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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

  

 
 

İniş Sırası :80 Tertip Sırası :78 Ayet Sayısı :40 İndiği Yer : Mekke 
 
Mekke döneminde inmiştir. 40 âyettir. Sûre, adını ikinci âyette geçen “enNebe’”kelimesinden almıştır. 
Nebe’, haber demektir. Sûrede, ölüm ötesi hayatınvarlığını ispat çerçevesinde, kıyamet, öldükten sonra 
dirilme ve hesap için toplanma konularına yer verilmektedir. 
 
Mushaftaki sıralamada yetmiş sekizinci, iniş sırasına göre sekseninci sûredir. Meâric sûresinden sonra, 
Nâziât sûresinden önce Mekke’de inmiştir. 
 
Sûrede ağırlıklı olarak kıyamet, öldükten sonra dirilme, hesap, ceza ve mükâfat konuları ele alınmış, 
Allah’ın varlık ve kudretini gösteren deliller ile melekler konusuna da yer verilmiştir. 
 
Nebe suresi, bir soru üzerine indirilmiş bir suredir. Neden soru ile başladığını, Kur’an’ın cevabı Mearic 
suresindeki son ayetleridir. Burada Kur’an, empatik bir üslup kullanıyor. Kendisini soru soranların yerine 
koyarak o soruyu tekrarlıyor. Çünkü “Benim vereceğim cevap soruya binaendir.”deyip, onların kendi 
aralarında fısıldaştıkları gizli soruları aşikar edip, onun cevabını veriyor. 
 

 

 میحرلا نمحرلا هللا مسب
Bismilahirrahmânirrahîm 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 

 

(Nebe 80/1) 

َۚنُولَءآََسَتی	َّمَع 	
‘Amme yetesâelûn(e) 

 

Birbirlerine neyi soruyorlar? 

 

 

 

 

NEBE SURESİ 
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(Nebe 80/2) 

ِۙمیَ۪ظعْلا	َِابَّنلا	ِنَع 	
‘Ani-nnebe-i-l’azîm(i) 

 

 O büyük haberi[*] (Allah’tan başka ilah olmadığı haberini) 
 
[*] “Büyük haber” Allah’ın tek ilah olduğu, ondan başka ilah olmadığı ve onun her şeye tam hâkim 
olduğudur. Mekkeliler ellerinde bir delil olmadığı halde Allah ile aralarına girecek aracılara ve kurtarıcılara 
inanırlardı. Allah’tan başka ilah olmadığının, araya kimsenin giremeyeceğinin doğru olduğunu 
anlıyorlardı ama bu onların sistemlerini çökertiyordu. Allah Teâlâ Nebî’mize şöyle buyururdu:  
 
“ De ki: “Ben sadece uyarıcıyım. Tek olan ve her şeye tam hâkim olan Allah’tan başka ilah yoktur. O, 
göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Sahibidir, güçlüdür ve çok bağışlar.” De ki: “Bu büyük bir 
haberdir ama siz ondan yüz çeviriyorsunuz.” (Sad 38/65–68) 
 
Buradaki “nebe” habir’den farklıdır. “Habir”, haber demek, “nebe” de haber demektir. Ama nebe’nin 
özelliği hayati önem taşıyan haber, haber ise önemli, önemsiz bütün bilgileri kapsayan haber. Böyle bir 
fark var arada. Nebe’yi getirene , hayati haberi getirene “nebi” diyoruz. 

 

(Nebe 80/3) 

َۜنُوفَِلتْخُم	ِھی۪ف	ْمُھ	ي۪ذََّلا 	
Elleżî hum fîhi muḣtelifûn(e) 

 

Onlar ki, ondan ihtilâf içindeler. 
 
Bu son saat ile yeniden diriliş ile alakalı ihtilafları, anlaşamadıkları bir konu var. Bunu da Kur’an’ı Kerim’den 
şöyle okuyoruz. “Saat nedir biliyoruz, onu sadece bir kuruntu sanıyoruz ve biz ona inanmıyoruz. “ (Casiye 
32) Bu birinci görüş. 
 
Bazıları ise, öbür dünyada hayatta hiç bir şekilde dirilmeyeceklerini inanmıyorlar. Onu da şöyle okuyoruz 
“Dediler ki , dünya hayatından başka bir hayat yoktur, dirilecekte değiliz “ (Enam Suresi 29 ), bunu şimdi 
ateistler böyle demektedir. Ateistlerin söylediğini aynen Kur’an’ı Kerim’de de yer almaktadır. Ateistler, 
Kur’an’ın konusu değildir yanlış bir söylemdir. Bizati konusudur. 
 
Bazı dehriler de bunu dillendirir. “ Ne varsa dünya hayatımızdır, başka birşey yoktur, ölürüz, yaşarız, bizi 
zamandan başkası helak etmez “ (Casiye 24). 
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"Dehrîler" veya "Dehriyye" ise, zamanı esas alıp, zamanın ve maddenin ebedîliğine inandıkları için, dünyadaki 
hadiselerin ancak tabiat kanunlarına uyarak meydana geldiğini kabul eden zümredir. 
 
Yine bazıları öldükten sonra dirilişi imkansız sayarak şöyle diyorlar : “ Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek. 
 
