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Doğrusunu Allah bilir…. 

 
 
 

	

Mekke	döneminde	inmiştir.	26	âyettir.	Sûre,	adını	birinci	âyetteki	“el-Gâşiye”kelimesinden	almıştır.	G@ âşiye,	 

 
 

Bismillahirahmanirrahim 
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 

 
ِمیِحَّرلا 	 ِنَٰمْحَّرلا 	.َِّ 	 ِمِْسب  

 
 
(Gaşiye 88/1) 

	َِۜةیِشَاغْلا ُثی۪دَح َكیَٰتا ْلَھ
 

Hel etâke hadîśu-lġâşiye(ti) 
 

Gaşiyenin hadisi sana geldi mi? 
 
Sure ilk terkiplerde Zariyat-Kef sureleri arasına yerleştirilmiş. Bu yerleştirmeyi göz önünde bulundurursak. 
Surenin 11 veya 12 nci yılda indiğini söyleyebiliriz. Bizce sure bu tarihten çok daha önce inmiş olmalıdır. Sure 
üslubu ve içeriği açısından bir defada inmiş Mekki sureler kapsamında okunmalıdır. “Hel” soru edatı ile başlıyor 
sure. Böyle bir sorunun çevabı “ evet geçti, evet geldi” gibi olmalıdır. İnsan suresinin ilk ayetini hatırlayalım “ 
İnsan üzerinden çok uzun bir süre gelip geçmedi mi ?” şeklindeki sorunun cevabı “ evet geçti” diye yanıt 
vermiştik. 
 
Burda da Allah Resulü’ne , inananlara ve bu ayetin muhataplarına “gaşiyenin hadisi ulaşmış”. Bir de önemli olan 
bir detay var. Ayete gaşiyenin kendisi değil hadisin ulaşmasından bahsediyor.  
 
“gaşiye” kelimesi örtmek, sarmak kökünden ismi fail olarak bir şeyi her taraftan sarıp bürüyen salgın, kaplayan 
şey demektir. Organların içini saran zara da yine bu kökten bir kelime kullanılmış. İnsanı içten saran derde ve 
kabuslara , her tarafı kaplayan salgın hastalıklara, kuşatıcı belaya da gaşiye denilmiş.  
 
Son saat olabilir. Hesap günü olabilir. Kavimleri helakında ki gibi, etrafı kuşatan, kaçıp kurtulmanın mümkün 
olmadığı doğal afetler içinde bu kelimeyi kullanabiliriz. Eğer böyle bir hadis Allah Resulü’ne ve inananlara 
ulaştıysa, bunun kavimlerin helakı ile ilgili bir anlatım olması muhtemeldir. Yani öyle bir etrafı kuşatan bela 
çöküyor ki o kavmin üzerine  ve buradan hiç kimse kurtulamıyor manasında, bu haber sana gelmedi mi? “hel” 
edatı ile sorulması, “ evet geldi “ diye bir cevap barındırıyor. O zaman gaşiyenin hadisi Allah Resulü’ne daha 
önceki ayetlerle, kıssalarla gelmiş olması lazım. Çünkü bu ilk inen sure değil. Bayağı bir sure indi, Mekke’nin 
orta dönemlerine kadar.  
 
“ Hadis” kelimesi fiil olarak vaki olmak, yokken var olmak, yeni olmak, bir şeyi yeniden meydana getirmek. 
Mesela bu manada uydurma hikayelere de , uydurma hadisler diyebilirsin. Yokken ortaya bir tez atılıp, onun 
haberi sana ulaştırılması, yine bu hadis kelimesi ile ifade ediliyor. İcat etmek, pasını silmek, cilalamak gibi kök 
manalara sahip.  
 
Burada olayın kendisi değil, haberi üzerinden bir uyarı yapılmış. Şimdi o uyarının detaylarına girilecek.  
 
 

İniş	sırası	:	68	 Tertip	sırası	:	88	 Ayet	sayısı	:	26	 												İndiği	yer	:	Mekke	
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(Gaşiye 88/2) 

ٌَةعِشاَخ ٍذِئَمَْویٌ هوُجُو ۙ	
Vucûhun yevme-iżin ḣâşi’a(tun) 

 
O gün haşin yüzler….. 
 
