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Doğrusunu Allah bilir….  

  

  

 
 

İniş Sırası :2 Tertip Sırası :68 Ayet Sayısı :52 İndiği Yer : Mekke 

 

Adını birinci ayetteki kalem kelimesinden alan sure 52 ayettir. İlk ayetleri Alak suresinin ilk beş 

ayetinden sonra indiği için nüzul sıralamasında söz konusu surenin devamında, tertip sırasında Mülk 

suresinden sonra gelir.  

 

 

ِحيمِِ نِِ الرَّ ْحم َٰ ِِ الرَّ  ِبْسمِِ ّللاَّ
 

 

(Kalem 2-68/1)  

اْلق ل مِِ نِ  ا و  م  ي ْسُطُرون ِ  و   

Nûn(c) velkalemi vemâ yesturûn(e) 

 

Nûn. Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun!  

  

Rabbimiz “Nûn’a” ve “kaleme” yemin ile başlamaktadır. "Kalem’’, içinde şüphe olmayan ilahî 

bilgiye bir âtıftır.   

  

Kalem, söz ile yazı arasındaki elçidir. Tıpkı hatip ile muhatap arasında hitabı taşıyan elçi/resul 

gibi, kalem de kelamın elçisidir.   

  

“Nûn”harfi, içine mürekkep konan hokkaya benzer. Bu bakımdan kalemle irtibatlıdır. ‘’Kalem’’ 

vahyi kelama dönüştüren resule, “Nun”; kaynağa atıfla yapılan yemin, şahitlik ve dikkat çekme 

manasına da gelebilir. Kur’an’ın Allah kelamı oluşuna delil satır satır ortaya koyduğu afak ve 

enfus ayetleri ile olan uyumdur.   

  

   

   

   

  

 

 

 

KALEM SURESİ 
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Doğrusunu Allah bilir….  

  

 

(Kalem 2-68/2)  

ْجنُون ِ  ب ِكِ  بِم  ةِِ ر  ا ا ْنتِ  بِنِْعم   م  
Mâ ente bini’meti rabbike bimecnûn(in) 

 
Rabb’inin nimeti sayesinde, Mecnûn değilsin.  

  

Mecnûn; cinlerle irtibatlı olan, cinlerin yönlendirdiğine inanılan iradesi zayıflamış kişidir. Kalemin 

yazdığı sözler şahittir ki elçi bunları görünmeyen, bilinmeyen duygu ve düşünce, kuruntu ve 

zanlarla uydurmadı. Kalem elçidir. Satır satır yazılanlara karşı çıkanlar elçiyi suçlamaktadır, 

halbuki elçiye zeval olmaz.   

   

 

(Kalem 2-68/3)  

ْمنُون ِ  ْيرِ  م  اِنَِّ ل كِ  َل  ْجًرا غ   و 
Ve-inne leke le-ecran ġayra memnûn(in) 

 

Ve muhakkak ki senin için kesintisiz bir ecir var.  

  

Bu hakaretlere, bu sıkıntılara sen sabredersen, senin ecrin ölümle bitmeyecek, öldükten sonra 

da devam edecek.    

   

“ecir” öldükten sonra da devam edecek mükafatlardır. 

   

 

(Kalem 2-68/4)  

اِنَّكِ  ى و  ع ۪ظيمِ  ُخلُقِ  ل ع لَٰ  
Ve-inneke le’alâ ḣulukin ‘azîm(in) 

 

Ve muhakkak ki sen azîm bir ahlak üzerindesin.  

  

Burada Allah Resul’ünün karakter özelliği ile ilgili bir ayet geliyor. “Muhakkak ki sen âzim bir 

ahlak üzeresin” diye. Buradaki “hulukin âzim”, muhteşem, çok büyük gibi meallendiriliyor. Fakat 

buradaki kelime ne kebir manasındaki büyük ne ala manasındaki yüce, ulu.  