Bazılarıda dirilişe inanıyor, fakat dirilişte şefaatçilerin olacağını söylüyor. Bakınız ne kadar ihtilaf var. İşte bu 
putlar Allah’ın yanında bize şefaat edecek. Onu da Yunus Suresi 18 den okuyoruz. “ Öldükten sonra 
dirilmek o kadar önemli ki, kiminin inanarak kiminin inkar ederek kiminin tereddüte düşerek o haber 
hakkında ihtilafları bile onun önemini göstermektedir. “ (Yunus 18) 
 
Bu kadar tartışmanın sebebi çünkü bu azim bir haberdir. Rabbimiz bu ihtilaflara ne diyor. Onu da 
aşağıdaki ayetten okuyoruz. 

(Nebe 80/4) 

َۙنوَُملَْعیَس	َّالَك 	
Kellâ seya’lemûn(e) 

 

Hayır, yakında bilecekler. 
 

(Nebe 80/5) 

َنوَُملَْعیَس	َّالَك	َُّمث 	
Śumme kellâ seya’lemûn(e) 

 

Sonra, hayır yakında bilecekler. 

Rabbimiz neden bunu iki defa tekrar ediyor. O günün önemine mi atıf yapıyor? Burada vurgu yok. “ Kellâ” 
red harfidir. Kendisinden önceki düşünceleri reddeder, kendisinden sonrakini onun yerine tahsis eder. 
“Hayır”, onların dedikleri gibi değil, yakında bilecekler.Onun yerine bunu tahsis ediyor. 
 
Sonra, yakında bilecekler, “Sonra daki” bu “ summe” de zamansal bir farkı ifade ediyor. Yani zamansal 
bir aralığa delalet ediyor. Bu zaman dilimi, sure bağlamında “ömrün sonu” olarak anlaşılabilir. 
 
Yani bu dünyada bilmediler, sonrasında bilecekler. Kurtuluşları yok. İlk hayatta vahiy ile duyup öğrenme, 
ikincisi ise vurgu değil, ahirette içine girip yaşayarak öğrenme. 
 
Bilgiyi ilmel yakine dönüştürmek için bundan sonraki ayetlerde Rabbimiz kainat kitabından bize örnekler 
sunacak ki bu hayatta bilelim. Hani yakında bilecekler diyor ya, Rabbim nasıl bileceğim ? Yeniden diriliş 
var mı? , Bu hayatın amacı ne? 
 
Rabbimiz bizi hemen Kur’an’I Kerim’den alıyor kainat kitabına yönlendiriyor. Kitabından bize örnekler 
sunacak ki bu hayatta bilelim. 
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(Nebe 80/6) 

ًۙاداَھِم	َضَْرْالا	َِلعَْجن	َْمَلا 	
Elem nec’ali-l-arda mihâdâ(n) 

 

Arzı döşek kılmadık mı? 
 
Bazı soruların cevabını Kur’an’ı Kerim’de arama. Tabiat kitabnda ara, insan kitabında ara. 
 
Kur’an’ı Kerim bizi sürekli bilime, ilime, öğrenmeye yönlendirir. Onlara baktıktan sonra Kur’an’a 
Döneceğiz. Üslubu Kur’an bize öğretiyor. Yeniden diriliş ile, yeryüzünün beşik olmasının, dağların kazık 
olmasının ne alakası var? Bakmamız, incelememiz lazım. 
 
Dünya, bir beşik gibidir; yılda iki kere dik olur, iki kere de yanlara doğru eğilir. 21 Mart ve 23 Eylül’de dik 
olur. Bu tarihlerde gölge açıları, her yerin enlemi kadardır. Dünyanın bu hareketinden dolayı gölge açıları 
her gün değişerek yaz başlangıcına kadar 23.4 dereceye kadar azalma, kış başlangıcına kadar da 23.4 
dereceye kadar artma olur. Dünyanın günlük eğimi, gölge açılarıyla belirlenebilir. Bu durum, mevsimleri 
oluşturarak dünyayı yaşanabilir bir yer haline getirir. Dünya beşik gibi olmasaydı mevsimler oluşmaz ve 
burada yaşanamazdı. 
 
Evren; gökler, yer ve ikisinin arasındakiler olmak üzere üçe ayrılır. İlgili âyetlerin bir kısmı şöyledir: “Sizin 
ilahınız tek bir ilahtır. O, göklerin, yerin ve ikisinin arasındakilerin Sahibidir. Güneşin doğuş noktalarının da 
Sahibidir. Biz, en yakınınızdaki göğü (birinci katı) bir süsle; yıldızlarla süsledik.” (Saffât 37/4–6) “Yedi kat 
göğü tabaka tabaka nasıl yarattığını görmediniz mi? Onların (göklerin) içinde Ay’ı ışık yansıtıcısı, Güneş’i 
de ışık kaynağı yaptı.” (Nuh 71/15-16) Gökler ve yer, beşik hareketini birlikte yaparlar, bu yüzden kutup 
yıldızının dünya ile yaptığı açı, hiç bir zaman değişmez. 
 
Güneş, ay ve Güneşin uyduları farklı hareket ettikleri için yıldızların ve ağaçların Güneşle yaptıkları açının 
daima değiştiğini, Güneşin, her gün farklı noktalardan doğup battığını görürüz. Allah Teala şöyle demiştir: 
“Yıldızlar ve ağaçlar eğilirler” (Rahman 55/6) Ağaçların, Güneşe göre ne kadar eğildiğini gölgelerinden 
anlarız. 
 

 

 

(Nebe 80/7) 

ًۖادَاتَْوا	َلَابِجْلاَو 	
Velcibâle evtâdâ(n) 

 

Ve dağları kazıklar… 
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(Nebe 80/8) 

ۙاًجاَوَْزا	ْمُكَانَْقلَخَو 	
Ve ḣalaknâkum ezvâcâ(n) 

 

Ve Biz size çiftler halinde yarattık. 
 