Farkettiyseniz bu bir cümle değil. O gün haşin yüzler vardır, diyemiyoruz. Çünkü Arapçasında “ vardır” diye bir 
kelime yok. Fakat meal müellifleri bu yarım cümleyi tam cümle yapıp bir ayet olarak yazmak zorunda oldukları 
için oraya kendileri kelimeler , yüklemler eklemişlerdir. Ama orijinalinde böyle bir şey yok. Çünkü orijinalinde 
bu cümle burada kesilmiyor, cümle devam ediyor. Ayet numaraları sonradan olduğu için, bu cümle burada bu 
şekilde yarım kalmıştır. Sırf ses uyumu olsun diye , fonetik bir uyum sağlamak için Arapçasında o kelimenin 
sonundaki kafiyeyi korumak için cümleler bu şekilde manadan uzak olarak kesilmiş ve cümlecikler yarım yarım 
çok da manası olmayan kelimeler haline getirilmiştir.  
 
Biz fonotik uyumdan ziyade parçaları birleştirerek anlamlı cümleler ile manayı yakalamayı önceliyoruz. Bu 
yüzden 2 ile 7 nci ayetler arasını tek bir cümle, tek bir ayet olarak kabul ediyoruz ve mealimiz şöyle oluyor.   
  
“ O gün haşin yüzler amelleriyle yorulup sıcak nara yaslanır. Kaynar su pınarından sulanır, onların yiyeceği 
dikenden başkası değildir. Beslemez ve açlığa bir fayda vermez.” (Gaşiye 2-7) 
 
“haşin” çevresine korku salarken, burada bizati kişilerin içindeki bilgilenme sonucu oluşan korkunun 
yüze yansıması olarak anlatılmıştır.  
 
Ayetleri günümüze alırsak; mücrimler işlediği suçtan dolayı sürprizler bekleyemez. Mucizevi ve 
tesadüfi kurtuluş umutları, adaletin hakkıyla işletilmediği, yasalardaki boşlukların suiistimal edildiği 
yargılama sistemlerinde görülür. İlahi yargılamada suçlu başına ne geleceğini biliyor. Ama beşeri ve 
bozuk yargılamalarda belki yırtarım düşüncesi ile mahkeme salonuna girer. O yüz ifadesini sen 
görürsün. Ama ilahi yargılamada ve bize örnek olan yargılamada adamın hiçbir ümidinin olmaması 
lazım.“ yüzler” kelimesi ile kişilerin zatları kastedilmiş olup, ayette bir cüziyeti mecazi Mürsel yapılmış. 
 
(Gaşiye 88/3) 

ٌَةبِصَانٌ َةلِماَع ۙ	
‘Âmiletun nâsibe(tun) 

Amelleriyle yorulup… 
 
Böyle bir cümle Türkçe’de ve hiçbir dilde olmaz. Bakın burada yarım olduğu nasıl belli. Buradaki “ 
nasibe” kelimesi yorulmuş, yorgun, argın düşmüş demektir. Bir kimse yorgun argın düştüğü zaman 
nasibe, yensibu, nasaben (yoruldu, yorulur gibi) kelimeler kullanılır.  
 
Burada yapılan amellerin heba olmasının verdiği tükenmişlik ifade ediliyor. Önce hakikatin kendini 
çepeçevre sarıp kuşatması “haşiye” kelimesi ile ifade edildi, arkasından başına geleceklerin anlaşılması 
“huşu” kelimesi ile ifade edildi. Ve geriye bakıldığında kendini kurtaracak bir amelinin olmaması da bu 
ayette, yorucu amel olarak bize resmedildi.  
 
Nice ayakta duranlar vardır ki namazlarından elde ettikleri şey yorgunluktur. İşte bu “ amiletun nasibe” 
nin nebevi bir okunuşu. Amelleriyle yorulmuş. Münafıkça yapılan her ibadet ve hayır heba ve israf 
olmuş bir ameldir. Şimdi 4 ncü ayete geçelim:  
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(Gaşiye 88/4) 

ًَةیِماَح اًرَان ىٰلَْصت ۙ	
Teslâ nâran hâmiye(ten) 

Sıcak nara yaslanır. 
 
Cümlenin devamı bu. “ Amelleriyle yorulup, sıcak nara yaslanır.” Buradaki “tesla” “salaye” kökünden 
gelir. Türkçemizdeki sallamak, yaslamak kelimeleri de buradan türemiş. Ateşe yaslanmak, onu beslemek 
için yapılır ve ateşi güçlendirir.  
 
Ateş zaten sıcaktır. Burada neden sıcak ateşe yaslanır demiş? Ateş zaten kızgın demek iken, nar 
denildikten sonra bir de “hamiye” kelimesi ile nitelendirilmesinin anlamı, maddi manede alev yeterince 
sıcak olursa gazlar iyonlaşır ve sonunda o maddenin bir diğer hali olan plazma devresine geçer. 
 
