
K u r ’ a n - ı K e r i m   M e a l i  v e  T e f s i r i                                                                                                      Sayfa   111  

Doğrusunu Allah bilir….  
  

  
Adını ilk ayetinden alan sure 19 ayettir. Nüzul sıralamasında Tekvir suresinden, tertip sırasında Tarık 
suresinden sonraya yerleştirilmiştir. Mekke döneminin ilk evresinde inen surelerdendir. Ana konusu tevhid, 
risalet ve ahirettir.  

Esma-i Hüsna ile başlayan beş surenin ilki (diğerleri, Fatır, Gafir, Mu’min , Nur, Rahman) Allah Resulü’nün 
ölmeden önce kıldırdığı son namazda okuduğu sure (diğeri Kafirun).   

Allah Resulü, hiçbir sureyi sevap olsun diye okumamıştır. Sevabına sure okunmaz. Allah Resulü, bir sureyi 
okuduğu zaman, o durumda, o anda, o içinde bulunduğu halde, yaşadığı hale anlamı en uygun düşen 
o hali beyan eden, o halde kendisini terapi yapan, arkasındaki insanlara bir şeyler hatırlatan, öğüt veren 
, onları o konuda bilinçlenmeye davet eden sure seçimi yapmıştır.  

(8/A’Lâ-1) âyeti nazil olunca, Peygamber Efendimiz (s.a.v), “Bu âyeti, namazda, secdede okuyunuz.” 
buyurmuştur.  

ِمیِحَّرلا 	 ِنَٰمْحَّرلا 	.َِّ 	 ِمْسِب  
Bismillâhirrahmânirrahîm  

Rahman,Rahim Allah'ın adıyla  

  

(Ala 87/1) 

	ۙىٰلَْعْالا َّكِبَر َمْساِ ّحِبَس
Sebbihi-sme rabbike-l-a’lâ 

 
Rabbinin a’lâ ismini tesbih et!   

Bu bir emir cümlesidir. Doğrudan emir fiili ile başlamaktadır. Bu emri vahyin ilk muhatabı olan Allah 
Resul’üne hasretmek asla doğru değildir. 

Zira vahiy bir kişiye hitap etmiyor. Tüm mü’min ve muhataplarına emrediyor. O halde bu emrin muhatabı 
vahyin kaynağının Allah olduğuna inanan herkestir. 

Süphane Rabbiyel ne demek?  
 
Rabbim, âlâ olan Rabbim, sen eksik, noksan sıfatlardan münezzehsin.” 
 
Neden secdede bunu dedik?  
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Âlâ, üstün demek, yüce demek, ulu demek. O yüceler yücesi karşısında, senin konumun ayak seviyesi, 
aşağıların aşağısı. Alnını koyuyorsun. Ben onun yüceliğini neremle anladım? Frontal Lop dediğimiz alın 
bölgesi ile. Rabbim seni anladım. Senin yüceliğini anladım. Senin yüceliğin karşısında kendi acziyeti mi 
biliyorum. Secde vücudun en küçük halidir.  
 
Tesbih etmek: Fıtratına uygun davranışta bulunmak.  
 
Tespih, denince aklına boncuk gelen, sayı taşı gelen bir insan, bir ömür tespihi tanımamıştır ve 
tanımayacak demektir. Zira bilmeyene öğretmek mümkün ama bildiğini zannedene öğretemezsiniz.“ 
Sebbih-Tespil  et!!” emir fiilidir. Kur’an’ın iniş sürecinde ilk geçtiği yer bu ayettir.   
 
Dikkatinizi çekerim! 

Fiil bir eylem emridir. “Kul (De ki) “değil, “sebbih” emri “bu eylemi yerine getir” dir. 

 Neyi tesbih et?  

 “ Isme rabbikel a’la.” A’la olan Rabbinin ismini tesbih et. Bu bir emir fiili.  

 Nasıl yapılır? 

 “Sebbih” (Tesbih et) emir fiili neyi emreder? 

Klasik yoruma göre: Namaz kıl, Hayran ol, An, Yönet, Allah’ı tek bil, Allah’ı tüm noksanlardan uzak bil,  
Allah’ı tenzih et, Allah’ı kutsal bil. 