 

Buradaki kelime âzîm. Azîm; azametli, kararlı ve her durumda duruşunu bozmayan manasına 

gelmektedir. Bu davanın sorumluluğunu üstlenenlerde azimli bir karakter ahlak haline 

gelmelidir. Allah’u Te’ala kınamacının kınamasından korkmayan her durumda inandığı, 

güvendiği değerlerden taviz vermeyen, azimli, kararlı, omurgalı şahsiyetleri Risalet görevinin 

gönüllüleri olarak seçmektedir.  
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Doğrusunu Allah bilir….  

  

 

 

(Kalem 2-68/5)  

 

يُْبِصُرون ِ   ف س تُْبِصرُِ و 
  

Fesetubsiru ve yubsirûn(e) 

 
Göreceksin, onlar da görecekler!  

     

 

 

 

 (Kalem 2-68/6) 

 

 

ْفتُونُِ  بِا ي ُِكمُِ اْلم 
Bi-eyyikumu-lmeftûn(u) 

 
Hanginizin meftûn olduğunu.   

  

Meftûn; fitne ve belâya tutulmuş, şaşkın manasına gelmektedir. Demek ki kalemin yazdıklarına 

değil kaleme takılanların attıkları  iftiralardan biri de elçinin meftun oluşuymuş.   

  

Rabbimiz diyor ki: “Siz neden Resul’ü suçluyorsunuz? O benim elçim. O nu suçlamanız, aslında 

benim vahyime yaptığınız bir suçlamadır. O’nu inkar aslında benim vahyimi inkardır. O bir elçi” 

diyerek elçisini koruyor.   

  

Rabbim, peygambere, bunlara ağızlarının payını ver, bunlara cevaplarını ver, bunlarla 

mücadele et mi dedi? “Onları bana bırak.” dedi. Çok önemli ahlaki bir üslup. Yani zamana 

bırak. Onlara süre tanı, halim ol.  

  

Zamana bırakmak en güzel mücadele olabilir. Elçinin hesap sorucu olmadan azimle tebliğ 

etmesi, halim olup cezalandırmada acele etmemesi emrediliyor. Bir başka ayette bu üslup 

şöyle ifade edilmiştir: 

 

“Artık senin üzerine düşen, sadece tebliğdir. Hesap, Bizim üzerimizedir.” (Rad 40) 
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Doğrusunu Allah bilir….  

  

(Kalem 2-68/7)  

هُوِ  ا ْعل مُِ بِاْلُمْهت ۪دينِ  ۪بيِل۪هِ  و  لَِّ ع نِْ س  نِْ ض  بَّكِ  هُوِ  ا ْعل مُِ ِبم   اِنَِّ ر 
 

İnne rabbeke huve a’lemu bimen dalle ‘an sebîlihi ve huve a’lemu 
bilmuhtedîn(e) 

  

Muhakkakki Rabb’in, O kimin dalâlette olduğunu bilir ve hidayette olanları da bilen O'dur.  

  

Rabbimiz burada iki tane ifade kullanıyor. Bir tanesi “Dall”, diğeri de “hidayet “. Dall; dalâlette 

olmak, sapmak manasında olup, hidayetin zıddıdır. Muhtedin; hidayet yolunda olan demektir. 

Hidayet; istikamet, hak yolu/doğru yol manalarına gelmektedir.   

  

Rabbimiz ölçüyü koydu. Kendini hidayette sanan dalalet ehlinin ne dediği önemli değil, asıl 

önemli olan alemlerin Rabbinin sizin hakkınızda ne dediğidir.  

 

Yani milletin dediği laflar, hakaretler değil, önemli olan alemlerin Rabbi’nin senin için olan 

kredisi, O’nun notu, rızası hepsinden üstündür.  

  

   

(Kalem 2-68/8)  

۪بينِ  ِ تُِطعِِ اْلُمك ذ ِ  ف ل 
  

Felâ tuti’i-lmukeżżibîn(e) 
 

Öyleyse yalancılara tâbi olma!   