(Gaşiye 88/5) 

	ٍَۜةیِنٰا ٍنْیَع ْنِم ىٰقُْست
Tuskâ min ‘aynin âniye(tin) 

 
Kaynar su pınarından sulanır. 
 
(Gaşiye 88/6) 

ٍعی۪رَض ْنِم َِّالا ٌمَاعَط ْمَُھل َسَْیل ۙ	
 

Leyse lehum ta’âmun illâ min darî’(in) 
 
Onların yiyeceği dikenden başkası değildir.  
 
Buradaki diken diye çevirdiğimiz “ dari” kelimesi Arapça da değersiz ot ve diken içen kullanılmıştır. Bu “ darî” 
nin özelliği, “ beslemez ve açlığa fayda vermez. 
 
Kur’an’ın bazı yerlerinde cehennemliklerin zakkum ve irinden başka yiyeceklerinin olmadığı net bir şekilde 
ifade edilmiş. Mesela Saffat suresi 56, Vakıa 52, Duhan 43-44.  
 
Peki burada neden onların yiyeceği “dikenden başkası” değildir, dedi. Hani onların yiyeceği zakkum ve 
irinden başka değildi. Burada kuru bir dikenden başka yiyeceği olmadığı anlatılmaktadır. Bu bir çelişki değildir. 
Zira suçlar farklı olduğu için cezaların da farklı olması beklenir. Her suçluya aynı ceza adalete aykırıdır. Bunları 
ateistler çelişki olarak sunmaktadır. 
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(Gaşiye 88/7) 

ٍعوُج ْنِم ي۪نُْغی َالَو ُنِمُْسی َال ۜ	
  

Lâ yusminu velâ yuġnî min cû’(in) 
 

Beslemez ve açlığa bir fayda vermez.  
 
Tüm bu ayetlerdeki uç tasvir ve teşbihlerin tek amacı suçu, günahı, zulmü, hak ve hukuka girmeyi en 
aza indirmek daha huzurlu bir yaşam alanı temin etmek için muhataplarını caydırma amaçlıdır. Şimdi 
cehennemi görüp gelen biri için siz tarifler yapabilirsiniz . Fakat cenneti ve cehennemi görmeyen biri 
için tarifler yapmanız hep dünya üzerinden olacaktır. Gördüğü, bildiği şeyler üzerinden olacaktır. O 
yüzden hepsi belirsiz formdadır.  
 
(Gaşiye 88/8)  
 

ٌةَمِعَان ٍذِئَمَْویٌ هوُجُو ۙ  
 

Vucûhun yevme-iżin nâ’ime(tun) 
O gün naim yüzler…. 
 
Bu kadar yarım bir cümle. Ses uyumu olsun diye cümle yarım kesilmiştir. Çünkü ayet numaraları beşeridir. Allah 
Resulü zamanında ayetler numaralandırılmış ve cümleler de yarım değildi.  
 
Mesela10 ncu ayette “ Fî cennetin ‘âliye(tin)” diye bir cümle var. “ Yüce cennetler içinde”. Bu kadar. Yüce 
cennetler içinde ne var? Cümlenin devamı nerede? Böyle bir cümle olmaz. Bunu Türkçe ye çevirdiğin zamanda 
mecburen mealin arkasına üç nokta koyup bunun alttaki cümlede devam ettiğini anlatmanız lazım.  
 
Kimin nerede, niçin, yüce, alim cennetlerde olduğu anlaşılmayan ve esasen cümle olmayan, ses uyumuna kurban 
edilmiş bir parça ile karşı karşıyayız. Şimdi parçaları birleştirerek size tek bir ayet olarak okuyacağım. Gaşiye 
suresinin 8-16 arası olursa ayet nasıl oluyor bakın : 
 
“O gün naim yüzler sa’yu gayretlerinden razıdır. Yüce cennette  boş söz işitilmez. Orada devamlı bir pınar akar. 
Orada yüksek tahtlar ve konulmuş kupalar ve dizilmiş yastıklar ve serilmiş süslü halılar vardır. (Gaşiye 8-16) 
 
“naim” kelimesi güzel, parlak, nimet sahibi demektir. O gün bazı yüzler nimet sahibidir. Bu kullanım 2 nci 
ayette yaptığı amellerin sonunda eli boş kalan ve haşyetle yüzü yere dönük olan tipin tam zıttıdır. Yani onlara 
bakıldığı zaman nimete kavuşmanın sevinç ve mutluluğun yüzlerinden okunması anlatılıyor. 
 