Gördüğünüz gibi bir tek emrin, bu kadar farklı anlamı olabilir mi? O zaman bir problem var. Yani bir 
sözcükle bu kadar çok şey söylenmeyeceğine göre. Bu kadar çok söyleyecekse, arapçada bu kadar 
çok söz söylemeye  
yetecek kadar kelimeler var. Zaten o kelimelerle söylüyor.  

Bunlardan bazıları, mesela zikr anlamına geliyor. Bazıları başka şeylerin anlamını koymuş. Yoksa” Allah’ı 
tek  bil- Kul huvellehu ehad” orada duruyor zaten.  

“Allah’ı tenzih et- Süphan” ayrı bir kelime. Her kelimenin bir anlamı var, yoksa anlaşamayız, anlayamayız. 
Ne  koysan gider, yok. Bir kelimenin içine ne atsan gitmez. O zaman kelimenin anlamı yok demektir.  

Yani anlam, herkesin kafasına göre birşey giydirdiği şey değil. Anlam, onun gelirken içi dolu geldiğini 
kabul etmektir. Onun geldiği yerde içini dolduran doldurmuş ve sana bir mesaj iletiyor. Boş getirmiyor. 
Kap değil ki  içini doldurda, istediğin gibi doldur, demiyor. Buna batınılik deniyor.  
 

Batınıliğin en önemli özelliği, bu kelimenin bir zahiri bir batinı var. Yani bir dışı bir içi var. Bu kelimenin içini  
öğrenmek için, gel...Bize gel...Peki size kime geleyim ?... Şeyhe gel, üstada gel, gavsa gel, kutba gel. 

Neden sizin ki biliyor? Bildiğini nerden bileyim? Niye ona kul olayım? Niye ona mür’id olayım?  Yoooo, sen  
bilmezsin, büyükler bilir.  

Bunların hiçbirisi oturmuyor. Çünkü klasik yorumlar, Rab sıfatını görmezden gelmişler. Allah değil ki, isme 
has  kullanılmıyor ki orada.”Sebbihısme rabbikel a’la”.  
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 Kimi tesbih et?  

- Rabbi.  
Arada fark var. Eğer bir emirde Rab ismi, Rab sıfatı geliyorsa , yapmanız gereken o eylemin arka 
planındaki  düşünce, “ Allah’ın yaratma ve  terbiye etme eylemidir” 

bir emir fiilidir. Söylem emri değil, eylem emridir. Dilde bir söylem değil, pratikte hayata 
geçirmektir. 

TESBİH: Bir şeyin yaratılış amacına uygun davranmasıdır. 

Tesbih nedir? Sorusunu geri kalan ayetler açıklıyor.  
 
“onu övgüyle tesbih etmeyen bir tek nesne daha bulunmamaktadır, ve fakat. Siz onların teşbihini 
anlamıyorsunuz.” (İsra 44) 
 
Tesbih emri, tüm varlığın tabi olduğu yasaya insanın bilinçli katılımıydı. Nasıl oldu da boncuk çevirme ve 
çin işi zikirmatik çürümesine dönüştü. İslam bir isim değildir, bir kimlik değildir, bir “hayat tarzı”dır.  

Dinsel boncuğun tarihsel serüveni.  

Allah Resulü, sayı taşı boncuğunu hiç bilmedi. Bu konuda bile bir hadis uydurmaya çalışmışlar ama 
uymamış. Sahabenin dinsel boncuğu yoktu. Boncuğu dinle buluşturan ilk din Hinduizm dir. Hindu tanrısı 
Şiva’nın kutsal ağacın meyvesinden yaptığı “tesbih” ilk tespihtir. 

Hinduların üçlemesi var. Tesbihi hindu tanrısı şiva boynunda taşırdı. Kutsal boncuğun 33 tane taşı vardı. 
Zira Veda tanrılar konseyi 33 Tanrıdan oluşurdu. (Grek 12 Tanrı). Hinduizmin dinsel boncuğu 108 taneden 
oluşur. Dinsel boncuk çeken Budist kadınlar da vardır. Muhtemelen Bağdat’ın inşaasında yer alan 
Budistlerce Müslüman kültürüne geçti.  
 
