	َۜنوُرِذاَح ٌعی۪مََجل اَّنِاَو
 

 
Ve muhakkak ki biz, gerçekten hazırlıklı bir cemiyetiz. 

Burada anlatılmak istenen, israiloğullarınn yokluğunun kendilerini pek etkilemeyeceğini ifade etmiştir.  

 
 
 
 

(Şuara 26/57) 

	ٍۙنُویُعَو ٍتاَّنَج ْنِم ْمُھَانْجَرَْخَاف
 

 
Bu yüzden biz, onları bahçelerden ve pınarlardan çıkardık. 
 
(Şuara 26/58) 

	ٍۙمی۪رَك ٍمَاقَمَو ٍزُونُكَو
 

 
Ve hazinelerden ve kerim makamlardan. 
 
(Şuara 26/59) 

	َۚلی۪ءآَرْسِا يَ۪ٓنب اَھَاْنثَرَْواَو َۜكِلٰذَك
 

 
İşte böylece, onlara  İsrailoğulları’nı varis kıldık. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Şuara 26/60) 

	َنی۪قِرْشُم ْمُھُوَعْبَتَاف
 

 
Böylece gün doğarken, onların peşlerine düştüler.  

İsrailoğulları gece yola çıkmış, gün doğarkende firavun ve orduları onların peşlerine düşmüştür.   

Buradaki “muşrikîne” kelimesi  gün doğumu anlamına geldiği gibi, doğu tarafı anlamına da gelmektedir. 
Doğu tarafına gitti deyip bunu Kızıldeniz’e bağlayan müfessirler de var. Fakat biz, gün doğarkeni 
önceledik.  Bu durumda ayet, İsrailoğullarının geceleyin kaçtıklarını, firavun ve ordusunun sabaha karşı 
onları yakaladıklarını gösteriyor. Zira firavun şehirlere toplayıcılar göndermişti, bu toplayıcıların ellerinin boş 
gelmesi belli bir süreyi gerektiriyor. Bu süre geçtikten sonra firavun bunların kaçtığını fark edip, 
israiloğullarının peşine düşmüş olabilir.   

(Şuara 26/61) 

	َۚنوُكَرْدَُمل اَّنِا ىٰٓسوُم ُباَحَْصا َلَاق ِنَاعْمَجْلا َءآََرت اََّمَلف
 

 
İki topluluk birbirini gördüğü zaman, Musa’nın ashabı dedi ki :“Gerçekten bize yetiştiler.”  

 
(Şuara 26/62) 

ّبَر َيِعَم َّنِا َّۚالَك َلَاق 	ِنی۪دَْھیَس ي۪
 

 
“Hayır, muhakkak ki Rabbim benimle beraberdir.O,bana doğru yolu göstermiştir.” dedi.  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Şuara 26/63) 
 

َنْیَحَْوَاف  ِدْوَّطلاَك ٍقْرِف ُّلُك َناََكف ََقَلفْنَاف َۜرَْحبْلا َكاََصعِب ْبِرْضا َِنا ىٰٓسوُم ىٰلِا آ
	ِۚمیَ۪ظعْلا

 

 
“ Böylece Musa’ya :” Asanı denize vur” diye vahyettik. Bu yüzden deniz infilak etti. 
Böylece her fırka dik bir duvar oldu. 
 
(Şuara 26/64) 

	َۚنی۪رَخْٰالا ََّمث َانَْفلَْزاَو
 

 
Ve diğerlerini oraya yaklaştırdık. 

 
 
 

(Şuara 26/65) 

َُھعَم ْنَمَو ىٰسوُم َانْیَجَْناَو 	َۚنی۪عَمَْجا ٓ
 

 
Ve Musa ve onunla beraber olanların hepsini kurtardık. 

 
(Şuara 26/66) 

	َۜنی۪رَخْٰالا َانْقَرَْغا َُّمث
 

 
Sonra diğerlerini  boğduk. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
(Şuara 26/67) 

ًَةیَٰال َكِلٰذ ي۪ف َّنِا 	َنی۪نِمْؤُم ْمُھَُرثَْكا َناَك اَمَو ۜ
 

Muhakkak ki bunda gerçekten âyet vardır. Ve onların çoğu mü’min olmadılar. 

Ayetteki “ zâlike” lafzı bu kıssayı işaret ediyor. Zira Musa ve Firavun kıssasında alınacak ibret ve dersler 
var.  Ayetin sonunda zaman içinde olup bitmiş bu tür hadiselerin insanlara bir ibret olarak sunulduğu , 
ancak çoğu insanın buradaki gerekli ibreti alıp, doğru sonuca ulaşamadıklarını anlatıyor. Kur’an’a yayılan 
Musa kıssasından aldığımız dersler şöyle :  

Hiçbir iktidarın, sermaye ve güç sahibinin Allah’ın hür olarak yarattığı kulları, kendilerine köle etme hakkı 
yoktur.  

Başta hizmet sektörü olmak üzere, bütün sektörlerde çalışanların patronlarını veya müşterilerini 
kendilerinden üstün efendiler gibi görmesi zilletle sonuçlanır. Bakınız İsrailoğulları  

Aşırı övülen ve yüceltilen yöneticilerin, dini liderlerin, makam ve servet sahiplerinin zamanla nasıl 
firavunlaştığına işaret ve deliller okuduk, ayetler okuduk.  

Zalimin zulmüne karşı stratejik ve zamana yayılan hamlelerle mazlumun korunmasına dair örnekler 
sunulmuştur, Musa, Harun kıssasında.  Ayrıca Hz. Muhammed’e de hicret yolu işaret edilmiştir.   

(Şuara 26/68) 

	ُ۟می۪حَّرلا ُزیَ۪زعْلا َوَُھل َكَّبَر َّنِاَو
 
Muhakkak ki senin Rabbin, Aziz’dir, Rahim’dir. 

Bu cümle şuara suresinde sıklıkla rastlayacağımız bir cümle olacak. Her kıssanın sonunda Rabbimiz bu iki 
ayeti tekrar edecek. Ama farklı bağlamlarda, farklı peygamberlik örnekleri ile .  

“ Senin Rabbin” demesinin sebebi, bu esmaların mutlaka bizlerde de tecelli etmesi gerektiğine 
dairdir.   Allah Aziz’dir, Rahim’dir. Kullarda izzetlerini kaybetmemek için , diğer kullara merhametli 
olmalıdır. Aziz olmak istiyorsanız, merhametli olun.   

Firavunun merhametsizliği, onu, zillet içinde bir ölümle hayatının sonlanmasına sebep oldu. İmkanlarını, 
dünyadaki o malını, mülkünü, bütün o gücünü kaybetmesine sebep oldu. Tek sebebi insanlara 
merhametsiz davranmasıdır.   
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Aziz isminin Rahim ile birlikte gelmesi hayli anlamlıdır. O çok üstündür, üstünlüğü sonsuz ve mutlaktır. Fakat 
böylesine üstün olmasına rağmen yine de kullarından rahmetini esirgemez. Üstün olduğu kadar da 
rahmet ve merhamet sahibidir.  

Bütün geldiği yerde Aziz önce Rahim sonra gelmiştir. Bu, üstünlüğünün bir delilinin de rahmeti olduğunu 
ifade eder. Bu şekilde gelmesinde verilmek istenen mesaj şudur: Ey Mekke okulunun kahır sıfatında 
okuyan mü’minler! Allah’ın Aziz ve Rahim olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın. 

Burada Aziz ve Rahim esmaları birbirlerini tamamlayacak şekilde kullanılmıştır. Aziz, izzet demek iken, zıddı 
zelildir. Allah neden azizdir? Çünkü  Rahim dir’de ondan. O zaman, merhametsiz insan, izzetini kaybeden 
insandır. O yüzden “senin Rabbin” Senin Rabbin demesi. Bu esmaların bize bakan yönünü işaret ediyor.  

 
 

(Şuara 26/69) 

	َۢمی۪ھٰرْبِاَ َاَبن ْمِھَْیلَع ُْلتاَو
Vetlu aleyhim nebee ibrâhîm(e). 

 
Ve onlara İbrâhîm’in haberini tilâvet et2 ! 

Rabbimiz Ad kavmi için, onlara Musa’nın haberini tilavet et! diye bir ifade kullanmadı. Burada bir fark var. 
Mesela 10 ncu ayette  diye başladı. Burada ise Hz. İbrahim kıssası farklı 
bir şekilde başlamış. Nedeni Hz. Musa kıssasında doğrudan Hz. Muhammed inşaa edilirken, burada ağırlıklı 
olarak muhataplara bakan bir örneklendirme olduğu için Rabbimiz Allah Resulü’ne 

 diye bir hitapla ibrahim kıssasına başladı. Çünkü burada muhatap inşaa edilecek 
ağırlıklı olarak.  

Çünkü Mekkeli müşrikler kendilerini Hz. İbrahim’e isnat ediyorlar. Ali İmran suresi 67 de Rabbimiz bunu 
reddediyordu “ O ne Yahudi idi, ne hristiyandı, ne de Allah’a ortak koşan bir müşrikdi, o hanif 
bir  müslümandı, mümindi” şeklinde ifade ederek, bu isnatı ortadan kaldırıyordu.   

Şuara suresinde doğru İbrahim tasavvurunu muhataba anlatmak için “ onlara İbrahim’in haberini tilavet 
et!” diyor.   

Tilavet ile kıraat farklı şeyler. Tilavette bir takip söz konusu. Yani ben okurum, siz beni takip edersiniz. 
Kıraatta ise anlamak için okumak söz konusudur. Buradaki tilavet duyurmaktır. “ Onlara İbrahim’in 
haberini duyur! “ Buradaki haberde “nebe” kelimesi ile ifade edilmiş. Nebi de zaten bu kökten. Bu hayati 
önem taşıyan bir haber. Sıradan, bayağı, her zaman duyduğumuz önemsiz haberler değil. Muhataptaki 
öncelik ve sonralıkları değiştiren , hayati önem taşıyan habere Rabbimiz “en-nebe” demektedir.  

 

 
2 Tilâvet; Kur'an'ı, Kitâb'ı ve Allah Teâlâ'nın ayetlerini okumakla birlikte, bunlar üzerinde iyice düşünmek, gereğince 
amel etmek anlamlarını da içermektedir. 
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(Şuara 26/70) 

	َنُوُدبَْعت اَم ۪ھِمَْوقَو ِھیَ۪بِال َلَاق ْذِا
 

 
Babasına ve onun kavmine: “Taptığınız şey nedir?” demişti. 

Burada Hz. İbrahim’e biz genç İbrahim diyeceğiz. Hz.İbrahim’in kavmi “keldaniler”den.  Güneşe, aya ve 
yıldız gibi gök cisimlerine tapan bir kavimdi. Bu taptığı gök cisimlerinin hepsinin de yeryüzünde sempol 
putları vardı.    

 
 
 
(Şuara 26/71) 

	َنی۪فِكاَع اََھل ُّلََظَنف اًمَانَْصاُ ُدبَْعن اُولَاق
 
Dediler ki : “Biz putlara kulluk ediyoruz. Bu yüzden devamlı onlara sevgiyle bağlıyız. 

Kulluğu engellerseniz, sevgiyle onlara bağlanmayı önlemiş olursunuz. Çok güzel bir sıralama veriyor. 
Karşıdaki kişiler kendi sözleri ile bunun düzeltilme yolunu da anlatmış oluyorlar, Hz. İbrahim’e.    

Buradaki “ âkifin”, bir şeye saygı ile yönelip ona bağlanmak anlamına gelir. Demek ki kulluk sonlanırsa, 
sevgiyle kendilerini vakfetmeden vazgececekler.   

İnsanı bir puttan, bir idolden, taptığı bir şeyden veya çok önemsediği bir şahısda olabilir. Ondan 
uzaklaştırmanın yolu, ilk önce kulluğunu azaltmak. Ona karşı köleliğini azaltmak. Onun karşısında 
küçülmesini, nesneleşmesini önlemek. Yani o taptığı şeye karşı  kendi şahsiyetini yükseltirseniz, taptığı şeyin 
bir mahluk olduğunu veya aciz bir şey olduğunu fark ettiği anda, sevgiyle ona bağlanmaktan 
kurtulacaktır.  Bir yöntem öğretiyor bize. Ama Hz. İbrahim bunun tersini yaptı, kulluğu önlemek yerine 
sevgiyi önlemeye çalıştı, putları parçalayarak. Ama malesef sağlıklı bir sonuca ulaşamadı. Kavminden 
sadece Lut dışında kimse putları terk etmedi. Demek ki bu doğru bir yöntem değil.   

Rabbimizin, İbrahim’in putları kırmasını anlatmasının sebebi, siz böyle yapmayın diye. Henüz Resul 
olduğuna dair en ufak bir ayet bile yok. Babası ile mücadelede , putları kırarken, ben hastayım derken, 
bu putu şu en büyükleri kırdı derken vahiy almıyor,ben Resulüm demiyor. Kendi içtihadı ile kendi 
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sorgulaması ile birşeyler yapmaya çalışıyor. Ama Rabbimiz, bunu böyle yapmayın, şöyle yapın der gibi 
anlatıyor.   

Sevgi ile bağlanılan putları aşağılamak, onlara zarar verip onları kırmak, tam ters bir duygusal tepki 
olupturup,  tebliği ve daveti bitiren olumsuz bir adım olur.  Günümüzde deneyebilirsiniz. Bir insanın 
idolleştirdiği birine hakaret edin, bakın o idolleştirdiği putu için nasıl hazır kıta asker oluyor.   

(Şuara 26/72) 

	َۙنوُعَْدت ْذِا ْمَُكنُوعَمَْسی ْلَھ َلَاق
 
(İbrâhîm A.S) Dedi ki: “Dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı?”  

Hz İbrahim şimdi doğru bir metod yapıyor. Direk kulluğu hedef aldı, sevgiyi değil. Birde suçlayıcı bir tarzda 
değil soru sorar gibi yaklaşmaktadır.   

Dua etmelerinin sebebi, dünyevi istek ve çıkarlarıdır. Dünyevi isteklerinin sebebi ise, acizlikleridir. 
Yeryüzünün çalışma prensiplerini bilmedikleri için, güneşe, taşa, toprağa tapıyorlar. Bilseki yıldırım 
bulutlardaki negatif elektrik akımının düşmesi ile oluyor, bunu engellemek için taş tapmaz. Bilmiyor çünkü. 
Günümüzde de öyledir. İlimden, bilgiden uzak olunlar, hemen birilerini put edinir. Yani bizim evliyamız 
olmasa, deprem gelecekti, o geri çevirdi. Bunu diyebilir. Çünkü depremin çalışma prensibini bilmiyor.   

Dünyadaki yasaların  nasıl çalıştığını bilmemenin oluşturduğu sebep-sonuç lişkisi kuramayanlar taşlardan, 
putlardan medet ummaya başlarlar. Tabiat yasalarının öğretilmesi ve sebep-sonuç ilişkilerinin sağlıklır bir 
şekilde kurulabilmesi ile isteklerin doğru yerlerde aranması sağlanır ve putlarıda işlevsiz kılar.   

Mesela çocuk istiyor. Çocuk istiyorsan, gidip buda heykelinin önünde durmayacaksın. Bu işin uzmanları 
ile görüşeceksin. Tıp doktorları ile görüşeceksin. Tıp doktorları ile görüştükten sonra çocuğu olduğu zaman 
artık o buda heykeli onun için işlevsizdir. Hiç bir işe yaramaz. Hiçbir işe yaramayıncada adam o puta kolay 
kolay daha gitmez. Bakın putu kırmıyoruz. Adamın kalbindeki putun imajını kırıyoruz. Bilim geliştikçe bu 
tarz inançların sayısı azalır. Çünkü ihtiyaç duymalar artık   
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(Şuara 26/73) 

	َنوُّرَُضی َْوا ْمَُكنُوَعفَْنی َْوا
 

 
Yahut size fayda veya zarar verebiliyorlar mı? 

Faydayı anladık. Zarar nedir? Şöyle olmalı değilmiy di? Size fayda veya gelecek bir zararı 
engelleyebiliyorlar mı? Böyle demiyor. “ Size fayda veya zarar verebiliyorlar mı?” diyor. Zarar vermesi de 
önemli. Neden ?  

Bir türbeye gittiniz. Oradaki insanlara dediniz ki: Yapmayın arkadaşlar,bunlar aciz, bunlar ne sizi duyar, ne 
sizi işitir, ne  size fayda verir. “  

Onlar hemen size : “ Türbeye, yatıra laf söyleme, o sizi çarpar.” Yani o size zarar verebilir.   

Hz. İbrahim de bunu söylemek istiyor. “ Birgün putunuza saygısızlık edin, dokunuyormu size.” Yani sizi 
cezalandırma kudreti varmı?  

(Şuara 26/74) 

َنْدَجَو َْلب اُولَاق َبٰا آ  َنُوَلعَْفی َكِلٰذَك َانَءآ
 
Dediler ki : “Yok , babalarımızı böyle yapıyor  bulduk.”  

YAni bize bir faydaları, bir zararları  herhangi birşeylerini görmedik. Babalarımız böyle yapıyor diye, bizde 
böyle yapmaya devam ettik.   

Görüldüğü gibi putperetler, put ve idollerine  kendilerini o kadar sevgiyle bağlamıştır ki, onların bu sevgiye 
layık olup olmadıklarını hiçbir zaman sorgulamamışlardır. Mantıksal sorgulama yapmalarını isteyen genç 
İbrahim’in bakışını kabul etmeyip, kendilerinin atalarından referanslı olduğunu iddia ediyorlar. Ey genç! 
Sen daha kaç yaşındasın. Bizim taaa atalarımızdan gelen köklü bir geleneğimiz var. Senin söylemine karşı 
bizim geleneğimiz daha güçlü duruyor.   

Bakın mantıki olarak düşünmüyorlar. Duygusallıklarını akli kılıfa uydurarak anlatıyorlar. Bunun en temel 
sebebi tahkih değil, taklit ehli olmalarındandır. Her şirk mantığında taklitcilik vardır. Peygamberi taklitcilik 
bile şirke götürür. TAklit ehli olmayacağız, tahkih ehli olacağız.   

İlerleyen ayetlerde Nuh kıssasına değinilmesi Hz. İbrahim’den önce olan atalarınında aynı hataya 
düştüklerini anlatmak içindir. Biliyorsunuz Nuh kıssasında, beş tane puttan bahsediyor. Bizim atalarımız 
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böyle birşey yapmadı, sizin atanız Nuh değil mi. O sizden daha önce yaşamadı mı, siz biliyorsunuz kıssayı, 
o da aynı şeyle mücadele etti. Buda neyi gösteriyor? Taklitcilik devam ettikce , tarih tekerrürden ibaret 
olacak.   

Mezhep imamını taklit edin, şunu taklit edin, bunu taklit edin, yapmayın. Takliti hiç kimseye tavsiye 
etmiyoruz. Hiç kimse bir başkasına benzemez.  

Hz. Ibrahim toplumuna bunları sorgulatıyor ve onlarda diyor ki: “ Biz babalarımızı böyle yapar bulduk.”  

Aynı soruyu şimdi biz günümüzde soralım. Acaba İslam dininin algılanışı da , Kur’an’dan sonra 14 asır 
içinde eklemeler, çıkarmalarla bozulmuş olabilir mi?  

Cevap: Biz atalarımızdan, böyle gördük, ben ecdadıma uyarım. Bu kadar alim cumhurdan iyimi 
bileceksiniz. Aynı mantık. Şeklinde tarih malesef tekerrür etmektedir.  

Genç İbrahim’e verilen cevapta günümüzdeki cevabın aynısı.  

(Şuara 26/75-76) 

	َۙنُوُدبَْعت ُْمتْنُك اَم ُْمتَْیاََرَفا َلَاق
َنوَُمدَْقْالا 	 َبٰاَو ُمُكُ۬ؤآ 	 ُْمتَْنا  

 

 
(İbrâhîm A.S) Dedi ki: “ Öyleyse sizin ve geçmişteki babalarınızın taptıkları şeylerin ne 
olduğunu gördünüz mü? 

Bir faydası yok, işitmiyor, cevap vermiyor, zarar vermiyor. Buradaki “ erayte “ ifadesi “elem tere” den 
farklı.   

“Eraeyte”, gözle görmek anlamına geldiği gibi aynı zamanda düşünmek, anlamak anlamına da geliyor. 
Şirk ile mücadelede insanların idolleştirdiği , putlaştırdığı şahısların, kabirleri ve içinde yatanların acizliği 
üzerinden bir tebliğ yapılmalı. Ölen ve sembolleşen isimlerin, ilahlaştırılması, putlaştırılması hastalığına care 
, onları aşağılamak kesinlikle  değildir.   

Bir insanı şirkten, taptığı şeyi aşağılayarak kurtaramazsınız. Dünya hayatına zerre kadar faydaları olmadığı 
üzerinden hakikati, akli delillerle dillendirerek anlatmak lazım.   

Bakın ! Bu adam öldü gitti. Şu anki günümüze herhangi bir faydası ve zararı yoktur. Bunu insanlara mantıki 
olarak anlatmak lazım.   
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(Şuara 26/77) 

	َۙنیَ۪ملَاعْلا َّبَر َّالِا ي۪ٓل ٌُّودَع ْمُھَّنَِاف
 

 
Artık muhakkak ki alemlerin Rabbi dışındakiler, benim düşmanımdır. 

Hz. İbrahim kavmine diyor ki “ Alemlerin Rabbi dışındakiler, benim düşmanımdır.” Dikkat edilirse bundan 
sonra okuyacağımız Hz. Nuh veya bu kıssadan önce okuduğumuz Hz. Musa , Hz. Salih, Hz. Hud ve Lut 
kavimlerinin hiç birinde Hz. İbrahim gibi bir söylem yok.   

Hz. Musa gibi , genç  İbrahim çevresindekilere şunu demiyor : “ Allah’ın elçisi oluduğunu, vahiy aldığını 
ifade etmiyor. Buradan ve İbrahim kıssasının anlatıldığı diğer ayetlerin tamamını tarayabilirsiniz. 63 yerde 
Hz. İbrahim anlatılıyor, ateşe atılmadan önceki süreçte, Allah’tan herhangi bir vahiy aldığını, Resul 
olduğunu , peygamber olduğunu beyan eden bir ima, bir ayet yok. Ama ne zamanki bu imtihanlar 
bitiyor, ondan onra ALlah onu Resul seçiyor.   

Hz. İbrahim’in kendi gözlem ve kıyasları sonucu, alemlerin Rabbini put veya gök cisimleri olmayacağını 
anlaması ve bu sorgulama metodu ile çevresindekilere anlatması sürecini okumaktayız. Ben böyle böyle 
bir içsel yolculuk yaptım. Rabbime doğru hicret ettim. Ey kavmim, ey beni sevenler, ey ailem, ey babam, 
sizde bu yolculuğu yapın.  

 
ALLAH KİMDİR (78-82) 

(Şuara 26/78) 

	ِۙنی۪دَْھی َوَُھف يَ۪نَقلَخ ي۪ذََّلا
 

 
Beni yaratan da hidayete erdiren de O’dur. 

İmtihanlarını hakkıyla geçen Hz. İbrahim, insanlara imam olmayı haketmiştir. Bunu bakara suresi 124’den 
şöyle okuyoruz: “ Bir zamanlar Rabbi İbrahim’i bir takım kelimelerle sınamış, onmadı tam olarak yerine 
getirince, “ Ben seni insanlara imam yapacağım” demişti.” Hz. İbrahim  “zürriyetimden de.” deyince. 
Rabbimiz: “ Benim ahdim zalimleri kapsamaz” demişti.”  

Genç İbrahim, sonradan Resul, imam, önder seçilip, kenan diyarına ve çevre diyarlara, Allah’ın elçisi 
olarak gönderilmiştir, Hz.Lut ile birlikte. İşte o gönderilme anı, mürsellerden oluyorlar, o gönderilme ile 
birlikte Allah’ın elçisi oluyor.   
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Resul seçilmeden önce Hz. İbrahim’e, düzgün düşünebilme yeteneği verilmiş. Bunu nereden okuyoruz ? 
Enbiya suresi 51 :” Ve and olsun ki, daha önce İbrahim’e rüştünü verdik” Daha önce dediği, Resul 
seçilmeden önce, Biz genç İbrahim’e rüştünü verdik.”   

Ayette dikkat edilirse, Biz ona vahyettik, Resul olarak seçtik, kavmine gönderdik, denmiyor.  Genç 
İbrahim’in rüşde ermesi, yani reşit olgun biri olduğu vurgulanıyor. Buradaki rüşd, aklederek yakıcı 
cehennem azabın dan kurtulabileceği, Alemlerin Rabbinin bir tek Rab olduğunu anlayabilme kabiliyeti, 
rüşd bu.   

Bunu da şöyle okuyoruz :

Demek ki cehennemden kurtulmanın yolu,  (sağlıklı bir akıl. Sebep-sonuç ilişkisini anlayarak 
akletmek, yeryüzünün çalışma prensiplerini bilerek akletmek)  , 

Şimdi; genç İbrahim’in çevresindekileri kendi argümanları ile ikna etme mücadelesini okumaya devam 
edelim:  

 
(Şuara 26/79) 

	ِۙنی۪قَْسیَو ي۪نُمِعُْطی َوُھ ي۪ذَّلاَو
 

 
Ve beni yediren ve içiren, O’dur. 

 
(Şuara 26/80) 

 ِۖنی۪فَْشی َوَُھف ُتْضِرَم َاذِاَو
 
Ve hastalandığım zaman bana şifa veren, O’dur. 

Çok ince bir kullanım.  demiyor. “  
Yani şerri, hastalığı, kötülüğü Allah’a izafe etmiyor. Tüm hayırlar, nimetler Allah’a isnatla kullanılır. 
Hastalık, belaler ve şer , Rabbe nispet edilerek kullanılmaz.  

İnsanın sağlığını koruyucu kurallara riayet etmediği zaman hastalığı aslında kendi kendine sebep 
olmaktadır. Hastalığın olma sebebi, Allahl’ın tabiata koyduğu yasalardan dolayıdır.  Şifa veren de O’dur. 
Onu da yasaları ile yapmaktadır. Bunu da kul arayarak bulur.   
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Örnek: Hz. Eyüp. Oturduğun yerde, şifa gelmez. Ayağını toprağa vur. Şifalı bir su bul, onunla yıkan. Otları 
topla kendine uygula gibi birçok yönlendirme Kur’an’ı Kerim’de Hz. Eyüp ün iyileşmesi için anlatılır ki,  şifayı 
Alah nası veriyor, ordan öğrenelim diye.   

 
(Şuara 26/81) 

	ِۙنی۪یُْحی َُّمث يُ۪نتیُ۪می ي۪ذَّلاَو
 

 
Ve beni öldürecek, sonra beni diriltecek olan, O’dur. 

Ölümü, Allah’a isnat etti. Çünkü, ölüm bir nimettir, şer değildir. Bizim ebedi bir bedenle tekrar dirilmemizin 
tek yolu ölmemizdir. O yüzden ölüm nimet olduğu için, bir ikram olduğu için Allah’a isnatla kullanılmıştır.   

(Şuara 26/82) 

ّدلا َمَْوی ي۪ت�ـی۪ٓطَخ ي۪ل َرِفَْغی َْنا ُعَمَْطا ي۪ٓذَّلاَو 	ِۜنی۪
 

 
Ve dîn günü, benim hatalarımı mağfiret etmesini umduğum da O’dur. 

Din günü; borç manasına gelmektedir. Din günü, insana emanet olarak verilen akıl, beden sağlığı ve 
nimetlerden hesaba çekileceğimiz gündür. Beni yediren, içiren odur.   

Akıllı mümin, mağfireti umut eder. Yani kendini, kurtulmuş, garantilemiş  bir tavırla davranmaz. Genç 
İbrahim’in tutumu da budur. Ben kesin cennetliğim demiyor. “Benim mağfiret etmesini umduğum da 
O’dur “ diyor.   

Fakat günümüzde malesef bazı gruplar, çevreler, cennetlikmiş gibi davranıyorlar, kendi dini algılarına 
farklı söylemleri yapanları  da , hemen cehennemlik olarak yaftalıyorlar, kafir olarak niteliyorlar. Bu aslında 
kendilerini kurtulmuş olarak görmenin tezahürüdür.  

Tefrika, bölünme, parçalanmanın tek sebebi de budur. İnsan kendini kurtulmuş görürse, o diğerlerinin 
hepsini cehennemlik görür. Kendisi gibi düşünmeyenleri, kendisi gibi inanmayanları ötekileştirir. O yüzden 
en güzeli mağfiret edilmeyi ummaktır, ümit etmektir. Hz. İbrahim’in duasını okuyoruz:  
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(Şuara 26/83) 

	َۙنی۪حِلاَّصلاِب ي۪نْقِحَْلاَو اًمْكُح ي۪ل ْبَھ ِّبَر
 

 
Rabbim bana hüküm bağışla ve beni salihlere dahil et. 

Bu ifadeyi bir peygamber söylese nasıl söylerdi ?   

Onu da şuara suresinin 21 nci ayetinde okumuştuk.  Hz. Musa diyor ki: “ Rabbim bana hüküm bağışladı 
ve beni mürsellerden , gönderilen Resul’lerden kıldı.”   

Hz. İbrahim ne diyor :” Beni salihlere dahil et.” bu Hz. Ibrahim'in henüz Resul olmadığının ikinci delilidir. 
Resul olsa böyle demezdi, Hz. Musa gibi derdi.   

Genç İbrahim’in, islah eden iyi kullar arasına dahil olma isteği ve duası peygamberlik gibi yüksek bir 
mertebenin kendisine verileceğini ummadığını da gösteriyor. Umudu sadece salihler arasına dahil olmak, 
iyi bir insan olmak, ıslah edici bir insan olmak. Aynı Hz. Muhammed gibi.   

(Şuara 26/84) 

	َۙنی۪رِخْٰالا يِف ٍقْدِص َناَسِل ي۪ل َْلعْجاَو
 

 
Ve beni, sonrakiler için sadakatin dili kıl. 

Sadakatin dili; lafzen doğru bir dil, sadakatin sözcüsü,  temsilcisi. Mecazen ise , iyi bir anı ve güzel bir nam 
anlamına geliyor. Yani “ iyi bir insan olarak tanınayım, o şekilde öleyim.” gibi.   

Asıl manası ise; ben, her durumda doğruyu söyleyebilecek biri olayım.   

Genç İbrahim, salihler arasına dahil olabilmek için, sadakatin, dürüstlüğün sadece bilinmesinin değil, 
başkalarına da ifade edilmesi gerektiğinin şuurunda olduğunu görmekteyiz. Sadece kendime iyi 
olamam, başkalarına da yardım edeceğim ki, ıslah edici olacağım ki, salihler arasına katılayım. Benim 
herşeyi bilmem yetmez. Benim dört dörtlük bir insan olmam yetmez. Başkalarını da bu iyiliğe dahil etmem 
lazım ki , salih arasına Rabbim beni katsın.  

Şu an, düşünce özgürlüğü geçmişe göre, daha yüksek olduğu için, doğruyu söylemek bazen kolay 
olabilir. Ama bazı dönemlerde, doğruyu söylemek ölüm demektir. O yüzden sadakatin, her durumda dili 
olmak aslında çok büyük fedakarlıklar isteyebilir.   Her durumda doğru olanı, hak olanı söylemenin yolu, 
85 nci ayettir.  
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(Şuara 26/85) 

	ِۙمی۪عَّنلا ِةَّنَج َِةثَرَو ْنِم ي۪نَْلعْجاَو
 

 
Ve beni, ni’metlendirilmiş cennetlerinin varislerinden kıl. 

Her durumda hak ve hakikati ıslah edici bir niyetle ifade etmek, ahiret hedefli bir vizyonla mümkündür. 
Benim tek hedefim cennet olursa, ahiret olursa, o zaman her durumda doğruyu söyleyebilirim.   

Ama benim derdim dünya olursa, doğruyu söyleyebilir miyim? Hayır, çünkü dünyadaki makamımdan, 
mevkiimden, menfatimden mahrum olacağım düşüncesi , benim hakikati söylememe engeldir.   

Sadece Allah’ın rızasını düşünerek, cenneti düşünerek bu tarz bir duruş sergileyebilirim. O zaman beni 
kimse satın alamaz.   

Derdi dünya olanlar, dünyevi çıkarlarına ters düşen konularda, doğru olanı söylemekten her zaman geri 
duracaklardır.   

(Şuara 26/86) 

ّلآَّضلا َنِم َناَكُ ھَّنِا يَ۪ٓبِال ْرِفْغاَو 	َۙنی۪
 
Ve babamı mağfiret et, muhakkak ki o dalâlette kalanlardan oldu. 

Hz. İbrahim, nuzulda daha önce inen Meryem suresi 47 de “ Senin için ey babacığım Rabbimden mağfiret 
dileyeceğim” şeklinde bir söz vermişti. Ve bu ayette de bu sözü yerine getirdiğini görüyoruz. Ve bu iki 
ayetin toplamı, özetini Tevbe suresi 114 de şöyle okuyoruz. “ İbrahim’in babası hakkında istiğfarı, sırf ona 
vermiş olduğu bir sözden dolayı idi.  

Böyle iken, onun için, Allah’ın düşmanı olduğu kendisine belli olunca, ondan uzaklaştı, İbrahim çok evvah, 
halim idi, yumuşak huydu idi. Genç İBrahim’in duası, kabul edilmemiştir. ALlah, Hz. İbrahim’in babasına 
mağfiret etmemiştir. Onu cennetine koymamıştır.   