Rabbimizin istediği ister suçlu, ister muttaki olsun içi dışı bir olunmasıdır. Buradaki “nimet” rıza halidir. 
Gayretten razı olma. Yukarda amelden dolayı elinin boş kalması, burada da gayretten dolayı razı olunma.  
 
Buradaki “sa’y” koşmanın biraz daha yavaşı olan yürümektir. Safa ile Merve arasındaki hızlı yürümeye bu yüzden 
“sa’y” denir. Bu kelime ister hayır olsun, ister şer olsun bir konuda gayret sarfetmek için kullanılır. Kim nereye 
“sa’y” ediyorsa, ne adına sa’y ediyorsa sonunda ulaşacağı da odur. Burada sa’y dan kasıt, bir kulun hayatta iken 
tam bir rıza hali gösterdiği bütün cabadır. Önemli olan sa’yu gayretinin şükre değer bulunmasıdır. Bunu da insan 
suresi 22 de okumuştuk. “ Ve sizin gayretiniz şükre değer bulundu.” 
 
Sa’y ın amelden farkı; istek ve özveri öncelikli sonra da amel. “rıza” kabul gösterme, hoşnut olma, kabullenme, 
memnun olma, bir şeyi itiraz etmeden kabul etme anlamlarına geliyor. Bir şeyden razı olmak ondan memnun 
olmak ve ondan gelen şeyi kabul etmek, itiraz etmeden kabullenmektir. 
 
Peki bunlar “sa’yu gayretlerinden razıdır” ne demek? Yapılan işten razı olma. Alalım günümüze. İş verimini 
artıran çok önemli bir kriterdir. Yapılanişten razı olma, rıza hali, severek yapmak. Bu iç huzuru ve tatmini 
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artıran önemli bir kriterdir. Yaptığı sa’yu gayretin karşılığını tam olarak aldığı için rıza halini ulaşanlarda 
bıkkınlık, yorgunluk ve stres gözlenmez. Rıza hali yaşanılan hayatı al-i cennetlere çevirir.  
 
A’la ile a’li arasında fark vardır. Neden a’la cennette değil de ali cennette?denildi burada. İkisi de Allah’ın 
esmasıdır. El-A’la,el-A’li. 
 
A’li biraz daha kıyasa yakın üstünlük ifade eder. A’la da artık yücelikte bir kıyas söz konusu değildir. Yüce 
cennette ifadesi yüce olmayan cennetler, hasbahçeler olabildiğini hatırlatmadır. Mesela Adem’in kovulduğu da 
bir cennetti. Ama A’li cennet değildi. Dünyada da cennet gibi yaşam alanları vardır ama en yücesi, en a’li olanı 
Allah’ın katındadır. Zaten A’liy esması nerede geliyorsa orada bağlam şirktir.  
 
İnsanlar cennetvari bir hayat yaşabilir. Ancak bunun Aliy ,yüce olanı maddiyatın yanında iç huzurun eşlik ettiği 
cennetlerdir. Hayatın kaliteli yaşanması için öncelikle ikiyüzlü bir ahlaktan kurtulmak gerekir. Çünkü içlerinde 
ne varsa yüzlerinden okuyor. Razı olanın bir meşguliyet ve hayat tarzı dünyada belirlenmelidir ki yüce 
cennetvari hayatımız olsun. Yaptıklarımızdan, amellerimizden, sa’yu gayretimizden razı olmamız lazım. Sonraki 
şart o da 11 nci ayet. 
 
(Gaşiye 88/11)  

ًَةیِغَال اَھی۪ف ُعَمَْست َال ۜ  
 

Lâ tesme’u fîhâ lâġiye(ten) 
Boş söz işitmezler… 
 
O zaman bu iki cümleyi birleştirdiğimiz zaman “ Yüce cennetlerde boş söz işitmezler” Buradaki “lagiy” kelimesi 
faydasız, zararlı olduğu için terk edilip ortadan kaldırılması bir görev olan lüzumsuz şeylerin tamamıdır. Kişinin 
amacına ulaştırılmasında yararı olmayan her türlü boş ve anlamsız şeydir. Bu meyanda “tesme’u”  “işitme” 
geldiği için biz bunu “boş söz” olarak ifade ediyoruz. 
 