Hristiyan tesbihi, “ bead” ya da “ Rosary” dir. Müslümanlardan Haçlı seferleri sırasında Hristiyanlara geçti. 
Papa 5. Pius, Dominikus’un 1221 yılında Avrupa’ya tesbihi getirdiğini yazar. İlk Hristiyan tesbihleri 33 
taneliydi ve 3 adet 33 bir ipe diziliyordu. 33 Hem İsa’nın çarmıha gerildiği yaşı, hemde mucize sayısını 
temsil eder. Bunun 3 ile çarpımı :  üçleme/teslis/trinity dogmasını temsil ediyordu.  

Tesbih, Kur’an’a göre çekilmez, yapılır. Tesbih uydurmak yetmedi bir de “tesbih namazı” uydurdular. Fazla 
namaz göz çıkarmaz ama din ve iman çıkarır, yerine uydurulmuş din sınıfını koyar. Ruhban sınıfının 
tahakkümünü ortaya çıkarır.  
 
“Kıl tesbih namazını ye her haltı” ahlaksızlığını ortaya çıkarır. Derdimiz boncuk değil, derdimiz hakikat. A’la 
suresi, iniş sürecinde  “tesbih” emrinin geçtiği 1 nci ayet doğru anlaşılmaz ise, adet ibaret olur, hurafe din 
olur.  “Din hurafeleri yok etmez ise, hurafeler dini yok eder.” (Aliya) 
Kur’an’a göre “tesbih emri”, varlığın anlam ve amacı üzerine düşünüp Allah’ın yüceliğini takdir etmekti, 
uydurulmuş din, Kur’an’i tesbihin üzerini Budist boncuğu ile örttü, yani “küfretti”.  
 
Tesbih bir eylemdi, söyleme ve papağanca nakarata indirgendi. Yozlaşmanın geldiği nokta Çin işi 
“zikirmatik” çürümesi oldu.  

Neden A’la olan Rab adına hareket edecekmişim? Cevabını hemen alttaki ayet vermektedir? 
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(Ala 87/2) 

	ۖىّٰوََسف ََقلَخ ي۪ذََّلا
Elleżî ḣaleka fesevvâ 

 
Ki O yarattı (halaka), yaratılış amacına uygun donanım verdi (fe-sevva).  

  
Varlık aleminin tesbihi, yaratan ve düzene koyan Allah’ın yüceliğine (‘Ala oluşuna) işaret eder.  
 
  

(Ala 87/3) 

	ۖىٰدََھف َرََّدق ي۪ذَّلاَو
Velleżî kaddera fehedâ 

 
Uyacağı yasaları takdir etti (kaddera) ve tekamül yoluna yöneltti (hedâ)  

  
Yaratılan her şey, fıtrata uygun bir istikamette ilerlemektedir. Bu yasaya hür iradesi olan insanda tabidir.   
 
“İnsan başıboş bırakılacağını mı zannediyor?” (Kıyamet 36) 
  
 

(Ala 87/4) 

	ۖىٰعْرَمْلا َجَرَْخا ي۪ٓذَّلاَو
Velleżî aḣrace-lmer’â 

 
Ve O ki, bitki örtüsünü çıkardı.  
  
Oluş yasasına bir örnek: (Mesela) bitki örtüsünü çıkardı.  
  
-Nasıl?  
  
-Sebep-sonuç yasalarını koyarak: Rüzgar > bulut > yağmur > toprak > bitki  
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(Ala 87/5) 

	ۜىٰوَْحا ًءٓاَثُغُ َھَلعََجف
Fece’alehu ġuśâen ahvâ 

 
Sonra da onu, kupkuru bir çöpe çevirdi.  

  
Bozuluş yasasına örnek: Sonra onu kurutup un-ufak etti.  

  

(Ala 87/6) 

	ۙىٰسَْنت ََالف َُكئِرُْقنَس
Senukri-uke felâ tensâ 

 
Sana okutacağız ve unutmayacaksın!  

  
Burada okutulan bizce Kur’an değildir. Zira bir alttaki ayette Allah’ın dilediklerinin unutturulacağı ifadesi 
bulunmaktadır.   
  