Bakın bir peygamber adayının duası bile bu manada kabul edilmiyor. Babanız dahi olsa, kendi tercihiniz, 
emeğiniz olmadan sizin için yapılabilecek dualar, hidayet talepleri kabul olmayacaktır. Hz. Nuh’ta oğlu 
kenan için dua etmedi mi? Kabul oldu mu? Baba oğluna yardım edemedi. Oğul, babaya yardım 
edemedi. Çok önemli bir ilke.  

Bu  hakikati şöyle okumaktayız : 
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Allah hükmünü koydu. Allah : 
. Nebide olsanız, inananlardan da olsanız farketmez.  

Nedeni ise, bu dünyada ve ahirette, kayırma, iltimas etme veya yakını olduğu için torpil yapmak 
manasına gelir, bu da adaletsizliğin ta kendisidir.   

Benim babam peygamber ben kafadan yırttım. Bu olmaz. Benim yakınım, akrabam şurdadır. Bu 
kayırmadır, torpildir.  Bu tarz kayırmalarla,  torpille bir kişinin emeği olmadan ona hakkı olmayanı 
sağlamak HARAM kılınmıştır.   

Malesef hesap gününe inanan müminlerde torpil isteme son derece normal karşılanmaktadır. Halk 
domuz eti yemekten kortuğu kadar, torpil ve kayırma sonucu başkalarının hakkını yemekten kesinlikle 
korkmamaktadır. Bu hale geldik. Yamuk din anlayışı nasıl din hayatımızı bozuyor.   

(Şuara 26/87) 

	َۙنُوَثعُْبی َمَْوی ي۪نِزُْخت َالَو
 

 
Ve dirilme günü beni rezil rüsva etme. 

Hz. İbrahim neden rezil olmak istemiyor. Çünkü hakkı olmayan biri için mağfiret diledi. Torpil talebinde 
bulundu. Ve bunun şuurunda. Senin huzuruna çıkacağım gün, bu dileğimden dolayı, bu duamdan 
dolayı  beni rezil rüsva etme Rabbim diyor. Çünkü ben bir söz verdim, onu yerine getirdim diyor.   

Genç İbrahim’in sözleri burada sonlanmakta, şimdi Rabbimiz Hz.İbrahim örneği üzerinden değişmeyen 
genel evrensel ilkelerini 88 nci ayetten itibaren anlatmaya devam ediyor. Yani bakın İbrahim babasına 
hiçbirşey yapamadı. Onu kayıramadı, torpil yapamadı. Bu örneği aklınızda tutun ve şöyle devam ediyor.   

 
(Şuara 26/88) 

	َۙنُوَنب َالَو ٌلاَم َُعفَْنی َال َمَْوی
 

 
Oğulların ve malın fayda vermediği gün. 
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(Şuara 26/89) 

	ٍۜمی۪لَس ٍبَْلقِبَ ّٰ. َىَتا ْنَم َّالِا
 

 
Allah’a selîm (selâmete ermiş) kalple gelenler hariç. 

Kalbi selim  bize fayda verecek. Bu “ selim kalp” deyimsel bir ifade. Kalbi selim terkipi, genç İbrahim’in 
bağlamında kainat kitabını, insanı ve imtihanı doğru okuyan, böylece hikmet sahibi olup, çevresine 
yardım eden, ıslah edici söylem ve eylemleriyle marufu yayan, şüphe ve tereddütten arınmış, küfür, nifak, 
kıskançlık, düşmanlık gibi manevi hastalıklar taşımayan, bidatlerden uzak, madde saltanatının esiri 
olmayan,  nimetin şuuru ile ALlah’a hamd ve hakkı ile şükreden, bir kalp ve niyetle  emek mahsulü bir 
tasavvur ve karakterle Allah’ın huzuruna çıkmaktır, kalbi selim.   

Rabbimiz, kalbi selim olan kişilere genel olarak MUTTAKİ diyor. Onu da 90 ncı ayette şöyle okuyoruz:  

(Şuara 26/90) 

	َۙنی۪قَّتُمْلِلُ ةَّنَجْلا َِتفِلُْزاَو
 

 
Ve cennet, muttakilere yaklaştırıldı. 

Kalbi selim taşıyanlara cennet yaklaştırıldı.  Cennetin yaklaşması fiziki birşey midir, maddi birşey midir? 
Cennet nasıl yaklaşıyor.  Buradaki “ uzlifet” kelimesi, “ezlefe”nin mechulüdür. Yani mahiyetini bizlerin 
bilmediği bir yaklaşma. Yani vizyon ve misyonu yukarıda sayılanlar gibi olan biri için, cennet bu dünyadan 
başlayarak yaklaşmaktadır.   

Kalbi selim olan adam, bu dünyada cenneti hissetmektedir. Zaten dinin dünya saadeti vermesi çok 
önemli bir ifade. Din, dünya ve ahiret saadeti sağlıyor bize. Eğer dünya ve ahiret saadeti sağlamıyorsa, 
o din beşeri bir yorumdur. Onu bir gözden geçirin.  
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(Şuara 26/91) 

	َۙنی۪وَاغْلِل ُمی۪حَجْلا ِتَزُِّربَو
 

 
Ve cehennem sorumsuz akılsızlara bâriz oldu. 

“ Ve cehennem sorumsuz akılsızlar içine atıldı demiyor, bâriz oldu diyor. Kendini göstermeye başladı. 
Benim yaptığım yanlış hareketler, benim akıbetimi artık görmeme sebep oluyor,  hayatımı da 
cehenneme çeviriyor. Etrafımdakiler de benden uzaklaşıyor.   

Buradaki “gâvîne” sorumsuz, akılsız diye meallendirdiğimiz, rüşdün zıddıdır. Selim kalbin zıddı, aklı, 
istikametini veya yolun doğrusunu yitirmek manasını ifade etmektedir. Yine bu kelime, dolaylı manada 
azgınlık, sapma, şaşırma şeklinde kullanılmıştır.   

Bağlama baktığımızda, sorumluluk bilinci dediğimiz takva ve selim bir kalbin, aklın tam zıddı olarak bunu 
görüyoruz. Muttakinin de tam zıddı olmuş oluyor.   

(Şuara 26/92) 

	َۙنُوُدبَْعت ُْمتْنُك اَم َنَْیا ْمَُھل َلی۪قَو
 

 
Ve onlara: “Tapmakta olduğunuz şeyler nerede?” denildi. 

Allah, Hesap gününde, o taptığınız şeyler nerede diye o cehennemliklere bir soru yöneltiyor. İnsanın mal 
ve mülke, makam ve mevkiye, şan ve şöhrete aşırı ehemmiyet vermesi , madde önünde manasını 
yitirerek, aslında kendisinide değersizleştirmesine sebep oluyor.   

Yani senin değerin, kulluk yaptığın makamın ölçüsünde oluyor. Eğer bir nesneye değer veriyorsan, kendini 
ona vakfediyorsan sende nesneleşiyorsun, sende insanlığından kaybediyorsun. Kulluğun değeri, kulluk 
edilen makamın değeri ile doğru orantılıdır diyoruz.   

 
 
 
 
 



 K u r ’ a n - I  K e r i m  M e a l i                                                     S a y f a  | 49 

 

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
 
 
 
 
 

(Şuara 26/93) 

ِّٰ. ِنُود ْنِم 	َۜنوُرَِصتَْنی َْوا ْمَُكنوُرُصَْنی ْلَھ ۜ
 

 
Allah’ın astında size yardım ediyorlar mı veya kendilerine yardımları dokunuyor mu? 

Allah’ın astında, mindunillah. Allah var, birde onun altında, berisinde aracılar var. Ondan 
bahsetmektedir. Bu aracılar size yardım ediyorlar mı veya kendilerine yardımları dokunuyormu?  

Hz. İbrahim’in dünyada yaptığı sorgulama, hesap gününde Allah’ın hesaba çekmesi olarak karşımıza 
çıkıyor.   

Tapılan putların, ilahlaştırılan sembollerin fayda ve zararı üzerinden Kur’an tüm inançları,buna dünya ve 
ahiret saadeti sunan İslam’ın farklı yorumları da dahil , pragmatik yaklaşmamızı ister.  

Pragmatik, faydacı demektir.  

Eğer inancımız, bize ve çevremize zarar veriyor, bizi kötülüklerden korumuyorsa, bilinmelidir ki o inanç, 
ilahi değil beşeridir. Ayetin verdiği bu mesaj, bidat ve hurafelerde bize bir vizyon çizmektedir. Tabiiki 
burada sözü edilen fayda, dünyevi bir menfaat değil. Dünyevi bir menfaat kazanmakla, faydalı ve hayırlı 
olmak farklı şeylerdir. Seküler zihin, menfaati fayda zannedebilir.   

Emek odaklı değil de,  kısa yoldan servet, saltanat ve lükse ayarlı bencil ve sorumsuz tiplerde zamanla 
kolaycı bir din anlayışı gelişir. Nasıl dünyada köşeyi döndüm, ahirette de dönerim.   

Bu hastalıklı bakış, dirilme gününde  kısa yoldan cennete gitmenin hayali ile Allah’ın astında şefaatciler, 
kurtarıcılar edinmeleri ile sonuçlanıyor.   

Hz. İbrahim ve babası üzerinden verilen derste, herkese kendi yaptığının karşılığı olduğu, Allah’ın 
berisinde, astında yüksek makamlarda görüldüğü için zamanla putlaşan zatlara yakınlığın faydasının 
olmadığıdır. 
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(Şuara 26/94) 

	َۙنُ۫وَاغْلاَو ْمُھ اَھی۪ف اُوبِكْبَُكف
 

 
Artık onlar ve sorumsuz akılsızlar onun içine yüzüstü atılırlar. 
 

 
 
 

(Şuara 26/95) 

	َۜنُوعَمَْجا َسی۪لْبِاُ دُونُجَو
 

 
Ve iblisin ordularının hepsi. 
 
 

 
 

(Şuara 26/96) 

	َۙنوُمَِصتَْخی اَھی۪ف ْمُھَو اُولَاق
 
Onlar orada hasım olarak dediler ki: 

Demek ki bunlar dünyada dostlar. Ahirette hasım olmuşlar.   
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(Şuara 26/97) 

	ٍۙنی۪بُم ٍلَالَض يَ۪فل اَّنُك ْنِاِ ّٰ�َات
 

 

 
Allah’a yemin olsun ki, biz mutlaka apaçık bir dalâlet içindeydik. 

İlahi zannedilerek beslenilen sevgi ve muhabbet, aslında dalaletin ta kendisi olduğu ahirette anlaşılıyor. 
Fakat ahiretteki pişmanlık  hiçbir işe yaramaz. Önemli olan bu insanların dünyada Allah’ın astında ilah 
edindikleri ile düşman olmaları idi. Bu sorgulamayı dünyada yapmaları gerekti. Dünyada yaparsanız 
kurtulursunuz. Tevbe şanşınız olur çünkü.   

 

(Şuara 26/98) 

	َنیَ۪ملَاعْلا ِّبَرِب ْمُكیّ۪وَُسن ْذِا
 

 
Âlemlerin Rabbi ile sizi  bir tutuyorduk. 

Allah’ın astında olanları alemlerin Rabbi ile bir tutuyorlarmış. Müşrikler bile Allah’ın  en üst ve tek otorite 
olduğunu kabul eder, ankebut suresi 61 de. Allah’ın astındaki ilahları Allah ile bir  tutmaktan bahsediyor. 
Bir şeyi Allah’ın aşağısında görmen, onu Allah ile bir tutman manasına gelmez. Eğer sen şefaati, dostluğu 
Allah’tan başkasından istiyorsan, o zaman onu alemlerin Rabbiyle bir tutuyorsun demektir.   

Allah’ın cehenneme attığını, şefaatcilerin kurtaracağını veya cemiye bir makam belirlediği kişiyi 
şefaatcilerin o makamın üzerine çıkacağı düşüncesi , aslında söylem olarak olmasa bile tasavvurda, 
alemlerin Rabbiyle şefaatcileri bir tutmaktır.   

,  Son 
hükmü kim verdi.  

 Yani inançsal olarak ALlah’ı en üstte 
tutmak, tasavvurda O’nunla şefaatcileri bir tutmamak manasına gelmiyor. Bir tutmuş oluyorsunuz.   
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(Şuara 26/99) 

َنَّلََضا آَمَو 	َنوُمِرْجُمْلا َّالِا آ
 
Ve bizi mücrimlerden  başkası dalâlette bırakmadı. 

Allah, adam kayıranlara , torpille, iltimasla bir yere gelmeyi bekleyenlere MÜCRİM diyor. Mücrim, suçlu 
demektir. Torpil, haram olduğu gibi de suçmuş.   

Size torpil yapan sizin düşmanınızdır, dostunuz değildir. Çünkü hak yemenize sebep oluyor. Torpille 
mücadele, torpil yapanların tevbesidir.   

 
 
 

(Şuara 26/100) 

	َۙنی۪عِفاَش ْنِم َاَنل اََمف
 

 
Artık bizim için bir şefaatçi yoktur. 

Dünyada kayırıcılarımız vardı. Ama ahirette yoktur diyor, cehennemlikler. Artık bizim için, torpil yapacak, 
adam kayıracak, ilahi adaleti bozacak kayırıcılar yoktur.   

Neden şefaatci yoktur? Çünkü biz, alemlerin Rabbi ile şefaatcileri bir tuttuk.   

(Şuara 26/101) 

	ٍمی۪مَح ٍقی۪دَص َالَو
 

 
Ve  sadık bir dost da... 
 
Şefaatci yoktur, dostta yoktur. 
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(Şuara 26/102) 

 َنی۪نِمْؤُمْلا َنِم َنوَُكَنفً ةَّرَك َاَنل ََّنا َْوَلف
 
Bizim için keşke bir kere daha olsaydı, o zaman biz inananlardan olurduk. 

Bir kere daha dünyaya gitseydik, bu sayede biz inananlardan olurduk. Neye inananlardan? Torpilin, 
adam kayırmanın haram olduğunu, suç olduğuna inananlardan olurduk.   

Dünyada birbirlerine dostluk yemini edenler, şefaat ve sıcak ve samimi bir karşılık bekleyenler hasım olup 
ahirette birbirini satacaklardır. Karşılaşılan kötü sonuçtan dolayı herzaman yaptıkları gibi, yine suçu 
başkalarına atacaklardır. Bu yüzden Allah’ın huzurunda tartışıyorlar. Çünkü bu adamlar, günah keçisi 
edinmeyi, ahlaksızlığı dünyada edinmişler. Burdan götürdüğümüz ahlak orada kendini gösteriyor.   

 
 
 
 

(Şuara 26/103) 

ًَةیَٰال َكِلٰذ ي۪ف َّنِا 	َنی۪نِمْؤُم ْمُھَُرثَْكا َناَك اَمَو ۜ
 
 

İnne fî zâlike le âyeh(âyeten), ve mâ kâne ekseruhum mu’minîn(mu’minîne). 
 
Muhakkak ki bunda elbette bir âyet  vardır. Fakat onların çoğu inanmadılar. 
 
Onların çoğu, bu ayetlere, derslere, işaretlere  inanmadılar, aldırmadılar. Buradaki ayeti, ibret ve dersi 
özetlersek.  
 
İnsanın, Allah’tan başka dost, kurtarıcı ve şefaat edinmesi, 

 Aracılar edinmek, emek odaklı bir din ve dünya algısından bizi uzaklaştırıyor. Onun 
eteğine tutunup, kurtulacağım. Bu mantık emek odaklı bir mantık değil. Kısa yoldan köşeyi dönme 
mantığı. Ve bu mantık bizim dünyamıza da yansıyor.  
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(Şuara 26/104) 

	ُ۟می۪حَّرلا ُزیَ۪زعْلا َوَُھل َكَّبَر َّنِاَو
 

  
Ve muhakkak ki senin Rabbin, O, Azîz’dir (güçlü), Rahîm’dir (merhametli). 

 
(Şuara 26/105) 

ٍحُون ُمَْوق َْتبَّذَك 	َۚنی۪لَسْرُمْلا ۨ
 

 
Nuh’un kavmi, resulleri yalanladı. 

Nuh’unda aralarında bulunduğu kavim, Hz. Nuh’a kadar, gönderilen bütün resullerin hepsini yalanladılar. 
“Mursel”, gönderilenler manasına gelmekte olup, resuller de bize Allah tarafından gönderildiği için biz 
onlara mursel diyoruz. Genç İbrahim ataları üzerinden eleştirilmişti.   

Rabbimiz İbrahim’den sonra Hz. Nuh’u gündeme getirmiştir. Çünkü bu iki Resul arasında herhangi bir 
Resul, Kur’an’da sayılmamıştır. Kur’an’da İbrahim ve Nuh arasında başka resullerin yer almaması bu süre 
içerisinde başka resul gelmediği anlamına gelmez,  fakat isim olarak verilmemiştir.  

 “Ve Nuh’un kavmi, resulleri yalanladığı zaman onları boğduk. Ve onları, insanlar için ayet kıldık. Ve 
zalimler için elim azap hazırladık.” (Furkan 37) 

Bu ayette,  sebep-sonuç ilişkisi var. Nuh’un kavmindeki insanlar yalanlamasalar, Nuh’a inansalar 
boğulmayacaklardı. Allah’ın tabiata koyduğu yasalar sonucunda tufan yine olur fakat kendileri 
kurtulurdu. “ Ve onları insanlar için bir ayet, bir ibret kıldık.” belki anlarlar ve bundan sonraki yaşamlarında 
örnek alırlar diye.   

” Ve onların zürriyetlerini dolu gemide taşımamız onlar için ayettir. ” (Yasin 41) 

Kur’an’ı Kerim’de, Hz. Nuh ve kıssası ile ilgili tam 43 yerde , Hz. Nuh ve yaşadıklarından bahsedilmektedir. 
Uzun süren mücadelesinin önemli ve ibretli noktaları bize bir ibret almamız için  aktarılmıştır.   

Elçi olarak , Hz. Nuh’un kavmine bir tek Nuh peygamber gelmemiştir.  Ayette,” Nuh’un kavmi, resulleri 
yalanladı.” ibaresine dikkat edilirse, Resul’ünü değilde Resullerini yalanladı ibaresi geçmektedir.  Bundan 
da anlaşılan, Nuh’un kavmine bir çok Resul gitmiştir.   
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 Hz. Nuh,  o kavme giden en son Resul’dür. Nuh’tan sonra o kavim yaşamını devam ettiremedi, tarih 
sahnesinden silindi. O yüzden en son Resul olmasından dolayı Rabbimiz, onu bize anlatıyor.   

Neden bu kadar kökleşmiş bir inançları ve Resulleri var diyoruz. Çünkü Kur’an’ı Kerim’de Nuh suresinin 23 
ncü ayetinde, Rabbimiz, Nuh kavminin 5 tane putundan bahsediyor. Zira Nuh kavmi kökleşmiş bir put ve 
şefaatçi anlayışına sahiptir.   

“ Ve sakın ilahlarınızı bırakmayın!” Ne Veddi, ne Suvaı, ne de Yegusu ve Ye’uk’u ve Nesr’i dediler.” (Nuh 
23)  

Put inancı, bir nesille olmaz. Düşünün içimizden birileri çıkıyor, bir put yapıyor, biz ona inanıyoruz, kadim 
bir inanç gelişiyor, toplumun her tarafına yayılıyor. Bu bir nesilde olacak bir iş değil. Bunun için en az 
yüzyıllar gerekir.   

Çünkü, atalarımızı böyle yapıyor bulduk diyecek Nuh’un kavmi. Putu yapan kim? Boğulan kavim mi? 
Hayır. Onların babaları, dedeleri putu  yapmış. Asıl suçu , en son jenerasyon mu işlemiş ?  Peki neden en 
son jenerason boğuldu ? İlk putu yapanlar boğulmadı. Dedeleri ömürlerinin sonuna kadar yaşadı. Çok 
önemli sorular bunlar.   

Bu işi icad eden asıl sorumlulara birşey olmuyor, yaşıyorlar, hatta nesillerini devam ettirecek torunları bile 
oluyor. Ama torunlar boğuluyor, ölüyor. Gençliklerinin baharında ölüyorlar. Mantık hatası var.  

O zaman biz, boğulmayı, günaha ve putçuluğa bağlamayacağız, alakası yok.   

Bu putlar bir nesilde oluşmaz, kökleşmiş bir put inancı için yüzyıllarca yıl geçmesi gerekir. Sorumuz şudur: 
Putları yapan, onlara tapan dedeler boğulmamış, onları izleyen torunlar neden hayatlarının baharında 
helak olmuşlar? Bu soruyu, Nuh kıssasının sonuna kadar aklımızda tutalım.  

Yani benim, dedemin, atamın yaptığı yanlış birşey var. Benim amcam yapıyor, dayım yapıyor, ben de 
yapıyorum. Ama ben ölüyorum. Bu mantıki bir bakış açısı, ayetleri bununla değerlendireceğiz.  
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(Şuara 26/106) 

	َۚنُوقََّتت ََالا ٌحُون ْمُھوَُخا ْمَُھل َلَاق ْذِا
 
Onların kardeşi Nuh (A.S) onlara: “Takva sahibi olmuyor musunuz?” demişti. 

“Onların kardeşi Nuh” ifadesinden  Nuh’un onların içinden çıktığını anlıyoruz. Nuh onlara” Takva sahibi 
olmuyor musunuz? diyor.   

Bunu Musa, Firavun’a söyledi, Hud, Ad kavmine söyledi, Semut kavmine Hz. Salih söyleyecek, böyle 
devam edecek.   

Takva, burada , sakınmak demektir. 106 ve 108 nci ayetlerde iki farklı şekilde kullanılmıştır.  106 ncı ayette 
“ takva sahibi olmuyormusunuz?, 108 nci ayette ise “ Allah’a karşı takva sahibi olmuyor musunuz” diye 
geçmektedir.    

İki farklı şekilde geçmesinin nedeni, 1 nci çağrıda, Hz. Nuh :” Bir felaket gelecek, tufan gelecek, 
sakınmıyormusunuz? Bundan sakının ”,  

2 nci çağrıda ise “ Bu tufanı yaratan, bu kanunu tabiata koyan “ Allah’a karşı  da bir sorumluluk bilinciniz 
olsun, bir sakınmanız olsun” demiştir.  

İlk çağrı, insanların hayatını kurtarmak, ikinci çağrı, o hayat üzerine dini, imanı, tevhidi ayakta tutmak, 
içindir.    

Önemli olan, öncelikli olan insanları  yaşatmaktır. Yaşattıktan sonra, din konuşulur, tevhid konuşulur, 
ibadetler konuşulur. Öncelik, o toplumun hayatını kurtarmak. Her müminin önceliği budur.   
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(Şuara 26/107) 

ّنِا 	ٌۙنیَ۪ما ٌلوُسَر ْمَُكل ي۪
 

 
Muhakkak ki ben, sizin için emin bir resûlüm. 

Hz. Nuh, bu ayette,  kavminden tufandan sakınmalarını ve sözüne güvenmelerini isteyerek,   sizin için emin 
bir resulüm diyor.  

 Müminlerin güvenilir olması, cok önemli bir nitelik. Tebliğ de özellikle bu öne çıkıyor. Ben güvenilir bir insan 
olacağım ki, benim sözümü dinlesinler.   

İnsanlara din anlatan, tebliğ sorumluluğunu kendinde hisseden, her muttaki mümin, doğruluk ve 
dürüstlükte birkaç kat daha fazla ehemmiyet vermeli. Yani ben, diğer dini önemsemeyen insanlara göre, 
doğruluk ve dürüstlükte çok daha titiz olmalıyım.   

Resul’ün kendi kavmi içinden çıkması, emin ve güvenilir olduğunu ispatlıyor. Ben yıllarca sizin aranızda 
yaşayacağım, çocukluğumu, gençliğimi bileceksiniz ki, benim emin biri olduğumu bilesiniz. Allah 
Resulü’de emin biriydi, çünkü o kavmin içinden çıkmıştı.   

Hz. Nuh’ta öyle. Çocukluğunu, gençliğini bildikleri için, diyorlar tamam Nuh sen yalan söylemezsin. Sen 
emin  bir elçisin, böyle bir ortam var. 

(Şuara 26/108) 

	ِۚنُوعیَ۪طاَوَ ّٰ. اُوقَّتَاف
 
Öyleyse Allah’a karşı takva sahibi olun. Ve bana tabi olun. 

Nuh yukarıda “ takva sahibi olun”, burada “ Allah’a karşı takva sahibi olun ve bana tabii olun” diyor. 
Şimdi Hz. Musa ve Hz. İbrahim’e imandan önce takvalı olunması gerektiğine dair bir anlatım yapmıştık. 
Önce takva, sonra iman geliyor.   

Kur’an’ı Kerim, muttakiler için yol gösteriyor. Muttaki değilseniz, takvalı değilseniz Kur’an’ı Kerim yol 
göstermez. Bakara suresinin 2 nc I ayetini hatırlayalım. İmandan önce takva gelir. Takva, sorumluluk 
bilincidir, kendini günahlardan sakındırma isteğidir. Ahlaksız, yalancı, dürüst olmayan bir insana Kur’an’ı 
Kerim yol göstermez. O yüzden önce, hakedeceğiz sonra imanla şereflendirileceğiz.  
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Ancak burada Hz.  Nuh, “ bana tabi olun, beni izleyin” diye kavminden farklı bir talepte  bulunmakta. Hz. 
İbrahim’de böyle bir talep yok. Beni izleyin demedi.  Fakat Hz. Nuh, bana tabii olun diyor.   

Bunun sebebi “ kavmin tamamını bekleyen afettir”.  İbrahim’in kavmini bir afet beklemiyordu. Burada bir 
afet var, buraya bir tufan gelecek. Bana tabii olun, beni izleyin, benim gemime binin ki yaşayasınız.   

Bu talep, kavmi tarafından şöyle algılanıyor. “ Bu adam bana tabii olun diyerek acaba bizi, hepimizi emri 
altınamı alacak. Bize krallıkmı yapacak, bizim efendimiz mi olacak. Bizim üzerimizden rant mı devşirecek 
gibi zihni sorular akıllarına gelmiş, çünkü 109 ncu ayet :  

 

(Şuara 26/109) 

	َۚنیَ۪ملَاعْلا ِّبَر ىٰلَع َّالِا َيِرَْجا ْنِا ٍۚرَْجا ْنِم ِھَْیلَع ْمُُكل�ـَْسا آَمَو
 
Ve ona  karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece âlemlerin Rabbine 
aittir. 

Bakın, tebliğime karşı demiyor. Bana tabii olmanıza karşı sizden bir ücret istemiyorum, diyor. Bana tabii 
olun, bana tabii olmanızdan dolayı sizi sürüleştirmeyeceğim, ben sizi gütmeyeceğim, ben sizin sırtınızdan 
rant elde etmeyeceğim, diyor.  

Liderlik hırsı, mal mülk özlemi, itibar beklentisi gibi konular, insanları başkalarına güven duyma konusunda 
tereddüt te bırakır. Yani sizin öyle bir hırsınız varsa insanlar yavaş yavaş size güvenmemeye başlar. Bunu 
baştan belirteceksiniz. Dünyaya karşı müstağni olduğunuzu göstereceksiniz ki insanlar size güvensin.    

Hatta çoğunluk, herhangi bir menfaat karşılığı olmaksızın, iyilikte bulunanları şüpheyle karşılar. Yav bu 
adam neden bana karşılıksız iyilikte bulunuyor. Hesabı nedir? Benden bir çıkarı mı var?, hemen böyle 
şüpheleniriz.   

Çevresindekileri maddi ve manevi afetlerden kurtarmayı kendisine ilke edinen birinin, bundan bir rant 
beklemesi onun güvenirliliğini sarsar. Zira bazı görevler, gönüllülük ve fedakarlık ister. Hasbi değilde hesabi 
olmak, insanlar üzerinde olumsuz bir etki bırakarak, durumdan menfat devşirme olarak algılanır ve bu 
halde davaya fayda yerine çok daha fazla zarar verir.   

Ben hayır için para topluyorum, insanlara ulaştırıyorum, koşturuyorum. İnsanlar, benim yaptığım bu 
faaliyetten bir rant elde ettiğimi anlarsa, artık ben o işi yapamam. Artı ona karşı güven de gider. O yüzden 
kesinlikle bu tarz konular, maddi bir çıkar bekleyerek yapılmaz.   
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(Şuara 26/110) 

	ِۜنُوعیَ۪طاَوَ ّٰ. اُوقَّتَاف
 
Öyleyse Allah’a karşı takva sahibi olun . Ve bana tabi olun. 

Bakın ! Tekrar etti. “ Benim sizin üzerinizden bir rant devşirme, bir para kazanma gibi bir derdim yok.” “ 
Allah’a karşı takva sahibi olun ve bana tabi olun.”  

 

(Şuara 26/111) 

ُلَاق 	َۜنُوَلذَْرْالا ََكَعبَّتاَو ََكل ُنِمُْؤَنا اوٓ

Dediler ki : “ Sana en rezil insanlar tabi oluyorken biz de mi sana inanalım?  

Hz. Nuh’a laf söyleyemiyorlar. Karekter düzgün, geçmiş güzel. Ne yapalım diye düşünürlerken? Dediler ki 
: “ Ey Nuh ! Sana en rezil insanlar tabii oluyorken, bizde mi sana inanalım?” Hemen Hz. Nuh’un 
çevresindekilere bu sefer sataşmaya başlıyorlar.   

Buradaki “rezalet” değersizlik, aşağılık anlamındadır. Kibirli tipin, başkalarını dünyadan payları az olduğu 
için düşük ve bayağı, basit ve aşağılık kimseler olarak niteleme eğilimidir. Kibir budur. Dünyadan aldığı 
pay oranında onları  değerlendirir.  

Hz.Nuh’un kişiliğine, karekterine laf söyleyemeyenlerin, bu sefer ona tabii olanların, statüsü üzerinden 
içlerindeki iblis kompleksini açığa çıkarıyorlar. Iblis, Adem’in önünde ne yaptıysa, bunlarda Nuh’un 
önünde, o kompleksi, o kötü duyguları açığa çıkarıyorlar.  Nasıl çıkarıyorlar? Ben, Adem’den üstünüm 
diyerek iblis; Biz Nuh’un yanındakilerden üstünüz diyerek Nuh’a tabii olmayanlar.   

Dünyalıklara aşırı gömülenlere, bana uyun, bu şehri terk edelim, dediğinizde, malı mülkü olmayanlar 
kadar özgür davranamazlar. Bir sürü arsası var, evi var, malı var, diğerinin bir çeketi var, alır çıkar. Hangisi 
daha rahat terk eder.   

Ölümde tıpkı bunun gibidir. Vakti geldiğinde, çeketi alıp gitmek gibi, kolsuz gömlek olan kefenle terki 
diyar etmeyi bilmek gerek.  O  yüzden dünyaya çok saplananlar, ölümden en çok korkanlardır.  
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(Şuara 26/112) 

	َۚنُولَمَْعی اُوناَك اَمِب ي۪مْلِع اَمَو َلَاق
 

“ Onların yapmış oldukları şey hakkında benim ilmim yoktur, dedi.  

Yani ben,sağımdaki , solumdaki insanların geçmişini, geleceklerini, ne yaptıklarını araştırmam. Hz. Nuh, 
çevresindekilerin geçmişi ve statüleri ile  ilgilenmediğini ifade ediyor. Zaten bir insanın geçmişindeki ayıp 
ve kusurları ile aşağılamaya Kur’an’ı Kerim tecessüs der ve  bunu haram kılar. İlahi mesaj karşısında, 
mevki,servet, şöhret sahibi olmak ve olmamak arasında bir fark yoktur, hepsi eşittir.   

İnsanlara din anlatan ve onları maddi ve manevi afetlerden, felaketlerden kurtarmak isteyenler, kesinlikle 
din ve inançtan para kazanmayan ve insanları geçmişleriyle hesaba çekmeyen bir üsluba sahip 
olmalılar. Tebliğ etmeli ve hesap sormayı mutlaka Allah’a bırakmalıyız. Bu ahlaki tasavvuru Hz. Nuh şöyle 
ifade ediyor :  

(Şuara 26/113) 

ّبَر ىٰلَع َّالِا ْمُُھباَسِح ْنِا 	َۚنوُُرعَْشت َْول ي۪

Onların hesabı, sadece Rabbime aittir. Keşke bu şuurda olsanız.  

İnsanlar geçmişlerinde karanlık işler yapmış olabilirler,  onların hesabı sadece alemlerin Rabbi’ne aittir. 
Keşke bu şuurda olsanız. Keşke bu şuurda olsak hepimiz.  

Şuur kelimesindeki maksat, açık duygu ile hissetmektir. Bilmenin, öğrenmenin ilk aşamasıdır. Dalgınlığın 
zıddıdır. İdrakin ilk basamağıdır.   

Sonuç olarak Hz.Nuh : “Onların hesabı, sadece Rabbime aittir. Keşke bu şuurda olsaydınız.” Allah’ı 
tek  hesap sorucu, el- hasib olarak bilmek ve iman etmek. Tek intikam alıcı, el-muntekim olarak bilmek ve 
görmek aslında dünyadaki tüm savaş, düşmanlık, kavga ve ötekileştirmeleri bitiren muazzam bir şuurdur. 
Kuşke bu şuurda olsak.   

Bu bana kötülük yaptı, ben bundan intikam alacağım. Eee hani el-müntekim olan Allah’a iman 
ediyordun ?  

Bakın şia da hala yezidden hesap sorarlar. Adam öldü toprağın dibinde. El-hasib olana iman etmek lazım. 
Hesabı Allah soracak.   
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(Şuara 26/114) 

	َۚنی۪نِمْؤُمْلا ِدِراَطِب َ۬اَنا آَمَو
 

Ve ben inananları kovacak değilim.  