“lagiye” yalanı, gıybeti, iftirayı, çekişmeyi, iğrenç şarkıları, müstehcen fıkraları, küfürleşmeyi, boş sözleri, 
yalan yere yemini de ifade eder. Bir ortamda bu tür konuşmalar oluyorsa, oranın yüce nimetlere dönüşmesi 
beklenemez. Zaten Meryem suresi 62 de biz bunu örneklendirmiştik.  
 
(Gaşiye 88/12)  

ٌَةیِراَج ٌنْیَع اَھی۪ف ۢ  
Fîhâ ‘aynun câriye(tun) 

Orada devamlı bir pınar akar. 
 
Buradaki ‘câriye” kelimesi ceryan eder, akan manasına gelmektedir. Gemilerin su üzerinde akıp gitmesinden 
dolayı da gemiye de câriye denir. Kölelere câriye denmesinin sebebi, efendilerin emir ve hizmetleri 
çerçevesinde hareket ettikleri için bu tür bir kelime yakıştırılmıştır. Mesela sürekli ecir kazandıran sadakaya da  
sadakay-i câriye  denir. Nedeni bir ceryan var, bir akış var. Bu ayette de devamlı akan su için câriye 
kullanılmıştır. 
 
Su kaynakları bulundukları bölgeye bereket verir, canlandırır, temizler. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin su 
kaynakları yaşam için her zaman olmazsa olmazdır. Şimdi 13 ten 16 ya kadar tek bir cümle gibi okuyorum 
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(Gaşiye 88/13)  

ٌةَعُوفْرَم ٌرُرُس اَھی۪ف ۙ  
Fîhâ sururun merfû’a(tun) 

Orada yüksek tahtlar…. 
 
 
 
 
(Gaşiye 88/14)  

ٌةَعوُضْوَم ٌباَوَْكاَو ۙ  
 

Ve ekvâbun mevdû’a(tun) 
Ve konulmuş kupalar… 
 
 
 
 
 
(Gaşiye 88/15)  

ٌَةفُوفْصَم ُقِراََمنَو ۙ  
Ve nemâriku masfûfe(tun) 

Ve dizilmiş yastıklar… 
 
 
 
 
(Gaşiye 88/16)  

ٌَةثُوثْبَم ُّيِباَرَزَو ۜ  
Ve zerâbiyyu mebśûśe(tun) 

Ve sürülmüş süslü halılar… 
 
Bu dört ayetin sonu bu şekilde tek bir cümle olarak karşımıza çıkıyor. Cennet tasvirleri de tıpkı cehennem 
tasvirleri gibi benzetmeler üzerinden anlatılıyor. Çünkü gidip gelen olmadığı için mecburen dünyadaki 
benzetmelerle onlar anlatılacaktır. 
 
Şimdi size bir meal hatasından bahsetmek istiyorum.  
 
(Gaşiye 88/17)  

َْ۠تقِلُخ َفْیَك ِلِبِْالا َىلِا َنوُرُظَْنی ََالَفا  
Efelâ yenzurûne ilâ-l-ibili keyfe ḣulikat 

 
“ Onlar yağmur yüklü bulutların nasıl yaratıldığına bakmıyorlar mı? 

 
 

“ Efelâ yenzurûne  “ Onlar bakmazlar mı ? Gözlem yapmazlar mı? Nazar etmezler mi? Neye nazar etmezler mi? 
“ ilâ-l-ibil. “ İbil deve demektir. 
 
Çeviri yapılan meallere bakalım :  
 
Diyanet İşleri Meali (Yeni) : Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmıştır! 
Elmalılı Meali (Orijinal)     : Ya hâlâ bakmazlar mı o deveye: nasıl yaratılmış? 
Erhan Aktaş Meali              : Hiç mi deveye¹ bakmıyorlar, nasıl yaratılmış?* 
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Şimdi 18 nci ayeti okuyalım : 
 
 
(Gaşiye 88/18)  

َْ۠تعِفُر َفْیَك ِءآَمَّسلا َىلِاَو  
Ve-ilâ-ssemâ-i keyfe rufi’at 

 
Ve semaya nasıl yükseltilmiş ? 

 
Diyanet İşleri Meali (Yeni)  : Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir! 
Elmalılı Hamdi Yazır Meali : Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiş? 
Erhan Aktaş Meali                : Ve gökyüzüne, nasıl yükseltilmiş? 
 