  

“mukezzibin” ifadesini mealler “yalancılık” olarak ifade ediyorlar. Bu doğru fakat bizim 

zihnimizde yalanlamak inkarı çağrıştırıyor. Buradaki başka bir boyutu önemsememek, boş 

vermek, umursamamak.   

  

Allah’ın değer gününü, hesap gününü önemsemeyenlere de Rabbimiz “mükezzibun” diyor. 

Bunlara tabii olma diyor. İlk emir bu.  

  

Bu tipin özellikleri nedir?  Sosyal hayatımızda, şu an günümüzde bu tarz kişileri nasıl 

anlayabiliriz?   

  

Rabbimiz, bu tip kişilerin (Mukezzibin olanların) karakteristik özelliklerini kalem suresi 8’den 

itibaren bilgi amaçlı anlatacaktır. Bu tipleri öğrenelim ki bunlara tabii olmayalım, bunlarla 

arkadaşlık yapmayalım, bunlarla iş ortaklığı yapmayalım.  Rabbimiz onları tek tek sayıyor.  
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Doğrusunu Allah bilir….  

  

  

Bu mukezzibun olanların isteği şu:      

 

 

(Kalem 2-68/9)  

دُّوا ل وِْ تُدِْهنُِ ف يُدِْهنُونِ   و 
  

Veddû lev tudhinu feyudhinûn(e) 
  

İsterlerki onlara yağ çekesin onlar da sana yağ çeksin.  

  

Mukezzibun olanların  ilk özelliği yalaka olmaları, dalkavukluk yapmalarıymış. Bunlar zengin 

insanların veya siyasi olarak güçlü insanların çevrelerinde insanlık tarihi boyunca sürekli 

görülmüşlerdir, günümüzde de görmekteyiz.   

  

Sizi olmadığınız gibi anlatır ve kendisinin de pohpohlanmasını ister. Rabbimiz, bu tür yalakalara 

tabii olmayın, bunlarla bir arkadaşlığınız, bir iş ortaklığınız olmasın diyor. 

  

Çünkü insanı söverek değil överek çok daha rahat yoldan çıkarabilirsiniz. Şeytan da bazen bizi 

“ sen şöyle birisin” diye över.   

  

İşte sonuç ne?  Kibir.  

  

Fatiha’nın ilk ayeti ne diyor? “Elhamdulillahi Rabbil alemine.” Tüm hamdler, övgüler yalnız 

alemlerin Rabbine mahsustur.   

  

İnsanı yoldan çıkaran övgü hastalığıdır. İnsan ya kendini aşırı över, ya başkalarını övüp onlara 

kul  veya nefsine kul köle olur. 

 

O yüzden Rabbimiz, Fatiha’nın ilk ayetinde insanlığın bu kadim hastalığına vurgu yaparak, 

“hamd, övgü alemlerin Rabbine mahsus “bir özellik deyip başlıyor.   

  

Hz. Adem’e şeytan söverek mi o meyveyi yedirdi. Elbette onu överek. Ona bir takım vaatlerde 

bulunarak o suçu işletti. O yüzden bu yağcılara, dalkavuklara hiçbir zaman itibar etmememiz 

gerekir.   

  

Bu tipin ikinci özelliği:   

   

    

    

 

 

 

(Kalem 2-68/10)  



Kur’an-ı Kerim Meali ve Tefsiri                                                                                                                         S a y f a | 20  

  

Doğrusunu Allah bilir….  

  

۪هين ِ  فِ  م  لَّ ِ تُِطعِْ ُكلَِّ ح  َل   و 
  

Velâ tuti’ kulle hallâfin mehîn(in) 
  

Lüzumsuz yere çok yemin edenlerin hiçbirine itaat etme!  