“ezvâc” kelimesi “zevc” kelimesinin çoğuludur. “Halık” ve “ Mahluk” arasındaki en önemli farkı burda 
Rabbimiz ifade ediyor. Yaratılanlar çifttir, yaratan tekdir. 
Peki, deprem ve dağlarla ne alakası var? 
 
Dağ- Deprem, bunlar birer eştir. Birbirlerini tamamlayan, yer-gök, gece-gündüz, artı-eksi, kuzey kutbu-
güney kutbu, tek-çift. Buradaki “ezvac”ı sadece karı-koca olarak anlamayın. Çift kutuplu bir dünya 
yaratılmıştır. Tek olan birşey yok dünyada. 

 

(Nebe 80/9) 

ًۙاتَابُس	ْمُكَمَْون	َانَْلعَجَو 	
Ve ce’alnâ nevmekum subâtâ(n) 

 

Ve uykunuzu dinlenme kıldık. 
 
Yeniden dirilişi ihtimal dışı görenlere Rabbimiz sanki bir örnek gösteriyor. Bakın, uyku ölüm gibi ve sabahları 
yeniden diriliyorsun. Bunun aynısını birde diğer hayatta düşünün. Dünyanında bir çifti, eşi olması lazım. 
Dünya-ahiret. Uykunun peşinden uyanmak geldiğine göre, dünya hayatından sonra da ölüm örtüsünün 
ardından mutlaka bir uyanma yeri ve zamanı olarak ahiret neden gelmesin ki. Böyle bir düşündürme 
yapıyor, muhataplarına. 

 

(Nebe 80/10) 

ۙاًسَابِل	َلْیَّلا	َانَْلعَجَو 	
Ve ce’alnâ-lleyle libâsâ(n) 

 

Ve geceyi libas (örtü) kıldık. 
 
Burada geceye yokluk demiyor. Gecenin yokluktan ziyada örtüye benzetilmesi manidardır. Karanlık 
bile mutlak yokluk değilse, insan öldükten sonra nasıl yok olacağını zanneder. 
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(Nebe 80/11) 

ۖاًشَاعَم	َراَھَّنلا	َانَْلعَجَو 	
Ve ce’alnâ-nnehâra me’âşâ(n) 

 

Ve gündüzü geçimlik kıldık. 
 
Gündüzü iyi geçmiş bir hayatı gecesi cennet bahçesi, tersi ise cehennem çukuruna dönüşüyor. 

 

(Nebe 80/12) 

ًۙادَادِش	ًاعْبَس	ْمَُكقَْوف	َانَْیَنبَو 	
Ve beneynâ fevkakum seb’an şidâdâ(n) 

Ve sizin üstünüzde sağlam yedi kat bina ettik. 
 
Rabbimiz, kainat kitabında örnekleri gösteriyor. Bir tasarım var. Bir tasarım var ise bir tasarlayan var 
demektir. Taşküre ayetinden sonra Rabbimiz, Atmosfer ayetine geçiyor. Buradaki “ şidâden” sağlam diye 
meallendirdiğimiz, Kur’an’da yedi kat gök tabiri tam yedi kez geçmektedir. Yedi kat gök’ün koruma 
görevi var. Bunu da Fussilet suresi 12 de okuyoruz.  
 
“ Böylece onları iki günde yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi.” (Fussilet 12)   
 
Yani bu gökyüzündeki tabakaların bize bakan bir işi var, bir görevi var. Bizi koruması lazım, bize bir nimet 
boyutunun olması lazım. Böyle okuyacağız bu katmanları. Birinci kat semadır gerisini bilemeyiz 
demeyeceğiz. Bilimin ulaştığı bilgi doğrultusunda bu katlar.İlerde daha geniş, daha farklı bilgiler ulaşılırsa 
biz o bilgiler ile ayetleri değerlendiririz. Biz şu anda ulaştığımız bilgilerle Kur’anIı anlamayla mükellefiz. 
Bundan 200 sene sonra bilimin ulaştığı bilgiden Allah bizi mükellef tutmaz. Şu anki bilgi ile bunu anlamak 
zorundayz. 
 

1. Katman Troposfer : İklimleri oluşturur.  
2. Statosfer : Güneş ışınlarını absorve eder. Bu katman olmasaydı güneşin vurduğu yer aydınlık, 

vurmadığı yer karanlık olurdu. 
3. Mezosfer : Meteorlardan korumaktadır.  
4. Termosfer : Aşırı ısı ve soğuktan korur. Ayrıca radio dalgalarının yayılmasını sağlar  
5. Ekzosfer : Güneşten gelen uv gibi zararlı ışınlardan bizi korur. Bu tabakalar olmasa hepimiz cilt 

kanseri olurduk. Hepimizin DNA sı bozulurdu. 
6. Magnetosfer : Mıknatıs küredir. Kuzey kutbundan güney kutbuna manyetik bir alan oluşturur. 

Pusula öyle çalışır. Kıbleyi öyle tayin ederiz. Göçmen kuşlar ve denizdeki balinalar böyle yolunu 
buluyor. Güneşten gelen aşırı radyoaktif ışınları engeller. 

7. Uzayın tamamı (onunda bir sınırı var , uzay genişlemekte.) 
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(Nebe 80/13) 

ۖاًجاَّھَو	اًجاَرِس	َانَْلعَجَو 	
Ve ce’alnâ sirâcen vehhâcâ(n) 

 

Ve ışık saçan bir kandil kıldık. 
 