Gerçek mümin, insanların iyiliği için, toplumların maddi ,manevi sağlıklı bir şekilde imtihan için, sürelerini 
tamamlamalarını sağlamak için bir uyarıcı olmalıdır. Mümin, insanları sözleri ve gücü ile kendisinden 
uzaklaştıran, kovarak ötekileştiren, hesap sorucu biri olamaz diyoruz, çünkü  :  

 
 

(Şuara 26/115) 

	ٌۜنی۪بُم ٌریَ۪ذن َّالِا َ۬اَنا ْنِا
 

Ben sadece apaçık bir nezirim.  

Buradaki “nezir”, uyarıcı manasına geliyor. Uyarmak ise, bir şeyi sonunda tehlikeye dikkat çekerek, 
muhatabı o tehlikeden sakındırmaktır. Muhatabın bilgiye dayalı bir korku ile tebliğ, tedbir üretmesini 
sağlar nezir.   

Ayetteki “illa”, “sadece” demektir. “ Ben,sadece ve sadece bir uyarıcıyım. “ Bir mümin, sadece ve 
sadece uyarıcı olmalı, hesap sorucu olamaz.  
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(Şuara 26/116) 

	َۜنی۪موُجْرَمْلا َنِم ََّننوَُكَتل ُحُون َای َِھتَْنت َْمل ْنَِئل اُولَاق
 

Dediler ki : “ Ey Nuh! Eğer sen, vazgeçmezsen, mutlaka recmedilenlerden olacaksın.”  

Recm kelimesi Kur’an’da vardır, fakat hep peygamber düşmanlarının uyguladığı bir cezadır. 
Peygamberlerin veya müminlerin uyguladığı bir ceza değildir.  

Recm, taşlamak demektir. Taşlayarak öldürme, ilkel bir infaz ve belayı defetme yolu idi. Gelecek olan 
tufanın varlığına inanmadıkları gibi, felaket telllalı olarak gördükleri Hz.Nuh’un biran önce susturulması 
gerektiğini düşünüyorlar. Nedeni ise, yavaş yavaş insanlar bu kişiye inanır diye, huzurumuz kaçar diye. Zira 
alttan alttan Hz. Nuh’un bahsettiği büyük tufanın kopacağına dair ihtimali gözardı edemiyorlardı. Ya 
doğru söylüyorsa...  

“ Dediler ki : “Ya Nuh! Bizimle çekişmiştin, hatta bizimle çekişmende çok ileri gittin. Eğer sen 
sadıklardansan, o takdirde bize vaad ettiğin şeyi getir.” (Hud 32)  

Bu ayetten de anlaşılacağı gibi, Hz. Nuh’un tufan ile ilgili uyarıları kavmi tarafından bir tehdit olarak 
algılanmıştır. Bakın, Allah tehdit etmez. Allah uyarır.  

Siz puta taparsanız, ben sizi boğarım, tehdittir. Siz mücrim bir kavim olursanız, Ben sizi helak ederim, 
tehdittir. Ama bu bölgede sünnetullah gereği bir felaket olacak, burdan kaçın uyarıdır. Allah tehdit 
etmez, aciz olanlar tehdit eder. Helakları bu şekilde anlamak, Allah’a hakarettir.   

Birinin Allah’ın elçisi olup olmadığına iman tamamen insanların hür iradelerine bırakılmıştır. Kur’an’ı 
Kerim’den biz bunu okuyoruz. Bir Resul geliyor, dileyen inanır, dileyen inkar eder. Allah hiçbir ayette eğer 
bu Resul’e inanmazsanız, ben sizi boğarım diyor mu? Sizi helak ederim diyor mu? Ya düşünün, helak 
olacağını bilerek bir Resul’e inansan, bu münafıklık olmaz mı? Bu iki yüzlülük olmaz mı? Yav ben 
inanmazsam boğulacam. O yüzden kesinlikle Resullere imanda, bu tarz tehditler olmaz. Biz ayetleri tehdit 
şeklinde kesinlikle değerlendiremeyiz.   

Hiç bir zaman Resul’e iman etmeyenler öldürülmemiştir. Bu sebeple tufan sonucu ölümlerin sebebi, dinle, 
imanla alakalı kesinlikle değildir. Zira dinde zorlama ve tehdit kesinlikle olmaz. Bknz. Bakara 256 . Zorlama 
ve tehditle yapılan dini kabul olmadığı gibi, sadece münafıklığı arttırır, gerçek iman bir önkabul değil, 
hakedilmiş bir süreçten sonra kazanılan bir değerdir.   
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(Şuara 26/117) 

	ِۚنُوبَّذَك ي۪مَْوق َّنِا ِّبَر َلَاق
 

 
Dedi ki: “ Rabbim! Muhakkak ki kavmim beni yalanladı.” 
 
 
(Şuara 26/118) 

 َنی۪نِمْؤُمْلا َنِم َيِعَم ْنَمَو ي۪نَِّجنَو اًْحَتف ْمَُھنَْیبَو ي۪نَْیب َْحتْفَاف

Artık benimle onların arasını nasıl ayırt edeceksen et de beni ve beraberimdeki 
inananları kurtar!  

Hz. Nuh artık bıkmış. Bu duasından o anlaşılıyor. Artık Rabbim sen bana tufan gelecek dedin, ama 
zamanını söylemedin. Artık bu vaad ettiğini getir de, benimle bunlar arasındaki mesafeyi aç. Buradaki 
“fetih” açmak, yol göstermek, hüküm vermek, galibiyet ve zafere ulaştırmak gibi manalara gelmektedir.   

El-mucib olan Allah, Hz. Nuh’un duasına nasıl icabet ediyor? Bunu da şöyle okuyoruz :  

 Allah artık gemiyi yapmaya 
başlayabilirsin demiştir. Hz. Nuh bu emirle gemiyi inşaaya başlar, ancak bu aşamada alay ve 
aşağılamalar devam etmektedir. Onuda Hud 38 den okuyoruz.  

“ Ve o gemiyi  yaparken, kavminin ileri gelenleri ona her uğradıklarında onunla alay ettiler. (Nuh şöyle) 
dedi : “ Eğer bizimle alay ediyorsanız sonra da muhakkak ki; sizin alay ettiğiniz gibi sizinle alay edeceğiz.” 
(Hud 38)  

Bu konjonktürde o gemiyi tamamlayan Hz. Nuh, biran önce haklı çıkmak iç in Allah’a dua etmeye devam 
etmektedir. Zira tufanın ne zaman kopacağı gaybi bilgisi henüz kendisine bildirilmemiştir. Gemiyi 
yapıyorsun, gemi hazır ama tufan yok. Ne yaparsınız bu durumda. Topluma karşı birşey söylemişiniz ve 
olan birşey yok, onlara karşı yalancı duruma düşersiniz. Her geçen gün size inananlar etrafınızdan 
kaybolmaya başlar ve bir avuç insan kalır.  

 

Hz. Nuh’un tükenmişliği ve caresizliği hem bu dualarda hem de okuduğumuz Şuara suresi 118 den net bir 
şekilde görülmektedir 
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(Şuara 26/119) 

	ِۚنوُحْشَمْلا ِكُْلفْلا يِفُ َھعَم ْنَمَوُ هَانْیَجَْنَاف

Böylece onu ve onunla beraber olanları, dolu bir gemi içinde kurtardık.  

Gemi ne ile dolduruldu ? Dünyadaki tüm hayvanlar ile mi? Böçeklerle, kuşlarla mı? Hz. Nuh, böcekleri 
kurtarmaya mı geldi?  Onu Hud 40 dan okuyoruz:  

Yani tufanın kopacağına çok az kişi inanmış. Mezapotamya ovasında şehirler var. Bu şehirlerin en önemlisi 
Ur şehri. Bu bölgede ayrıca, Uruk, kiş,Şuruppak şehirleride yer alıyordu.  

Yani Nuh, neden Nuh kavmi. Neden Semud gibi bir isim, Ad gibi bir isim vermiyor Rabbimiz, Nuh kavmi 
diyor.  

Çünkü burada birden fazla şehir var. Neden Lut kavmi diyorda, Lut’un gittiği Sodom ve Gomoran’ın ismini 
vermiyor, çünkü orada beştane şehir var. Şu ince detaylara bile dikkat etseniz, Kur’an’ın beşer üstü 
olduğunu görürsünüz.  

Nuh bir bölgeye gitmiş, bir kavme değil. O yüzden Rabbimiz, Nuh’un kavmi, Lut’un kavmi diye bir 
isimlendirme yapmıştır. Ama Semud ve Ad kavmi, Hud ve Salih peygamber bir kavme gittikleri için onların 
isimlerini vermiştir.  

Hz. Nuh’un bu bölgede Resul olarak gittiği düşünülmektedir. Bu bölge, deniz seviyesinden alçak, çukur 
bir bölgeydi. Tufan dünyanın tamamında mı oldu? Değil. Bölgesel di.  

Bu şehirlerde  yapılan kazılarda M.Ö. 5000 yılları civarında bir sele maruz kaldığını gösteriyor, arkeolojik 
kazılar. Ur bölgesinde kazı yapan Leonard Woolley. Bu bilim adamı 1922 den 1934 e kadar bu bölgede 
kazı yapmıştır. Bağdat ile Basra körfezi arasında çölün ortasında kazılar gerçekleştirmiştir. Adamın 
Kur’an’dan haberi yok. Ama araştırıyor,Kur’an’la mutabık şeyler buluyor. Wooley,kazılarından elde ettiği 
sonuçları şöyle açıklıyor. “ Kazı  yapılan bölgede, derine indikçe çok önemli bir buluntu ortaya çıkmıştı. 
Bu Ur şehrinin krallar mezarlığıydı. Woolley kazıya devam ederek, çamurun içinde, canak çömlek 
aramaya devam ediyor. Ve sonra birdenbire herşey durdu. Artık ne çanak, ne çömlek ne de kül vardı. 
Yalnız suyun getirdiği temiz çamur, başka birşey yok. Woolley kazıya tekrar devam etti. Çamur iyice 
temizlenince, altında kalmış bir medeniyet ortaya, çamurun kalınlığı 2,5 metre idi.   

Bu durum bölgede, dünyada çok az görünen bir su baskınının meydana geldiğini gösteren bilimsel bir 
sonuçtu. Üstte bir medeniyet, 2,5 metre temiz bir çamur tabakası, altta tekrar çanak çömlek, farklı bir 
medeniyet  daha buluyorsunuz.  
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Ayrıca mikroskobik analiz, temiz kilden kalın bir katmanın eski Sümer uygarlığını yok edecek kadar büyük 
bir su tufanının burada olduğunu gösteriyor.   

Hz.Nuh’un kavmi kadim bir kavimdi. Saha çalışmalarından, taşkın geniş bir sahaya yayıldığı anlaşıldı. 
Yaklaşık 640 km x 160 km uzunluğunda bir alan. Bu veriler, dünyanın tamamında gerçekleşen küresel bir 
afet değil, sadece Ur şehrinin bulunduğu bölgede gerçekleştiğini gösteriyor.   

Hz. Nuh’un gemisine, İsrailiyat kaynaklı, dünyadaki tüm hayvanlardan birer çift doldurduğu iddiasıda 
tamamen akıl, mantık ve gerçek dışıdır. Siz o gemiye sadece böçek türlerini bile alsanız sığmaz. 
Avustralyada ki kanguruyu getirip gemiye koyacaksın. Bu mitolojiye hala inanıyorlar.   

Burada alınan çiftler,tufan sırasında ve sonrasında gemidekilerin iaşesini karşılayacak kadar olan gıda, 
tohum, evcil kümes hayvanları ve diğer enam türü hayvanlardır. Çevrende gördüklerinden ikişer çift al 
gemiye yükle. Tufandan sonra bunları kullanacaksınız.   

(Şuara 26/120) 

	َۜنی۪قَابْلاُ دَْعب َانْقَرَْغا َُّمث
Summe agraknâ ba’dul bâkîn(bâkîne). 

Sonra, kalanları boğduk.  

Fail neden Allah? Failin Allah olması, yasaları ve tabiat kanunlarını önceden Allah’ın belirlemesindendir. 
Eğer Nuh’un kavmi, birden fazla gemi inşa edip kurtulsalardı, yine onları kurtaran Allah olmayacak 
mıydı? Fail Allah olmayacak mıydı?  

Yoksa, bunlar inanmadı ben onları öldüreyim manasında değildir. Kural şu : Suyun üstünde kalırsan 
yaşarsın, altında kalırsan ölürsün.   

Dikkat edilirse, Hz.İbrahim, Hz. Yakup, Hz. İsa, Hz. Harun, Hz. Musa, Hz. Eyüp, Hz. Zekeriya, Hz. Muhammed 
gibi bir çok Resul kavmini doğal bir afetle hiç uyarmışmıdır? Tufan gelecek demiş midir?  

Peki bu Resullerin kavmi,Nuh’un kavminden daha mı iyiydi? Daha mı günahsız dı? Daha mı az puta 
tapıyordu? Daha mı az Resullerine eziyet ediyordu? Vallahi dahada fazla eziyet ediyorlardı. 
İsrailoğullarından birçok Resulü öldüren var.   

Bakın tufanı, ne günaha bağlayabilirsiniz, ne suça bağlayabilirsiniz. Bu resullerde alay edilip eziyet 
çekmesine rağmen kavimlerini maddi hiçbir felaket, tufan veya farklı doğal bir afet ve helak ile kesinlikle 
uyarmamışlardır.  

Çünkü bunun tek sebebi, sayılan resullerin yaşadıkları çoğrafyanın maddi afetlere nispeten daha 
korunaklı olması ve yaşam süreleri boyunca onlara felaketin gelmemiş olmamasıdır. Gelmeyecek çünkü 
düzgün bir yerde yaşıyorlar. Fay hattının üzerinde şehirleşmemişler. Çukurda yaşamıyorlar. Derenin ağzına 
ev yapmamışlar.   
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Yoksa günah, şirk, puta tapma bakımından, Hz. Nuh’un kavmi ile Hz. İbrahim’in ateşe tapan, gök 
cisimlerine tapan,putlara tapan, Hz. İbrahim’i yakmak isteyen Nemrut’un kavmi arasında zerre kadar fark 
yoktur. Nemrut’un kavmi daha zalimdir. Ama helak olmamış, yaşamaya devam etmiş.   

İlkinin boğulması ve diğerinin yaşamaya devam etmesi, ne dünyevi suç ve kabahatlerdir ne de uhrevi 
günahlardır. Tek sebep, afet ayetlerini doğru okumamam, okuyup tebliğ eden Resulleride 
yalanlamadır.  Nuh gibi bir Resul geliyor, afet ayetlerini okuyor, tebliğ ediyor, siz yalanlıyorsunuz. Tercih 
sizin olmuş oluyor.   

(Şuara 26/121) 

ًَةیَٰال َكِلٰذ ي۪ف َّنِا  َنی۪نِمْؤُم ْمُھَُرثَْكا َناَك اَمَو ۜ
 

Muhakkak ki bunda elbette bir ayet vardır. Ve onların çoğu inanmadılar.  

Bu inancı hemen bizim akidevi inanca bağlamayın. Bu kıssalarda maddi manevi helak ve afetlerden 
kurtulmanın yolları bir ayet, bir ibret, ders olarak anlatılmasına rağmen,malesef insanların çoğu bu ibret 
ve işaretlere kayıtsız kalıp inanmamışlardır.  

Allah, kullarını günah üzeri ölmesin diye, onları bağışlamak için Resulleri ile önceden takdir edilmiş tufana 
karşı uyarır. O bölgede hiç insan yaşamamış olsa bile, o bölgede o tufan olacaktı. Dinazorlar zamanında 
da tufan var. Hatta onların helakının böyle bir göktaşının çarpması ile olduğundan bahsedilmektedir. 
Dinazorlar çokmu günahkardı?  

Rabbimiz merhameti gereği Hz. Nuh’un kendi kavmine diliyle konuşarak onlara hitap etmiştir. Hz. Nuh’un 
duasından bile merhameti şöyle okunuyor :  

“ Sizin günahlarınızı mağfiret etsin ve sizi belirlenmiş bir zamana kadar ecelinizi tehir etsin diye! Muhakkak 
ki Allah’ın eceli gelince tehir edilmez. Keşke siz bilseydiniz.” (Nuh 4)  

20 yaşındasın kardeşim boğulma, gel gemiye bin diyor. Ama belli bir yaşın var ben s ana ölümsüzlük vaad 
etmiyorum, o yaşta geldi mi ölürsün. Günah üzeri ölmemeniz için, Allah sizin günahlarınızı bağışlamak 
istiyor.  

“ Bunun üzerine semanın kapılarını gürül gürül akan suya açtık. Ve yeryüzünü pınarlar halinde 
fışkırttık.Böylece sular, takdir edilmiş olan emir üzerine birleşti.” (Kamer 11-12)  

Allah’ın yasası bu çünkü. Tabiat kanunları bunlar. “Böylece sular, takdir edilmiş olan emir üzerine birleşti.” 
Ne zaman takdir edilmiş, ta dünya yaratılırken,takdir edilmiş.  

Hz. Nuh’un yaşadığı bölgede, herkes inanmış olsa da tufan kopacaktı. Önceden takdir edilenin, 
sonradan konjonktürel değişikliği, aşkın Allah tasavvuruna ve güvenilir elçi söylemine aykırı bir durum 
oluşturacaktır. Yani haşa, Allah duruma bakıyor, bir siyasetci gibi, bana inanmayanlar fazla dur ben 
bunları öldüreyim diyor. Bu nasıl bir mantık. Hani Allah, ezel, ebed herşeyi biliyordu. Sen konjonktürel 
baktığın için ayetleri öyle yorumluyorsun. Zira Allah tehdit etmez, Allah merhameti gereği uyarır.  
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100 km ötede buzlanma var, aman yavaş gidin... Zincir takın. Hatta o yolu kullanmayın, başka yoldan 
gidin. Bu uyaran merhametli ALlah tasavvuru ve  bakışı.   

Geleneksel bakış ise; Sen bu hızla gidersen, o yoldan gidersen, ben oraya bi buz yaparım, buz yaratırım 
orda, belanı bulursun. Bu da tehdit eden Allah tasavvuru ve bakışı.  

 
 
 
 
 

(Şuara 26/122) 

	ُ۟می۪حَّرلا ُزیَ۪زعْلا َوَُھل َكَّبَر َّنِاَو
 

Ve muhakkak ki senin Rabbin, elbette Aziz’dir, Rahim’dir.   

Allal kullarının günah üzere helak olup, kulun zelil olmasını istemediğinden, önceden elçileri ile uyararak 
merhametini göstermiştir. İnsanların tercihlerinden dolayı zillete düşmeleri Allah’ın izzetine ve rahmetine 
helal getirmez. El-hayr olan Allah’tan şer sadır olmaz.   

Sırf Hz. Nuh’a inanmadılar diye toplu helak etmesinin, henüz imtihanda bile olmayan bebek ve çocukların 
boğulmasının, Allahl’ın kafirlerden aldığı intikam olarak okunması, Allah’ın halim oluşuna iman 
etmemektir. Allah cezalandırmada acele etmez.   

Cezalandırmak için fırsatı kaçırma ihtimali olan acizler acele eder. Ben aciz bir kulum, adam elimden 
kaçacak, fırsatını bulmuşken, ben intikamımı alayım. Bu bir kul bakış acısı. Bu alemlerin Rabbinin bakış 
acısı değil. Kendi bakış acımızı ayetlere yedirmememiz lazım.   

Dönüş Allah’a olduğundan dileyen inanır, dileyen inkar eder.  

Mücrimlerin cezasını Allah, salihlerin eliyle verir , bakınız bakara suresi 251.  Allah,zalimin cezasını yine 
muttaki kulların eliyle veriyor.   

Er-Rezzak olan Allah nasıl doyuruyor, salihlerin eliyle doyuruyor.. (ali imran 133) Göktenekmek mi yağıyor. 
( Mazlumların hak ve hukukunu, Allah adil kulları ile tesis ediyor. Bakınız Nahl suresi 90  

Allah’ın yasası bellidir. Maddi , manevi afet ayetlerini görmezlikten gelenler sonuçlarına katlanmak 
zorundadır.   

O,  toplumdaki olacak afeti önceden bildirir, merhametlidir.   
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Aziz isminin Rahim ile birlikte gelmesi hayli anlamlıdır. O çok üstündür, üstünlüğü sonsuz ve mutlaktır. Fakat 
böylesine üstün olmasına rağmen yine de kullarından rahmetini esirgemez. Üstün olduğu kadar da 
rahmet ve merhamet sahibidir.  

Bütün geldiği yerde Aziz önce Rahim sonra gelmiştir. Bu, üstünlüğünün bir delilinin de rahmeti olduğunu 
ifade eder. Bu şekilde gelmesinde verilmek istenen mesaj şudur: Ey Mekke okulunun kahır sıfatında 
okuyan mü’minler! Allah’ın Aziz ve Rahim olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın. 

Burada Aziz ve Rahim esmaları birbirlerini tamamlayacak şekilde kullanılmıştır. Aziz, izzet demek iken, zıddı 
zelildir. Allah neden azizdir? Çünkü  Rahim dir’de ondan. O zaman, merhametsiz insan, izzetini kaybeden 
insandır. O yüzden “senin Rabbin” Senin Rabbin demesi. Bu esmaların bize bakan yönünü işaret ediyor.  

 
(Şuara 26/123) 

ٌداَع َْتبَّذَك 	َۚنی۪لَسْرُمْلا ۨ
 

Ad kavmi, resullerini yalanladı.   

Yani, gönderilmiş Resullerini yalanladı. “ Resullerini” kavramından, Ad kavmine birden fazla Resul gittiğini 
anlıyoruz. Mürsel demesinin sebebi de budur. Fakat bir türlü inanmamışlar. En sonunda Hud peygamberin 
gittiğini burdan anlıyoruz.  Kibirleri, şımarmalarına sebep oluyor, bu da azgınlık ile devam etmiş.   

Günümüze alırsak; maddi imkanı çok iyi bir insana, gidip birşeyleri tebliğ ettiğiniz zaman, Ad kavminin 
tavrından farklı bir şekilde size davranmaz.   

Yine çoğul geliyor. Tek bir resulden ,tek bir gönderilenlerden bahsetmiyor Kur’an’ı Kerim. Çoğul olarak, 
elçilerden bahsediyor. Hz.Hud, Ad kavmine giden en son Resul’dür. Ondan sonraki dönemde Ad kavmi 
diye bir kavim kalmayacaktır. Allah’ta onun örnekliğini bize aktarıyor, aynı Nuh gibi.   

Ad, Ahkaf adıyla bilinen, Umman ile Adramet arasında yer alan, geniş bir çöl bölgesinde yaşamış,büyük 
nüfus ve iktidarı ile tanınmış bir kavim.  

Fecr Suresi 7 nci ayette geçen, “ Direkler,sütunlar sahibi anlamına gelen, Zatül’imati terkibi, hem Ad 
kavminin çok güçlü kimseler olduğunu hem de onların bulunduğu o İrem kentinin, o dönemin 
emsallerinden üstün,benzersiz güzellikte bir kent olduğunu bize anlatıyor. İrem şehri, İrem bağları 
meşhurdur. Tabiiki böyle bir medeniyet kısa sürede oluşmaz. Sadece Hz. Hud’un yaşadığı jenerasyon 
böyle bir medeniyet kuramaz. Bu çok köklü bir medeniyet. Birçok Resul o yüzden gelmiştir.   

Hz. Hud’un önceki resullerden farkı, kendi resulluk döneminde bu kavmi bekleyen doğal afet ve elim 
azaptır. Bu kavim azap ve afetlere karşı da kendilerini koruyan ilahlar olduğuna inanıyorlardı, tıpkı Hz. 
Nuh’ta olduğu gibi. Bize deprem gelmez. Niye? Şu putumuz var. Bize afet gelmez. Niye? Şu putumuz var. 
Böyle akidevi bir sapmaları da var.   
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Hz. Hud’un kavminin put ve ilahlarına rağmen,  bu bölgede günler boyu süren fırtınalardan bahsetmesi 
aslında kavmin inançlarına saldırı olarak algılıyorlar. Ey Hud, sen diyorsun bölgemiz helak olacak, bir 
felaket gelecek, bir fırtına gelecek, bu ilahlara rağmen bu fırtına nasıl olur.   

Hud’un vaad ettiği azap, burda bir felaketin olacağı. Ama süresini tam olarak bilmiyor Hz.Hud. Sadece 
uyarıyor. Şimdi bu uyarıları okuyacağız  

 

(Şuara 26/124) 

	َۚنُوقََّتت ََالاٌ دوُھ ْمُھوَُخا ْمَُھل َلَاق ْذِا

Onların kardeşi Hud onlara :” Takva sahibi olmuyor musunuz?” demişti.  

Onların kardeşi Hud demesi, Hz. Hud’un onların içinden biri olmasını anlatmaktadır. Hz. Hud, sizi imana 
davet ediyorum demiyor, sizi Allah’a inanmaya davet ediyorum demiyor, şirk koşmayın demiyor. “ Sizi 
takvaya davet ediyorum” diyor.  

Demek  ki, böyle refahın  şımarttığı insanlar veya günahkar insanlar, zina yapıyor, alkol içiyor. Böyle sıkıntılı 
bir insana, yav bu günahtır, cehenneme düşersin gibi bir davranıştan önce, bunun sosyal ve toplumda 
oluşturduğu sıkıntıları anlatmak lazım.  

Mesela, zina yapan birine,  senin ailene böyle birşey olsa, hoşuna gidermi?, demek lazım. Yani ilkönce 
yaptığı günahdan onu sakındıracağız, takva zaten bu. Bu sakındırma dan dolayı elde ettiği ecri, sevabı, 
cenneti, cehennemi vurgulamamız lazım. Bu yaptığının ahlaki olmadığını anlatmak lazım.   

Bu durum insanlığa şu siyasi ve toplumsal kuralı öğretmektedir: Bozulan toplumları düzeltmaya 
niyetlenenlerin onların içinden çıkması avantajdır. Başkalarının reçetelerine göre yapılacak ıslahlar o 
topluma şifa olmayabilir. Rad suresi 11 de “ Bir toplum kendi özünü değiştirmedikce, Allah onlar 
hakkındaki hükmü değiştirmez.”  

Aynı Hz.Nuh gibi. Ilk önce felaketten  sakınma, sonra Allah’a karşı takvalı olmak. Takva, maddi, manevi 
afet ve felaketlerden, kötü akıbetten sakınma bilinci olduğundan, Hz. Hud, kavmini yaklaşan felakete 
karşı uyarmaya başlamıştır. Kavmi inanmayınca zamanını bilmediği afet ile alakalı şu cümleyi kurmuştur : 
" Artık bekleyin! Muhakkak ki, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.” (Araf 72)  
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(Şuara 26/125) 

ّنِا  ٌۙنیَ۪ما ٌلوُسَر ْمَُكل ي۪

Muhakkak ki ben, sizin için emin bir resulüm.  

Bir insan emin olduğunu nasıl ispatlar. Toplumun içerisinde yaşar, hal diliyle anlatır, herkes derki tamam, 
bu emin bir insan. Demek ki Hud (as), da sözüne sadık, güvenilir, hal diliyle emin olduğunu anlatmış, 
ondan sonra bakın insanları takvaya çağırmış.  

Şöyle düşünülelim: Bir doktor sigara içiyor, karşısındaki hastaya diyorki , bunları kullanma, zararlı. Ne kadar 
tesir eder. Müminler, toplumun manevi doktorları olmalı. Önce kendileri hal diliyle yapmalı, sonra tebliğ 
ve davette bulunmalı ki, karşısındakilere tesirli bir şekilde anlatmalı. Yapmadığınız, yapamayacağınız 
şeyleri  niye söylüyorsunuz, Allah katında bu büyük bir günahtır. (saf suresi 2-3) O yüzden müminler, 
topluma manevi doktor olanlar, önce kendi hayatlarında bunları göstermeliler.   

Gelecek ile alakalı bilgilerin sıhhati, o bilgiyi getirenin geçmişi ile doğru orantılıdır. Geçmişiniz karanlık ise, 
sürekli yalan söylüyorsanız, insanlar gelecek ile ilgili haberlerde size inanmayacaklardır. Emin olmak, 
güven vermek, müminin olmazsa olmazlarındandır.   

124 ncü ayette takvalı olmaya çağırdı, 126 ya bakın :  

(Şuara 26/126) 

	ِۚنُوعیَ۪طاَوَ ّٰ. اُوقَّتَاف
 

Öyleyse Allah’a karşı takva sahibi olun ve bana itaat edin. 

Düşünün, biri geldi karşınıza, size diyorki, bana tabii olun. Siz ne düşünürsünüz? Yav, bu adamın ne rantı 
var acaba? Acaba benim üstümden birşeyler mi kazanacak, beni niye kullanmak istiyor gibi aklınıza bazı 
şeyler gelir. O yüzden bu emin resulü’ün ikinci söylemesi gereken konu alttaki ayette:  
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(Şuara 26/127) 

	َۜنیَ۪ملَاعْلا ِّبَر ىٰلَع َّالِا َيِرَْجا ْنِا ٍۚرَْجا ْنِم ِھَْیلَع ْمُُكل�ـَْسا آَمَو
 

Ve ona karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine 
aittir.   

Ücret değil, ecir odaklı çalışmak. Bunu da karşı tarafa bir şekilde hissettirmeniz lazım. Ha, bu adamın bir 
menfati yok, Allah rızası için çalışıyor, dediği zaman, bu adamlar size tabii olur.   

Eğer sizin tabii olmanızdan dolayı ben bir ücret beklentisi içinde olursam,  tabiiri caizse sizi sağmaya 
başlarım. Sizi sürüleştiririm, düşünmenize engel olurum, sorgulamanızı istemem. Sorgularsanız bana tabii 
olmayacaksınız, tabii olmayınca ben rantımı elde edemem. O yüzden bu tür işler, dünyevi karşılık 
beklemeden yapılmalıdır.   

İnsanların deprem, afet, hastalıklardan koruyup kollamak için de yapılan projeler birilerinin rant çarkına 
döndürülmemeli.   

(Şuara 26/128) 

	َۙنُوَثبَْعتً َةیٰاٍ عی۪ر ِّلُكِب َنُونَْبَتا

Bütün yüksek tepelere, alamet bina ederek abesle mi iştigal ediyorsunuz?  

Bütün yüksek tepelere, ayet bina ederek abesle mi iştigal ediyorsunuz?  

Ayet, işaret, sembol demektir. Bunlar yüksek tepelere bina dikiyormuş. Ve Allah, onların bu yaptığını 
abesle iştigal olarak anlatıyor.   

Bir şehre girdiiğinizde şehrin yapısı, size orda yaşayanların zihniyetini verir, eğer basiretli bir adamsanız. 
Acaba bu adamlar, fonksiyonel işler mi yapmışlar, kamu yararına binalar mı yapmışlar, yoksa zevki sefa 
için gösterişli şeylermi kurmuşlar. Gereksiz anıtlar, büyük ,hantal gösterişli evler, binalar israf denecek 
yapılar. Bize bu binaları yapanların, aslında zihniyetlerinin boş olduğunu, anı yaşama, bu andan zevk 
alma, lüks ve konfor budalası olduklarının ipuçlarını verir.   

Günümüze söylediği: Büyük metrekareli gösterişli binalar evler değil, ihtiyacımız olan mekanlar tercih 
edilmeli.   

Peki bunun ölçüsü nedir? Adam diyor bu benim ihtiyacım. Konfor, lüks benim ihtiyacım. Bu kadar 
köleleşmiş bir mantık var. Bunun ölçüsünü şuara suresi 129 bize veriyor.  
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(Şuara 26/129) 

	َۚنُوُدلَْخت ْمُكََّلَعل َعِناَصَم َنُوذِخََّتتَو
 

Ve (bu dünyada) ebedi kalacağınızı umarak,  yapıtlar ediniyorsunuz...  

Şu ölçüye bakın. “ Ebedi kalaçağınızı umarak yapıtlar ediniyorsunuz” Allah nasıl bir ölçü koydu? Nasıl 
anlayacağız?  

Bir üç günlük bir yolculuktasınız, bir hana uğradınız, şimdiki adıyla bir otele gittiniz. Hancıya diyorsunuz ki: 
“ Bana bir oda ayarla.” Hancı size bir oda ayarlıyor. Orada dinleneceksiniz, o arada da işlerinizi 
göreceksiniz. Hancıyı arıyorsunuz ve diyorsunuz ki: “ Yav, bu oda küçük, bu duvarı yıkalım, biraz büyütelim. 
Elinize balyozu alıyorsunuz, pençereyi genişletmeye başlıyorsunuz. Neden? Odaya ışık az giriyor. Şöyle bir 
fransız, yerden cam yapayım.   

Otel sahibi size ne der?   

Yav bu ne abesle iştigal ediyorsunuz. Senin kalacağın üç günlük yerde, sen niye eşyaların yerlerini 
değiştiriyorsun, duvarı genişletiyorsun, pencereyi genişletiyorsun. İnsana ne kadar saçma geliyor değil 
mi? Peki üçgünlük dünya hayatında bizim yaptığımız davranışlar nedir? Işte Kur’an’ı Kerim’deki abesle 
iştigal bu. Yani ihtiyacımız kadar, orada kalacağımız kadar, yaşayacağımız metre kare belli zaten, orada 
yapacağımız işler belli. Hancı der ki: Yav kardeşim, otur dinlen. Arada işini gör gel. Sen yolcusun, hancı 
değilsin.  