  

Bunu da günümüzde görmüşsünüz dür. Birisi malını satmak veya sizi ikna edip, kandırmak için 

“Vallahi, billahi, tallahi” ile biri söze başlıyorsa, ondan uzak durulmalı ve dediklerine itibar 

edilmemelidir. Kişi lüzumsuz yere kullandığı o yeminler ile Allah’ın şahitliğini ağzında sakız eder. 

Ticari rant için veya başka bir şey için sürekli kullanır.  

  

Rabbimiz Hz. Muhammed’e bu tiplerden de uzak dur, bunlara da itaat etme diyor. Lüzumsuz 

yere yemin edenlerin sizden sakladığı bir şey olur. O sakladığı şeyi yeminle kapatmaya çalışır.  

  

Bu tipin 3 ncü özelliği: 

   

 

(Kalem 2-68/11)  

شَّ اءِ  ِبن ۪ميم ِ  ازِ  م   ه مَّ
  

Hemmâzin meşşâ-in binemîm(in) 
  

Kötüleyip duran, söz taşıyan,   
  

Bu da itaat edilmemesi, tabi olunmaması, arkadaşlık, dostluk kurulmaması gereken tipin 3ncü 

özelliği. İki yüzlüler bir şey gizleyerek gerçek yüzlerinin ortaya çıkmaması için yemin ederler. 

Kendilerini üstün göstermek için de başkalarını kötüler ve insanlar arasında söz taşırlar. 

  

Sizi ikna etmek ve  kendini yüceltmek için, başkasını kötüler/karalar ondan, bundan topladığını 

da size bin katarak anlatır.  Sürekli söz taşır, gıybet eder, dedikodusunu yapar veya iftira eder.   

  

Bu tipin 4 ncü özelliği: 

 

 

 

 

 

   

  

  

(Kalem 2-68/12)  
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Doğrusunu Allah bilir….  

  

ْيرِِ ُمْعت دِ  ا ۪ثيم ِ  نَّاع ِ ِلْلخ   م 
  

Mennâ’in lilḣayri mu’tedin eśîm(in) 
  
Hayrı engelleyen, saldırgan, günahkâr,  
  
Bu tipin 5 nci özelliği: 

 

(Kalem 2-68/13)  

۪نيم ِ  ِلكِ  ز   ُعتُل ِ  ب ْعد ِ ذَٰ
 

‘Utullin ba’de żâlike zenîm(in) 
  

Kaba, zorba, sonra da kötülükle damgalı,  
  

Bu ifadeler Kur’an’ı Kerim’de sadece burada geçer. Zenîmin; geçmişi karanlık, şaibeli, 

gayrimeşru bir hayatın getirdiği ahlâksızlık durumunu ifade etmektedir.  

  

Bu uzak durulup arkadaşlık yapılmayacak olanları Kur’an’ı Kerim bu şekilde bize anlatmıştır. 

Öncelikle bu kişilerde, kararlılık ve azametin olmadığını yukardaki ayetlerden de anlıyoruz. 

Bunlar en ufak bir şeyde saf değiştirirler. Müslümanların bunun tam tersi olması lazım.   

  

Bu kişilerin başka bir özelliği de kendilerini hidayette, başkalarını delalette görmeleridir. Rabbim 

hidayette olanla delalette olanı en iyi bilendir. Bu tipin özelliklerinden biride budur. Hep 

kendileri doğrudur. Kendi görüşüne uymayanlarda delalettedir.   

  

Yeri geldiğinde yalaka olurlar. Yeri geldiğinde iftiracı, laf taşıyan, iyiliğe, hayra engel olan, 

başkalarının rahatsızlığını düşünmediği için bencil ve kaba olan bir tiptir. Tam bir beşer tipi.   

  

Rabbimiz, işte bu yeryüzünde fesat çıkaran, kan döken beşer tipine, ruh üfleyerek insan 

mertebesine yükseltmiştir.   

  

Bu tipin 6 nci özelliği: 

  

  

   

  

  

(Kalem 2-68/14)  
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Doğrusunu Allah bilir….  