Burada güneşi ışık saçan bir kandil olarak yaratık demiyor, kıldık diyor. Yani güneşi sonradan yanan, 
sonradan kandil şekline dönüşmesinden bahsediyor. Bildiğiniz gibi yıldızlar, uzayda güneş tozu dediğimiz 
zerreleri ve onların birleşmesi ile nebulalar oluşur, onları çok baskıya maruz kalıp,karadeliklerin 
merkezinden özellikle bu şekilde çıktıklarına dair teoriler var. Yani bir güneş yokolup, patlarken onun 
hammaddesinden yeni bir güneş doğuyor. 
 
Bu ifadenin bir önemide şu, güneşe tapılan bir ortam var. O ortamda Rabbimiz diyor ki: “ Güneşte bir 
mahluktur.” Sonradan böyle olmuştur. Sonradan böyle olanında bir ömrü olması gerek. Onun ebedi ve 
ezeli olmadığını da Rabbimiz bu ayetle anlatmış olmaktadır. 

 

(Nebe 80/14) 

ۙاًجاََّجث	ًءآَم	ِتاَرِصْعُمْلا	َنِم	َانْلَزَْناَو 	
Ve enzelnâ mine-lmu’sirâti mâen śeccâcâ(n) 

 

Ve yağmur bulutlarından şarıl şarıl akan su indirdik. 
 
Güneş, ısı, ısıyla suyun buharlaşması, buharlaşan suyun tekrar yeryüzüne temiz su olarak dönmesi. Bu da 
muazzam bir eko sistemi anlatmaktadır. 

 

(Nebe 80/15) 

ًۙاتَاَبنَو	اhبَح	۪ھِب	َجِرُْخنِل 	
Linuḣrice bihi habben ve nebâtâ(n) 

 

Onunla taneler ve nebatlar çıkaralım diye. 
 
Isı ve ışık suyu beraberinde getirdiği zaman besin zincirinin en altında olan bitki örtüsünü oluşturuyor. Bitki 
örtüsünden sonra da ondan beslenen otcullar, otcullardan beslenen etcilleri anlatmakta. Yani besin 
zincirinin en temelini bu şekilde Rabbimiz oluşturmuş ve bunu bize bir nimet olarak hatırlatmaktadır. 
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(Nebe 80/16) 

ًۜافَافَْلا	ٍتاَّنَجَو 	
Ve cennâtin elfâfâ(n) 

 

Ve sık cennetler. 
 
Buradaki cennet ifadesi “cennâtin elfâfâ” olarak geliyor. “elfâf”, ağaçların çok sık olduğu, dalların gür 
olduğu bahceler manasındadır. Kur’an’ı Kerim’de cennet, hem öldükten sonra müminlerin gideceği, 
ahiretteki özel isim, hem de dünyadaki “hasbahçe” manasında , kalem suresi 17, kef suresi 37, sebe suresi 
15,16 da, bakara suresi 265 de cennet kullanılmıştır. Cenneti neden bu şekilde meallendiriyoruz, çünkü 
Âdem’in kovulduğu cennette yeryüzü cenneti idi. O yüzden biz meallerde cenneti bahçe olarak 
çevirmiyoruz, olduğu gibi bırakıyoruz. 

 

(Nebe 80/17) 

ًۙاتَاقی۪م	َناَك	ِلَْصفْلا	َمَْوی	َِّنا 	
İnne yevme-lfasli kâne mîkâtâ(n) 

 

Muhakkak ki ayrım günü, belirlenmiştir. 
 

(Nebe 80/18) 

ۙاًجاَوَْفا	َنُوْتَأَتف	ِروُّصلا	يِف	َُخفُْنی	َمَْوی 	
Yevme yunfeḣu fî-ssûri fete/tûne efvâcâ(n) 

 

O gün sûra üflenir. Böylece bölükler halinde gelirsiniz. 
 

Burada henüz bir mahkeme yok. Yasıl “fasıl günü” surâ üflenir, siz mizana Allah’ın huzuruna çıkmadan 
önce bölükler halinde, grup grup Allah’ın huzuruna gelirsiniz. 
 
Buradaki “bölük bölük” gelmesinin hikmeti, Rabbimiz herkesi, kendi yaşadığı coğrafya, kendi yaşadığı 
zaman dilimiyle ilgili insanlarla yargılıyor. 
 
Yani benden 500 yıl önce yaşamış, benim hiç görmediğim, duymadığım bir insanla, hukukumun 
geçmediği bir insanla benim aynı ortamda yargılanmamin bir hikmeti olmaz zaten. Biz akrabalarımızla, 
bulunduğumuz zaman dilimiyle, ticaret yaptıklarımızla yargılanacağız. 
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(Nebe 80/19) 

ًۙاباَوَْبا	َْتناََكف	ُءآَمَّسلا	ِتَِحُتفَو 	
Vefutihati-ssemâu fekânet ebvâbâ(n) 

 

Ve semâ açılmış, böylece kapılar oluşmuştur. 
 
Bu kapılar hem fiziki olarak oraya gelen meteor yağmurlarını engellemeyecek şekilde atmosferin zaafa 
uğraması şeklinde de anlayabiliriz. Veya farklı boyutlara açılan kapılarak olarakda anlayabiliriz. 

 

(Nebe 80/20) 

ًۜاباَرَس	َْتناََكف	ُلَابِجْلا	ِتَِرّیُسَو 	
Ve suyyirati-lcibâlu fekânet serâbâ(n) 

 

Ve dağlar yürütülmüş, böylece yerlerinden kaymıştırlar. 
 