Bu kavim, bu lükse elde etmek için, cebbarlık yapmış, zorbalık yapmış. Şimdi günümüz şartlarını düşünün, 
çok konforlu, lüks bir evde yaşamanın şartı, birilerinin omuzlarına, kafasına basmaktır. Başka türlü 
yükselemezsin. Yani helal yoldan, böyle çok lüks hayatın olmaz. Bir insanın hayatında ne kadar çok haram 
varsa, o parayı haram yoldan kazandığını anlayabilirsin. Haram kazanılan para, çıkacak haram delik 
bulur.   

Bu kavimde böyle bir zorbalık yapmış. Zenginliğini, kodamanlığını yasal bir cebbarlıkla ortaya koymuş. 
Nasıl?  
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(Şuara 26/130) 

	َۚنی۪راَّبَج ُْمتْشََطب ُْمتْشََطب َاذِاَو

“Ele geçirdiğinizi zorbalıkla tutup mu elde ediyorsunuz?  

Buradaki “cebbar”, istediğini yapmaya mecbur bırakan, boyun büktüren. Eğer bir hurma ağacı, 
yaşıtlarından daha büyükse ona da araplar “nahletun cebbar” diye bir kelime kullanır.   

Buradaki “ betaş” ise, zor ve kuvvetle başkasını şiddetli bir şekilde yakalamak ve alıkoymak.   

Bu ayete, geleneksel öç alıcı ve helak mantığı ile bakıldığında, sağlıklı anlaşılmayacağı kanatindeyiz. Zira 
Ad kavminin yaptığı zorbalıklardan dolayı helak edildiği çıkarımı ile ayetler okunmaktadır. Böyle bir 
önkabulle siz ayetleri okursanız,sinekten yağ çıkarırcasına, bu kavmin yaptığı her küçüçük yanlışı devasal 
dağlar haline getirirsiniz. Helak olacaklar ya, hak etsinler diye.   

Burdaki tasavvur; Hz. Hud’un, bir afet gelecek, bir fırtına gelecek uyarısına karşı, o bölgeyi terk etmek 
isteyenleri, bunlar zorla orada alıkoyuyorlarmış.  

(Şuara 26/131) 

	ِۚنُوعیَ۪طاَوَ ّٰ. اُوقَّتَاف

Öyleyse Allah’a  karşı takva sahibi olun ve bana itaat edin.  

Artık sorumlu davranın, fakir fukara var onları düşünün. Ne bu lüksünüze düşkünlüğünüz. Takva budur. 
Bencilliğin zıddıdır.Bencil olan adam, hep kendi konforunu düşünür. Takvalı adam, ben bunu paylaşayım 
der.   
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(Şuara 26/132) 

	َۚنوَُملَْعت اَمِب ْمُكَّدََما ي۪ٓذَّلا اُوقَّتاَو

Ve bildiğiniz şeylerle size yardım eden (Allah’a) karşı takva sahibi olun.  

Bildiğiniz şeyler nedir? Bu adamlar başkalarına yardım etmeleri gerektiğini biliyorlar. Çünkü yardım fıtridir. 
Ahlak fıtridir. Fakir, fukara acından ölüyorken, bu adam sarayda oturuyorsa, bu bildiğimiz bir şeyin üstünü 
örtmektir. Çevresindekilere duyarsız olmak, gözardı etmek, aslında bilinen birşeyi örtmektir. Oradaki 
acından ölenlerin çığlıklarını duymamaktır, ancak bu şekilde sen lüks ve konfor içinde yaşayabilirsin. 
Yoksa vicdanı olan bir adamı, vicdanı rahat bırakmaz. O yumuşacak yatakta rahat yatırmaz. Resule 
bunları hatırlat demektedir.   

Allah’ın yardımı Hud peygamberi göndererek, vahiy göndererek olmuştur. Ve Allah nimetlerini hatırlatıyor 
bunlara :   

 

 

(Şuara 26/133) 

	َۙنیَ۪نبَو ٍمَاعَْناِب ْمُكَّدََما
 
Size hayvanlar ve oğullarla yardım etti. 
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(Şuara 26/134) 

	ٍۚنُویُعَو ٍتاَّنَجَو
 

 
Ve bahçelerle ve pınarlarla… 

Diyor ki : Allah size böyle yardım etti,  siz neden fakirlere yardım etmiyorsunuz, siz neden miskinlere yardım 
etmiyorsunuz. Allah size bir sürü nimet vermiş. Allah bu nimeti bunlara paylaşmaları için vermiş. Bir zengine 
Allah çok para veriyorsa, bunun tek sebebi, o zenginin daha fazla infak etmesinden dolayıdır. Yani onu, 
o malla imtihan etmesidir. Başka nimetlerde vermiş Allah, bunuda Araf suresi 69 dan anlıyoruz:  

 

Allah’ın verdiği ikinci nimet, bunlar imarı gerçekleştiren halifeler olmuşlar. Halifenin iki anlamı vardır, birisi, 
sizden sonra gelen halef dediğimiz, diğer anlamı imar eden, kalfa, usta  dediğimiz anlamıdır. Yemen 
bölgesindeki insanlar iri yarı güclü kuvvetli kimselerdir. Demek ki Ad kavminin de böyle bir özelliği var, onu 
anlatmaktadır. Bedenlerinizi böyle yaratması da bir nimettir, bunları hatırlayın diyor,Hz. Hud.    

Ne anladık?   

Demek ki, nimeti görmemek kişiyi nankör yapıyor. Şu anda bizim bulunduğumuz mekanlar, elimizdekilerin 
değerini anlarsak, daha üste değil, daha alta bakarsak, işte bu nimetin şükrünü eda etmiş oluruz.   

(Şuara 26/135) 

ّنِا 	ٍۜمی۪ظَع ٍمَْوی َبَاذَع ْمُكَْیلَع ُفاََخا ي۪ٓ
 

 
Muhakkak ki ben, azîm günün (kıyâmet gününün) azabının sizin üzerinize olmasından 
korkarım. 

Çoğu müfessir burdaki“azim günün azabını” cehennem olarak anlamış, ahiret olarak anlamış.  Fakat 
bağlam, bundan daha erken olacak olan “afet”ile ilgili. Görüldüğü gibi bağlam, dünya ile alakalı. Bakın, 
hayvanlar vermesi, bahçeler vermesi dünya ile alakalı. Zaten devam eden ayetlerde yine dünya ile 
alakalı. Henüz hesap günü ve ahiret ile alakalı bir ifade yok.   
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Bu ayetten sonrası da, dünyada yaşananlarla alakalı olmasından  dolayı biz “azim günün” hesabının bir 
günlük, bir anlık olmayan cehennem azabı olarak düşünmüyoruz. Cehennem azabı ebedidir. Azim 
günün azabı bir günlük veya bir anlıktır.   

Hud’un bu yaptığı tebliğ ve davete karşı kavminin cevabı şu:   

 

(Şuara 26/136) 

َنَْیلَع ٌءآَوَس اُولَاق 	َۙنی۪ظِعاَوْلا َنِم ْنَُكت َْمل َْما َتْظَعََوا آ

“ Sen, bize vaaz etsen de vaaz etmesen de bizim için birdir.”dediler.  

Ad kavmi, lüks içinde yaşıyor ve kibirli. Günümüzün bu kibirli zengin tipine gidip, kardeşim sen 
paylaşacaksın, infak edeceksin dediğin zaman, bu adam zaten sana bu lafı söyler. Ne?? Eskilerin 
masallarını ne bana söylüyorsun?  

 
 

(Şuara 26/137) 

	َۙنی۪لََّوْالا ُُقلُخ َّالِا آَذٰھ ْنِا
 

 
Bu ancak evvelkilerin hulûkundan (geleneğinden) başka bir şey değildir. 

Bunuda bazı mealler “uydurmasından”  diye meallendirmişlerdir. Buradaki “ huluk” kelimesini 
“uydurma” olarak meallendiriyorlar.  

Fakat “uydurma” olması için “havk” şeklinde okunması gerekmektedir. O yüzden buradaki “ huluk” 
kelimesi, “ geçmişin uygulamalarını” devam ettirme. Hz. Hud’un kavmi olan Ad kavminin gerekcesi, yani 
“ sen bize vaaz etsende, vaaz etmesen de birdir”in gerekcesi, biz atamızdan böyle gördük. Bu 
şehirleşmeyi onlar başlattı, biz devam ettirdik. Aynı inançta olduğu gibi, bunda da körü körüne bir taklit 
söz konusudur.   

Bu ifade Hz. Hud’un o bölgeyi bekleyen afete karşı şehirleşme eleştirisine kavminin verdiği bir savunma 
cevabıdır.  

Biz kökleşmiş kadim bir medeniyetin devamıyız. Sen ne yapıyorsun, eski köye yeni adet getiriyorsun, gibi 
bir söylemle karşı çıkıyorlar.  
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(Şuara 26/138) 

	َۚنی۪بََّذعُمِب ُنَْحن اَمَو
 

 
Ve biz azaba uğrayacak değiliz. 

Bize afet, felaket gelmeyecek. İtirazın temelinde, aslında kendilerinin o şehirde dönmekte olan çıkar 
şartlarının devamı yatmaktadır. O şehrin kaymağını yiyenler, bunu Hz. Salih kıssasında da anlatacağız, bu 
çarkın devam etmesi için her türlü uyarıyı gözardı ediyor.   

 
 
 

(Şuara 26/139) 

ًَةیَٰال َكِلٰذ ي۪ف َّنِا ْۜمُھَانَْكلَْھَافُ هُوبَّذََكف 	َنی۪نِمْؤُم ْمُھَُرثَْكا َناَك اَمَو ۜ
 

Böylece onu yalanladılar. Artık onları helak ettik. Muhakkak ki bunda elbette bir ayet 
vardır. Ve onların çoğu inanmadılar.  

Bu yalanlamayı, sadece inançsal boyutta düşünmeyin. Getirdiği bu afet ayetlerini yalanladılar, kabul 
etmediler. Yalanlamasalar o helaktan kaçabilecekler.   

Hz. Hud, yalanlanmasaydı, kavim oradan Hud ile çıkıp afetten kurtulacaktı. Bunu Hud 58 den şöyle 
okuyoruz:  

“ Ve emrimiz geldiği zaman, Bizden bir rahmet ile Hud’u ve inananları oradan kurtardık. Ve onları galiz bir 
azaptan da kurtardık (Hud 58)  

Bu “galiz azap” dediği, çok şiddetli azap dediği cehennem azabıdır. Birincisi onları bekleyen doğal afetti, 
ikincisi ahiretteki cehennem azabı.  

Hz.Hud’un kavmi, 7 gün 8 gece süren bir fırtına ile helak olmuştu.   
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(Şuara 26/140) 

	ُ۟می۪حَّرلا ُزیَ۪زعْلا َوَُھل َكَّبَر َّنِاَو
 

Ve muhakkak ki senin Rabbin, elbette Aziz’dir, Rahim’dir.  

Ve muhakkak ki, senin Rabbin, elbette O, Aziz’dir, Rahim’dir.  

İki tane esma geldi. Aziz ve Rahim. Bu bağlamla, izzet ve merhametin nasıl bir alakası var? İzzet, para da, 
pulda, lükste, uzun sütunlu binalarda değil, izzet ve şerefi bunda aramayın diyor, Allah. İzzet, 
paylaşmaktadır, yani merhamettedir. Aziz ve Rahim budur. Merhametliyseniz, merak etmeyin, en izzetli 
insanız.  

“ Fakat Ad kavmi daha sonra yeryüzünde haksız yere kibirlendi. Ve dediler ki: “Kuvvet bakımından bizden 
daha güçlü kim vardır?” Onları yaratan Allah’ın kuvvet bakımından kendilerinden daha güçlü olduğunu 
görmediler mi? Ve ayetlerimizi bilerek, inatla inkar ediyorlardı.” (Fussilet 15)  

Günümüzde herkes, paranın, konforun asıl amaç olmadığını bilir. Ancak bilerek inkar eder. Yani bu 
bilgisini hayatına yansıtmaz.   

Adam der: “ Tabii, fakir fukaraya yardım etmek lazım, konuşur, konuşur. Ama hayatına tatbik etmez. Allah 
diyor ki: “ Sen benim ayetimi yalanlıyorsun.” AĞzınla yalanlamasan, hal dilinle yalanlıyorsun.   

“ Bunun üzerine, dünya hayatında zillet azabını onlara tattırmamız için, kara günlerde onların üzerine 
şiddetli sesle gelen soğuk bir fırtına gönderdik. Ve ahiret azabı mutlaka daha çok rezil edicidir. Ve onlara 
yardım olunmaz. (Fussilet 16)  

Şimdi ben bu fırtınaya karşı tedbir alsam,bana böyle bir helak gelmez, değilmi. Korundum. Sünnetullah 
gereği Allah bunları helak etmiş. Çünkü bunlar, okyanusun yanında, kum tepelerinin üzerine kerpiçten 
binalar yapmışlar.  Asıl büyük azap, ahirette,bakmayın burada bu adamların imajı sarsıldı. Çünkü bu imajı 
hemen gidip Semud kavmini kurarak onarıyorlar.   

Bu adamların Allah’a koştukları bir şirk var. Bu da atalarının düşüncesi. Bizim atalarımız böyle yapıyordu, 
diyorlar. Ona inanıyorlar. İkinci düştükleri hata, başarılı olan ataları, bu medeniyeti kim sağladı bunlara, o 
gösterişle evleri bunu A’raf suresi 70 anlatıyor.  

Dediler ki: “ Tek bir Allah’a kul olmamız için ve babalarımızın ibadet ettiği şeyleri terk etmemiz için mi bize 
geldin? Eğer sen sadıklardan isen bize vaadettiğin şeyi artık bize getir.” (Araf 70)  

Ataların ibadetleri, kavimler bununla eleştiriyor Hud’u.   

Günümüze alırsak : Bu kadar alim geldi geçti,bunca kitap var, şimdi biz bu kadar rivayeti,görüşü bir 
kenara atıp ta,sadece Kur’an’la mı dinimizi öğreneceğiz.  
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Allah’ın helak ettiği kavimlerin hiçbirinde böyle fakir, fukara , sıkıntı da bir kavim yok. Hep refahın şımarttığı 
kavimler.   

“ Hud! Bize bir delil, (mucize) getirmedin ve biz, senin sözünden dolayı ilahlarımızı terk etmeyiz. Ve biz, 
sana inanmayız.”dediler.  

Şimdi,bizim atalarımızın bir sürü kerameti var. Sen ne diyorsun. Senin konuştuğun ne. Sen nesin ki. Sende 
birşey yok.  Bu ayetten Hud’un hiçbir mucize göstermediğini anlıyoruz.   

Biz ancak : “ Bizim bazı ilahlarımız, fena halde seni çarpmış.”deriz. O’ndan başka , haydi hepiniz bana 
tuzak kurun. Sonra da bana mühlet vermeyin. “ (Hud 55)  

Atalara, türbelere laf söyleme “seni çarpar” sözüyle Ad kavminin Hud (as) söylediği arasında bir fark 
varmı siz düşünün?  

Buradan anlıyoruz ki, bu adamlar hiçbir şeye inanmayan ataistler değil, bu adamların bir inancı var, 
ataya tapan dindarlar.   

Muhakkak ki ben, benim ve sizin Rabbiniz olan Allah’a tevekkül ettim. Yürüyen hiçbir canlı mahluk yoktur 
ki; O (Allahû Teala), onun perçeminden tutmuş olmasın... Muhakkak ki benim Rabbim, Sıratı Mustakim 
üzeredir.” (Hud 56)  

Şimdi ben adama diyorum ki: Bu yatır sana birşey yapmaz, senin dediğini duymuyor. Adamın cevabı : 
Kardeşim Allah’ın gücü yetmez mi? Allah herşeye  kadir değil mi? Allah istese cinleri sana musallat 
edemez mi? Laf, bu.   

Tabii ki Allah herşeye kadirdir. Kardeşim yapmaz. Benim Rabbim ilkeli bir Rabdir. Benim Rabbim tutarlı bir 
Rab. Benim Rabbim kafasına buyruk, yerde yatan adamı musallat etmez. Çünkü O, sıratı müstakim üzeri. 
Allah, sünnetullah’ına koyduğu kuralı aşmaz. Allah’ın sıratal müstakimi koyduğu kurallarıdır, ilkelerdir.  

Ataların bazı düşüncelerini eleştirenlere ikinci yaklaşım, bizim alimlerimiz, ulemalarımız görmedi de, bu 
cahil mi biliyor? Hud peygambere de bunu demişlerdi. Demişler ki:  

“ Onun kavminden ileri gelenlerden inkar edenler şöyle dedi :” Muhakkak ki biz, seni bir sefihliğin 
(aptallak)  içinde görüyoruz. Ve gerçekten biz, seni kesinlikle yalancılardan zannediyoruz.” (A’raf 66)  

Ad kavmi aslında kendi içinde bulundukları psikolojiyi Hud aynası üzerinden görüyor. Yani kendi 
aptallıklarını, Hud (a.s.)’ın aynasında görüyorlar. Hz. Hud bunlara karşı şöyle dedi:  

(Hz. Hud) şöyle dedi: “ Ey kavmim, ben sefih (akılsız) değilim! Ve fakat ben âlemlerin Rabbinden bir 
resulüm.” (A’raf 67)  

Hz. Hud şöyle diyor: Ben  bir elçiyim, siz beni yalanlamıyorsunuz, benim getirdiğim mesajı yalanlayarak. 
Aslında alemlerin Rabbini yalanlıyorsunuz.   

Rabbinin risalelerini size tebliğ ediyorum. Ve ben, emin bir nasihat ediciyim. (A’raf 68)  

Allah’ın mektuplarını size tebliğ ediyorum. Ben emin bir nasihat ediciyim, benden uçuk kaçık şeyler 
istemeyin. İnanmayanlara tebliğ edilir, inananlara davet edilir.   
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(Şuara 26/141) 

	َۚنی۪لَسْرُمْلاُ دوَُمث َْتبَّذَك
 

Semûd resullerini yalandı.  

Semud gelen elçilerini yalandı. Elçilerin çoğul kullanımı birden fazla elçinin geldiğini anlatmaktadır. Bu 
elçiler, İradeli ve iradesiz dir.   

Yani bir yanardağın eteğinde, bu yanardağın siyah dumanlar atması ve hafif artçı depremler 
göndermeside bir ayettir. Onları getiren sebepler de birer Resuldür. O yüzden bunu çok boyutlu 
düşünmemiz lazım. Semud gönderilenleri yalandı. Burdaki “mursel” kelimesinin tam manası gönderilen ne 
varsa.   
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SEMUD KISSASI  

Semud kıssasının ayetlerine geçmesen önce Semud kıssasına bir ön bilgi ve sorularla giriş yapalım?  

Neden dişi bir deve figürü öne çıkarılmış? Devenin çok su içmesi ile alakalı bir izah yapılıyor, buna karşılık. 
Fakat bu izahı bir deve değil de on deve olsa daha fazla su içecek. Ve orada yapılan arkeolojik kazılarda, 
15 m. çapında, 30m. Derinliğinde 80 tane su kuyusu bulundu. Buradaki su miktarı çok rahat bir şekilde 
bir deveyi doyuracak ölçüde.  

Eğer su ise mesele, neden dişi bir deve yerine daha çok deve veya diğer hayvanlardan bahsedilmiyor. 
Neden nakatullah , Allah’ın devesi. Deveyi öldürdükleri, boğazladıkları ayetlerde yok, sadece ayetlerde 
ayaklarını kesme fiili var. Bunun hikmeti sadece işkencemi? Bir deveye işkence helak sebibi m I?, köpekleri 
kedileri hunharca öldürüp yiyenleri ne yapalım? Veya kürkü için fokları diri diri yüzenleri neden Rabbimiz 
helak etmemiş? Bu soruların cevaplarını zihnimizde tutarak kıssayı ele alacağız.   

Nüzül sırasında ilk olarak Fecr suresinde 9 da gelmiştir. Sonra da Kur’an’ı Kerim’de altı yerde Semud kavmi 
ile anlatım yaptık. Fakat bugünkü anlatımımız bu altı yerdeki anlatımdan farklı. Demek ki Kur’an’I Kerim’de 
bu kıssaların tekrar edilmesinin bir hikmeti de bu. Her okuduğumuzda farklı birşey öğreniyoruz.   

Semud  kelimesi, az su anlamına gelmektedir. Az su uygarlığı. Semud kavmi, yıl içerisinde yağan az 
miktarda yağmurun,  kayalarda açılan sarnıçlarda toplayıp tasarruflu kullanarak görkemli bir 
medeniyet  kurmuştur. Su zamanla bu medeniyetin olmazsa olmazı haline gelmiştir. Semud, kendi içinde 
kapalı bir şehirleşme, dışardan herhangi bir irtibatı yok. Tam çölün ortasında kayaların arasında bir yaşam 
alanı. Bu kavim, Hicaz ile Suriye arasında vadil kura, (ar. köyler vadisi) da yaşamış eski bir arap 
kabilesi.Bugün kuzey arabistanda bu mekana Medâinüsâlih   diye adlandırılıyor. Günümüze ulaşan 
harabeler, dağlardan yontulmu evler, buranın eski bir medeniyet olduğunu bize gösteren alametler, 
ayetler.   

Sosyal ve psikolojik yasa gereği, saflaşma ve arınma endeğer verilenler ile imtihan edilerek gerçekleşir. “ 
İşte onların.... çökmüş olan evleri! Muhakkak ki bilen kavim için bunda, mutlaka bir ayet vardır.”( Neml 
52)   

Semud kavmi, hem iradeli hemde iradesiz resullerini yalanlamıştır. Zira bölgede gerçekleşen volkanik 
hareketliliği, patlayacak olan yanardağın günler önceden verdiği işaretleri görmemezlikten gelmiştir. Bun 
söyleyen Hz. Salih’i de yalanlamışlardır.   
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(Şuara 26/142) 

	َۚنُوقََّتت ََالا ٌحِلاَص ْمُھوَُخا ْمَُھل َلَاق ْذِا
 

Kardeşleri Salih onlara demişti ki: “Siz takvalı olmayacak mısınız?  

Kardeşleri Salih, dediğine göre Hz.Salih o kavmin içinde doğup büyümüş ve yetişmiş. Salih onlara “ Siz 
takvalı olmayaca mısınız?” diyor, burada dikkat edilmesi gereken Hz. Salih” Siz Allah’a karşı tavalı 
olmayacak mısınız? Demiyor, “ Siz takvalı olamayacak mısınız?diyor. Dine, imana, namaza çağırmıyor.   

Bu ayetteki “ takva” sakınma bilincidir. Onları bekleyen felaket ile alakalı bir sakınma. “ Siz bu felakete 
karşı sakınmayacak mısınız?” İlk çağrı bu. Zira 144 ncü ayette, “Allah’a karşı takvalı olunması” Hz. Salih t 
arafından söylenecek.   

Tabiat ayetlerine karşı kendini sorumlu hissetme, tedbirli olma, sosyal hayata, başka insanların hakkını 
gözetme ve en son Allah’a karşı takvalı olmaya çağırıyor.   

Önce maddi belalardan sakınıp sağ salim yaşama, sonra inançlar mevzubahis ediliyor. Kur’an’ı Kerim’in 
önceliği bu. Önce yaşatacaksın sonra kulluk bekleyeceksin. Zira ölü bir kavimden, t evhid veya kulluk 
beklenemez.  

(Şuara 26/143) 

ّنِا 	ٌۙنیَ۪ما ٌلوُسَر ْمَُكل ي۪
 

Muhakkak ki ben, sizin için emin bir resulüm.  

Hz. Salih, geçmişi bilinen biriydi. Zaten böyle olmasa “eminlik” vasfı havada kalırdı. Onu şurdan okuyoruz,  

“ Ya Salih, sen bundan önce aramızda, hakkında ümit beslenen bir kime olmuştun!” dediler...(Hud 62)  

Ne oldu sana, sen böyle afetten falan bahsediyorsun bize.   

Daha önce hiç kimseye yalan söylememişsiniz,aldatmamışsınız, güvenilirsiniz, hatta yönetici olma 
potansiyeliniz var. Bu tarz insanların felaketle ilgili verdiği haberler, kesinlikle ciddiye alınması gereken 
önemli hayati haberlerdir.   
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(Şuara 26/144) 

	ِۚنُوعیَ۪طاَوَ ّٰ. اُوقَّتَاف
 

Öyleyse Allah’a karşı takva sahibi olun ve bana tabii olun!  

 
 

(Şuara 26/145) 

	َۜنیَ۪ملَاعْلا ِّبَر ىٰلَع َّالِا َيِرَْجا ْنِا ٍۚرَْجا ْنِم ِھَْیلَع ْمُُكل�ـَْسا آَمَو
 

Ve ona karşı sizden  bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine 
aittir.  

Önce, Allah’a karşı takva sahibin olun ve bana tabii olun. Bana tabii olmanızdan dolayı bir ücret 
istemiyorum.  

Dünyanın en değerli ve paha biçilmez bilgisi, gelecek ile alakalı hayati bilgidir. Zira geleceği gören, 
bugüne de hakim olur. Resuller,  etraftakilere bu paha biçilmez bilgiyi, ücretsiz olarak veren insanlardır. 

Eğer bu rahmani ve uhrevi görevde menfaat umulursa, o görev bir metaya dönüşür. Ve alınıp satılmaya 
başlanır. Esasen satan, sattığından mahrum kalır. Dini satan, dinden mahrum kalır. Peygamberi satan, 
peygamberden mahrum kalır. Kur’an’i değerleri satanda, Kur’an’i değerlerden mahrum kalır.   

(Şuara 26/146) 

َنُھٰھ اَم ي۪ف َنوُكَْرُتَتا 	َۙنی۪نِمٰا آ

Siz, burada güvende bırakılacak mısınız?  

Hz. Salih’in sorduğu soru. Aslında bu soru, gelecek olan felaketi ile alakalı, içinde cevap barındıran bir 
soru. Yani, siz burda güvende değilsiniz. Siz burada, güvende kalacağınızı mı sandınız? Burası sizin 
için,  yaşam alanı olarak güvenilir bir yer değil. Devamında o bölgenin tasvirini yapıyor:  
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(Şuara 26/147) 

	ٍۙنُویُعَو ٍتاَّنَج ي۪ف
 

 
Bahçelerde ve kuyularda… 

YANLIŞ ÇEVİRİ  

Diyanet İşleri Başkanlığı: (146-148) “Siz buradaki bahçelerde, pınar başlarında, ekinlerde, meyveleri 
olgunlaşmış hurmalıklarda güven içinde bırakılacak mısınız?”  

Siz bu kadar güzel nimetlerin içerisinde güvende bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz? Şeklinde  bir 
bağlam var.  

 Bahçeler ve pınarlar neden yanlış? Ayetin arapcası Fî cennâtin ve uyûn(uyûnin).  

Buradaki cennet, hasbahce, yoğun bitki örtüsünün olduğu alanlar manasına gelmektedir. “uyûn” denen 
su kaynakları ise, pınarlar değildir, çeşmeler değildir. Semud kavminde pınar ve çeşme yoktur. Adamlar 
dağlardan oydukları yağmur sularını, kuyulara aktararak idarelerini yapıyorlar.  

Eğer siz buna pınarlar derseniz, Hz. Salih’in deveyi sulamak için yaptığı sıralama boşa çıkar. Düşünün 24 
saat akan bir pınar var, çeşe var. Diyor ki Salih: Bir gün deve su içecek, bir gün sen su içeceksin.” Bu 
mantık dışıdır. Sen su içersin, akanla devede su içer. O yüzden buradaki “ uyûn”kelimesi, pınar değil, 
kuyudur.  

Zaten, “uyûn” kelimesi, “ayn” kelimesinin çoğuludur, “ayn” ise,  kaynak, göz,su kuyusu, casus mananısan 
gelir.   

Hz.Salih’in amacı, Semud’u bekleyen azim günün azabından öncelikli olarak kavmini kurtarmaktır.   

Burada güvende değilsiniz. Ne kadar cennetvari bir ortamda olursanız olun, ne kadar su kaynaklarınızda 
olsa burada güvende değilsiniz.  

Hz. Salih, şehirden onları uzaklaştırmaya çalışırken, aynı zamanda onların kurduğu, oradan 
kopamamalarının sebeplerinde, şehrin  tasvirini yaparak devam ediyor.  
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(Şuara 26/148) 

	ٌۚمی۪ضَھ اَُھعْلَط ٍلَْخنَوٍ عوُرُزَو
 

Ve ekinler, çicekleri açılmış hurmalıklar..  

Bu ifade, ürünlerin hasat zamanında bol olacağına işaret olup, o bölgeyi terketmemeleri için başka bir 
unsur olarak Hz. Salih tarafından tespit edilmiştir. Niye ayrılmıyorsunuz? Bir sürü dünyalıklarınız var. O yüzden 
burayı terk edemiyorsunuz.   

(Şuara 26/149) 

	َۚنی۪ھِرَاف ًاتُوُیب ِلَابِجْلا َنِم َنُوتِحَْنتَو
 

Ve dağlardan maharetle evler oyuyorsunuz.  

Bunu istanbul örneği olarak da alabilirsiniz. Bir sürü şehirler, fabrikalar, işyerleri var. İnsanlar bir türlü oradan 
kopamıyorlar.   

Dağları oyarak yaptıkları evlerin bir özelliği var. Bugünkü arkeolojik kazılarda ortaya çıktı. Evlerin 
duvarlarında cepler var, bir ceseti koyac ağınız kadar bölümler var. Ölen atalarını, dedelerini, amcalarını 
buranın içerisine koyuyorlar ve üzerini koku geçirmeyen bir harçla Semut’lular kapatıyormuş.  

Bunun amacı, ölen atalarının ruhaniyetinin kendilerini koruduğu inancı. Böyle bir sapkın inançları var. Yani 
gelecek olan afetlerden, felaketlerden bu bizim atalarımız bizi korur. Özetle evlerini türbeye çevirmişler. 
Ve o ölülerden, o yatırlardan medet umuyorlar.   
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(Şuara 26/150) 

	ِۚنُوعیَ۪طاَوَ ّٰ. اُوقَّتَاف
 

Öyleyse Allah’a karşı takvalı olun ve bana tabii olun.  

Allah’a karşı takvalı olun denmesinden dolayı, kayalardan oydukları evlerin, onların inançsal akidevi bir 
yanlışada sürüklediğini rahatlıkla söyleyebiliriz.  

Evlerini bir nevi türbeye çeviren Semud’lulara verilen ders, afetten kurtulmak için ölülere değil, dirilere tabi 
olunması gerektiğidir. Burada inançsal  bir kırılma oluyor. Ya Salih’in dediğini kabul edecekler, bütün o 
kadim inançları atacaklar ya da kadim inançlarına sarılacaklar.   

(Şuara 26/151) 

	َۙنی۪فِرْسُمْلا َرَْما اوُٓعیُ۪طت َالَو

Ve müsriflerin emrine tabi olmayın!  

Sadece ölüden medet beklemek değil, zorbalara tabi olmak ta, bir nevi dirileri ve yaşatan mesajı israf 
etmektir. Bakın, müsrifler,  şehrin kaymağını yiyen çetelerdi. Her büyük şehirde bu tarz insanlar, o şehrin 
boşaltılmasını istemez, ne kadar deprem alanı, ne kadar afet alanı olsa da.   

“ Ve şehirde dokuz kişilik bir grup vardı ki, yeryüzünde fesat çıkarıyorlar ve ıslah etmiyorlardı.” (Neml 48)  

Semud kavminin yaşadığı o toplumdaki dokuzlu çeteden bu şekilde bize bahsediyor. Bunlar ifsad ediyor, 
islah etmiyorlar. Buradaki “ israf” slf” kökünden türetilmiş, herhangi bir değeri boşa harcamaktır. Ayrıca 
ihtiyaçtan fazla tüketmek, gereksiz yere harcamak gibi dolaylı manaları da vardır.   

Bu ayette “müsrif” gelen Resulü ve hayati önemi olan gaybi bilgiyi ve kurtulma imkanını elinin tersiyle 
iterek israf eden manasındadır.   

Neden israf ediyor? Çünkü had ve hudutunu bilmiyor. Birde israfın haddi aşmak manası vardır.  
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(Şuara 26/152) 

	َنوُحِلُْصی َالَو ِضَْرْالا يِف َنُودِسُْفی َنی۪ذََّلا

Onlar yeryüzünde fesat çıkarırlar ve ıslâh etmezler.   

Hz. Salih, kavmini uyarırken,israf ve ifsad kavramlarını beraber kullanımı çok dikkat çekici. İsraf ederseniz, 
ifsad edersiniz. Yani her israf aslında bozgunculuktur.   

Kur’an’da “fesat” kelimesi, genel olarak Allah’ın belli bir ölçüye göre yaratıp, sürmesini dilediği fıtri ve 
evrensel düzenin herhangi bir şekilde bozulmasıdır, buna ifsat diyoruz.   

Afetler, yeryüzü için fıtri, faydalı oluşumlardır. Bunları bir bela olarak okumamak lazımdır. Siz o afete karşı 
yaptığınız tavır, onu bela veya nimete çevirecek. Bizim alacağımız tedbirler belirleyecek. Bunları 
engellememiz mümkün olmadığı için, bunlardan korunmak için tedbir almamız gerekir.  

Tabi olana müdahale hassas dengeyi bozcağından, tabiatı da ifsad eder. Siz bir fırtınayı engellemeye 
çalışmanız, fırtınanın merkezine bir  bomba atsanız, o birçok felakete sebep olur. Bilim adamları bunları 
denemiş. Gelen bir tufanı engellemek için , sesten hızlı uçakları fırtınanın merkezine gönderelim, insansız 
hava araçlarını, orada bir ses patlaması yapalım, bu şok fırtınayı dağıtsın. Bunu deniyorlar. Fırtına yön 
değiştiriyor, daha kalabalık bir şehre gidiyor.   