Ve o deve var ya, göğe nasıl yükseltilmiş? 18 nci ayeti ‘sema nasıl yükseltilmiş?’diye meallendiriyorlar. Aslında 
sema yükseltilmiş değil ki. “Ve o semaya nasıl yükseltilmiş ?” Nedir semaya yükseltilen? 17 nci ayetteki semaya 
nasıl yükseltilmiş ? Nasıl ‘ruf” edilmiş?  ‘Ruf’ etmek basamak basamak yükseltilmektir. 
 
Bunu doğru meallendirince, bu ibili deve olarak alırsak, konu bir anda deveye bakmazlar mı nasıl yaratılmış ? 
Ne alakası var üstteki ayetlerle. Şöyle bir algı oluşuyor : 
 
Haşa.. Kur’an’ı yazan Hz. Muhammed, Şöyle oturmuş, çevresine bakarken bir deve görmüş, demiş ki “ deveye 
bakmazlar mı nasıl yaratılmış?”,  “ sonra başını çevirmiş gökyüzüne bakmış, gökyüzüne bakmazlar mı, nasıl 
yükseltilmiş?, ondan sonra dağlara bakmış, dağlar nasıl dikilmiş?” Böyle bağlantısız, alakasız, sanki etrafına 
bakan bir bedevinin haşa yorumları gibi meallendiriyorlar.  
 
Deve ile konunun ne alakası var. Sorunun cevabı önemli ! 
 
“ibil” kelimesi ilk Mushaflarda “ebele” harfleriyle harekesiz olarak yazılırdı. Bu kelimeyi harekelendirirken “ibil 
veya ibbil” olarak okumak mümkündür.  
 
Kelime “ibil” olarak okunursa, develer demektir. Kur’an’ı Kerim’de bunun örneği Enam suresi 44 ncü ayette 
var.  
 
Fakat “ibbil” şeklinde okunursa “yağmur yüklü bulutlar” anlamına gelmektedir. İbil tekil şekli olmayan sadece 
çoğul şeklinde kullanılan cins bir isimdir. Enam 144 de bu manada kullanılmıştır. Mesela Fil suresinde aynı 
kökten gelen “ebabil” bölük bölüm, grup grup demektir. İbbil de aynı köktendir.  
 
Ama burada kümülüs bulutlarını ifade etmek için kullanılmıştır. Yağmur taşıyan bulutlar manası için Lisanül 
Arap ve Tacül Arusa bakabilirsiniz. Onlarda bu manayı vermiştir.  Yağmur yüklü bulutlar da bölük bölük grup 
grup uçuşurlar. 
 
Yağmur taşıyan bulutlar karşılığı, yukarıdaki anlam örgüsü içinde daha tercihe şayan karşılıktır. Eğer bu kelimeyi 
‘develer’ anlamında meallendirilirse bir sonraki ayetin manası şöyle olur : 
 
“ Ve develer semaya nasıl yükseltilmiş?” Bu mantık dışıdır. Zaten pasaj yağmur yüklü bulutların nasıl 
yaratıldığını izah edecek ilk cümle ile başlamıştır.  Yani “şu yağmur yüklü bulutlara bakmıyorlar mı, nasıl 
yaratılmış? Dedikten sonra  nasıl yaratıldığını 17,18,19 bize izah edecek. 
 
“ Onlar yağmur yüklü bulutların nasıl yaratıldığına bakmıyorlar mı? “ Ve semaya nasıl yükseltilmiş ? 
 
Bakın! Buharlaşma Kur’an’ın indiği zamandan bu zamana kadar bilinen, gözlem ile anlaşılan bir durumdu. O 
yüzden “nazar” kelimesi kullanılmış. Yani arap taşın üzerine su döktüğü zaman, o taşın güneşin altında birkaç 
dakika da dalgalar oluşturarak nasıl semaya yükseldiğini gözlemliyor ve biliyordu.  Ve sonra o semadan yağmur 
olarak döküldüğünü yine gözlemleyerek biliyordu. O yüzden “ bakmazlar mı? Görmezler mi?, incelemezler mi?” 
diye ayetle bunu ifade etmiş.  
 
Peki bu havaya çıkan bulutlar, buharlar nasıl yağmur olarak yeryüzüne dönecek bunu şartı nedir? 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

(Gaşiye 88/19)  

َْ۠تبُِصن َفْیَك ِلَابِجْلا َىلِاَو  
 

Ve-ilâ-lcibâli keyfe nusibet 
 
Ve dağlar, nasıl dik olarak yerleştirilmiş? 
 