Meallerde şöyle denmektedir. “ Ve dağlar yürütülmüş, serap olmuştur.” Arapçasında serap geçiyor. 
 
Biz bunu “ yerlerinden kaymıştırlar” olarak çevirdik. Çünkü “ serap” kelimesinin anlamı “aşağı doğru 
gitmektir.” Ayrıca meyilli mekana da serap denilir. Serap çölde su gibi parlayan şeydir. Dalga dalga 
görünür. Aşağı doğru birşey akıyormuş gibi görünür. O akmayı da çok susayanlar su zanneder. 
 
Hakikat olan şeye “serap” denildiği gibi, hakikat olmayana da serap denir, Ragıp’ın müfredatında. 
 
Burada taşkürenin, kıtaların çok şiddetli sarsıntılarla kayması ve yer değiştirmesi anlatılıyor. 

 

(Nebe 80/21) 

ًۙاداَصْرِم	َْتناَك	َمَّنَھَج	َِّنا 	
İnne cehenneme kânet mirsâdâ(n) 

 

Muhakkak ki cehennem hazır beklemektedir. 
 
Buradaki “ hazır” kelimesi “ mirsâd” kelimesi ile ifade edilir. Mirsâd, bir avcının avını yakalaması için 
pusuda beklemesidir. Veya birini gözlemlemesi. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Nebe 80/22) 

ًۙابٰاَم	َنی۪غاَّطلِل 	
Littâġîne meâbâ(n) 

 

Azgınların son yeri oldu. 
 
Meallere baktığımız zaman,” azgınların uğrak yeri oldu, durağı oldu.” gibi çevrilmektedir. Sanki 
cehenneme girip çıkacakmış gibi mantığı ile yazılmış mealler görürsünüz. 
 
Bu nedenle bir alttaki ayette “onlar orada uzun bir süre kalacaklardır” şeklinde meallendiriyorlar. Uzun bir 
süre diye meale yazdığınız zaman, bu uzun süre ne kadar uzun olursa olsun, eninde sonunda biter 

 

(Nebe 80/23) 

ًۚابَاقَْحا	آَھی۪ف	َنی۪ثِبَال 	
Lâbiśîne fîhâ ahkâbâ(n) 

 

Onlar orada süresiz kalacaklardır. 
 
O yüzden 23 ncü ayetin doğru meali “ onlar orada süresiz kalacaktır.”  Neden uzun demiyoruz, süresiz 
diyoruz. 
  
Buradaki “ahkâb” belirsiz ve uzun süreler anlamına gelir. 

 

(Nebe 80/24) 

ًۙاباَرَش	َالَو	ًادَْرب	اَھی۪ف	َنُوقُوَذی	َال 	
Lâ yeżûkûne fîhâ berden velâ şerâbâ(n) 

 

Orada serinlik tatmazlar ve içmezler 
 
Cehennemliklerin maruz kalacağı sıkıntılar anlatılmaktadır. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Nebe 80/25) 

ًۙاقاَّسَغَو	اًمی۪مَح	َِّالا 	
İllâ hamîmen ve ġassâkâ(n) 

 

Gassâk ve hamimden başka. 
 
Buradaki “ hamim “ kelimesi “ çok sıcak su” anlamına gelmektedir. Türkcemize de “hamam” olarak 
geçmiştir. 
 
“Gassâk” kelimesi ise, “içilmez derecede soğuk ve çirkin kokulu ” anlamına gelmektedir. Gecenin 
ısısının düşmesine de denmektedir. 
 
Buradan anladığımız sonuç olarak, çok kaynar ve çok soğuktan başka bir alternatifin olmadığı, uçlardaki 
bir yaşam demektir. Buz gibi bir karanlıkta, yakıcı bir ümitsizlik içinde yer almaktır. Bunu mecazen de bu 
şekilde okuyabiliriz. 

 

(Nebe 80/26) 

ًاقَافِو	ًءآَزَج 	
Cezâen vifâkâ(n) 

 

uygun bir karşlık. 
 
Buradaki “cezâ” kelimesi hem hayır için hem de şer için Kur’an’ı Kerim’de “ karşılık” manasında 
kullanılmıştır. Yani onların hakettiği buydu. Onların yaptıklarını bir görseydiniz, bu cezanın onların hakettiği 
bir ceza olduğunu görürdünüz, der gibi bir zihni açıklamada yapıyor. 

 

(Nebe 80/27) 

ًۙاباَسِح	َنوُجَْری	َال	اُوناَك	ْمُھَّنِا 	
İnnehum kânû lâ yercûne hisâbâ(n) 

 

Muhakkak ki onlar, hesaba çekilmeyi ummazlar. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Nebe 80/28) 

ًۜاباَّذِك	َانِتَایٰاِب	اُوبَّذَكَو 	
Ve keżżebû bi-âyâtinâ kiżżâbâ(n) 

 

Ve ayetlerimizi yalanladıkca yalanladılar. 
 

(Nebe 80/29) 

ًابَاتِكُ	هَانْیَصَْحا	ٍءْيَش	َّلُكَو 	
Ve kulle şey-in ahsaynâhu kitâbâ(n) 

 

Ve Biz, her şeyi kitapta saydık. 
 
Biz, herşeyi kitapta yazdık derken, yani yaptığınız kötülüklerin kötülük olduğunu, suç olduğunu, haram 
olduğunu Kurn’ı Kerim’de madde madde belirledik. Düşünün Allah, içkinin haram olduğunu söylemese, 
Kitabında yazmasa bundan dolayı bizi yargıya çekebilir mi? 