Hz. Salih’e inanan,  burada bir afetin olacağını bilen ve o bölgeyi vaktinden önce çıkanları kurtardık, 
ayrıca bir de sakınanları. Buradaki “takva” yı sakınma olarak anlayacağız.  

Semud kavmi, doğal bir afete maruz kalmıştır. Bu afeti Araf 78 de bu afet şöyle anlatmaktadır. “  

Kamer 31 De bir patlama sesi, Hakka 5 te bir lav taşkını, Hud 67 de kaçma imkanı bulamamak, zariyat 45 
te ayağa kalkmaya bile muktedir olamamak gibi , yardımın bile ulaşmadığı bir akıbetten bahsediyor. Bu 
ayetleri birleştirince şöyle bir tablo ortaya çıkıyor.   

Bölgede kükürt ve sülfür taşlarının oranı, aktif fay hatlarının olması ve aktif yanardağların bulunması, 
Semud’un akıbetinin büyük bir patlama sonucu, binlerce derecelik lavlar ve zehirli gazlar ile olduğunu 
bize anlatmaktadır. Dipten lav gelirken o bir deprem oluşturur, çünkü büyük bir basınçla dağın 
tepesinden patlayacak. Taşkın dediği zaten o lavların taşması, büyük ses dediği yanardağın patlama 
sesi.   

Jeolojik kazılarda, toprak katmanları arasında kükürt ve sülfür tabakasının M.Ö. 2000-2500 yılları arasında 
o bölgede yaşanmış çok büyük bir volkanik aktivitenin olduğunu gösteriyor.   

Hz. Salih’in kavmine verdiği uyarılara karşı kavminin verdiği cevap:  
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(Şuara 26/153) 

ُلَاق 	َۚنی۪رَّحَسُمْلا َنِم َتَْنا آَمَّنِا اوٓ

“Sen sadece büyülenmişsin”dediler.  

Hz.Salih’e sen büyücüsün demiyorlar, büyülenmişsin diyorlar. Çünkü geçmişini biliyorlar. Sen aslında temiz 
iyi bir insandın, sana biri büyü yapmış, onun kuklası olmuşsun, gibi bir ifade kullanıyorlar.  

Hz. Salih’in kurtuluş çağrısının, anormallik olarak değerlendirilmesi, sözü söyleyenin sağlıklı düşünmediğini 
iddia etmek gerek. Sadece sözleriyle onları ikna etmeye çalışıyor Hz. Salih. Herhangi bir mucize, 
olağanüstü birşey gösteriyor mu? Sadece sözleriyle..  

Ve kavminin cevabı :  

(Şuara 26/154) 

	َنی۪قِداَّصلا َنِم َتْنُك ْنِا ٍَةیٰاِب ِْتَأف َۚاُنْلثِم ٌرََشب َّالِا َتَْنا آَم
 

Sen, b izim gibi bir beşerden başka birşey değilsin. Eğer sen, sâdıklardan isen bize bir 
âyet getir.  

Ey Salih! Senin bir olağanüstülüğünü görmedik, senin bir mucizeni görmedik, biz sana neden inanalım. 
Eğer sen sâdıklardan isen bize bir ayet getir. Sen bizim gibi bir beşersin, eğer  sözüne sadıksan, gerçekten 
böyle bir afet, tufan bizi bekliyorsa bununla ilgili bize bir delil getir.  

Burada talep edilen ayet, mucize değildir. Bunu araf 77 den okuyoruz 

Şuara suresi 154 ile Arf suresi 77 yi yanyana okudumuzda şöyle bir sonuç çıkıyor.   

Salih onlara mucize vaad etmiyor, Araf 77 de olduğu gibi afetten bahsediyor. Birlikte okuduğumuz zaman 
sonuç: Vaad edilen azabın olacağına dair bir işaret, bir alamet olduğu da bu  şekilde ortaya çıkıyor.   

Ya Salih, eğer s en sadıklardan isen, bu afetin,bu depremin, bu felaketin olacağına dair bir işaret getir.  

Hz. Salih te şöyle diyor :  
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(Şuara 26/155) 

	ٍۚمُولْعَم ٍمَْوی ُبْرِش ْمَُكلَو ٌبْرِش اََھلٌ َةقَان ۪هِذٰھ َلَاق

“ İşte bu dişi deve. Su içme hakkı onun, malum günde de su içme hakkı sizin.”dedi.  

“ İşte bu dişi deve”, işte  bu sizin ayetiniz. Su içme hakkı onun, malum günde de su içme hakkı sizin.” dedi.  

Şimdi afetle, devenin ne bağlantısı  varki , böyle bir ifade kullanıyor. Aynı pasaj Araf suresinde şöyle 
özetlenmiş  

Semud’a, onların kardeşleri Salih şöyle dedi: Ey kavmim! Allah’a kul olun sizin için ondan başka ilah 
yoktur.” Yani atalarınız, ilahlarınız, dedeleriniz  sizi korumaz bu afetlere karşı.   

Yesin, içsin, hatta siz kendi suyunuzdan içirin, ona kötü davranmayın, onu iyi besleyin yoksa azap sizi 
yakalar.   

“Nakatullah” ifadesi tıpkı Allah’ın evi Beytullah gibi. Aslında insanların ortak malı manasındadır. Herhangi 
bir kişiden onun sahibi yok.   

Allah’ın devesi ifadesi, kimsenin bu deveye sahip olmadığını, yabani ve sahipsiz bir deve olduğunu 
gösteriyor. Araf suresi pasaja şöyle devame diyor.  

Deve ile vaad edilen şeyin bir alakası var.   

“buna rağmen onu kestiler” (Hud 65). Salih şöyle dedi :“ Yurdunuzda üç gün daha faydalanın, bu 
yalanlanması olmayan bir vaaddir.   

Tabiatın çıkarttığı en büyük ses, volkanik dağların patlama sesidir.   
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Bu patlamanın çıkardığı ultrasonic ses dalgaları etraftakileri sersemletecek kadar şiddetli bir ses. Bakın 
bunu zariyat 45 şöyle söylemektedir.  

Öyle bir sersemlemişlerki o anda. Ve onlara yardım edende olmadı. Çünkü kendi yardımlarını kendileri 
kestiler.   

Bu tarz tabii olaylar, yeryüzünün önceden belirlenmiş yasaları çercevesinde gerçekleşir. Bu olayların 
gerçekleşmesi, yerin üstünde insanların ne tür bir günahlar işledikleri veya neye inandıkları ile alakalı 
değildir. Önceden bir tabiat yasası vardır ve otabiat yasası yerine getirilmektedir. Bunu Hud 66 da şöyle 
okuyoruz 

 

“Nakah” dişi deve demektir. Devenin araplarda bir sürü adı vardır. Araplar her dişi deveye “nakah 
demiyorlar. Sadece 5 yaşında olan develere “nakah” deniyor. 5 yaşına girmiş dişi deve, eti, gücü ve sütü 
ile göçebe vehayvancılıkla geçinenler için çok önemli ekonomik bir değere sahiptir. Deve, çölün 
gemisidir. Hz. Nuh’un tufanından kurtulmak için nasıl gemiyi gösterdiyse, Hz. Salih te felaketten kurtulmak 
için yabani develeri göstermiştir.   

Semud kavmi, taştan oydukları şehirleri ile kendi kendilerine yeten kapalı bir toplum kurmuşlardı çölün 
tam ortasına. Zamanla göçebelikten yerleşik hayata geçmişler ve yerleşik hayatı benimsemişler. Bölgeyi 
terk edip en yakın su kaynağına ulaşmak için uzun ve çetin çöl yolculuğunu göze almamaktadırlar. O 
yüzden Hz. Salih döne döne Allah’ın devesi diye bir ayet olarak onu göstermektedir. Hz. Salih felaketten 
kurtulmak için onlara kimseye ait olmayan yabani çöl develerinden herhangi birini göstermiştir. Deve bir 
ayettir, kurtuluş ayetidir, işaretidir, kurtuluş biletidir. Kırkgün kırk litre su içiyor, 35-40 gün su içme ihtiyacı 
duymuyor.   

Hz. Salih, onun beslenip,sulanarak  ehlileştirilmesini Araf 73 te istemişti. “Bırakın,kötü davranmayın, onu 
eğitin, onu evcilleştirin. Çünkü o döneme kadar develer evcilleştirilmemişti, bunuda arkeolojik kazılardan 
öğreniyoruz. Yani atlara ve develere M.Ö. 2000-2500 yılına kadar binilmiyordu. Binek hayvanı olarak 
kullanılmıyordu. Avlıyorlar, etinden faydalanıyorlardı. Üstüne binelim, bizi bir yerden bir yere götürsün 
düşüncesi yoktu insanlarda. Çünkü ona uygun eğerler ve semerler yoktu.  

Kavmin bu elim azaptan develerle kaçarak kurtulacağını ilk defa Hz. Salih onlara öğretmeye çalışmıştır. 
Bütün resuller kavimlerine ufuk bilgiler öğretmiştir. Eğerki resullerin ufuk bilgileri yalanlanmamış olsaydı, 
şimdiki medeniyetten daha ileri bir medeniyette olacaktık.Fakat biz zamanla deneyerek öğrenmeyi 
tercih ettik.  

Hayvanlar için evcilleştirme sırası şöyle; ilkönce köpekler, ikinci grupta koyun, keçi ve ren geyikleri, üçünçü 
grupta tarımla birlikte yerleşik hayata geçmekle sığır ve manda gibi hayvan grupları, dördüncü gruba 
ulaşım aracı olarak eşek, at, deve insanlık tarafından evcilleştirilmişlerdir.  

M.Ö. 2000-2500 yılları arasında bunu ilk defa Hz. Salih,Allah’tan aldığı vahiyle kavmine öğretmeye 
çalışmıştır. Çünkü bulundukları o toplumu ancak  bu tarz bir nimetle bir ayetle işaretle terk edip, o afetten 
kurtulabilecekler. Afetten kurtulsa bile, çöl onları öldürüyordu. Onlar için tek kurtuluş deve idi.   

Dişi devenin özelliği, bir dişi deveyi besliyorsunuz, kendinize alıştırıyorsunuz, sonra tabiata bırakıyorsunuz. 
O bir sürü ile geri geliyor. Atlarda da böyledir.   
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(Şuara 26/156) 

	ٍمی۪ظَع ٍمَْوی ُبَاذَع ْمَُكذُْخَأَیف ٍءوُٓسِب اَھوُّسََمت َالَو

Ve ona kötülükle dokunmayın. Böylece azim günün azabı sizi yakalar.  

Yani bu felaketten kaçamazsınız, yaya kalırsınız. Azametli afet gününden kaçmak için, sunulan nimeti, 
ona kötülük yaparak işlevsiz hale getirmiştir Semud kavmi.   

 
(Şuara 26/157) 

	َۙنی۪مِدَان اوَُحبَْصَاف اَھوَُرَقَعف

Böylece onu kestiler, bu yüzden de pişman oldular.  

Devenin ayağını kestikleri için pişman oldular. Buradaki Fe akarûhâ ifadesi köküne inmek gerekirse, bir 
şeyi kesmek, mesela Hz. Zekeriya eşi için diyor ya “benim hanımım akir oldu” yani hayzdan kesildi. Bunun 
kök manası lisanül arapta şöyle ifade ediliyor. Araplar, deve, at,sığır gibi hayvanları keserken, önce kılıçla 
hayvanın inciklerine bir kesi atarlar, yani tendomlarını keserlermiş. Tendomu kesilen hayvan yürüyemediği 
için yığılırmış, yığıldıktan sonra boğazlarlarmış. Böyle bir kesme tekniği var. Bu “akr” kelimesi doğallığını 
bozma, orijinalliğini bozma, yaralama, işlevsiz bırakma manalarına gelmektedir.  

O nakahı, o dişi devenin doğallığını bozarak, işlevsiz hale getirdiler ki, o gidip sürüyü getirmesin. Çünkü 
Salih’e inanan bir grup var, onlar yararlanmasın.  

Felaketten kaçmalarını sağlayan hayvanı, işlevsiz hale getirdikleri için , felaket anında yaşadıkları derin 
pişmanlık bu ayette ifade edilmektedir.  

Bir deveyi, besleyip, sulayıp kendilerine alıştırıp bir  sürü sahibi olsalardı yaya kalmacaklarıdı ve uzun çöl 
yolculuklarına çıkabileceklerdi. Şimdi şu ayetlerin maksatını daha iyi anlıyoruz.  

Zariyat 45 “ O zaman ayağa kalkmaya muktedir olamadılar ve yardımda bulamadılar. Ve deveye 
zulmeden kimseler bir sayha  yani çok şiddetli bir ses aldı böylece kendi yurtlarında dizüstü çöküp 
kaldılar.”  

Şems 12-14 “ En şakisi harekete geçti, bunun üzerine Allah’ın elçisi onlara dedi ki: “ Şu Allah’ın dişi 
devesidir,bırakın o suyunu içsin, böylece onu yalanladılar ve deveyi bacaklarından kesip yaraladılar.”  

Demek ki deve kesildiğinde, Salih içlerindeydi.   
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(Şuara 26/158) 

ًَةیَٰال َكِلٰذ ي۪ف َّنِا ُۜبَاَذعْلا ُمَُھذََخَاف  َنی۪نِمْؤُم ْمُھَُرثَْكا َناَك اَمَو ۜ

Böylece onları azap yakaladı. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet vardır. Ve onların 
çoğu inanmadılar.  

Tedbirleri kendi elimizle itelersek, azap bizi yakalar.Ne kadar iyi insan olursan ol, önemli olan afet ayetlerini 
iyi okuyup tedbirleri doğru almaktır.   

Kısaca anlatmış olursak : Hz. Salih’in bu görüşü, toplumda karşılık bulup, o sahte ilahlar, kendilerini 
kurtaracağını düşündüğü o veliler, evliyalar bırakmamışlardır,onlara yapışmışlardır. Bu kıssadaki ayet ibret, 
Allah’ın kainata koyduğu yasalarla savaşmamak gerektiğidir.  

Tufan, deprem gibi afetleri durdurmanın bir yolu yoktur. Yapılması gereken bu ayetlere karşı tedbirler 
üretmektir.   

Tabiat olaylarından kurtulmak için, evliyalar ve şeyhlere bel bağlanmamalı, ölülerden medet 
umulmamalıdır. Semud kıssasındaki ayet yani ibret ve ders, şu yaşanmışlıkla özetlenmektedir. Hz. Ömer, 
Şam’a yolculuğa çıkmıştı. Orada veba hastalığının yayıldığını söyleyen başkomutanı Ebu ibeyde b. 
Cerrah böyle bir bilgi veriyor, Hz. Ömer’e. Bunun üzerine Hz. Ömer  herkese seslenerek “ Ben sabahleyin 
dönüş hazırlıklarına başlıyorum, sizde hayvanlarınıza binmiş olun “ diye bir emir veriyor. Ebu ibeyde b. 
Cerrah’ta diyor ki: “ Ey müminlerin emiri, Allah’ın kaderinden mi kaçıyorsun? Onun cevabı, bu kıssaları 
nasıl bir hikmetle anladığını bize anlatıyor. “ Evet, Allah’ın kaderinden, yine Allah’ın kaderine kaçıyorum” 
diyor.  Tüm helak olan kavim kıssalarında da bize bu hikmet verilmeye çalışılmaktadır.  

 
(Şuara 26/159) 

	ُ۟می۪حَّرلا ُزیَ۪زعْلا َوَُھل َكَّبَر َّنِاَو
 

Ve muhakkak ki senin Rabbin , elbette Aziz’dir(izzet sahibi) , Rahim’dir (merhametin 
sonsuz kaynağı).   

Bütün kıssaların sonu, Rahim’le bittiği için, özellikle biz bu ayetlerdeki intikamı değil, tehditi değil, 
merhameti arıyoruz . Çünkü bu merhamet bize izzet ve şeref kazandıracak olan bu kıssadır,bu ayettir, bu 
işarettir.   
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Rabbimiz, insanlara merhameti gereği her zaman çıkış yolları göstermiştir. Kavimlerin helakı da buna bir 
örnektir. Allah merhametini göstererek bu afetten insanları en az zararla kurtulması için, günah üzere 
ölmemeleri için, hem dünya hem ahiret sadetleri için uyarılarda bulunmuştur. O Rahim oluşunun 
tecellisidir.   

İnsanı insan yapan, izzet ve şerefi, yine bu yönlendirme, verdiği akıl ve irade ile gerçekleşir. İnsan bunlara 
uyarak izzet ve şerefli olur. Aklını, hurafe ve batıl inançlarla örtenler, sahte koruyucu ve ilahlar edinenler, 
Allah’ın sebeplerine değil de, batıla sarılacaklardır.   

Allah’ın sünnetinde, yasasında değişme olmadığından böyle yapan merhametten de mahrum 
kalacaktır. Yani, Allah’ın yasalarına uyun ki, Allah’ın merhametinden nasiptar olasınız, izzetinizi koruyasınız. 
Allah’ın yasaları ile savaşırsanız, hem Allah’ın merhametinden uzak olursunuz hem de izzetinizi 
kaybedersiniz.   

Bakın Araf suresi 79 de Hz. Salih ile şöyle bir ifade var :  

Hikmet ve saygı ile uyaranları, eleştirenleri, lütfen dikkate alalım, onlara vatan haini gözüyle bakıp, 
düşmanlık beslemeyelim.  

Gelecek ile alakalı, insanları uyaran, hikmetle uyaran, sevgi ve merhamet ile uyaran insanların bu 
uyarıları, eleştirileri her zaman dikkate alınmak zorundadır. Onları düşman olarak görüp, o diyardan 
uzaklaştırmaya çalışmak, onları recm etmek, taşlamak, gördüğünüz gibi helak olan kavimlerin ahlakıdır.   

Aziz isminin Rahim ile birlikte gelmesi hayli anlamlıdır. O çok üstündür, üstünlüğü sonsuz ve mutlaktır. Fakat 
böylesine üstün olmasına rağmen yine de kullarından rahmetini esirgemez. Üstün olduğu kadar da 
rahmet ve merhamet sahibidir.  

Bütün geldiği yerde Aziz önce Rahim sonra gelmiştir. Bu, üstünlüğünün bir delilinin de rahmeti olduğunu 
ifade eder. Bu şekilde gelmesinde verilmek istenen mesaj şudur: Ey Mekke okulunun kahır sıfatında 
okuyan mü’minler! Allah’ın Aziz ve Rahim olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın. 

Burada Aziz ve Rahim esmaları birbirlerini tamamlayacak şekilde kullanılmıştır. Aziz, izzet demek iken, zıddı 
zelildir. Allah neden azizdir? Çünkü  Rahim dir’de ondan. O zaman, merhametsiz insan, izzetini kaybeden 
insandır. O yüzden “senin Rabbin” Senin Rabbin demesi. Bu esmaların bize bakan yönünü işaret ediyor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 K u r ’ a n - I  K e r i m  M e a l i                                                     S a y f a  | 94 

 

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
(Şuara 26/160) 

	َۚنی۪لَسْرُمْلا ٍۨطُول ُمَْوق َْتبَّذَك
 

Lut’un kavmi resullerini yalandı.  

Buradaki “mursel” kelimesi, resul diye meallendirdiğimiz, “irsal” kökünden türemiş olup, “gönderilmişler” 
anlamındadır.   

Yine “ irsal “kökünden türemiş olan “ ersele” fiili, öznesi Allah olmak üzere “ resuller gönderen, bulut 
gönderen, rüzgar gönderen” şeklinde Kur’an’da birçok yerde kullanılmıştır.   

Bu kök nedeniyle “el murselin” kelimesi, “ Allah tarafırdan gönderilen herşey”dir. AYetlerde olabilir, 
resullerde olabilir, işaret-deliller de olabilir, bulutta olabilir, rüzgarda olabilir.  

Bu mana, “mursel”, gönderilen her ayet, alamet,işareti kapsar. Lut’un kavmi, gönderilen bütün ayetleri, 
işaretleri, resulleri, elçileri hepsini yalanlamışlar.   

Hz.Lut, havza şehirlerine gönderilmiş. O yüzden, Semud kavmi, Ad kavmi, Eyke ashabı,Tuba kavmi gibi bir 
isim kullanmıyor Rabbimiz, Lut’un kavmi diyor. Lut’un kavminin 5 tane ismi var. Allah, bu 5 ismi saymamış, 
sadece onların hepsine Lut’un kavmi demesi bile muazzam beşer üstü bir inceliktir. Yani Sodom, Gomoro 
gibi birçok isim sayabilirdi. Nuh’un kavmi de aynı. İkisi de aynı bölgeye giden resuller.  

Bunun delili Tevbe suresi 70 :  

Bakın burada olduğu gibi Nuh’un kavmi demiyor, Ad ve Semud diyor. Peki bu alt üst olan şehirlerin Lut’un 
kavmi olduğunun delili varmı?  

Lut kavmi, M.Ö. 1900 lü yıllara kadar, varlığını sürdürmüş kadim bir kavimdi. Kavmin yaşadığı yerin bugün, 
Kızıldenizin kuzeyinde, Ürdün-Filistin sınırında, Lut gölü yakınlarında olduğu, arkeolojik kazılarla tespit 
edilmiştir. Bu kavim, beş havza şehirden oluşmaktadır. Sodom, Gomora, Eski Ahid’in tevkin kitabında sözü 
edilen havza şehirden iki tanesidir.   

Tekvin bölümü 12 ve 13’ü. “ Abram, kenan diyarında oturdu. (Lut ve Hz. İbrahim, keldanilerin içinden 
çıkıyor, biri kenan diyarına gidiyor, bugünkü Kudüs’e, diğeri de hemen onun karşısındaki Lut’gölünün lisan 
denen kısmına yerleşiyor) Ve Lut havza şehirlerinde (bakın şehrinde demiyor,şehirlerinde diyor) oturdu. Ve 
Sodom’a doğru cadır kurardı. Ve  Sodom halkı,  kötü ve Rabbe karşı çok günahkardı “ şeklinde bir ifade 
var.  
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Lut gölünün, güney doğusundaki “el lisan” yarımadasının güneyinde, sığ suların altında kaldığı tahmin 
edilmetedir.   

Kitab-ı Mukaddes’te geçen diğer şehirlerin adı, Advah, Tiseboin ve Tısauar’dır. Arkeolojik bulgular 
bölgenin orta tunç çağında M.Ö. 2000 veya daha eski zamanlarda ekilebilir olduğu ve bölgede tarım 
yapıldığına dair buluntular ulaştırıyor, bize. Yani orada, çok güzel, cennetvari bir ortam vardı. Hem 
yeşillikti, ormanlıktı, hemde ekilebilir,  tatlı su kaynakları vardı. Fakat bu volkanik hareketlerden dolayı o 
göl , ölü bir göle dönüştü. Tuz oranı arttı, içindeki asit oranı arttı. O yüzden balık bile yetişmiyor.   

Genç ibrahim’in sorgulamalarından, keldanilerin içinde , Nemrut’un kavminde,  etkilenen ilk kişi sadece 
Hz. Lut.  

Hz. Lut,yetiştiği Sodom ve Gomora’nın yer aldğı bu siddim vadisi denilen Lut gölü tarafına geri 
gönderildiğini düşünüyoruz.   

Yani Hz.Lut, o bölgeden çıkıyor, Hz. İbrahim ile tanışıyor, Hz. İbrahim ile tanıştıktan sonra, Hz. İbrahim ile 
birlikte Resul olarak seçilip, biri Kudüs’e, diğeri Lut gölünün etrafındaki havza şehirlere resul olarak 
gönderildiğini düşünüyoruz.   

 Fakat klasik tefsirlerde, Hz. Lut ile Hz. İbrahim’in akraba oldukları yazılmaktadır. Biz bu kanatta değiliz. 
Bunun delili de okuyacağı inşallah.  

Kur’an’da ve Kitab-ı Mukaddes’te , sözü edilen bölgedeki felaketin, bölgenin jeolojik yapısının tamamiyle 
değiştiren deprem sırasında kükürt ve ateşin etkisiyle yeraltındaki petrol ve doğalgaz kaynaklarının 
parlayarak yanması sonucunda bu kavimlerin yok olması, o bölgenin tektonik bir harekele çökmesi ile 
anlıyoruz.  

Sodom kentinin adı, denizin güneyindeki o Sodom Dağın’dan gelmektedir. Bu bölge aynı zamanda 
ticaret kervanlarının da uğrak yeriydi. Bunu Hicr 76 şöyle ifade ediyor :  

. Lut’un yaşadığı bölge, yol 
üzerinde idi.   

Lut gölü, deniz seviyesinden tam 794 metre çukurda. Lut gölünün lisan adı verilen ucunda bir fay hattı 
ikiye ayrıldı. Karanın uzantısı olan parçanın yaklaşık 40 metre çöktüğü, fay hattının kuzey uçundaki 
derinliğin ise yüzlerce metreye ulaştığı bugün tespit edildi. Kızıldeniz’in iki tane çatalı varya, Bu iki çatalın 
altındaki çatalın uçundan bir fay hattı yukarı doğru çıkıyor. Bu fay hattının yolu üzerinde Lut gölü var. Tam 
filistin -kudüs hizasında. Buradaki fay hattının kırılması ile göl oluşmuş. Zamanında daha eskiden orada bir 
deprem olmuş. Bir çukurluk oluşmuş, çukurluğa su dolmuş ve Lut gölü burada oluşmuş. Bu ikinci deprem. 
Yani o gölün kuzey ucundaki , lisan denilen burnun tekrar çökmesi. Ve tabiri caizse oradakierin diri diri 
gömülmesi söz konusu. Geniş bir alanın bir anda çöktüğünü düşünün.   

Yok olan kavmin, çöken bu tabaka üzerinde yaşadığı düşünülmektedir. Şehrin bulunduğu havzanın derin 
yarıklarla çatlayıp, bölge içe çökmüş ve yaşam alanı yok olmuştur. Bunu Kur’an’ı Kerim’de anlatılan 85 
ayette okuyacağız.  

Bunlarla Lut kelimesi Kur’an’da 27 defa geçiyor, bu kıssada 16 farklı surede bilgiler ayrıntılı olarak verilmiştir. 
Tabiiki şuara suresi atlamalı ve özet bir üsluba sahip olduğu için , Hz. Lut’un yaşamını bu süre tam olarak 
vermemektedir.   
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(Şuara 26/161) 

	َۚنُوقََّتت ََالا ٌطُول ْمُھوَُخا ْمَُھل َلَاق ْذِا
 

Onların kardeşi Lut onlara: “ Siz takvalı olmayacak mısınız?demişti.  

Hani Lut, Hz. İbrahim’in akrabasıydı? Fakat ayetten anladığımız kadarıyla, Hz. Lut için o eşcinsel kavim ile 
bir kardeşlik bağı kurmuş.   

Ayetteki “kardeşleri” ifadesi, Lut’un kavmi, Resullerini yalanladı ayetinden dolayı, bu kardeşliği Hz. Lut’un 
diğer peygamberler ile olan, hani bir üstteki ayette dedik ya “ Lut’un kavmi resulleri yalanladı” diye, o 
zaman, onların kardeşi dediği zaman, resullerin kardeşi şeklinde tevil ediyorlar. Hz. Adem’den Hz. 
Muhammed’e kadar gelen bütün resuller kardeşti, şeklinde çok uzak bir teville bunu kurtarmaya 
çalışıyorlar.   

“Onların kardeşi” , yani o halkın içinden çıkan bir insan. Ve buna iman ve misyon kardeşliği gibi bir tevil 
getiriyorlar. Fakat bu tevili, ne hikmetse Hud peygamber için yapmıyorlar. Aynı ifade Hz. Hud için de geldi. 
Nuh için yapmıyorlar.   

106. Ayette “ Onların kardeş Nuh, onlara dedi ki: Tamam bu onların 
kardeşi dediğine göre, bu onların içinden çıkmış,kendi kavmi.  

124. Ayett ise “ “ Onların kardeşi Hud, onlara dedi ki:  Hud’da o 
memleketten di diyorlar.   

Aynı ifade Hz. Salih için de A’raf 73’de kullanılıyor. “ Semud’a onların kardeşi Salih şöyle dedi:” Hepsine, 
bu kavmin içinden çıkmış resullerdi.  

Ama Lut’a gelince, bu eşcinsellikten dolayı herhalde, diyorlar, yok bu onunla akraba değiller, yabancı 
bir adam, gibi bir tevile ihtiyaç duyuyorlar.   

 Hz.Lut, Tevrat’ta, Terah’ın çocuklarından, Arran’ın oğlu ve İbrahim’in yeğeni 
olarak gösterildiği için, bütün müfessirler bu bilgiyi alıp kullanmışlar. Tevrat’tan gelen bir bilgidir. Kur’an’i 
bir referansı yok. Kur’an’da Hz. İbrahim ile Hz. Lut’un akraba olduğuna dair en  ufak bir ima bile yok. 
Gerekte yok, ihtiyaç ta yok.   

Görüldüğü gibi bu resullerin kendi kavimlerine gittiğini söyledikten sonra, Hz. Lut için aslında diğer resullerle 
olan iman kardeşliği tevilini yapmak bizce uzak bir ihtimaldir.  

Buradaki “ehûhum” kelimesi ile Hz. Lut’un, köken itibari ile Lut kavmi ile bir bağının olduğu anlaşılmaktadır. 
Yani Hz. Lut’u , Lut kavmi çok iyi tanımaktadır, çocukluğundan itibaren. Bunu bilmeseler, onun emin bir 
resul olduğu söylemi havada kalır. Dışardan bir adam geldi, ben emin bir resulum, dedi. Nereden bilelim 
sen emin misin? Çoçukluğunu, gençliğini bilecekler ki, onun emin, güvenilir, yalan söylemeyen, dürüsbüt 
bir adam olduğuna kanaat getirsinler.   
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Müfessirlerin bu iddiayı dile getirmesinin bir sebebi de,  Hz. İbrahim’e inanıp, o bölgeye sonradan gelmesi. 
Fakat bunun bir öncesi olabilir, Hz. Yunus gibi bir yolculuk yapmış olabilir. Hz. Yunus’da kendi kavminden, 
o Asur’un Ninova şehrinden çıkıyor, bir daha geri geliyor.   

Hz. Lut’ta, kendi kavminin cinsel olarak yaptığı ahlaksızlıklardan, düzeltemeyince, kavmi terk etmiş, Mısır’a 
doğr gelmiş olabilir. Böyle bir ihtimal var. Çünkü onu muhacirlikle, tekrar tekrar geri göndermekle tehdit 
ediyorlar. Belki de bir sürgün hayatı yaşıyordu, Lut.   

 
 
 

(Şuara 26/162) 

ّنِا 	ٌۙنیَ۪ما ٌلوُسَر ْمَُكل ي۪
 

 
Muhakkak ki ben, sizin için emin bir resûlüm. 

Daha önce, Hz. Lut kavmini terk ettiğinde resul değildi.Sonradan Allah tarafından resul seçilip kavmine 
gönderilmiştir, o yüzden bu ifadeyi kullanıyor.   

Hz. Lut’un geçmişi kavmi tarafından bilinmeseydi, bu “ emin bir resulum” sıfatı havada kalan bir iddia 
olacaktı.   

(Şuara 26/163) 

 ِۚنُوعیَ۪طاَوَ ّٰ. اُوقَّتَاف
 
Öyleyse Allah’a karşı takvalı olun  ve bana tabii olun. 

Hz. Lut’un söylediği   

 İlk takva sakınma iken, ikinci takva Allah’ın elçisi 
olma baabında, gelen elçi ve habere uymanın önemi ni ifade ediyor.  
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(Şuara 26/164) 

	َۜنیَ۪ملَاعْلا ِّبَر ىٰلَع َّالِا َيِرَْجا ْنِا ٍۚرَْجا ْنِم ِھَْیلَع ْمُُكل�ـَْسا آَمَو
 

Ve ona karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine 
aittir.  

Bakın ! İnsanların, toplumun ve canlıların hayatını kurtarmak, ticari bir rant haline kesinlikle 
dönüştürülmemeli.   

Hz. Lut’un kavminin, ilk sakınma emri olan, maddi felaketin yaklaştığı haberine aldırılmamasının, en önemli 
sebebi, ahlaki bir helakın içinde olmalarıdır.   

Neden Hz. Lut’un kavmi, ona inanmadı? Gelecek olan felaketi umursama dı? Çünkü ahlaki bir helak 
içindeydiler.   

Bunu şuna benzetebiliriz: Bir yolun ucuna bir çığ düşmüş veya çığ düşme tehlikesi var. İki tane şoforümüz 
var. Bu iki şoförden birine diyoruz ki: “ Bak bu yoldan gitme kardeşim, ileride bir tehlike var,seni bekliyor. 
Ahlaklı, dürüst olan veya size güvenen, belki bu yolu tercih etmez, dünyevi menfatinden olsa bile. 
Tedbirini alır.  

Fakat ahlaksız olan, umursamaz olan, sorumsuz olan şoför, sizi hiç takmaz, oraya daha da süratlı girebilir. 
İşte Lut’un kavmi, bu ikinci şoförün örneğine çok benziyor. Hevasını ilah edindikleri için, zevk ve eğlence 
peşinde koştukları için, gayb ile gelecek ile ilgili haberleri umursamıyorlar. TAkvalı değiller. Takvalı olana 
ancak Kur’an’ı Kerim yol gösterebilir.   