Rabbimiz önce vahyedip sonra unutturmaktan münezzehtir. Zira bu tavır aciz ve zamana tabi birinin 
fikrini değiştirmesine benzeyecektir.   
 
Okutacağız unutmayacaksın ifadesi, örneklerle öğreteceğiz demektir. Ayet bağlam ile birlikte 
düşünüldüğünde yaratan, şekillendiren, bir yol belirleyen Allah’ın gör dediği yerden bakarak hayatın 
okunmasıdır. 
  
Alak sûresinin ilk ayetinde olduğu gibi. ‘’Yaratan Rabb’in ismi ile oku!’’ emri. Bu ayette hayatı ‘’okuması’’ 
emredilen elçiye, Ala sûresi 6. Ayetinde, varlığın yaratılışı ve işleyişinin doğru bir şekilde örneklerle 
gösterildiği anlatılmaktadır.   
  
İlk ayetten buraya kadar açıklanan, varlığın takdir edilmesi, düzenlenmesi, yeşil meraların zamanla 
kuruyup çer çöp olması örnekleri üzerinden varlığın tesbihi de öğretilmiştir. Bkz: En’am:75, Hz. İbrahim’e 
göklerin ve yerin melekûtunun öğretilmesi gibi. Melekut: hükümranlık, yönetim şekli, manalarına 
gelmektedir. Hz. İbrahim’e göklerin ve yerin çalışma prensipleri, görünmeyen, bilinmeyen yönünün 
öğretilmesidir.  
  
  
 
 
 



K u r ’ a n - ı K e r i m   M e a l i  v e  T e f s i r i                                                                                                      Sayfa   116  

Doğrusunu Allah bilir….  
  

  
(Ala 87/7) 

ُّٰ. َءآَش اَم َّالِا 	ۜىٰفَْخی اَمَو َرْھَجْلا َُملَْعیُ ھَّنِا ۜ
İllâ mâ şâa(A)llâh(u)(c) innehu ya’lemu-lcehra vemâ yaḣfâ 

 
Allah’ın dilediği müstesna. O, açıklananı da gizleneni de bilir.  

  
Burada Allah’ın unutturduğu, câhiliye döneminde Nebi’nin de içinde doğup yaşadığı, varlık ve yaratılışa 
dair doğru olmayan, zannî, mitolojik cahiliye kültürüdür.   
  
Bunun en büyük referans ayeti Duha suresi 7. Ayettir. “Ve seni dalâlette buldu, sonra hidayete erdirmedi 
mi?” Açıklanmayan, içerde saklanan şaşkınlıklar, çözümsüzlükler, kültürel dayatmalar, efsaneler vahyin 
hakikati anlatması ile unutturulmuştur.  

(Ala 87/8) 

	ۚىٰرُْسیْلِل َكُرَِّسُینَو
Ve nuyessiruke lilyusrâ 

 
Ve en kolaya, kolayca ulaştıracağız.  

  
Geçmişten gelen câhiliye kültürünün/tortusunun unutturulması, hakikatin kabulü ve öğrenilmesini 
kolaylaştıracaktır.  

  

(Ala 87/9) 

ّذلا َِتَعَفن ْنِا ْرَِّكَذف 	ۜىٰرْكِ
Feżekkir in nefe’ati-żżikrâ 

 
O halde hatırlat! Eğer, fayda verecekse.  

  
Buradan fayda vermeyene öğüt verme şeklinde bir mana anlaşılmamalıdır. Zira kime faydası olup 
olmadığını geleceği bilmeyen bizler bilemeyiz.   
  
Eğer fayda verecekse ifadesi, öğüt verene değil öğüt verilene bakan bir ifadedir. Burada, öğütten 
fayda görecekler bir alttaki ayette açıklanmıştır. Bunlar huşû duyan müminlerdir.   
  
Bkz. Zariyat:55 Ve öğüt verip hatırlat. Muhakkak ki öğüt, mü’minlere fayda verir.   
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(Ala 87/10) 

	ۙىٰشَْخی ْنَم ُرَّكََّذیَس
Seyeżżekkeru men yaḣşâ 

 
Huşu duyanlar öğüt alacaktır.  