 

(Nebe 80/30) 

ً۟ابَاذَع	َِّالا	ْمَُكدیَ۪زن	َْنَلف	اُوقُوَذف 	
Feżûkû felen nezîdekum illâ ‘ażâbâ(n) 

 

Artık tadın! Böylece size azaptan başkasını arttırmayacağız. 
 
Buradaki tatmak, yapılan kötülüklerin sonuçlarını çekmek manasında kullanılmıştır. Neden tadın diyor, 
çekin veya belanızı buldunuz demiyor. Bu tatmaktan dolayı bunun gecici olduğunu iddia ediyorlar. 
Tadmak geçi olur, sürekli olmaz gibi. 
 
Fakat burada bir gönderme var. Pasajın devamında cennet nimetlerinden bahsetmektedir. Onların 
yenmesi, içilmesinden bahsedecek, Rabbimiz orayla bağlantı kurmaktadır. Artarak devam eden 
mükafatlara ve tattıklara lütuflara bir gönderme yapılarak cehennemliklere, cehennemdeki azabı tadın 
şeklinde bir hiciv yapıyor. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Nebe 80/31) 

ۙاًزَافَم	َنی۪قَّتُمْلِل	َِّنا 	
İnne lilmuttekîne mefâzâ(n) 

 

Muhakkak, muttakiler için kurtuluş vardır. 
 

Buradaki Muttaki, Kötülük ve yanlışlardan uzak duran, takvalı olan erdemli ve sorumlu şahsiyetlerdir. 
Muttakiler için hazırlanmış bu ödüller, hem erkek hem de kadınlar içindir. Burada muttaki erkek dedi mi? 
Muttaki kadınlar için dedi mi? O zaman bundan sonraki ayetleri cinsiyete bağlamadan okumamız lazım. 

(Nebe 80/32) 

 

ًۙابَانَْعاَو	َِقئآَدَح 	
Hadâ-ika ve a’nâbâ(n) 

Sulak bahçeler ve bağlar. 
 
Buradaki “hadâike” cennetten farklı. Bu yüzden sulak bahçe diye çevirdik. Bostanlar manasına 
gelmektedir. “haâike” Ağaç bahçesi yahut hurma ağaçlarının kuşattığı alandır. Bu kelime daha çok 
içinden su çıkan bir artezyanın olduğu, bir su kaynağının olduğu bahçeler için kullanılıyor. 
 
Yani siz “hadâike” kelimesini kullandıktan sonra, “altlarından ırmaklar akan cennet” demenize gerek yok. 
O yüzden “cennet” kullanılırken, altlarından ırmak akan ” kullanılır. 
 
“hadâike” de ise, zaten içinden su fışkırdığı için bunu kullanmaya gerek yok. Buradaki “ a’nâb” kelimesini, 
bağlar diye meallendirdik. Üzümler demektir. 
 
Hem meyveye atfen kullanılıyor, hem de o meyvenin yetiştiği bağ manasında Araplar kullanmaktadır. 
Sulak bahçeler ve üzüm bağları. Muttakilerin ödüllerinden bahsediyor. 
 
O zamanın insanları için çok kıymetli ödüller. Naim cennetleri böyledir. Herkesin ihtiyacı olan nimetlerden 
bahseder ki oraya bir cazibe sağlasın. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Nebe 80/33) 

ًۙاباَْرَتا	َبِعاَوَكَو 	
Ve kevâ’ibe etrâbâ(n) 

 

Ve tomurcuklanmış kaliteli ve denk salkımlar 

İddia : Bu ayet ile ilgili ataistlerin iddiasıdır ! 
 
Muhammed’in cennette huri vaad etmesi sebebi bellidir. Arap erkekleri karşı cinse düşkündür. Bazıları da 
pedofilidir. 7. yüzyılda pedofili bedevi araplar arasında normal karşılanmaktadır. Bu yüzden Muhammed 
onlara putperestlerin üzerine salıp kendi uğruna ölmeleri için böyle mükafatlar ile teşvik etmiştir. 7. yüzyıl 
arabistanında insanları kendi için savaştırmak birisi elbette böyle vaadlerde bulunur. Bunda şaşılacak bir 
şey yoktur. Asıl şaşılacak olan Kur’an’ı doğrulamak için kırk dereden su getirenler hurileri oyun oynamak, 
hizmet etmek için vaad edildiğini sanmalarıdır. 
 
Hurilerin hangi ne için vaad edildiği Kur’an’da apacak bir şekilde yazmaktadır. Üreme 
olmayacaksa ,erotik bir kitaplardaki gibi ifadeler kullanır. Bunlar fani işler değilmidir, çoğalma, üreme 
gerekliliğinin bir sonucu değilmidir. Çoğalması gerekmeyen bir beden veya ruh , orada olacağınız şey 
herneyse. Beden gidiyor ama çoğalma içgüdüsü kalıyormu? Bu dünyada birlikte olanları recm 
ediyorsunuz, taşlıyorsunuz da cennette neden normal görüyorsunuz. Kutsal bir kitapda memelerin ne işi 
var hemde ergen çocukların işte bazı mealler. 
 
“Memeleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar var.” (Elmalı Hamdi Yazır) 
 
“memeleri tomurcuklanmış bir yaşıt kızlar,” (Hasan Basri Cantay) 
 
“kendileriyle bir yaşta, göğüsleri çıkmış genç kızlar ” (Diyanet İşleri) 
 
“Göğüsleri henüz tomurcuklanmış yaşıt kızlar.” (Ali Bulaç) 
 
İnsanlar bu tür iddialarının altına bu ayteleride iliştirmiştir. Kendi iddiasının delilleri bu mealler. 
 