Bunların ahlaksızlığı neymiş?  
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(Şuara 26/165) 

	َۙنیَ۪ملَاعْلا َنِم َناَرْكُّذلا َنُوْتَأَتا
 
Siz âlemlerden  erkeklere mi gidiyorsunuz ?  

Hz. Lut bu soruyu kadınlara sormuş olabilir mi? Hayır Kadınlar gitse erkeklere gider. Demek ki bu soruyu 
erkeklere soruyor. Bu ahlaksızlığı erkekler yapıyor. Buradaki “alemlerden” ifadesi insan topluluklarını ifade 
etmektedir. Bu ifade Allah için kullanılırsa, bütün yarattıkları anlamındadır. Buradaki “ ez zukrane” kelimesi, 
erkekler demektir. Bunu Araf suresinde şöyle okuyoruz. Vedud kavmine şöyle demişti :   

Burada biseksüel bir sapıklık var. Buradaki “müsrif” kelimesi, maddi ve manevi değerleri, fıtratı ifsad eden, 
haddi aşan bir kavim anlamındadır.   

Lut kavmi, maddi ve manevi bütün değerlerini, fıtratını ifsad etmiş, haddi aşmış bir kavimdi. O yüzden 
uyarıları kulak arkası yapıp önemsememiştir.   

İslam tarihi boyunca bu sapık ilişkilerin, homoseksüelliğin, biseksüelliğin, lezbiyenliğin, bu tür suçların cezası 
üzerinde bir ihtilaf yaşanmıştır. Ortaklık sağlanmamıştır. Mesela: uçurumdan atalım diyen olmuştur, diri diri 
gömelim diyen olmuştur, taşlayarak öldürelim diyen olmuştur veya zinadaki gibi 100 sopa vuralım şeklinde 
fetvalar verilmiştir. Peki Kur’an ne diyor bu konuda?  

Kur’an’ı Kerim’de zinanın cezası erkek olsun, kadın olsun 100 celdedir. Bunu Nur suresinin 2 nci ayetinden 
net bir şekilde okuyoruz.  

Erkek erkeğe ilişkiye verilen ceza ise Nisa suresi 15-16 da okuyoruz :   

Bu dört şahit nasıl olacak? Kamua açık alanlarda bu ahlaksızlığı yaparlarsa ancak dört şahit olur. Parkta 
, bahçede, caddede , küçük çocukların olduğu, gençlerin olduğu alanlarda bu ahlaksızlık yapılırsa 
ancak bu şahitlik olur. O zaman Kur’an’ı Kerim’in burada öngördüğü yasak, kamunun normları, ahlakı, 
toplumsal değerleri korumak. Evinde ne yapıyorsa yapsın çokda şey değil.  

Cehennemi istiyorsa dileyen bunu tercih eder. Ama siz kamuya açık alanda, şahitler huzurunda bu 
ahlaksızlığı yaparsanız bu cezai müeyyide gerektirir. Dört şahitle verilen ceza, toplumdan dışlanma ve 
tecrittir.   
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Bu ayette görüldüğü gibi, suça öngörülen ceza, faillere el ve dil ile yapılacak eziyettir. Eziyetin niteliği 
belirtilmediği için ceza şeklinin günün koşullarına göre kamu tarafından ayarlanması söz konusudur.   

Ayetten anlaşılan bu çirkin davranışın, toplumlardan silinmesi görevinin belli bir noktadan sonra 
şahıslardan ziyade kamuya ait olduğudur. Çünkü kamusal bir suç işliyor. Dolayısıyle bu aşırılığın ortadan 
kaldırılması için gerekli cabayı şahıslarla birlikte özellikle devlet göstermelidir.  

Fiziki yaptırımlarda bulunabilir, kanunsal değişiklikler yapabilir. Veya bu anormalliği gösteren insanlar 
tedavi edilebilir. Bu da toplumdan bir tedrictir. Belki bu insanların doğuştan bir rahatsızlığı olabilir, 
hormonal bir dengesizlik olabilir, bir hastalıktır belki.  

 
(Şuara 26/166) 

	َنُوداَع ٌمَْوق ُْمتَْنا َْلب ْۜمُكِجاَوَْزا ْنِم ْمُكُّبَر ْمَُكل ََقلَخ اَم َنوَُرَذتَو
 
 

Ve Rabbinizin sizin için yarattığı zevcelerinizi bırakıyorsunuz. Hayır,siz sınırı aşan bir 
kavimsiniz.  

 
(Şuara 26/167) 

	َنی۪جَرْخُمْلا َنِم ََّننوَُكَتل ُطُول َای َِھتَْنت َْمل ْنَِئل اُولَاق
 

Dediler ki:” Ey Lut! Eğer gerçekten vazgeçmezsen, mutlaka ihraç edilenlerden 
olacaksın.”  

Fıtri ihtiyaçlar bile evlilik akdi verilen yasal sorumluluklarla sınırlandırılıp, bu şekilde karşılanırken. Neslin 
devamını sağlamayan bu tür sapıklıklar, bireylere ve topluma zarar vermektedir. Allah, insan ilişkisinde 
Rabbimiz sınırlar koyar. Bu manevi sınırların önemi, insanları sağlıklı bir şekilde , huzurlu bir şekilde yaşaması 
içindir.  

Bu ilkelere uyulmadığında hayata azaba döner. Beşer insan olmayı beceremezse, güdülerinin esiri olur. 
Güdülerinin esiri olan beşer için, sosyal ilke ve yasalardan daha çok kendi zevk, heva ve hevesleri söz 
konusudur. Ve orman kanunları geçerlidir.  
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Özgürlük adı altında ahlaksızlık ve sapıklığı meşrulaştırmak aslında özgürlüğe saldırıdır. Bu tür sapıklığı 
yapanlar, özgürlüğü ve insan haklarını öne sürerek yaparlar, aslında kendilerinin yaptığı sapıklık özgürlüğe 
ve insan haklarına karşı saldırı.   

(Şuara 26/168) 

ّنِا َلَاق 	َۜنی۪لَاقْلا َنِم ْمُكِلََمعِل ي۪
 

(Hz. Lut) Deki ki: “ Muhakkak ki ben, sizin amellerinize buğz edenlerdenim.”  

Ayetteki inceliğe bakın. Ben sizlerden buğz edenlerdenim demiyor, sizin amellerinizden, günahınızdan, 
fiilinizden  buğz edenlerdenim diyor.   

Bu tür sapık bir adamla karşılaştığınız zaman, şahsı hedefe koymayın. O şahsin yaptığı o ahlaksızlığı hedefe 
koyun. Çok daha yapıcı, çok daha iletişime açık bir yöntemdir. Hz. Lut’tan öğrendiğimiz bu.  

Şahıslar ve onların cinsel tercihleri değil, topluma yansıması ile sonuçlanacak fikri ve zihinsel tahribatla 
ilgilenir bütün resuller. Onların izinden giden müminlerde böyle yapmalı.  

Hz. Lut, bu noktaya gelene kadar onlarla bayağı bir mücadele etmişti. Bakın bunu, Hz. Muhammed, Hz. 
Lut’un mücadelesini 3 farklı sureden alıyor, damıtıyor ve bir söz söylüyor. O söz, “ Sizden biri bir kötülük 
görürse, onu eliyle, gücü yetmiyorsa diliyle değiştirmeye çalışsın. Buna da gücü yetmiyorsa, kalben ona 
karşı buğz etsin.   

Hz. Lut, o ahlakızlığı önce eliyle düzeltmeye çalıştı, onu Hud 80 den okuyoruz. Lut dedi : 

Sonra konuşarak, diliyle ikna etmeye, düzeltmeye  çalışmış. Lut diyor ki:

Diyor ki: Ey kavmim! Bunu yapmayın, beni rezil rüsva etmeyin. Bunları benim kızlarım diye kavminin 
bayanlarını gösteriyor, onlar sizin için daha temizdir, daha uygundur diye onları ikna etmeye çalışıyor. 
Yani diliyle düzeltmeye çalışıyor. En son kalben, ben sizin yapdığınız şeylerden buğz edenlerdenim diyor 
ve mesafe koyuyor. Bunu yaptıktan sonra şöyle diyor : 
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(Şuara 26/169) 

	َنُولَمَْعی اَّمِم ي۪لَْھاَو ي۪نَِّجن ِّبَر
 

Rabbim! Beni ve ehlimi onların yaptıklarından kurtar.  

Kavmi sadece Hz. Lut’a inanmamakla kalmamış bir de doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar sözü 
gereği  ona eziyet etmiş, onu tekrar muhacir konumuna düşürmeye çalışmışlar.   

Hz. Lut’un ehlim, ailem dediği kişiler, ona inanan, ona güvenen, onunla birlikte bir yola çıkmayı göze alan 
herkes onun ehli olmuş oluyor.   

 
(Şuara 26/170) 

َُھلَْھاَوُ هَانْیََّجَنف 	َۙنی۪عَمَْجا ٓ
 

Bunun üzerine Biz de onu ve tüm ehlini kurtardık.  

Hz. Lut ve kavmi tarafından o bölgede gerçekleşecek doğa l afet ve felaket Hz. Lut tarafından önceden 
onlara bildirilmiştir. Bakın, o iki resul geliyor ya. Felaketin sabah olacağını söylüyor. Sabahta çok yakın 
değil mi diyor. Ondan önce Hz.Lut’un  bir bilgisi var. Kavmini uyarmış fakat zamanını bilmiyor. Zamanını 
da gelen iki elçi melek bildiriyor.   

Bunu nereden okuyoruz?  

( Yani o Lut’a gelecek olan doğal afetin ertelenmesi, geçiktirilmesi, iptal 
edilmesinden vazgeç. Çünkü Allah’ın böyle bir yasası yoktur. Fizik kanunları gereği, şartlar uygun olduğu 
zaman, orada bir deprem olur.)  

 (çünkü yasalara bağlı, ister üzerinde insan yaşasın, ister yaşamasın o zaman o olay olacak. 
Düşünün Lut kavminin hepsi bir anda iman etti. Yine de geri çevrilemez. Sadece o bölgeden çıkarlar , 
hiçbiri ölmez)

Aslında Allah’ın tabiata koyduğu yasalar sonucu olan tüm afetler, fizik kuralları ve şartlar değişmedikce, 
bir anda ortadan kalkmaz, bir anda da oluşmaz. Azap önceden vaadedilmiştir. Sadece afetin zamanı 
bilinmemektedir. Onu kamer 36 dan şöyle okuyoruz:  
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Ilk etapta felaketin geleceğine dair kesin bir ret yerine kuşkuyla yaklaşım söz konusu, ikinci merhalede 
yani felaket gelmeyince , Hz. Lut burada bir zaman belirtmiyor çünkü kendisi de zamanı bilmiyor, bu sefer 
o kuşkular bir anda alaya dönüşüyor. Onu şöyle okuyoruz:  

“Bunun üzerine Lut’un kavminin cevabı :

Burada Lut, Rabbim sen bir vaatte bulundun, bende bunu kavmime ilettim, fakat bu kavim bana 
inanmadı, bana güvenmedi, hatta benimle de alay etmeye başladılar, sen bana yardım et.   

Görüldüğü gibi, azabın ne zaman olacağı belli olmadığı, Allah’ın gönderdiği resuller, Hz. Lut’a 
gelmedikleri için , Hz. Lut onlara vaad edilen azabın tam olarak saatini veremiyor.   

Resuller geldiler :  

“ (Resuller şöyle dediler: 

(çünkü geri dönerse,afet, müslüman, gayri müslim, hristiyan, ateist, putperest tanımaz, iyi insan, kötü 
insana bakmaz.Afet geldi mi, öldürür. O yüzden icinizden biri oraya geri dönmesin. A ben birşey unuttum 
diye geri dönersen, istediğin kadar Hz. Lut’a iman et, Allah’ın yasaları belli. Allah’ın yasaları taraf tutmaz, 
inanan inanmayana bakmaz. Yasalara uyan yaşar, uymayan yaşayamaz) .

Hz. Lut ve yanındakiler, her ne kadar ALlah’a iman etseler de ahlaksızlıkları yapmasalar da afetin içinde 
kalmaları veya bir şekilde oradan çıkamamaları sonuçunda afetin, inanan inanmayan, namuzlu 
namussuz, ahlaklı ahlaksız gibi bir ayrım yapmayacağını, bu resuller, hem Hz. İbrahim’e öğretiyor, hem 
Hz. Lut’a öğretiyor. Hem de bize öğretiyor.   

(Şuara 26/171) 

 َۚنی۪رِبَاغْلا يِف اًزوُجَع َّالِا

Geride kalan ihtiyar kadın hariç.  

Bu kadın, Hz. Lut’un eşi. Sana inananları,aileni al çık, gece yürü, uzaklaş bu bölgeden. Ama o ihtiyar kadın 
var ya, ona haber verme.  

Buradaki “ acuz” acize düşmüş ihtiyar için kullanılıyor, türkcede kocamak manasına gelmektedir. 
Ayetlere bakıldığında, genelde Hz. Lut’a bayanların iman ettiği görülüyor.   
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(Şuara 26/172) 

	َۚنی۪رَخْٰالا َانْرََّمد َُّمث

Sonra diğerlerini dumura uğrattık.  

Dumura uğratmak, yerle bir etmek anlamına gelmektedir. Kamer 38-39 bu konuyu şöyle anlatıyor:  

Ayetten anlaşıldığı üzere, bu kavim önceden uyarılmış. Bu hakikat bir  sonraki ayette şöyle ifade ediliyor.   

(Şuara 26/173) 

	َنیَ۪رذْنُمْلا ُرَطَم َءآََسف ۚاًرَطَم ْمِھَْیلَع َانْرَطَْماَو

Ve onların üzerine yağmur yağdırdık. Artık ne kötüdür uyarılanların yağmuru!  

Bir bilim adamı düşünün. Size bazı tavsiyelerde bulunuyor. Diyor ki: İçki içme, uyuşturucu kullanma, şeker 
yeme. Sen eğer sorumsuz,takvasız , umursamaz bir adam isen, bu uyarıları dikkate almazsın. Uyarıları 
dikkate almama sonucunda, helak olursun.  

(Şuara 26/174) 

ًَةیَٰال َكِلٰذ ي۪ف َّنِا 	َنی۪نِمْؤُم ْمُھَُرثَْكا َناَك اَمَو ۜ
 

Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet vardır. Ve onların çoğu inanmadılar.  

Doğa olayları ile kitlesel yok oluşlar, Kur’an’da çok detaylı farklı örnekler üzerinden anlatılmıştır. Bir kavmi 
yok eden unsurlar, diğer bir kavim için tekrarlanmamıştır. Mesela, Kur’an’da tufan ve sel ile helak olan 
başka bir kavim anlatılmaz, çünkü Nuh tufanı olduğu için, gerek yok. Hepsinde bir ayet var, bir işaret var, 
bir delil var. Ad’ı fırtına yok etmiştir, Semud’u volkanik  patlama, Lut’u tektonik çökme, Eyke ‘yi ise 
karagünün gölgesi ifade ediyor.  
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(Şuara 26/175) 

	ُ۟می۪حَّرلا ُزیَ۪زعْلا َوَُھل َكَّبَر َّنِاَو
 

Ve muhakkak ki senin Rabbin, elbette Aziz’dir, Rahim’dir.   

İnsanların manevi hastalıklara, tabii afetlere veya savaşlarla zelil olmamasına engel olmak, Rahim 
esmasından Aziz esmasından tecelli almakla mümkündür. Ben eğer, insanların toplu olarak helak 
olmalarına maddi veya manevi engel oluyorsam, ben Aziz ve Rahim esmasından en fazla tecelli 
alanlardan biri olurum.   

Aziz isminin Rahim ile birlikte gelmesi hayli anlamlıdır. O çok üstündür, üstünlüğü sonsuz ve mutlaktır. Fakat 
böylesine üstün olmasına rağmen yine de kullarından rahmetini esirgemez. Üstün olduğu kadar da 
rahmet ve merhamet sahibidir.  

Bütün geldiği yerde Aziz önce Rahim sonra gelmiştir. Bu, üstünlüğünün bir delilinin de rahmeti olduğunu 
ifade eder. Bu şekilde gelmesinde verilmek istenen mesaj şudur: Ey Mekke okulunun kahır sıfatında 
okuyan mü’minler! Allah’ın Aziz ve Rahim olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın. 

Burada Aziz ve Rahim esmaları birbirlerini tamamlayacak şekilde kullanılmıştır. Aziz, izzet demek iken, zıddı 
zelildir. Allah neden azizdir? Çünkü  Rahim dir’de ondan. O zaman, merhametsiz insan, izzetini kaybeden 
insandır. O yüzden “senin Rabbin” Senin Rabbin demesi. Bu esmaların bize bakan yönünü işaret ediyor.  

(Şuara 26/176) 

	َۚنی۪لَسْرُمْلا ِةَكْی�ـْل ُباَحَْصا َبَّذَك
 

Eyke ashâbı resûlleri yalanladı.  
 
Diğer kavimlerin yaptıklarını Eyke ashabıda yapmaktadır. Aynı hataya onlarda düşüyorlar. Buradaki “ey
ke” kelimesi, ağaçarı çok sık olan ormanlık bölge anlamına gelmektedir. 
 
Her bölgenin kendine has bir isimlendirmesi var, kendine has özellikler var.Kimi deniz seviyesinden aşağı
da yaşamış, kimisi ormanlık bölgede yaşamış, kimisi fay hattı üzerinde yaşamış,  kimisi okyanusun dibind
e yaşamış,o yüzden helak olma şekilleri de farklı farklı , Rabbimizden böyle bunları seçerek bize sunuyor.
   
 
Ayrıca Eyke’nin Tebuk’un eski ismi olduğunu söyleyen müfessirlerimizde vardır. Ashabul Eyke, bu ayettek
i  kullanım,  
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Hz. Şuayip’in kendilerine resul olarak gönderildiği medyen halkıdır. Ashabul Eyke ve medyen. İkiside aynı
. Peki neden böyle isimlendirme farkı olmuş, Mesela A’raf suresinde farklı bir isimlendirme, burada farklı 
bir isimlendirme.  
 
İkisine deHz.  Şuayıp gidiyor, ikisine de benzer şeyler söylüyor.Bunun sebebi, Medyen o bölgenin genel a
dı iken, Eyke o bölgede yaşayan bir kavmin ismidir.  
 
Medyen topraklarının sınırları, Hicaz’ın kuzeybatısından, kızıldenizin doğu sahiline, güney filistine ve sina y
arımadasının bir bölümüne kadar uzanan kavşak bir bölgede yer alıyor.   
 
Medyenliler, ağırlıkla bu kavşak bölgenin getirdiği avantaj sonucunda, ticaretle uğraşan  tüccarlar. Onl
arın yerleşim merkezleri, Yemin ile Suriye’yi,İran körfezi ile Mısır’ı birleştiren uluslararası ticaret yolu üzerind
e bulunuyor.   
 
(Şuara 26/177) 

	َۚنُوقََّتت ََالا ٌبَْیعُش ْمَُھل َلَاق ْذِا
 

 
Şuayp onlara :” Siz takvalı olmayacak mısınız?” demişti.  
 
Bakın ilk takva,ilk sakınma. Allah’a karşı takva değil, sizi yaratana karşı takva değil.   Kur’an’ı Kerim, bu s
urenin dışında, Araf suresi,Hud Suresi, Ankebut suresinde Hz. Şuayibin Medyen bölgesinde Eyke kavmi ile
 mücadelesini ayeti kerimelerle bize anlatıyor.   
 
İlk takva emri, elçinin getirdiği afet haberine karşı bir sorumluluk bilinciyle hareket etme olarak,  bir tavsiy
e olarak okuyoruz.  
 
(Şuara 26/178) 

ّنِا 	ٌۙنیَ۪ما ٌلوُسَر ْمَُكل ي۪
 
Muhakkak ki ben, sizin için emin bir resûlüm. 
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(Şuara 26/179) 

	ِۚنُوعیَ۪طاَوَ ّٰ. اُوقَّتَاف
 

 
Öyleyse Allah’a karşı takvalı olun. Ve bana tabi olun.   
 
2 nci takva talebi de afeti yasalara bağlayan, kadiri mutlak olan Allah’a karşı takvalı olmak, yani inançs
al sorumluluklarını yerine getirme bilincidir.   
 
 
 
(Şuara 26/180) 

	َۜنیَ۪ملَاعْلا ِّبَر ىٰلَع َّالِا َيِرَْجا ْنِا ٍۚرَْجا ْنِم ِھَْیلَع ْمُُكل�ـَْسا آَمَو
 

 
Ve ona karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine a
ittir.   
 
Hz. Şuayp bana tabii olun, bunun için sizden bir ücret istemiyorum, benim ücretim alemlerin Rabbine ait
tir diyor.  
  
İnsanların inançları, maddi ve manevi hassasiyetleri, korku ve kaygıları üzerinden kesinlikle maddi bir kaz
anç, rant elde edilemez. Zira bu çok suistimale açık bir alan.  
 
Hz. Şuayp, tüccar eykelileri, yaşadıkları bölgeyi bekleyen afetle alakalı uyarıyor, bu uyarıyı dikkate alma
malarının sebebi, bu halkın ticaret üzerinden haksız kazanç elde etmesidir. 
 
Yani bu halk hırsız. Yolsuzluk yapıyor, ticaretine hile karıştırıyor.  
 
O yüzden o bölgeyi terketmek istemiyorlar. Günahları, aslında o bölgeyi terketmeme sebepleri. Eğer m
uttaki, dürüst, imanlı kimseler olsalar, 
o bölgeyi terk edecekler ve o bölgeyi vuracak olan afetten kurtulacaklar.  
  
Hz. Şuayip diyor ki :  
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(Şuara 26/181) 

	َۚنی۪رِسْخُمْلا َنِم اُونوَُكت َالَو َلْیَكْلا اُوفَْوا
 
Ölçüyü ifa edin! Ve muhsirinden olmayın.   
 
Buradaki “muhsirin” kelimesi, eksiltmek,  düşük göstermek anlamına gelmektedir. Kelimenin temeli, kusur
 ve hüsran. Yani sermayenin azalması, batmak, zarar ve ziyana uğramaktır.  
 
Aslında buradaki kayma sadece terazi ve metre ile ölçü aletlerinde olan bir kayma değil, tasavvurdaki 
kayma. Bizim tasavvurumuz, aklımız, düşüncemiz kayarsa, tartımız kayar. Önemli olan tartıdaki o hile de
ğil, tartıdaki hileye sebep olan tasavvurdaki kayma. Oraya nişan almak lazım.  
 
Yani ölçüyü iyi ifa edin, düzgün bir şekilde bunu yapın. Ve muhsirinlerden olmayın, yani kendinize yontm
ayın.   
Yanlışın kaynağı, ölçüde değil, ölçendedir. Bunu günümüzde de yaşıyoruz. Depremde, ince ve eksik de
mir kullanmak, maliyeti düşürecek şekilde kaçak kat çıkmak, statiği hesaba almamak vs. Kur’an’ın veyl 
olsun dediği,   lanet olsun dediği, muhsirin olup ölçüyü hakkıyla ifa etmemektir. Eksiltmeyin. Ölçüyü ifa e
derken tam yapın.  
 
Çözüm nedir? Çözüm alttaki ayette :  
 
(Şuara 26/182) 

	ِۚمیَ۪قتْسُمْلا ِساَطْسِقْلاِب اُونِزَو
 
İstikamet üzere olanların kıstası ile tartın.  
 
İstikamet üzere olanların bir referansı var. O referans noktasına göre değerlendirin, yapın, ölçün, biçin.   
 
Tartın dediğimiz “ vezin” ifadesi, bir şeyi bir sabite ile karşılaştırmaktır. Tartmak, kıyaslamak manasına gel
mektedir. İstikamet üzere olanların değer yargıları, referans noktaları, ilkeleri ile kıyaslamanın değeri ve ö
nemi vurgulanıyor. İstikamet üzere olanların değer yargıları ile belirlenmiş evrensel ilkelerle siz bu binanın 
statiğini hesaplamazsanız, gelecek olan afetten bu bina sizi korumaz. 
Sen orada muhsirin olursan, kendi çıkarın için eksiltirsen menfaatin için, o zaman helak seni de bulur.  
 
“ Kıst” genellikle adalet diye meallendiriliyor, fakat tama olarak adalet demek değildir. Çünkü adalet bi
rebir karşılık, denge, eşitlik demek iken, kıst kelimesi nasip, hakedilmişlik olan payıda içine alan daha ge
nel bir kavramdır. Adalet zaten arapçadır ve Kur’an’da yer alır. Kıst başka birşey, adalet başka birşey.  
 
Adalet bazen gizli olabilir. Kıst, açıkca olmak zorundadır. Ortaya koymak, göstermek zorundasın. Aşağıd
aki ayette “kıst”ın ne olduğu açıklanmaktadır.  
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(Şuara 26/183) 

َیَْشا َساَّنلا اوُسَخَْبت َالَو 	َۚنی۪دِسْفُم ِضَْرْالا يِف اَْوثَْعت َالَو ْمُھَءآ
 
İnsanların hak ettiği şeylerden kısmayın ve yeryüzünde fesat çıkararak bozgunculuk y
apmayın!  
 
İnsan kendi menfaati için satırı kendine doğru çevirir ve sürekli kendine yontarsa, karşısındakinin hakkını 
kısmış oluyor ve bu fesata, bozgunculuğa sebep oluyor.  
 
Allah, başkalarının zaafından istifade edip fırsatcılık yapanları sevmez.   
 

  
 
Bencillik duygusu, kendimizi korumak için geliştirdiğimiz beşeri bir güdüdür. 
 
Adam bencillik yaparken, ya başkasının hakkına girdiğinin farkında olur ya da farkında olmaz.  
 
Kendi hakkımız söz konusu olduğunda kılı kırk yararcasına hassas davranmamız. Ama başkasının hakkı s
öz konusu olunca aynı hassasiyeti göstermememiz. İşte mutaffifin suresindeki ifade bunu anlatmaktadır.  
  
İşte Kur’an, bu terbiyeyi insanlara vererek, başkalarının hakkının daen az kendi hakkımız kadar önemli ol
duğunu sürekli bize telkin eder.   
Kendimizi başkalarının yerine koyarak, empati yaparak, adil olmamız gerektiği Kur’an’ı Kerim’de sürekli 
emredilir.  
 
Bu yapılmazsa, iktisadi ve sosyal hayatın fesada uğrayacağı ve bunu bozgunculuk olarak nitelediğini a
yetler bize hatırlatıyor. Yeryüzünde fesat çıkarmayın. Bunu bize Hz. Şuayp Eyke ile yaptığı diyalog üzerin
den bize anlatıyor 
 

 
(Şuara 26/184) 

	َۜنی۪لََّوْالاَ ةَّلِبِجْلاَو ْمَُكَقلَخ ي۪ذَّلا اُوقَّتاَو
 

 
Ve sizi ve evvelki nesilleri yaratana karşı takvalı olun!  
 
İlkönce maddi saknma, sonra sizi ve sizin atalarınızı, evvelki nesillerinizi yaratana karşı takvalı olun. Yarat
an, bizim içimizdeki menfaatciliği, fırsatcılığı bilmekte ve bunları doğru yönlendirmek için bize bazı öner
melerde bulunmaktadır. Bunları okuyacağız :  
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(Şuara 26/185) 

ُلَاق 	َۙنی۪رَّحَسُمْلا َنِم َتَْنا آَمَّنِا اوٓ
 

 
Dediler ki : “Sen sadece büyülenmişsin.”  
 
(Şuara 26/186) 

	َۚنی۪بِذاَكْلا َنَِمل َكُّنَُظن ْنِاَو َاُنْلثِم ٌرََشب َّالِا َتَْنا آَمَو
 

 
Ve sen, bizim gibi bir beşerden başka birşey değilsin. Ve biz, seni mutlaka yalancılard
an zannediyoruz.  
 
Yani bir mucizen yok, bir olağanüstülüğünyok. Bize bir mucize göstermedin. Biz senin dediğine niye 
inanalım, gibi bir tavır sergiliyorlar. 
 
İktisadi ve sosyal adalet talepleri, menfaatciler tarafından normal dışı gösterilerek bertaraf edilmeye 
çalışılır. Her zamanda böyledir. 
 
Siz normal olan bir adalet talebinde bulunuyorsunuz. O size anormallikle karşılıyor. Bu dönemde yemeyen 
mi var, bu devirde rüşvet almayan mı var, daha öncekiler yemedi mi? Yine en az yiyen bunlar gibi sözler 
ederek, büyülenmişsin, normal birisin ve sadece yalancısın, beşersin diyorlar. 
 
Resullerin hak çağrılarına karşı çıkıp onlardan beşer üstü mucizeler beklemek kesinlikle dürüst, erdemli 
muttakilerin davranışı değildir. 
 
Beşer diyor ki : “ Yalan söyleme”. Sen diyorsun ki : “ Ayı parçalamadıkca ben sana inanmayacağım.” 
 
Neden bunu diyor sizce? 
 
Çünkü dürüst bir adam değil. Erdemli bir adam değil. O yüzden mucize bekliyor. Resullerden mucize 
beklentisi, olağanüstü şeyler beklentisi erdemli dürüst insanların beklentisi değildir. 
 
Dürüst olsa der ki: “ Doğru söylüyorsun, ben yalan söylememeliyim,zina yanmamayalım.” Mucizeye ne 
gerek var. Sen doğruyu söylüyorsun zaten. Bunun karı benim lehime. 
 
Bunun doğruluğu hakkında ben bir araştırmaya girermiyim? Ayetteki “zan”, felaket haberine karşı 
duyulan ilk şüpheye işarettir ve ispat istenmektedir. Mucize ve beşer talebide bunu doğrulamaktadır. Ve 
Hz. Şuayib’e diyorlar : 
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(Şuara 26/187) 

	َۜنی۪قِداَّصلا َنِم َتْنُك ْنِا ِءآَمَّسلا َنِم ًافَسِك َانَْیلَع ْطِقَْسَاف
 

 
Öyleyse eğer, sâdıklardan isen üzerimize gökyüzünden bir parça düşür!  
 
Ayette “ Eğer sözüne sadık isen” diye  bir kullanım yapılmışsa, bundan Hz. Şuayip’in, dilimizde de çok kul
landığımız,“işte bunu bunu yapmayın başımıza taş yağacak.” gibi, buna benzer bir söz kullandığını anla
yabiliyoruz.   

 
(Şuara 26/188) 

ّبَر َلَاق 	َنُولَمَْعت اَمِب َُملَْعا ي۪ٓ
 
(Hz. Şuayip) Dedi ki: “ Rabbim, sizin yaptıklarınızı çok iyi bilir.”  
 
Yaptıkları ameller yüzünden bunu haketmelerinden bahsetmektedir.  
 
Yani siz bunu yapmasaydınız, benim sözümü dinleyecektiniz, bu bölgeyi terk ederecektik ve o kara gün
ün azabına kimse uğramayacaktı. Herkes kurtulacaktı, anlatım bu.  Hz. Şuayib’in, maddi ve manevi öne
m taşıyan helak haberine kayıtsız kalmaları, kulaklarını tıkamalarının tek sebebi, onların ahlaki bir sorun y
aşamalarıdır.   
 
Rabbimiz, hak edene hidayeti verir, haketmeyene hidayet vermez.Bu adamlar,o bölgeden kurtulup, sa
ğlıklı bir yaşam sürdürmeyi hak etmiyorlar zaten. Geçmiş yaşamlarından dolayı. 
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(Şuara 26/189) 

	ٍمی۪ظَع ٍمَْوی َبَاذَع َناَكُ ھَّنِا ِۜةَّلُّظلا ِمَْوی ُبَاذَع ْمَُھذََخَافُ هُوبَّذََكف
 

 
Bu yüzden onu yalanladılar. Böylece,“ gölge gününün azabı” onları aldı. Muhakkak ki
 o, azim günün azabıydı.  
 
Ahlaksız, hırsız, sürekli kendilerine yonttukları ve yolsuzluk yaptıkları  için Resul’ün getirdiği uyarıyı yalanlad
ılar. Böylece gölge günün azabı onları aldı. Dürüst olsalardı, tartı da hile yapmasalardı, gölge günün az
abına uğramayacaklardı. Gölge günün azabı yine gelirdi, fakat onlar buna maruz kalmazdı.   
 
“Gölge günün azabı”nın ne oduğuna dair bilgiyi biz A’raf suresi ve Hud suresinde yine Hz. Şuayip ve Eyk
e kavmi ile anlatımlardan öğreniyoruz. O ayetler;  
 

 
Demek ki Eyke’liler bir depremle sarsılıp helak olmuşlar.  
 

 
Bunlar Semud kavminin helakına çok benziyor.Kendi diyarlarında diz üstü çöküp kaldılar, bu da Semud 
kavmine çok benziyor.   
 
Medyem kavmi de Semud kavmi de Allah’ın rahmetinden uzaklaştırılmadı mı.. Medyen ve semud birlikt
e sayılmış. Ad sayılmamış, nuh kavmi sayılmamış. Çünkü ortak bir sona doğru gidiyorlar.   
 
Bu kadar bilgiden sonra,“ gölge günün azabı, kara günün azabı” nın ne olduğu hakkında, tabiat kitabı
na bakmamız lazım. Daha önce yaşanmış bir örnekliği varmı?  
 
O örneklik üzerinden bunun ne olduğunu anlayıp, gerekli dersi çıkaracağız.   
 
Dünyada, büyük göktaşlarının çarpması sık rastlanan bir olay değil.  
 