  
Haşyet, bilgiye dayalı korku demektir. Saygı manasında sevgiyi kaybetmekten korkmaktır. Ayetleri, kendi 

akıbetini önemseyen, hakikat derdi olan, bilinçli, sorumlu kişiler istifade edeceklerdir.   

 

(Ala 87/11) 

	ۙىٰقَْشْالا اَُھبَّنََجَتیَو
Ve yetecennebuhâ-l-eşkâ 

 

Şakî olan ise ondan kaçınır.  

Şakî; sözlükte, âsi, haydut, yol kesen, haylaz ve her çeşit günahı işleyebilen kişi demektir. Öğütten 
kaçınmanın sebebi kuralsız bir hayat tarzını vahyin onaylamaması ve caydırıcı tehdididir.  

 

(Ala 87/12) 

	ۚىٰرْبُكْلا َراَّنلا َىلَْصی ي۪ذََّلا
  

Elleżî yaslâ-nnâra-lkubrâ 
 
O, büyük ateşe yaslanacaktır.  

  
Ateşin büyüklüğü oraya yaslanan şakîlerin çokluğu ile oluşmaktadır.  
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(Ala 87/13) 

	ۜىٰیَْحی َالَو اَھی۪ف ُتوَُمی َال َُّمث
Śumme lâ yemûtu fîhâ velâ yahyâ 

 
Sonra orada ne ölür, ne de yaşar.  
  

 
(Ala 87/14) 

	ۙىّٰكََزت ْنَم ََحلَْفا َْدق
Kad efleha men tezekkâ 

 
Doğrusu arınan, felaha kavuşmuştur.  

  
Tezekkâ; arınmak, temizlenmek gibi manalara gelmektedir. Zekât da aynı köktendir. Tezekkâ, azîm, 
sebat ve gayret ister. Kelime, işteşli bir yapıya sahiptir. Zîra, vahiy gibi arıtan bir öznenin varlığı tek başına 
yetmez. Onun yanında insanın da arınmaya gönüllü olması gerekir.   
  

 

(Ala 87/15) 

	ۜىّٰلََصف ۪ھِّبَر َمْسا َرََكذَو
Ve żekera-sme rabbihi fesallâ 

 
Ve Rabb’inin ismini hatırlayıp salât eden.  

  
Salât; Allah’ın adımın anılıp, şanının yücelmesi için tüm destek ve çabanın sarf edilmesidir.  
  
 

(Ala 87/16) 

	َۘایْنُّدلاَ ةوٰیَحْلا َنوُرِثُْؤت َْلب
Bel tu/śirûne-lhayâte-ddunyâ 

 
Bilakis siz dünya hayatını seçiyorsunuz.  

  
 



K u r ’ a n - ı K e r i m   M e a l i  v e  T e f s i r i                                                                                                      Sayfa   119  

Doğrusunu Allah bilir….  
  

 
(Ala 87/17) 

	ۜىٰقَْباَو ٌرْیَخُ ةَرِخْٰالاَو
Vel-âḣiratu ḣayrun ve ebkâ 

 
Ve âhiret, daha hayırlı ve daha kalıcıdır.  
 
  
 

(Ala 87/18) 

	ۙىٰلُ۫وْالا ِفُحُّصلا يَِفل َاذٰھ َّنِا
 

İnne hâżâ lefî-ssuhufi-l-ûlâ 
 
Muhakkak ki bu evvelki sayfalarda da vardı.  
  

 

(Ala 87/19) 

	ىٰسوُمَو َمی۪ھٰرْبِا ِفُحُص
Suhufi ibrâhîme ve mûsâ 

 
İbrahim'in ve Mûsa'nın sayfalarında.  

  
Hz. İbrahim’e ve Hz. Musa’ya verilen sayfalarda da yazılı olan kısaca şunlardır, yaratılan her şeye bir yol 
çizilmiştir.   
Yaratanın çizdiği yolda ilerlemek aslında O’nu tesbih etmektir. Kul ancak, ilahi olan yönlendirmeyi 
unutmayarak daha hayırlı ve kalıcı olan ahireti tercih edecektir.  
 
Felaha ermek için bazı beşeri isteklerden arınılmalıdır. Bu öğütten yüz çevirerek dünya uğruna eşkıyalık 
yapanları büyük bir ateş beklemektedir. 
  
  