İzahımız: 
 
Ayette ne hûri ne zevç yani eş ne de göğüs kelimesi geçmemektedir. Nebe 33’ü açıklamak için 
Nebe 31’den itibaren ayeti almalıyız. “Muhakkak ki, muttakiler için kurtuluş vardır.(Rabbimiz diyorki o 
sorumlu davrananları ben kurtacağım deyip ödüllere geçiyor. )  
 
“ Bahçeler ve üzüm bağları vardır ve tomurcuklanmış kaliteli ve denk salkımlar ve içi dolu kadehler 
vardı. (Nebe 31-34)  
 
Ayet bağlamı ile değerlendirildiğinde bahçelerden ve üzüm bağlarından ve bunlardan elde edilen 
içeceklerden bahsettiği görülmektedir. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Ayette kullanılan “ kevâib” ne dişil ne de erildir. Hûri veya zevceyi de çağrıştırmaz. Zaten tomurcuk, 
ağaçların çiceklenme ve meyve vermeden önceki hali için kullanılan bir kelimedir. 
 
Bu hâl kişinin isteğine cevap verip arzuladığı meyveyi verme potansiyeline bir âtıfta olabilir. “Etrap”ise bu 
meyvelerin, tadacak olan muttakilere layık ve tam denk birer ikram olduğunu anlatır. 
 
Cennet meyveleri ile alakalı diğer bir ayet şöyledir. “ Onun olgunlaşmış meyveleri yakınlaşmış (aşağı 
sarkmış) durumdadır.” (Hakka 23) Bu âyetlerin muhatapta oluşturduğu his arzulanan nimetin çabuk 
oluşması ve ulaşılabilirliğidir. 
 
Bu izahların ve benzetmelerin temelinde insan zihninin duyuları ile algılayarak dış dünyayı tanıması yatar. 
Deneyimlenmeyen olgular (cennet vs) karşıya aktarılırken benzerlikler ile bağlantı kurmak zaruridir. 
 
Duyulardan arınmış saf aklın saadeti deneyimlenmediği için cennet nimetleri bedensel hazlarla konuya  
başlar. 
 
Bu kadar sadece ve basit bir anlatım malesef cinsellikle irtibatlandırılmıştır. 
 
Duyulardan arınmış saf aklın saadeti deneyimlenmediği için cennet nimetlerini anlatırken bedensel 
hazlar ile konuya başlıyor. Mesela “Hayatında hiç limon görmemiş bir adama, siz limon anlatacaksınız. 
Ne dersiniz? Sen portakal gördünmü? Onun daha ekşisini düşün, daha uzunu nu düşün, daha sarısını 
düşün. Aslında limonu tarif ediyorsunuz. Yani kendi etrafında gördüğü, deneyimlediği şeylerle anlatmaya 
çalışıyor. 
 
Arap kültüründe etrafında olanlar Rabbimiz bir cennet ve cehennem tasavvuru ciziyor. Orda canların 
istediği herşey var diyor. Orda bir meşguliyet var diyor. Muhatabın canının istediği şeyler nedir? 
Gölgelikler. 365 günün 360 günü yağmurun yağdığı güneşe hasret biri gölgeliği ödül olarak görür mü? 
Ama çöl sıcağında bu bir ödüldür. Biz burdan ne anlıyoruz ? Canımızın istediği herşey orda var. 

 

(Nebe 80/34) 

ًۜاقاَھِد	اًْسأَكَو 	
Ve ke/sen dihâkâ(n) 

 

ve içi dolu kaseler. 
 
Bağlar, bahçeler, denk taneler ve o tanelerden elde edilen içecekler. Buradaki “içi dolu kaseler” 
kelimesindeki “ke’s” kelimesi, her zaman dolu olanlar için kullanılır.  
 
Burada kadeh yok, fakat bazı mealler kadehi de alıyor buraya. 25. ayette “gassak ve hamim’den 
“ bahsetti, cehennemliklerin içecekleri için. Burada ise ona tam karşı bir kutbu olarak içi dolu kaseler ve 
o meyvelerden edinilmiş içeceklerden bahsediyor. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Nebe 80/35) 

ًۚاباَّذِك	َالَو	اًوَْغل	اَھی۪ف	َنُوعَمَْسی	َال 	
Lâ yesme’ûne fîhâ laġven velâ kiżżâbâ(n) 

 

Orada boş söz ve yalan işitmezler. 
 
Cennette benim canım yalan söylemek istiyor, benim canım iftira atmak istiyor diye birşey söz konusu 
değil. Böyle bir yere zaten cennet denmez. Yalanı, gıybeti, çekiştirmeyi, çekişmeyi, iğrenç şarkıları, 
müstehcen fıkraları ve benzeri herşey “lagven”i kapsar. 
 
Boş lafın, dedikodunun, belden aşağı lafların, her türlü geveziliklerin olmadığı ortamlar çok büyük 
nimetlerdir. Cennetin dünyadaki şubeleridir. O yüzden böyle ortamlar bulduğunuzda oraları korumaya 
çalışın.Çünkü cennetin bir özelliği. Böyle ortamlar muttakilerin ortamı. Bütün Kur’an’ı Kerim’en anladığımız 
cennet; ahlakın, erdemin, sadakatin zirve mekanlarıdır. Bu nedenle cennet nimetleri, her tür ahlaksız, 
müstehcen ve çouk istismarına götürecek beşeri yorumlardan korunmak zorundadır. Bu muttakilerin 
görevidir. 