Büyük göktaşı, meteordan farklıdır. Birkaç yüzyılda bir büyük bir göktaşı dünyamıza çarpıyor. En son 1908 
de Sibirya’nın Tungustra bölgesinde bir göktaşı düşmüş ( 30 haziran 1908 tarihinde Sibirya’nın Tunguska 
bölgesinde 100 yıl önce meydana gelen ve 1000 kilometrelik bir alanda hissedilen patlama ile ilgili yıllar
ca spekülasyonlar yapıldı. Bilim insanları nihayet patlamanın nedenini buldu.  
 
Tunguska'daki patlamanın nedeni yıllarca aydınlatılamadı  
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Takvim yaprakları 30 Haziran 1908’i, saatler 11:45’i gösterirken Asya’nın kuzeyi, Sibirya'nın uçsuz bucaksız 
toprakları olağanüstü bir patlamayla sarsıldı. Moskova’nın yaklaşık 3bin kilometre doğusunda meydana
 gelen olay, onyıllarca aydınlatılamadı.  
 
Göz kamaştıran patlama  
 
Patlama yakınlarındaki Wanawara köyü sakinleri, olay anında dünyanın sonunun geldiğini düşündüler. 
Köylülerin gözlerini kamaştıran ışık huzmesini, evlerini temellerinden sarsan muazzam basınç dalgası izledi. 
Zürih Üniversitesi uzmanlarından Rainer Wieler, Tunguska olayı tanıklarının aktardıklarının önemine dikkat 
çekiyor. Wieler "En iyi tanık ifadeleri olay yerine 60 kilometre uzaklıktaki bir yerleşimden kaydedildi. Burada 
yaşayanlar, patlama anında yere savruldular. Bir çobanın ifadesine göre patlama bölgesi yakınlarındaki 
400 başlık bir ren geyiği sürüsü olayda telef oldu. Bilindiği kadarıyla olayda insan kaybı yaşanmadı” diyor.  
Bitki ve canlılar yokoldu. 
 
Tunguska olayında patlamanın basıncı yaklaşık 30 kilometrekare çapında bir alanda bitki örtüsü ve 
canlıları yok etti. Bölgeye ilk keşif heyeti Rus bilim adamı Leonid Alekseyeviç Kulik öncülüğünde, 1927 
yılında gönderilebildi. Zürih Üniversitesi uzmanı Rainer Wieler, patlamanın merkezinde bir kratere ve 
meteor parçalarına rastlanmamış olmasının, olayla ilgili soru işaretlerini artırdığına işaret ediyor. 
Wieler, “Binlerce kilometrekarelik tahribatın kolayca izah edilememesi, bunun yanı sıra herhangi bir 
kraterin ya da dünya dışı materyalin tesbit edilememiş olması, olaydan kısa süre sonra ve hatta 60’lı ve 
70’li yıllarda çeşitli spekülasyonların ortaya atılmasına neden oldu. Kara deliklerden söz edildi. Ufo olmalı 
dendi” diye konuşuyor.  
 
Patlamanın nedeni  
 
Uzman Rainer Wieler, olayla ilgili son100 yıl içinde elde edilen belge ve verilerin bilgisayar ortamında bir
araya getirildiğini ve süper bilgisayarlar aracılığıyla yeniden canlandırıldığını söylüyor ve sözlerini şöyle sü
rdürüyor:  
 
“Gelişen teknoloji Tunguska olayına açıklık getiriyor.Buna göre, dünya atmosferine giren kuyrukluyıldız, y
erin 8 ila 10bin kilometre yüksekliğinde parçalandı ve sayısız küçük parçaya bölündü.Bu, kuyrukluyıldızın 
kapsadığı alanı daha da genişletti.  
 
Buna bağlı olarak kuyrukluyıldız parçalarının atmosferde karşılaştığı direnç de arttı. Hareket enerjisi, olağ
an durumlardan daha hızlı şekilde ısı ve ses enerjisine dönüştü. Patlamanın nedenini böylece özetlemek
 mümkün.”  
Tozlar dünyaya yayıldı  
 
Zürih Üniversitesi uzmanı Rainer Wieler, patlama sonrası oluşan aşırı sıcak havanın, toza dönüşen kuyrukl
uyıldız parçalarını atmosferin stratosfer tabakasına sürüklediğini, toz zerrelerinin buradan dünya genelin
e dağıldığını kaydediyor.  
 
 Ve yerleşimin yoğun olmaması nedeniyle bilinen can kaybı olmamıştır. Fakat 2000km2 lik bir ormanlık al
an yok olmuştur.  
 
Bunun bir şehrin üzerine düştüğünü varsayın. Aynı göktaşı 45 saat sonra düşmüş olsaydı ne olurdu? Düny
amız dönüyor, göktaşı geliyor. 4-
5 saat geç düşmüş olsaydı, bu sefer insanların olduğu bir merkeze düşecekti. O 
da Rusya’ın en büyük şehirlerdinden biri olan Sain Petersburg’a düşseydi, bu felaket tam bir helaka dön
üşürdü.   
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Çarpışma sonrasında 15 megatonluk bir enerji ortaya çıkıyor."Eee yani?" diyenler için şöyle bir misal vere
lim. Hiroshima'ya atılan atom bombasını 1000'le çarpın öyle bir enerji! Ve hatta dünyadaki modern tekn
olojiyle üretebildiğimiz en şiddetli yok edici olan Tsar bombasından bile3 kat daha fazla! Peki bu enerji  
neye yol açıyor?  
 
1300'den fazla kilometrekarelik alanda 90 milyondan fazla ağacı deviriyor.Ki şöyle söyleyelim, bu göktaş
ı Tunguska'ya değil Avrupa'nın göbeğine düşseydi nereden baksanız 34 ülkeyi ve içinde yaşayanları yok
 etmeye yeterdi! yaşanan bu günün ardından tam19 yıl boyunca kimse Tunguska'ya yaklaşamadı. Bölg
ede yaşayan insanlar göç etti. Göç etmeyenler radrasyondan kaynaklandığı düşünülen hastalıklara ya
kalandı ve çoğu öldü.19 yıl sonra Leonid Kulik adında bir bili insanı bölgeyi araştırmaya gitti.  
 
Bölgeye giren Semedeov ve ekibi, patlamaya dair bir krater bulamadı. İlginç bulunan bu durumun 
açıklaması aslında yıllar sonra açıklanacaktı. Tunguska'ya çarpan şey "comet" olarak tanımlanan bir 
göktaşı türüydü. Tamamen buzdan oluşuyordu ve çarpıtığı zaman yarattığı etkiyle birlikte eriyerek yok 
oluyordu. Çok büyük bir patlamaya sebep olsa da geride bir iz bırakmıyordu. Profesyonel bir suikast silahı 
gibi... Peki bu kadar büyük bir patlamaya sebep olan bir buz kütlesi nasıl ortadan kayboluyor? Patlamada 
ortaya çıkan sıcaklığın 28.000 derece olduğunu düşünürseniz cevabı bulursunuz...  
Kulik'in keşfi ortaya şunu çıkarttı ki, eğer Tunguska'ya çarpan cisim bir buz kütlesi değil, 
kaya formunda bir asteroit olsaydı muhtemelen çok daha büyük bir patlama yaşanacak ve belki de b
ugün bildiğimiz dünya daha farklı bir gezegen olacaktı!  
 
Peki olabilir mi böyle bir şey? Her an olabilir.  
 
Hermes adındaki göktaşı 1937'de dünyanın sadece 776.000 kilometre dibinden geçti. Daha kötü bir ha
ber verelim 2040 yılına dair planlarınız varsa yeniden gözden geçirin çünkü AG5 adı verilen bir göktaşı N
ASA hesaplamalarına göre 625'te1 ihtimalle dünyaya çarpacak. Çarparsa gezegenimizdeki insan haya
tına son vereceğine %100 gözüyle bakılıyor.  
 
Bu sebeple NASA2040 yılına kadar bu cismi vuracak teknolojiyi geliştirmek için harıl harıl çalışıyor. Özetle 
1908'detamda bugün gezegenimiz direkten döndü diyebiliriz. Asteroitlerin bir sonraki şutunun ağlara gid
ip gitmeyeceği tamamen şans meselesi!  
 
2013 te ise daha küçük çaplı bir göktaşı, Rusya’nın bölgesinde tam30km  üstünde patlamış ve küçük pa
rçalara bölünmüş,o küçük parçalara bölündüğü için 1400 kişi yaralanmış. Rusya’nın doğusundaki Çelya
binsk bölgesinde önceki sabah yaşanan ve büyük paniğe neden olan meteor yağmurunun yankıları sür
üyor.  
 
1200 insanı yaralayan, onlarca eve, araca zarar veren meteor yağmurunun ardından Rus yetkililer bölg
edeki hasarı onarmaya koyuldu.  
 
Meteor yağmurunun yol açtığı zararın bir milyar rubleyi (yaklaşık 33.5 milyon dolar) geçtiği tespit edildi.  
 
Yaklaşık 10ton ağırlığında olduğu tahmin edilen meteoritin atmosfere girişi sırasında meydana gelen pa
tlamanın gücünün 300 kilotonu aştığı belirtiliyor. Amerikan Uzay ve Havacılık Kurumu NASA’dan yapılan 
açıklamaya göre bu patlama,1945 yılındaki Hiroşima atom bombası patlamasından yirmi kat daha büy
üktü. ITARTASS’ın haberine göre uzmanlar,Ural bölgesine düşen meteoritin 1908 Tunguz meteotirinden s
onra dünyaya düşen en büyük kütleydi.  
Ama Eğer bu göktaşı  30km üstünde parçalanmamış olsaydı, şehrin üstüne düşseydi,  çok daha fazla kiş
i ölecekti. 
Bu güç 30 Heroşima bombasına değer bir güç. Patlamanın çok yüksekte olması etkisini azaltmıştır.   
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Tarihte bu olaylar sürekli tekrar etmektedir. İşte ormanlık bölgede yaşayan Eyke kavmini de bu şekilde ç
ok rahat düşünebiliriz. Onlardan eser kalmadı diyor Rabbimiz.   
 
Gölge günün azabı, güneşle kendi aralarına giren bir gölge, hem patlama var, hem depremler var hem 
de yok oluş var.   
 
 
 
 
(Şuara 26/190) 

ًَةیَٰال َكِلٰذ ي۪ف َّنِا 	َنی۪نِمْؤُم ْمُھَُرثَْكا َناَك اَمَو ۜ
 

 
Muhakkak ki bunda, mutlaka  bir ayet vardır. Ve onların çoğu, inanmadılar.  
 
Peki bu ders nedir ? Dünya üzerinde kurduğumuz ve yıkılmaz sandığımız medeniyetlerin, sadece bir gök
taşı kadar canı olduğunu bilmek, gerçekten korkutucu bir hakikat ve ibretlik bir derstir.  
 
Dünyanın en büyük medeniyetini kurdun,en güçlü şehrini geliştirdin, bir göktaşı seni yok edebilir.  O kad
ar kırılgan bir sistemimiz var.   
 
(Şuara 26/191) 

	ُ۟می۪حَّرلا ُزیَ۪زعْلا َوَُھل َكَّبَر َّنِاَو
 

 
 Ve muhakkak ki senin Rabbin, elbette Aziz’dir, Rahim’dir.  
 
Ölümcül bir uzayın içinde, Allah’ın merhameti ile kurduğu sistem sayesinde izzet ve güvende yaşamakt
ayız. Ne kadar şükretsek azdır. 

Aziz isminin Rahim ile birlikte gelmesi hayli anlamlıdır. O çok üstündür, üstünlüğü sonsuz ve mutlaktır. Fakat 
böylesine üstün olmasına rağmen yine de kullarından rahmetini esirgemez. Üstün olduğu kadar da 
rahmet ve merhamet sahibidir.  

Bütün geldiği yerde Aziz önce Rahim sonra gelmiştir. Bu, üstünlüğünün bir delilinin de rahmeti olduğunu 
ifade eder. Bu şekilde gelmesinde verilmek istenen mesaj şudur: Ey Mekke okulunun kahır sıfatında 
okuyan mü’minler! Allah’ın Aziz ve Rahim olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın. 

Burada Aziz ve Rahim esmaları birbirlerini tamamlayacak şekilde kullanılmıştır. Aziz, izzet demek iken, zıddı 
zelildir. Allah neden azizdir? Çünkü  Rahim dir’de ondan. O zaman, merhametsiz insan, izzetini kaybeden 
insandır. O yüzden “senin Rabbin” Senin Rabbin demesi. Bu esmaların bize bakan yönünü işaret ediyor.  
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(Şuara 26/192) 

 َۜنیَ۪ملَاعْلا ِّبَر ُلی۪زَْنَتلُ ھَّنِاَو
 
Ve muhakkak ki O, gerçekten âlemlerin Rabbinden indirilmiştir.  
 
Bitti kıssalar. Yaptığımız yorumlar, hiç değilse bildiğimiz alemler ölçüsünde , çapında olmalıdır. Çünkü o 
alemleri yaratan Rabbin, mesajını size aktarıyorum.  
 
O alemleri ne kadar bilirsem, mesajı o kadar s ağlıklı aktarabilirim, bildiğim kadar. İlerde daha fazla şey 
araştırırız, daha fazla şey öğreniriz.  
 
Kıssalar sona erdikten sonra anlatımın seyri surenin giriş bölümünde ele aldığımız konuya geri dönmekte
dir. Yani vahyin kaynağı güvenirlilik hususu, elçinin güvenirlilik hususuna geliyor.  
 
Zira vahyin ufuk bilgileri, bizi dünyada ve ahirette güven içinde yaşamamız için sunulmuş formüllerdir. Bu
ndan mahrum kalmamanın yolu, mesaja güvenmekten ve gereğini yapmaktan geçer. Geçmiş kavimle
rin güvenmemesi ve gereğini yapmaması üzerinden verilen asıl mesajda budur.  

 
(Şuara 26/193) 

	ُۙنیَ۪مْالا ُحوُّرلا ِھِب َلََزن
 

 
Onu, Rûhu’l Emin indirdi.  
 
“Ruh” kelimesi, Kadr suresi 4 te, şura 52 de, Nahl 2, Mümin 15 ve İsra 85 nci ayetlerde, 
“vahiy yada vahyin kaynağı” anlamında ilahi bilgi için kullanılmıştır.  
 
İlahi bilgiyi, emin bir ruh indirdi.  
 
Bu nedenle hayata anlam ve amaç katan ilahi bilgiyi emin Resul’e getiren, emin güç, melek manasınd
a Kur’an’ı Kerim ‘de kullanılmıştır.   
 
Peki Ruh neden inmiştir?  
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(Şuara 26/194) 

	َۙنی۪رِذْنُمْلا َنِم َنوَُكتِل َكِبَْلق ىٰلَع
 

 
Senin kalbine, uyarıcılardan olman için.  
 
Senin kalbine, aklına, idrakine uyarıcılardan olman için , onu indirdik diyor. Ruhun indirilme maksadı uyar
ıcılardan, nezirlerden olmak için.Nezirde, bilgiye dayalı uyarı yapmaktır.   
 
Siz bir kişiyi uyarabilirsiniz ama  evhamlarla uyarabilirsiniz, korkularla uyarabilirsiniz. Duvarda bir sıva çatla
ğı görürsünüz, dersiniz bu ev yıkılacak.  
 
Bu uyarı bilgiye dayalı bir uyarı değil. Siz nezir olmadınız. Siz sadece o evhamı, vesveseyi kabartan biri ol
dunuz. Fakat onun bilgisini bilirseniz, oradaki çatlaktan dolayı uyardığınız zaman, insanlar doğru hareket
 edebilir. O zaman nezir olursunuz.   
 
Kalp ile kan pompası olan yürek kast edilmiyor, algılama, düşünme, bilme, hissetme, inanma merkezi ol
arak   Kur’an’ı Kerim kalbi kullanıyor.  
 
Bir merkezdir. Ama inanma, düşünme, akletme ve duyguların hepsinin bir arada olduğu bir merkez.   
Aklın genel bir bilgiyi sağlıklı değerlendirmesinin yolu, 
 
Bu ilahi bilgilerin anlaşılabilir şekilde beşeri bir lisanla örneklendirilmesidir.Bu dilin, açık ve anlaşılabilir olm
ası şarttır. Bunu 195 nci ayette şöyle okuyoruz. 
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(Şuara 26/195) 

	ٍۜنی۪بُمٍ ّيِبَرَع ٍناَسِلِب
 

 
Açık ve açıklayıcı bir lisan ile   
 
Bunu mealciler şöyle meallendiriyorlar: 
 
Elmalılı Meali (Orijinal) : Açık parlak bir Arabi lisan ile 

Diyanet İşleri Meali (Eski) : Apaçık Arap diliyle, uyaranlardan olman için onu Cebrail senin kalbine indirmiştir. 

Erhan Aktaş Meali  : Apaçık Arapça bir lisan ile. 

Mustafa İslamoğlu Meali : açık bir Arapça ile 

Fakat biz bu meali hatalı olduğunu düşünüyoruz.  
 
“açık bir arapça ile” Arapça bize açık mı? Değil. Ama biz bu kitaba muhatabız. O zaman bize de açık 
olması lazım.  
 
Bakın ! Allah mesajını, herkesin kolayca anlayabileceği apaçıkbir lisan ile indirmiştir. 
 
Ben arapça dedikten sonra lisan dememe gerek varmı ?  Mesela, Ben türkçe konuşuyorum, dedim.  
 
Ben türkce lisani ile konuşuyorum dermiyim? Lisan dememe gerek yok ki artık.  
Bu anlatım bozukluğudur.  Arapça demem tamamdır.   Fakat burada  “bi lisanin” geçiyor. Yani 
“lisan”da geçiyor. 
 
Yani şöyle diyebilir di. “ Biz Arapça, apaçak bir arapça ile indirdik. Lisana gerek varmı?   
 
Mesela Kur’an’en Arabiyan, Arapça Kur’an veya Hükmen Arabiyan, Arapça hükümler. Şimdi bakın biz 
bu ifadeleri arap kelimesini lügat manası ile çevirmeyi uygun görüyoruz.  
 
Herşeyin mealini yapıyoruz, arap kelimesinin mealini neden yapmıyoruz? Arap kelimesinin bir lügat man
ası var.Nereden geldiği bir kökü var. Araplara neden arap denir. Türklere neden türk denir. Bunların bir k
elime manası var.    
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Biz Kur’an’a neden Kur’an diyoruz? Kur’an’ın “ çok okunan” demek olduğundan dolayı. Cennet, bahç
e demek. Bakın bunları meallendiriyoruz. Peki biz arabı neden meallendirmiyoruz?   
 
Arap, bir dil, bir ırk, bir lisanın adı mı?   
 
Zira günümüzde arap deninince, insanların zihnine sadece belli bir çoğrafyada arapça konuşan bir ırkın
 adı gelmektedir. Kur’an ise bağlama göre değişmekle birlikte genellikle bir ırktan değil, meramını sağlıkl
ı aktarmasından bahsedilir.  
 
Mesela; hükmen arabiyan ifadesi, arapça hükümler denmesi mantık dışıdır. Zira nüsul ortamında , 
Allah Resulü’nün yaşadığı ortamda veya 14 asırda veya günümüzde Kur’an’ın arapça olmadığını söyle
yen, iddia eden varmı? Yokkk.  Eee. Arapça Kur’an ne?  
 
Putlara diyorlar ki , ilah.Sen diyorsun ki , hayır !o ilah değil. Bakın ilah diye bir iddia var,o iddiayı yalanlam
ak için sen diyorsun ki, hayır o ilah değil. Peki Kur’an’ın arapça olmadığını söyleyen mi varki, 
biz arapça Kur’an diye meallendirelim.  
 
Arap kelimesinin manası, arap kelimesi göçebelerin hayatını ifade eden “erepheden “ gelir. Kelimenin 
çöl, çölde yaşayan kimse, açıkta kalan manasına geldiğini kabule denler olmuştur.  
 
Bu sıfat o  kavime isim olmuş.  Arap, açık demektir, mubin, açıklayan demektir.  
 
Ayet şimdi ne oldu ?  
 
“ Açık ve açıklayıcı bir lisan...” ile bu Kur’an’ı sana indirdik. Bu yorumun bir sebebi de bu ayetin bir altın
daki ayet.   
 
(Şuara 26/196) 

	َنی۪لََّوْالا ُِربُز يَ۪فلُ ھَّنِاَو
 

 
Muhakkak ki O, evvelkilerin  tabletlerinde  mutlaka vardır.   
 
Eğer biz buna arapça demiş olsaydık, tevrat arapça değil, incil arapça değil. Evvelkilerin kitaplarında d
a olması lazım. O zaman biz bunu bir lisana, konuşulan bir dile indirgeyemeyiz. 
Bu açık ve apaçık olan manadır.   
Rabbimiz diyor ki: “ Bu açık ve apaçık olan manayı Biz, evvelkilerin kitaplarında mutlaka vardır.   
 
Bu nedenle;“hükmen arabiyan” arapça hükümler değil,“ apaçık hükümlerdir.” Arabiyen kullanımı,  yer
el bir lisan olmaktan çıkarmamızın diğer bir sebebi de okuyacağımız şuara suresi 196 ncı ayettir.   
 
Sonuç olarak; açık ve açıklayıcı bir lisan ile Kur’an, uyarıcılardan olması için emin bir resul ile Hz. Muham
med’e indirilmiştir.   
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Bu ayetteki evrensel ilkeyi imam Ebu Azam şöyle  değerlendirmiş ve bu ayete dayanarak bir fıkhi 
söylemde bulunmuş, bir içtihat yapmıştır. Çünkü Kur’an, evvelkilerin tabletlerinde de vardı. Evvelkilerin 
tabletleri arapça olmadığı için burada mana öncelik olduğu için böyle bir içtihatta bulunmuştur :  
 

 
 

 
 

(Şuara 26/197) 

	َۜلی۪ءآَرْسِا يَ۪ٓنب اُ۬ؤَٰٓملُعُ ھََملَْعی َْناً َةیٰا ْمَُھل ْنَُكی َْملََوا
 

 
Ve Beniisrail’in ulemasının O’nu bilmesi, onlar için bir ayet olmadı mı?  
 
Buradaki “ulema“ kelimesi, alim sözünün çoğulu olup, alimler demektir.Bizzulema dediğimiz zaman aklı
mıza, sarıklı, cübbeli, sakallı ruhban sınıfı gelmektedir.   
 
Ulema, ruhban sınıfı değildir. Kur’an’da ruhban sınıfı yok.Ulema bilim adamları, bilim insanları, alimlerdir
.  
  
(Şuara 26/198) 

	َۙنی۪مَجَْعْالا ِضَْعب ىٰلَعُ هَانْلََّزن َْولَو
 

Ve eğer, Biz, O’nun bir kısmını acemce indirseydik.  

Diyanet  (198-199) Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik ve o da bunu kendilerine okusaydı, 
yine buna inanmazlardı.  

Elmalı Hamdi Yazır : (198-199) Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de, bunu o okusaydı, yine 
de ona iman etmezlerdi.  

Zaten inanmazlar. Farklı dilde konuşan yabancı bir insana, bir kitap indiriyorsunuz, o kitabı yabancı dilde 
konuşan bir insan gelip size okuyor. Siz de hiçbir şey anlamıyorsunuz. İnanmamanız doğal değil mi? 
İnsan anlamadığı şeye inanır mı? 

O zaman burada bir mantık hatası var.  
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Arapça bilen bir Resul’e farklı bir dilde bir kitap inseydi. Kendine kitap inen fakat ilk iman etmeyen o Resul 
olurdu. Çünkü indirilen kitap arapça olmadığı için anlamayacaktı. Anlamadığı bir kitaba kimse iman 
etmez. Anlamadığı kitabı yaşayamaz, yaşayamadığı için de anlatamaz. 

Arap olmayan bir yabancıya, Kur’an o yabancının kendi dilinde inseydi,bu sefer araplar bu kitabı 
anlamayacaktı.  

Düşünün İranlı veya Fars diline hakim birine Kur’an’ı Kerim inmiş, fakat arapça. O geliyor Mekkeli müşriklere 
kendi dillerinden Kur’an’ı Kerim’i okuyor. Ama kendisi de ne okuduğunu bilmiyor. O yüzden arap ve 
acemi kesinlikle bir ırka mensup olmak, bir dili konuşmak veya o dili konuşmamak şeklinde veya ırktan 
olmamak şeklinde anlamak çok muazzam mantık hatalarına ve çelişkilere sebep olacaktır. 

Doğru meal : “ Ve eğer, Biz, O’nun bir kısmını acemce indirseydik.  

Yani Kur’an’ın bir kısmını , arabın tersi olan kapalı bir üslupla indirseydik, yinede iman etmeyeceklerdi. 
Şeklinde daha mantıklı bir meallendirme  ortaya çıkıyor. Çünkü Kur’an’ın indiği dönemlerde, bu kitap 
arapça değildi diye bir iddia yok. Bu ayetler çok basit, bu Resul çok fakir gibi iddialar var.   

Müddesir suresi 25 te : “ Bu Kur’an beşer sözü” o kadar basit ki, ilahi bir söz olamaz. İlahi söz dediğin, 
ağdalı,süslü püslü, karman çorman şeyler olması lazım. Böyle bir tasavvuru var adamların.   

Ve Allah Resulü için diyorlar ki: “ Bu elçi, şu iki şehrin en büyük adamlarından biri olmalı değil miydi?” Veya 
bu Kitap, şu iki şehrin en zenginlerinden birine inmesi gerekmez miydi?   

Bakın hem elçiyi beğenmiyorlar, sıradanlıkla suçluyorlar, o da bizim gibi bir beşer. Hem de getirdiği 
kelamın seviyesini beğenmiyorlar. Çünkü halkın en düşük katmandan en üst katmana kadar anlayacağı 
bir seviye tutturması lazım Kur’an’ı Kerim’in. Yani bedevinin bile anlayacağı, apaçık, sade, anlaşılır bir dil 
kullanması lazım ki, herkes anlasın ve muhatap olsun.  

Yani buradaki tartışma şu değil, Kur’an niye farsca inmedi, niye ibranice inmedi, niye aremce inmedi. 
Böyle b ir tartışma yok ki. Kur’an ikide bir ben arapça indim, ben arabça indim desin. Mantık dışı, ne 
sebebi nüzula uyuyor, ne de metinlerin akışına bağlamına uyuyor.   

“Acem” kelimesi, dili iyi konuşamamak,anlatımda eksikliğin, pürüzün olması, açık secik olmayan, 
derdini anlatmada acemi olana acem diyorlar.

Acem 195 inci ayetteki “arabiyyen”in tam zıddı. Arabiyyen , açık, acem ise açıklayamayan, kapalı, sözü 
güzel anlamayan ve konuştuğunu da açıkca anlatamayan kimseye arap olsun olmasın acem denirdi.   

Harun ile Musa aynı dili konuşur, Harun Musa’ya göre daha arabiyyendir, Musa ise Harun’a göre acemdir. 
Aynı ırktan, aynı anneden doğsalar bile. Bunun ırkla, lisanla alakası yok, tamamen derdini anlatmayla 
alakalıdır.   

Türkçe bilen  bir adam, kırsalda yaşamış, gelip merkezde birşey anlatmaya çalışıyor ama derdini bir türlü 
anlatamıyor. İşte o adam acemdir. Kur’an’ın bakış acısı bu. Mana üzerinden bakıyor.   

Özetle: Arap, düzgün, fasih, açık seçik demek iken, acem, düzgün açıklayamayan, sözü karıştıran ağdalı 
bir dil ve gereksiz süslemelerle dolamaclı laflarla, manayı bozan demektir.   
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Peki Rabbimiz neden böyle ayetler indiriyor? Çünkü bu tarz bir soru ve iddia var. O soru ya cevap olarak 
iniyor. Ayetteki ifadeler, nüzul ortamında bir sorununda olduğunu bize gösteriyor.   

Hem Kur’an hem de onu getiren elçiyi beğenmedikleri için böyle şeyler söylüyorlar. Yoksa elçi bize 
ingilizce konuşsun, elçi bize fransızca konuşsun gibi bir dertleri yok adamların.   

Ayetteki “ bir kısmını” ifadesi, Kur’an’ın manasal bütünlüğüne bir işarettir. Yani Kur’an’ı Kerim bölgesel, 
sınırlı, yerel ve konjonktürel bir hitap olmadığını ifade eder. Bir kısım insana, bir kesim insana veya Kur’an’ın 
bir kısmını. Bu tarz, bölgesel, konjonkturel hitabı yok, genel bir üslubu var.  

Eğer basit bir bedevinin bile anlamayacağı sadelikte, açık olan Kur’an’ın bir kısmında bile ağdalı, ağır, 
süslü püslü, karmakarışık bir lisan kullanılsaydı, O’na yine de inanmayacaklardı.  

Eğer siz, anlamadığınız, bilmediğiniz bir şeye iman etmişseniz, bu bir iddiadır. Aslı astarı olmayan bir iddia. 
Bu iman değildir. İnsan anlamadığı, bilmediği bir şeye ne güvenebilir ne de inanabilir.   

Kur’an’ı sağlıklı anlamak, kesinlikle bir lisan dil problemi değil, bir kavrayış ve anlayış meselesidir. Arap dil 
profssörü bile olsa, yedi göbek arapça konuşssa bile, Kur’an’ı anlamak bir dil problemi değildir. Zaten 
öyle olsa Ebu Lehep inananırdı, Ebu Cehil inanırdı. Bunlar arapça bilmiyor muydu? İşid lideri Bağdadi 
arapça bilmiyor mu? Ama cariye pazarları kurar.   

Bakın, Kur’an’ı bilmek, anlamak dil problemi değil, bir anlayış bir kavrayış problemi. Dünyayı okuma 
problemi.   

(Şuara 26/199) 

	َۜنی۪نِمْؤُم ۪ھِب اُوناَك اَم ْمِھَْیلَعُ َهاََرَقف
 
Böylece onlara, O’nu okusaydı (gene de) O’na îmân etmezlerdi (mü’min olmazlardı). 
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(Şuara 26/200) 

	َۜنی۪مِرْجُمْلا ِبُوُلق ي۪فُ هَانَْكلَس َكِلٰذَك
 

Biz O’nu, mücrimlerin kalplerine işte böyle soktuk.   

Suçluların akıllarına bu ilkeleri böyle soktuk. Anlayacağı, sade ve basit bir şekilde anlattık. Artık adamın 
bahanesi kalmadı.   

Mücrim suçlu demek. “seleknahu” ifadesindeki “hu” kelimesi vahye gidiyor. Biz O’nu, yani O vahyi 
mücrimlerin akıllarına, belleklerine basit ve anlaşılır bir şekilde arabiyyen anlatarak soktuk, onlar acem 
olarak istese bile.   

Geleneksel kabulün dışında, manaya “ Biz Kur’anı, apaçık ve açıklayan bir dille indirdik” manası 
verildiğinde , ancak bu sureler ve bağlamlar birbirine tam oturmaktadır. Allah, Kur’anı, onların idrakine 
iyice yaklaştırıp, yerleştirmek için geçmiş medeniyetlerden kıssalar anlattı şuara suresi 200 inci ayete 
gelene  kadar. Eski tabletlerden örnekler gösterdi, ehli kitabın ulemasına sorun dedi. Sadece anlamaları 
ve inanmaları için. Mükellefiyetleri sonucu adil yargılama gerçekleşmesi için.   

Düşünün ! Hırsızlığın suç olduğunu bir insana söylememişsiniz. Adam da gidiyor hırsızlık yapıyor. Bu adamı 
siz yargılayabilir misiniz? Hapse atabilir misiniz? O yüzden, suçların önceden kanun olarak belirlenmesi 
lazım ki, insanlar o kanunlara göre yargılansın.   

Bir insana mücrim demeniz için, bir suç işlemesi gerekir. Kur’an’ı Kerim bu suçları tek tek sayacak, 
haramları tek tek sayacak, muhatapta bu haramları kendi işlediğini görerek mücrim konumuna düşecek 
ve cehennemi hak edecek. Yoksa siz cehenneme atamazsınız. İçki haramdır demezseniz, içkiden dolayı 
o insanı yargılayamazsınız.   
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(Şuara 26/201) 

	َۙمیَ۪لْالا َبَاَذعْلا اُوََری ىّٰتَح ۪ھِب َنُونِمُْؤی َال
 

Onlar elim azabı görmedikçe ona inanmazlar.  

Bu ayetteki “ azâbe-l elîm” terkibi, cehennemi de kapsayan genel bir ifadedir. Fakat 156 ncı ayettekti “ 
azâbu yevmin ‘azîm” terkibi ise “ azim günün azabı” , o helak olan kavimleri bekleyen doğal afetti. Burda 
farklı bir kalıp kullanılmaktadır. “azâbe-l elîm” sürekli azap. O bir günlük azaptı.   

İnsanın doğası, görüp, yaşayarak inanma eğilimindedir. Görmediği, yaşamadığı,tecrübe etmediği şeye 
inanması doğası gereği biraz zordur. Güvenmesi  lazım çünkü.   

Ancak bazı şeylerin tecrübe edilmesi geri dönüşsüz bir sonuç doğrurur. Helak olan kavimler malesef 
elçilerin getirdiğinin doğru olduğunu yaşayarak öğrenmiştir. Fakat Rabbimiz diyor ki: “ Keşke öyle 
yapmasalar dı, keşke ilme yakin olarak bilselerdi”. Yaşarak öğrenmek her zaman kâr değil. Geri dönüşü 
yok çünkü. Emniyet kemerinin olumlu birşey olduğunu öğrenmek için illaki kaza yapmak gerekmez.   

 
(Şuara 26/202) 

	َۙنوُُرعَْشی َال ْمُھَوً َةتَْغب ْمَُھیِْتَأَیف
 

Böylece o, onlara ummadıkları anda ansızın gelir.  