Bakın buradaki “dik” kelimesi çok önemli. Yağmur için olmazsa olmaz dağdır. Dağ olmazsa yağmur olmaz. Çünkü 
yağışın oluşabilmesi için yer ve oluştuğu seviye arasında belirli bir sıcaklık farkının olması ve yeterli nemin 
bulunması gerekiyor. O nemin dağlara çarparak soğuması, yükselmesi ve yoğunlaşması lazım ki yağmur olarak 
gökten yere inebilsin. Bulutlar dağ ve tepelere çarparak yükseliyor. Yoğunlaşma sağlayınca yağış oluyor. Bu 
çoğrafi olayı yapay bir dağ inşa ederek gerçekleştirmek isteyen BAE şimdilik bir sonuca ulaşamadı.  
 
(Gaşiye 88/20)  

ْ۠تَحِطُس َفْیَك ِضَْرْالا َىلِاَو  
Ve-ilâ-l-ardi keyfe sutihat 

Ve yeryüzüne nasıl yaydık? 
 
Son olarak yoğunlaşan suyun gerek kar, gerekse yağmur olarak yeryüzüne birden tonlarca değil, damla damla 
rahmet olarak yağıp dağıtılması bu pasajda hatırlatılmıştır. Allah’ın sünneti bir nimet olarak, bir rahmet olarak 
bize hatırlatılmıştır.Çünkü O gün işte o nimetli yüzler vardır dedi ya naim yüzler vardır diye. Aynı bunu çiftçi 
ürününü ekiyor ve yağmurla o ürününün sonucundaki yüz ifadesini o rahmete benzetiyor.  
 
(Gaşiye 88/21)  

ٌۜرَِّكذُم َتَْنا آَمَّنِا ْرَِّكَذف  
Feżekkir innemâ ente mużekkir(un) 

Artık zikret, sen sadece müzekkirsin. 
 
‘Müzekkir’ kelimesi hatırlatıcı demektir. Burada Resul’ün ne olduğu ifade edilmiş, bir sonraki ayette de ne 
olmadığı ifade edilecektir.  
 
Resul sadece kavli ayetlerle hatırlatmaz, Resul’ün izinden gidenler tabiat ayetlerini de kullanarak Allah’ın 
rahmetini hatırlatmalıdır.  
 
Şimdi 22 ye bakalım bir meal hatası ile daha karşılaşacağız. 
 
 
 
(Gaşiye 88/22)  

ٍۙرِطْیَصُمِب ْمِھَْیلَع َتَْسل  
Leste ‘aleyhim bimusaytir(in) 

Sen onlara masal anlatan değilsin. 
 
“musaytir” ne demektir? İki meale bakalım. 
 
Diyanet İşleri Meali (Yeni)  : Sen, onlar üzerinde bir zorba değilsin. 
Elmalılı Hamdi Yazır Meali : Onların üzerinde bir zorba değilsin. 
 
“musaytir”a “zorba” diyorlar. Mesela Kaf suresi 45 e bakalım : “ vemâ ente ‘aleyhim bicebbâr(in)-Sen 
onlar üzerine bir cebbar yani zorba değilsin.” 
 
Şimdi “cebbar”a da “zorba” dedi, “musaytir”a da “zorba” dedik. Oldu mu bu meal? Olmadı. Kökleri de farklı 
bu kelimelerin.  
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Bu sure boykot döneminde inmiş. Hem Resul hem inananlar bir damla suya muhtaç. Allah resulü’nün zorba olma 
imkanı var mı? Kalkıp Mekkeli müşriklere bu dönemde zorbalık yapabilir mi? Yapamaz. Çünkü gücü yok. Kaf 
suresinde cebbar dediği olabilir, daha ilk yıllar, Allah Resulü’nün çevresinde sevenler var, çevresi kalabalık. 
 
“Musaytir” kelimesini Kur’an’ın içinde aratacağız. Kur’an acaba bu kelimeye nasıl bir mana vermiş. Musaytir 
kelimesinin asıl kökü yazmak anlamındaki satır dan gelmektedir. Kur’an’da satır satır yazılıp düzülen “ esaratül 
evvelin-evvelkilerin masalları” formunda kullanılmıştır. Furkan suresi 5, Kalem suresi 15. 
 
“Musaytir neymiş?” Esaratül evvelin-önceki nesillerin uydurduğu efsaneler, gerçek olmayan masallar 
manasındadır. Ayrıca musaytir için Tur suresi 37 de bir kullanım var oda şöyle “ Yoksa Rabbinin hazineleri onların 
katında mı? Veya satır satır yazanlar onlar mı?”  
 