 

(Nebe 80/36) 

ًۙاباَسِح	ًءآَطَع	َكِّبَر	ْنِم	ًءآَزَج 	
Cezâen min rabbike ‘atâen hisâbâ(n) 

 

Rabbinden hesaba karşılık bir lütuf. 
 
Ayetteki “hısâben” hesabı belli olan demektir. Yani rastgelelikten uzar bir nimetlendirme. Belli bir kaide 
ve kurala göre Allah bizi nimetlendiriyor. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Nebe 80/37) 

ًۙاباَطِخُ	ھْنِم	َنوُكِلَْمی	َال	ِنٰمْحَّرلا	ۙاَمَُھنَْیب	اَمَو	ِضَْرْالاَو	ِتاَوٰمَّسلا	ِّبَر 	
Rabbi-ssemâvâti vel-ardi vemâ beynehumâ-rrahmân(i)(s) lâ yemlikûne minhu 

ḣitâbâ(n) 
 

Gökler ve yerin ve ikisi arasındaki şeylerin Rabbi, O, Rahmân’dır. Onlar hiçbir hitaba 
mâlik değildir. 
 
“Onlar”, göklerin ve yerin mülkiyetinde hak iddia eden sahte otoritelerdir. Hitaba malik olmamak, söz 
haklarının olmaması demektir. 

 

(Nebe 80/38) 

	
ًاباَوَص	َلَاقَُونٰمْحَّرلاُ	َھل	َنَِذا	ْنَم	َِّالا	َنوُمَّلََكَتی	َال	ۜاhفَصُ	ةَكِئٰٓلَمْلاَو	ُحوُّرلا	ُمُوَقی	َمَْوی 	

Yevme yekûmu-rrûhu velmelâ-iketu saffâ(n)(s) lâ yetekellemûne illâ men eżine lehu-
rrahmânu ve kâle savâbâ(n) 

 

O gün, rûh ve melekler, saf saf kıyamdadır. Rahman’ın kendisine izin verdiği kişiden 
başka konuşamaz. Ve sadece sevabı söyler. 
 
Ilk önce bu “ ruh ve melekler, Rahman’ın huzurunda saf saf kıyamdadır” daki “kıyam” açıklayalım. Kıyam, 
hazırda bulunma manasındadır. Ruh tekil melekler çoğuldur. 36 ncı ayette Rabbin’den bir hesaba karşılık 
bir lütuflandırma sözkonusu idi, bağlamla uyumlu bir mana vermemiz gereklidir. Bu hesap, vahiyle 
insanlara bildirilen ve onların hayatlarına anlam ve amaç katan ilahi kriterlerdir. Bu kriterlere Kur’an’ı Kerim 
“ruh” demektedir. Mahkemenin olması için ilahi kriterler olması lazım. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Nebe 80/39) 

ُّقَحْلا	ُمَْویْلا	َكِلٰذ ًابٰاَم	۪ھِّبَر	ىٰلِاَ	ذَخَّتا	َءآَش	ْنََمف	ۚ 	
Żâlike-lyevmu-lhakk(u)(s) femen şâe-tteḣaże ilâ rabbihi meâbâ(n) 

 

İşte o gün, Hakk günüdür. Dileyen kişi Rabbini varış yeri edinsin. 
 

(Nebe 80/40) 

َّنِا ًاباَُرت	ُتْنُك	يَ۪نتَْیل	َای	ُِرفاَكْلُالُوَقیَوُ	هَاَدی	ْتَمََّدق	اَم	ُءْرَمْلا	ُرُظَْنی	َمَْوی	ًۚابیَ۪رق	ًابَاذَع	ْمُكَانَْرذَْنا	آ 	
İnnâ enżernâkum ‘ażâben karîben yevme yenzuru-lmer-u mâ kaddemet yedâhu ve 

yekûlu-lkâfiru yâ leytenî kuntu turâbâ(n) 
 

Muhakkak ki, sizi yakın bir azapla uyadık. O gün kişi, elleri ile takdim ettiği şeye 
bakacak ve hakikati örten diyecek ki : “Ah! Keşke ben toprak olsaydım.” 
 
Ayetteki “ya” edatı, pişmanlığı pekiştirmek içindir. Sadece keşke manası yok, o yüzden biz ah! Sözcüğünü 
başına ekliyoruz. 
 
Ayetin sonundaki “ Ah! Keşke ben toprak olsaydım” ifadesini, “ keşke ben hesabımı hiç görmeseydim, 
keşke ben dirilmeseydim, toprak halinde bırakılsaydım, dünyaya hiç gelmiş olmasaydım, yükümlülük 
verilen bir varlık olmasaydım şeklinde anlamamız mümkündür. Zira bu kişi yaşarken yeniden dirililiş 
gerçeğine inanmak yerine toprak olacağını iddia ediyor. Ne diyordu bu adam “ Bu cürümüş kemikleri 
kim diriltecek, bizim ölümümüz tek bir ölümdür. Toprak olup gideceği” diyordu. Keşke benim bu 
iddialarım doğru olsaydı. 
 
Bu zannın gerçek olmasını dilemiş, ancak iş işten geçmiştir. Başkalarının değil, sadece ve saedce kendi 
ellerimizin takdim ettiği ameller ile hem dünyada hem azim haber olan o günde bir şeyler umabiliriz. 
 

 