Yapılması gerekenleri erteleme, şeytani bir aldatmadır. Lütfen hayır konularında ertelemeyelim. Bakın Hz. 
Ali’nin çok güzel bir sözü var. “ Yarına bırakma! Bakarsın yarın olur da sen olmazsın. “ O yüzden hayırlarda 
acele etmek lazım. Allah rızası için birşey yapıyorsanız, onu mutlaka zamanında yapın.  
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(Şuara 26/203) 

	َۜنوُرَظْنُم ُنَْحن ْلَھ اُولُوَقَیف
 

Bu yüzden derler ki, “ Bize zamanı verilir mi?  

Bu son saatin, kıyametin, ölümün zamanı bize verilir mi? Neden böyle bir istekleri var. O saati öğrendikten 
sonra ona karşı bir tedbir mi alacaklar. Hayır. Onu çok uzak bir ihtimal gördükleri için, umursamadıkları 
için. Erteleme mantığının temelinde, uzak görülmesi yatar, hayırlı ve doğru olanın emek gerektirmesinden 
dolayı, beşer onu sürekli son ana bırakma eğilimindedir. Beşerin de yapısı, emek gerektiren şeyleri son 
ana bırakmasıdır.   

 
(Şuara 26/204) 

	َنُولِجَْعتَْسی َانِبَاَذعَِبَفا
 

Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar?  

Bağlamdan anladığımız şu:
Hadi o vaad ettiğin azap ne zamanmış 

gibi kavimlerin yaptığı o küstahlığı yapmayın. Eninde onunda herkes ölecek.   

Ve bu şekilde konuyu, dünyevi imkanlara ve onun veriliş amacına Kur’an’ı Kerim Şuara suresi 205 te 
getiriyor şöyle diyor :   

(Şuara 26/205) 

	َۙنی۪نِس ْمُھَانْعَّتَم ْنِا َتَْیاََرَفا
 

 
İşte gördün mü? Onları senelerce metalandırsak bile. 
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(Şuara 26/206) 

	َۙنُودَعُوی اُوناَك اَم ْمُھَءآَج َُّمث
 

 
Sonra vaadolundukları şey onlara geldi. 
 

 
(Şuara 26/207) 

	َۜنُوعَّتَُمی اُوناَك اَم ْمُھْنَع ىٰنَْغا آَم
 

 
Onların metalandırıldıkları şeyler, onlara fayda vermedi. 

Buradaki “ meta” geçici haz ve lezzet demektir. Dünyadaki maddi kazanımlar için kullanılır. İnsana ölümü 
unutturan en önemli etken, dünyevi meta dır, imkandır. Ölümü unutmak, ölmeyeceğini zannetmek değil. 
Herkes öleceğini biliyor. Ölümü unutmak taki kasıt, ölüm ve ölüm sonrasına hazırlık yapmamaktır.   

(Şuara 26/208) 

	َۛنوُرِذْنُم اََھل َّالِا ٍَةیَْرق ْنِم َانَْكلَْھا آَمَو
 
 

Ve biz hiçbir toplumu, uyarıcı olmadıkça helâk etmedik.  

Buradaki uyarıcıyı peygamber , nebi, resul olarak anlıyorlar. İyi de burada peygamber, nebi, resul gibi bir 
ifade kullanmamış ki. Nezir demiş, uyarıcı.   

Ayette peki neden peygamber, nebi, resul denmiyor da, nezir kullanılıyor? Bunun hikmeti nedir?  

Bu uyarıcılar sadece peygamberler mi? Ayetleri sadece iradeli resuller mi getirir bize?    

Bakın Rabbimizin, biyolojik, jeolojik, fizyolojik yasaları olduğu gibi sosyolojik yasaları da var. Allah’ın 
yarattığı kainatın tamamında kesinlikle bir rastgelelik ve tesadüflük söz konusu değildir. Hastalıklar ve 
afetler dahil dünyada her ne oluyorsa, mutlaka bir sebep-sonuç ilişkisi ile çalışır. Hiçbirşey rastgele olmaz. 
Bir yerde bir salgın hastalık oluyorsa, bu pat diye düşmemiştir.   



 K u r ’ a n - I  K e r i m  M e a l i                                                     S a y f a  | 127 

 

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Ancak Allah’ın sünnetini doğru anlamayanlar, maddi ve manevi uyarı ayetlerini sağlıklı okuyamazlar. 
Uyarıları yalanlamak, kulak arkası etmek ve bunları görmemezlikten gelmek ile oluşack ölümlerden, 
helaklardan,toplu yok oluşlardan kesinlikle Allah suçlunamaz, sorumlu tutulamaz.   

Neden? :  

(Şuara 26/209) 

	َنی۪مِلاَظ اَّنُك اَمَو ۛىٰرْكِذ
 

Zikret ki Biz, zâlimler olmadık.  

Rabbimiz diyor ki:  Helakları klasik mantıkla anlarsanız, Allah’ın zulmü 
olarak okursunuz.  

Zikret ki, yani hatırlat ki, duyur ki, haykır ki Allah zalimlerden olmadı. Allah sebep-sonuç ilişkisi koydu.  

Siz bu sebepleri, bu nezirleri, bu uyarıları, bu ayetleri doğru okuyamadığınız için bu sonuçlara 
çarptırıldınız. Kendi elinizle yaptınız. Çünkü Allah, hiçbir zaman uyarı göndermeden, bir işaret 
göndermeden birşey oluşturmuyor.  

Dünyada herşey birbirine bağlı. Belki de bu sarsıntılar bizim için bir nezirdir. Doğru okumamız lazım. Doğru 
okursak helak olmayacağız. Yanlış okursak, önemsemezsek, kulak arkası edersek bu ayeti, bu sarsıntı 
ayetini, bundan sonraki süreçte Allah bizi helak etti demeye hakkımız olmaz.   

Allah’ın en başta koyduğu ilke ve yasalara hür irade ile uyulmaması durumunda, insanın veya insanların 
başına gelen olumsuzlukların faili olmayacağını, “biz” ifadesi ile Kur’an dipten dibe muhatabına işliyor.   

Mutlak ve aşkın olanın, Biz kullanımının görmezlikten gelinmesi, helak olan kavimler örneğinde olduğu gibi 
Allah’ın süphan,aşkın oluşumuna aykırı anlaşılmalara sebep olur. Oysa ilke nettir.
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(Şuara 26/210) 

	ُنی۪طَایَّشلا ِھِب َْتلََّزَنت اَمَو
 

Ve O’nu şeytânlar indirmedi.   

Böyle bir iddiamı var? Demek ki Kur’an’ı şeytanların indirdiğine dair bir iddia var. Buradaki şeytan kelimesi 
arapça şetene fiilinden türüyor. Şetene fiili uzaklaşmak manasına gelen bir fiildir. Neden uzaklaşmak? 
Şeytan neden uzaklaşmış? Doğruluktan, erdemden, merhametten, güzellikten, iyilikten, paylaşımdan 
yani insani değerlerin tamamından uzaklaştıran bütün fiillerin ortak adı Kur’an’ı Kerim’de şeytandır.   

Bakın fiil dedim, isim demedim. Şeytan iblis gibi özel bir isim değil bir sıfattır. İblis özel bir isim, şeytan o sıfatı 
gerçekleştiren herkes olabilir. Şeytanlar bir ırk veya insandan farklı bir tür ismi değildir. Ortak kötülüklerin 
tamamını ifade eden sıfatların genel adıdır.   

Kur’an’ın indirilmesi, insani değerleri yok eden ortak kötülüklerle savaşılması içindir. Zira onu şeytanlar 
indirmedi. O yüzden şeytani düşüncelere, duygulara alet edilemez.  

(Şuara 26/211) 

	َۜنُوعیَ۪طتَْسی اَمَو ْمَُھل يَ۪غبَْنی اَمَو
 

Ve bu ne onlara yaraşır ve ne de ona muktedir olurlar.   

Şeytani duygu ve düşüncelerin Kur’an’a sızması, onun verdiği evrensel ve insani değerler, kurduğu 
sistemsel bütünlükle tezat oluşturur. Siz bir kaç tane olumsuz ayet soktuğunuz zaman, diğer bütün ayetlerle 
olumsuzluk oluşturduğu için o zaten hemen sırıtır. Bu aslında ayetlerin manasal olarak iç mantık ve ahenkle 
kendini korumasıdır.  Rabbimiz Kur’anı, böyle manasal 
bir bütünlükle koruyor.   
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(Şuara 26/212) 

	َۜنُولوُزْعََملِ عْمَّسلا ِنَع ْمُھَّنِا

Muhakkak ki onlar, işitmekten kesin olarak uzaklaştırılmıştır.  

Şeytani duygu ve düşüncede olanlar, Kur’an’a herhangi bir şey sokamaz, Ve onlar bunları işitmekten 
uzaklaştırılmış. Dünyevi çıkar ve nefsani arzular, bazen hakikatin anlaşılmasına engel teşkil eder. O yüzden 
işitmekten uzaklaştırılmış. Hani 

 , işte uzaklaştırılmak bu. Hakikati duymamazlıktan geliyor sürekli, anlamasına rağmen.   

Şeytani duygular ve düşünceler, Kur’an’ın anlaşılmasındaki en büyük engeldir. Dil problemi değildir. Sizde 
şeytani duygu ve düşünce var ise Kur’an’ın mesajı size ulaşmaz.   

Gaybı yalnız Allah bildiğinden, onun dışındakilerden gelecek ile alakalı bir şeyler ummak, dua ve 
isteklerde bulunmak, sanki gaybı işitmiş gibi, sanki o vahyin kaynağındaki haberlere ulaşmış gibi onlara 
davranmak şirktir. Onu da 213 te şöyle okuyoruz.  

(Şuara 26/213) 

	َۚنی۪بََّذعُمْلا َنِم َنوَُكَتف َرَخٰا اًھٰلِاِ ّٰ. َعَم ُعَْدت ََالف
 

Öyleyse Allah ile beraber diğer bir ilaha dua etme. O takdirde azap edilenlerden 
olursun.  

 Bakın buradaki “ diğer” ifadesi, “min dûnillâh” kalıbı ile gelmemiş. Allah’ın dununda, astında diye ifade 
ediyoruz ya. Burada “meallahi” kalıbı ile gelmiş. “ Allah ile beraber” . Allah’ın dununda, astında farklı bir 
şey, onlar aracılar. Bunlar Allah ile beraber.  

Aynı zamanda nüzul ortamında cin ve şeytanların gaybi haberlerden aldığı inanılıyordu.Onları getirdiğine 
dair bir inanç vardı, hatta şairlerin birer cinle irtibatta olduğunu düşünürlerdi. Zaten “şuara”da şairler 
demektir. Bu inançların hepsini reddediyor.   

Bu tarz asılsız haberlerle kritik zamanlarda önemli kararlar alanları bekleyen sıkıntıları da “sizi bekleyen 
azap” şeklinde Rabbimiz ifade ediyor. Yani bu azabı illaha cehennemde başlatmanıza gerek yok. Gaybi, 
spekülatif haberlerle hayati önem taşıyan kararlar alırsanız, bunun azabını dünyada çekmeye 
başlarsanız, demiş oluyor bu uyarı.   

Ve bu uyarıyı bizim çevremizdekilerden başlayarak herkese yaymamızı istiyor Şuara suresinin 214 ncü 
ayeti :  
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(Şuara 26/214) 

	َۙنی۪بَرَْقْالا ََكتَری۪شَع ْرِذَْناَو

Ve aşiretinden sana en yakının olanları uyar.  

Demek ki Allah Resulü’nün en yakınında olanların böyle sıkıntıları var. Zaten şimdi iç isyanlardan 
bahsedecek. Müslümanların içerisinde gerçekleşecek asilerden bahsedecek. En ideal iletişim, 
merkezden çevreye olan iletişimdir. Eğer bir insan en yakınındakilerini ikna ederse, onları inandırırsa, en 
yakınında olanlar dışardan gelen saldırılara karşı bu insanı korur, bir kalkan görevi görür.   

Siz en yakınınızdakileri bırakmışsınız en uzaktakine ulaşmaya çalışıyorsanız, uzaktan gelen bir saldırıya karşı 
yalnız kalırsınız. O yüzden sana en yakın olanlarından başlayarak uyarıya devam et.   

Buradaki “aşiret”, kendisine inanan, güvenen,akraba, hısım, tanıdık ve yakın çevrenin tamamıdır. Sadece 
kan bağı olarak düşünmeyin.   

(Şuara 26/215) 

	َۚنی۪نِمْؤُمْلا َنِم ََكَعبَّتا ِنَمِل َكَحَانَج ْضِفْخاَو

Ve müminlerden, sana tabi olan kimselere kol kanat ger.  

Buradaki  “kanadını indir”, ifadesini “ kol kanat ger” diye meallendirdik. “ Kol kanat ger” şefkat ve 
merhamet anlatan deyimsel bir ifade. En yakınından başlayarak insanları uyar ve en yakınından sana 
inananara da çok merhametli davran, şefkat kanatlarını ger.   

 

 

 

 

 

 



 K u r ’ a n - I  K e r i m  M e a l i                                                     S a y f a  | 131 

 

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Şuara 26/216) 

ّنِا ُْلَقف َكْوَصَع ْنَِاف 	َۚنُولَمَْعت اَّمِم ٌءيَ۪ٓرب ي۪
 

Eğer onlar, sana asi olurlarsa, o zaman de ki: “ Muhakkak ki ben, sizin yaptıklarınızdan 
beriyim.”  

“ Eğer onlar,  sana asi olurlarsa”. Bakın o yüzden biz bunu dedik ya, dış düşman değil. Bu bir iç isyan. Eğer 
o en yakınlarından sana isyan edenler, asi olanlar olursa, o zaman de ki: “Muhakkak ki ben, sizin 
yaptıklarınızdan beriyim.” Allah Resulü’de zaten bunu hayatında tatbik etmiş.   

Resül’ün getirdiği ilkelere isyan, aslında savaşa hizmet eder. Bakın, İslam barış, zıddı savaş. Barışla savaş 
yanyana olmaz. Siz barışcı bir söyleme karşı duruyorsanız, bu kesinlikle savaş çığırtkanlarını 
desteklemekten başka bir işe yaramaz. Barışa karşı durulan her türlü duruş, savaşa hizmet eder.   

Kavmi yok eden helaklar bitti, 216 ncı ayetten itibaren iç helaktan bahsedecek. Müminler daha 7 nci 
yılda bir çekirdek toplum oluşturmuşlar ve içlerinden yavaş yavaş vahyin indirilişi, kaynağı ile spekülatif 
dedikodular var. O yüzden O’nu Ruhul Emin indirdi diyor. Ve bu dedikoduların büyümesi halinde 
İslamiyetin genişleyemeyeceği, ulaşamayacağı ve o ilk devrede kalacağını uyarıyor. Tedbirler çok 
önemli, çok değerli. İlk neslin inşaası çok önemli, oradaki küçük bir hata, diğer nesillere dini aktarılmasına 
engel olur.  

Neden? Çünkü  bedevi ve emir almaya alışmamış asilere karşı Resul’ün ve inananların Allah’a nasıl 
tevekkül edip dayanacağını bize izah ediyor Kur’an’ı Kerim.  

(Şuara 26/217) 

	ِۙمی۪حَّرلا ِزیَ۪زعْلا َىلَع ْلَّكََوتَو

Ve Aziz ve Rahim olana tevekkül et!”  

İslamdan önceki dönemde tevekkül, bilinen, kullanılan bir kavram. Kur’an’ı Kerim indiği dönemde 
tevekkül biliniyor. Ancak o dönemdeki tevekkül Kur’an’daki anlayıştan farklı olarak, bir şahsa dayanmak 
ve güvenmek manasında kullanılıyor.   

Fakat Kur’an’ı Kerim, bu şahsa dayanmak ve güvenmek, kavramını alıyor, sadece ve sadece Allah’a 
dayanıp güvenmek olarak kavramsallaştırıyor. Ve tevhidi bir ilke haline getiriyor. Peygamber bile olsa, bir 
şahsa dayanamazsınız.

 Tevekkül şahsa olmaz, sadece Allah’a olur.  
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Tevekkül, mistik kültürlerdeki gibi çalışmayı ve sebebe sarılmayı terkedip, “Allah’ın dediği olur “diyerek bir 
kenara çekilmek değildir. Biz bunu neml suresi 79 da, Hud suresi 123 te ve enfal 61 de okuduk. Tevekkül, 
miskin miskin bir kenarda oturmak değildir.   

Nedir? Bunu nasıl anlayacağız? Nasıl anlatabiliriz?  

Bakın! Hz. Ömer zamanında bir olay yaşanmış. Hz. Ömer, Medine’de boşta gezen bir gruba rastlıyor.   

Ve diyor ki :  

-Siz necisiniz?  

Onlar da diyor ki:  

-Biz, mütevvekkilleriz. Ne yapıyorlarmış? Allah’a tevekkül ediyorlarmış, bu arkadaşlar. Bizim bazı suriyelilerin 
olduğu gibi. Adam diyorsun sen niye böyle sin? Adam diyor ki: Allah Kerim. Böyle olur mu? 9-10 çocuk 
yap, Allah Kerim de. Olmaz. Yanlış. Böyle tevekkül olmaz.  

-Onlarda biz, mütevekkiliz diyorlar. Bunun üzerine müminlerin emiri  

-Hayır! Siz mütevekkil değilsiniz. Siz, müteekkilsiniz, yani yiyicilersiniz, diyor. Siz yalancısınız, tohumunu yere 
atıp, ekip sonra tevekkül edene mütevekkil denir. Elinden gelen herşeyi yapana mütevekkil denir.   

Bu olay aslında tevekkülün ne olması gerektiğini de çok güzel özetlemektedir.   

Surenin başından buraya kadar, oluşacak afet ve ölümlere karşı Rabbimiz nasıl merhametini gösterdi, 
onlara çıkış yolları sundu,binek hayvanları gösterdi ise burda da müminleri bekleyen o iç isyan ve 
parçalanma tehditine karşı onlara Aziz ve Rahim olan Allah bir yönlendirme yapacaktır. Şimdi onu 
okuyacağız bundan sonraki bağlamda.  

Aziz isminin Rahim ile birlikte gelmesi hayli anlamlıdır. O çok üstündür, üstünlüğü sonsuz ve mutlaktır. Fakat 
böylesine üstün olmasına rağmen yine de kullarından rahmetini esirgemez. Üstün olduğu kadar da 
rahmet ve merhamet sahibidir.  

Bütün geldiği yerde Aziz önce Rahim sonra gelmiştir. Bu, üstünlüğünün bir delilinin de rahmeti olduğunu 
ifade eder. Bu şekilde gelmesinde verilmek istenen mesaj şudur: Ey Mekke okulunun kahır sıfatında 
okuyan mü’minler! Allah’ın Aziz ve Rahim olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın. 

Burada Aziz ve Rahim esmaları birbirlerini tamamlayacak şekilde kullanılmıştır. Aziz, izzet demek iken, zıddı 
zelildir. Allah neden azizdir? Çünkü  Rahim dir’de ondan. O zaman, merhametsiz insan, izzetini kaybeden 
insandır. O yüzden “senin Rabbin” Senin Rabbin demesi. Bu esmaların bize bakan yönünü işaret ediyor.  
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(Şuara 26/218) 

	ُۙمُوَقت َنی۪ح َكیَٰری ي۪ذََّلا
 

 
O, sen kıyam ettiğin zaman seni görür. 
 
(Şuara 26/219) 

	َنی۪دِجاَّسلا يِف ََكبَُّلَقتَو
 

 
Ve secde edenler arasında dolaşmanı da. 

Şimdi burada kıyam var, secde var. Müfessirler hemen bu iki ayete diyorlar ki: “ Bu namazdır.” Şimdi 
namaz kılanlar secde ediyorlar, bende aralarında geziyorum. Böyle birşey varmı? Onlar secde ediyor, 
bende secde edeceğim. Onlara namaz kıldıracağım. İmamım, Resulüm. Mekke’nin 7 nci yılında böyle 
büyük mescitlermi kurmuşlar da insanlar toplu olarak secde ediyorlar. Namaza durduğun zaman seni 
görmektedir şeklinde anlamışlardır. Ancak bu yorum, ayetin iç bağlamıyla kesinlikle uyuşmamaktadır.  

Bağlamda bir isyan ve Nebinin bu asilere ve kendisine inanan ve güvenenlere karşı nasıl davranacağı 
konu ediliyor.   

“Kıyam ettiğin zaman seni görür” demek, haksızlığa, zulme bu tarz isyanlara yaptığın duruşu görür, o dik 
duruşu görür. Ve sana inanan,sana güvenen,  Allah’ın emirleri karşısında boyun bükenler arasındaki 
tasarrufunu da görür. Merhametlimi davranıyorsun, kol kanat mı geriyorsun yoksa farklımı davranıyorsun, 
onu da görür.   
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(Şuara 26/220) 

	ُمیَ۪لعْلا ُعی۪مَّسلا َوُھُ ھَّنِا
 

 
Muhakkak ki O; O, Sem’î’dir (en iyi işten) Alîm’dir (en iyi bilen). 

Doğru tevekkülü Rabbimiz anlatmış oldu. Haksız taleplere, yerinde ve zamanında kıyam etmek, güvenen 
ve güven verenlere merhametli olmak, Aziz ve Rahim olana tevekküldür.  

Bu konuyu özetleyen ayet Maide Suresi 54 ncü ayetidir.Aynı ifadeleri bakın nasıl okuyoruz.  “ Ey o bütün 
iman edenler ! İçinizden kim, dinden dönerse duysun. Allah, onun yerine öyle bir kavim getircek ki, Allah 
onları sever, onlar da Allah’ı sever. İnananlara karşı boyunları aşağıdadır (secde),hakikati örtenlere karşı 
başları yukardadır (Kıyam).” Allah yolunda mücadele edenler, dil uzatanların kınamasından korkmazlar. 
İşte o Allah’ın fazlıdır. O’nu dilediğine verir ve Allah Vasi’dir,imkanları genişletendir ve Alim’dir,herşeyi 
bilendir.   

(Şuara 26/221) 

	ُۜنی۪طَایَّشلا ُلََّزَنت ْنَم ىٰلَع ْمُُكئَِّبُنا ْلَھ
 

 
Şeytanlar kimlere iner size haber vereyim mi? 

Kur’an’ı Kerim diyor ki: Bu bir şeytan sözü değil. Şeytanların kime indiğinden haber verecek. Yani yalan 
söylemeyen, dürüst, hırsızlık yapmayan, başkasının namusuna göz dikmeyen birine mi iner, yoksa başka 
birine mi iner. Allah Resulü’nün kişiliğini düşünün, şeytanların inmediğini anlayabilirsiniz. Barışcıl bir söylem 
şeytandan inmez.   

Ayet böyle bir soruyu neden gündeme getirmiş, demek ki Resul’ün barışcı söylemi şeytani bir plan olarak 
lanse edilmek isteniyor. Adam Kur’an’ı okuyor, ayetleri insanlara ulaştırıyor. Bunu bölücülükle, 
parcalamayla, fitneyle, her türlü ahlaksızlıkla suçluyorlar. Aynı ortam, hiç değişen birşey yok.   

Rabbimiz de şeytani plan kurmak isteyenlerin karekteristik özelliklerini bir alttaki ayette anlatarak, elçinin 
ondan farkını da ortaya koyuyor.   
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(Şuara 26/222) 

	ٍۙمیَ۪ثا ٍكاََّفا ِّلُك ىٰلَع ُلََّزَنت
 
Aldatan günahkâr suçluların hepsine inerler.  

Resulünüzde aldatma yalan varmı? Günah varmı? Suç işlemiş mi? Nasıl ona şeytanlar iner gibi 
spekülasyonun peşine düşüyorsunuz ve iç bir isyan çıkarıyorsunuz.   

Buradaki “esim” kelimesi günahkar diye meallendirdiğimiz “isim” kökünden geliyor, sonunda üzerine ceza 
gerektiren suç ve günah demektir.   

Buradaki “effakin” kelimesi ise, çok yalan söyleyen ve yalancılığı huy haline getiren günahkar kişiyi 
anlatan bir ifade. Bu karekterdeki kişi, sadece hevalarıyla giden, hep zevk ve eğlence arayan, hevasına 
hitap eden söylemlerin peşine giden kişilerdir.  

Hz. Muhammed’de yalanın, suçun, günahın olmayışı ona şeytanın vahiy indirmediğinin bir delilidir. 
Geçmişte ve günümüzde Allah ile görüştüğünü, Resul’ü rüyasında gördüğünü, gaybi bilgileri aldığını ileri 
süren pek çok insana rastlamışınızdır. İşte bunlara Rabbimiz diyorki, “Bunlara şeytanlar vahiy 
indirmektedir.” Şeytani duygu ve düşüncelerde iniyor insana.   

(Şuara 26/223) 

	َۜنُوبِذاَك ْمُھَُرثَْكاَو َعْمَّسلا َنُوقُْلی
 

 
Onlar,  kulak kabartırlar ve onların ekserisi yalancıdır.  

Şeytani duygu ve düşüncede olanların bir başka özelliğide bu tarz gaybi haberleri öğrenmeye karşı bir 
ilgilerinin olmasıdır. Neden ilgileri var? Çünkü onu kullanacaklar, kendi menfaatleri için. Kulak kabartma 
budur.   

Vahiy onun alınışı, Kur’an inançlarla alakalı spekülatif herşeye kulak kabartırlar, her şeye ilgi gösterirler. 
Ordan aldıkları bilgilerle insanları kandıracaklar.   

Peki neden onların tamamı yalancıdır denmemiştir?  

Bunun sebebi, aklına gelen şeytani duygu ve düşüncelerin Rahmani olduğunu kendini inandırmış akıl 
sahibi olmayanlar  da olabilir. Adam kendini mehdi zannediyor. Çünkü akıl sağlığı yerinde değil.   

Şimdi sureye isimvermiş ayete geçtik.  
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(Şuara 26/224) 

	َۜنُ۫وَاغْلا ُمُُھعِبََّتی ُءآََرعُّشلاَو
 
Ve (Allah’a karşı olan) şairler; onlara (sadece) azgınlar tâbî olurlar. 
 
Şairler Mekke’nin gündemini oluşturan söz ustalarıydı. Hz. Peygamber’e de (sa) şair diyorlardı. Burada 
Allah Hz. Peygamber’in şair olmadığını söylerken, azgınların sözcüsü olan şairlere şeytanların uyduğunu 
dile getirmektedir ki müşrikleri yönlendiren şeytanların da şairler kadar şaşkın olduğuna dikkat 
çekilmektedir. (Yasin 69) 
 

 
(Şuara 26/225) 

	َۙنوُمیَ۪ھی ٍداَو ِّلُك ي۪ف ْمُھََّنا ََرت َْمَلا
 

Görmedin mi, onlar, her bir alanda vehmedip duruyorlar.   

 DİYANET 225-226 Görmez misin ki onlar, her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar ve yapmadıkları şeyleri 
söylerler.  

Diyanetin bu açıklamasına göre ” şairlerin, şiir söyleyerek böyle vadilerde bağıra çağıra gezmelerinden 
bahsediyor “ bu meale göre.   

Bizim mealimiz biraz farklı oldu. “Görmedin mi, onlar, her bir alanda vehmedip duruyorlar.” Her alanda, 
bilip bilmeden konuşuyorlar. Her alanda bir görüş beyan ediyorlar. Gayp alanında, şehadet alanında, 
bilim alanında,ilim alanında, aklınıza ne geliyorsa her alanda bir bilirkişilik yapıyorlar. Ve bunun vehim 
olduğunu, bunun bir zan olduğunu Kur’an Kerim söylüyor.   

Vadilerde gezmek olarak lafzen anlaşılsa da, bunun deyimsel karşılığı “ hayaller ve düşüncelerle belli bir 
gerçeklik fikrine bağlı olmadan, amaçsız ve çoğu zamanda tutarsız bir bicimde her alanda bilip bilmeden 
ahkam kesercesine fikir beyan etmek demektir.   

Bu nedenle şairin şiirlerinde fıkhi meseleler ve ilmi konularda çözümler aranmaz. Çünkü o başka bir alandır, 
başka bir ilmi disiplindir, şiir, resim, sanat başka bir sanatsal disiplindir. Onlar hayal, duygu ve düşünceleriyle 
belki de gördükleri sorunları biraz abartarak aşmaya çalışan gönül adamlarıdır. Herkes kendi branşında 
değerlendirmesi gerekir. Yani bir şairden kalkıp fıkhi bir meselede çözüm alınmaz, onun çözüm üretmesi 
beklenmez. Bu herkes için geçerli. Herkes kendi alanında konuşmalı.   
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(Şuara 26/226) 

	َۙنُوَلعَْفی َال اَم َنُولُوَقی ْمُھََّناَو

Ve muhakkak ki onlar yapmadıkları şeyleri söylerler. 

Şairler yapmadıkları şeyleri söylüyorlar. Bu cümledeki kınamadan çok burda bir tespit var. Ressamın çok 
güzel bir resim yapması, illaki o kır manzarasını görmesi gerektirmez. Hayalinde canlandırır, yapar.  

 Bir şairin çok fakir bir insanı şiirinde anlatması için illaki çok fakir olması gerekmez.   

(Şuara 26/227) 
 

 اَم ِدَْعب ْنِم اوُرََصتْناَو اًری۪ثَكَ ّٰ. اوُرََكذَو ِتاَحِلاَّصلا اُولِمَعَو اُونَمٰا َنی۪ذَّلا َّالِا
	َنُوبَِلقَْنی ٍَبَلقْنُم ََّيا اوَُٓملَظ َنی۪ذَّلا َُملَْعیَسَو ۜاوُمِلُظ

 

İman eden ve sâlih amel yapanlar ve Allah’ı çok zikredenler ve zulme uğradıktan sonra 
kendilerini savunanlar hariç zulmedenler, yakında hangi dönüş yerine döneceklerini 
bilecekler.  

Buradaki “illa” ifadesi istisna harfidir. Buna istisna-i munkatil denir. İstisna edilenlerle yukardaki anlatılanların 
hiçbir manasının , hiçbir bağlantasının olmadığını ifade eder. Yani bu tarz şairler, bu tarz yapmadığını 
söyleyenler vardır amma, iman eden, salih amel işleyen, Allah’ı çok zikredenler müstesnadır. Bunlardan 
istisna bırakılmalıdır.   

O zaman bir şairin inanarak ıslah edici ameller yapmasıyla söyleminin de bu üstteki kategoriye 
girmeyeceğini biliyoruz.  

Zulme uğradıktan sonra kendini savunma nedir? Normal olan zulme uğramamak için savunmayı 
güçlendirmektir. Bunu enfal suresi 60 dan okuyoruz. “Sizde onlara karşı gücünüzün yettiği kadar her 
kuvvetten ve cihad için beslenen atlar hazırlayın. Onunla Allah’ın düşmanlarını korkutursunuz.” Yani ben 
savunmamı geliştirerek, zulme uğramamak için bir tedbir üretmiş oluyorum. Fakat burada “ zulme 
uğradıktan sonra” diyor.   
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Zulme uğramamak için, savunma sanayisine yatırım yapmak elzemdir, Allah’ın bir emridir. Besili atlar 
yetiştirin ne demek? Yumruk yemek istemeyen boksör sürekli gardını yukarıda tutmalıdır. Gardını indirdiği 
anda darbeyi yersin.   

Fakat ayette “zulme uğradıktan sonra kendini savununlar”şeklinde bir ifade yer almaktadır. Bu ifade 
çoğu mealde bulunur ve arapçasına uygun bir ifadedir.   

Şair, duygu ve hayallerini dile getiren ve bazen düşünce ile hicveden veya övendir. Burada fiziki bir zulüm 
yok, burada sözle sataşma ve fikirsel bir zulüm var.   

Bu sebeple, ayetteki zulümden kasıt, maddi ,fiziki bir zulüm değil, söze dayalı fikri bir saldırı ve zulümdür. 
Fikri saldırı ve zulme uğradaman kendini sürekli savunmada tutmak yanlıştır, iletişimi bozar.   

Düşünün, sizin bana saldıracağınız düşüncesiyle ben size sürekli saldıracak şekilde konuşuyorum. Olur mu? 
Böyle bir iletişim kurabilir miyiz? Ama içten bir tanesi çıkacak, beni suçlayacak, bana bir zulmedecek ki 
ben k endimi savunayım.   

Fikri saldırı ve zulme uğramadan sürekli insanın kendini savunmada tutması iletişimi bozar. Ayette 
önyargıların getirdiği savunmacı dil eleştirilmektedir. Karşının argümanları dinlendikten sonra eğer  bir 
haksızlık ve zulüm var ise burada nefsi müdafa hakkını kullanmak ve bunu da hesap sorucu olmadan 
yapmak gerekir.   

Neden?  

Çünkü ayetin sonuna “ yakında hangi dönüş yerine döneceğinizi bileceksiniz. ” Yani hasip olarak Allah 
yeter. Ben bu tarz ilişkilerde hesap sorucu olamam. Hesabı Allah’a bırakırım. Fikri konularda, yani cahiller 
size laf attığında “selam” der geçerler, ne demek? O Allah’ın tevazu içinde yürüyen kullarına neden 
böyle bir emir veriliyor?  Selam, aslında bir nefsi müdafa davranışıdır. Barış talebidir, ağız dalaşına 
girmemek gerekir.   

Çünkü saldıranın da savunanın da dönüşü Allah’a dır. Ayetin son cümlesi olan “ zulmedenlerin hangi 
dönüşle döndüreleceğini yakında onlar bileceklerdir.” ifadesi bir tehdit değil, uyarı mahiyetindedir. Zira 
zulüm ile abad olanın , ahiri her daim berbat olur.   

 
 