Buradan da anlaşılacağı gibi musaytir bir şeyi satır satır yazmak. Bu yazmak yalan, yanlış yazmak, masallar 
yazmak. Rabbinin hazineleri sanki onların katında da oturmuş yazıyorlar manasında olumsuz manada 
kullanılmış. 
 
Açıklamalardan sonra musaytir 21 nci ayetteki müzekkir, hatırlatıcı ile bir bağlantısı olması lazım. Yani sen 
sadece bir hatırlatıcısın, sen onlara masal anlatıcı değilsin, masalcı değilsin. Satır satır birşeyler uyduran biri 
değilsin. Yani bunun zorbalıkla, cebbarlıkla bir alakası yok. 
 
Mealimiz şu : “ Sen onlara masal anlatan değilsin.” Sen sadece hatırlatıcısın. 
 
Hakikati hatırlatıp muhatabını uyandırmanın tam zıttı, yalan yanlış masallarla onları uyutanlardır. Bakın burada 
Resul kavli ve kevni ayetlerle ve değişmeyen hakikatlerle hatırlatma görevini yapar. Muhatapları iman etsin 
diye onlara satır satır masallar, aslı astarı olmayan hikayeler düzmez. Bu ayet peygamberden menkıbe, masal 
ve efsane beklentilerinin de önüne geçmektedir. Demek ki Resul’den böyle beklentiler var ki, sen öyle biri 
değilsin diyor.  
 
Ne kadar mesaj verme niyetiyle olursa olsun,  yalan yanlış uydurmalarla dini bir hakikat hiçbir zaman 
anlatılmamalıdır. Zira halkın muhaylesinde hakikatler zamanla efsaneye dönüşerek mesaj kaybolur ve geriye 
sadece dine bulaşmış yalan ve masallar kalır. 
 
(Gaşiye 88/23)  

ََۙرفَكَو ىّٰلََوت ْنَم َِّالا  
İllâ men tevellâ ve kefer(a) 

 
Ancak kim yüz çevirir ve örterse. 
 
Yine cümle tamamlanmıyor. Ayetler muhataplarına sunulmuş. Ancak bunlar sırtlarını dönerek hakikatlerin 
üstlerini örtmüşlerdir. Hakikatin üstünü örtmekten dolayı hakikat bir zarar görmez, asıl zararı örtenler görür. 
İşte o zararın sonucu olan ayette şöyle bir ifade kullanılmış:  
 
 
(Gaşiye 88/24)  

ََۜربَْكْالا َبَاَذعْلاُ ّٰ.ُ ُھّبَِذُعَیف  
Feyu’ażżibuhu(A)llâhu-l’ażâbe-l-ekber(a) 

 
Böylece Allah onu en büyük azap ile azaplandırır. 
 
Azabın bir manası da mahrumiyettir. Bir kişi neye sırtını dönerse ondan mahrum olur. Hakikate sırtını dönen, 
hakikatten mahrum olur. İşte en büyük azapta budur. Gerçekleri örtüp masallarla avunanlar hakikatten mahrum 
kalır.  
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(Gaşiye 88/25)  

َنَْیلِا َِّنا ْۙمَُھبَایِا آ  
İnne ileynâ iyâbehum 

 
Muhakkak ki onların gelişleri bizedir. 
 
Onların dönüşleri diye meallendirmedim. Rücu kelimesinden Kur’an’ı Kerim’de var. Burada ileynâ 
ifadesi kullanılmış. Döndü dolaştı yine aynı noktaya geldi demektir. O yüzden gelişleri dedim. Bizim 
Türkçemiz de de “iade” olarak kullanılır. Bir malı satarsın gider dolaşır iade olur ya.  
 
Burada “bana”değil de “ bize” kullanılmış. Bu son noktaya bir süreçle farklı unsurları kullanarak 
geldiklerine dair atıf olabilir.  
 
 
(Gaşiye 88/26)  

ْمَُھباَسِح َانَْیلَع َِّنا َُّمث  
Śumme inne ‘aleynâ hisâbehum 

 
Sonra onların hesapları muhakkak ki bize aittir. 
 
Çok önemli. Bütün surenin özeti bir cümle. Resuller ve onun izinden gidenler, muhatabına din dayatan ve o 
iman etsin diye olmadık masallar üreten, iman etmedikleri zaman asla onlardan hesap sorup ceza kesen biri  
olamaz.  
 
Rad suresi 40 ile düşündüğümüz zaman : “ Tebliğ etmek sana, hesap sormak bize düşer.” 