  

ب ۪نين  ِ الِ  و   ا نِْ ك انِ  ذ ا م 
 

En kâne żâ mâlin ve benîn(e) 
  

Mal ve oğullar sahibi olduğundan,  
  

Bu uzak durulup arkadaşlık yapılmayacak olan tipin Kur’an prototipini bize anlatmaya devam 

etmektedir. Öncelikle bu tiplerde kararlılık ve azametli bir ahlak yok. Kendilerini hidayette 

diğerlerini dalalette sayıyorlar. Yeri geldiğinde yalaka, iftiracı, laf taşıyan, iyiliğe hayra engel 

olan, başkalarını düşünmediği için bencil, kaba, zorba, yeri geldiğinde saldırganlaşan mal ve 

imkana sahip nankör ve burnu havada tam bir beşer tipi çizilmiş ve bunlardan uzak durulması 

istenmiştir.  

  

  

 Bu tipin 7 nci özelliği: 

 

(Kalem 2-68/15)  

۪لينِ  ي اتُن ا ق الِ  ا س ا۪طيرُِ اَْل وَّ ى ع ل ْيهِِ اَٰ  اِذ ا تُتْلَٰ
 

İżâ tutlâ ‘aleyhi âyâtunâ kâle esâtîru-l-evvelîn(e) 
  

Ayetlerimiz ona okunduğu zaman “eskilerin masalları” dedi.  
  

Maalesef bu zihniyet günümüzde ve gelecekte devam edecektir. Geçmişten ders alıp 

geleceğini aydınlatacağına, anlatılan hisseli kıssalara ön yargıyla bakarak, devri geçmiş, 

hükmü kalkmış masalımsı ifadelerle aslında küçümseyen bir söylem geliştirmişlerdir.  

    

    

   

   

   

 

 

 

 

 

 

(Kalem 2-68/16)  

  

ن ِسُمهُِ ع ل ى اْلُخْرُطومِِ  س 
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Doğrusunu Allah bilir….  

  

 
Senesimuhu ‘alâ-lḣurtûm(i) 

  

Onun burnunu yere sürteceğiz.  
  

Ceza dünyada da olur ahirette de olur. Dünyada olması çok daha iyi. Zira hatadan dönme 

imkanınızı henüz kaybetmemişsinizdir.   

  

Bencilce bir hayat yaşayan birinin başına gelen musibeti, onu kibir dağlarından tevazu 

sahillerine indiriyorsa bu musibet bir nimete dönüşmüştür işte bir örnek Bahçe sahipleri. 

(Dünyadaki cezaya örnek)   

  
  

(Kalem 2-68/17)  

 

ا ُمْصِب۪حين ِ  نَِّةِ  اِذِْ ا ْقس ُموا ل ي ْصِرُمنَّه  ابِ  اْلج  ا ب ل ْون  ا ا ْصح   اِنَّا ب ل ْون اهُمِْ ك م 
 

İnnâ belevnâhum kemâ belevnâ ashâbe-lcenneti iż aksemû leyasrimunnehâ 

musbihîn(e) 

 

Şu bahçenin sahiplerini yıpratıcı bir imtihandan geçirdiğimiz gibi bunları da 

yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz. Bahçenin sahipleri, ürünü sabah 

erkenden devşireceklerine yemin etmişlerdi.   

  

Cennet; cin, cinnet, cünne, cenin kelimeleri ile aynı manada “örtülü” demektir. Cennet, bitki 

örtüsü ve yeşilliğin sıklığından dolayı zemini örtülü, sık ormana verilen bir isimdir. Kelimenin ahiret 

bağlamında kullanılış şekli, daha çok teşbih/benzetme içindir.   

  

Olayın Yemen'de Sana'ya yakın Savran denilen yerde gerçekleştiği rivayet edilir. Fakiri fukarayı 

düşünen bir adamın güzel bir bağı, bahçesi vardı. Bu bereketli bahçenin ürünü ile çevredeki 

ihtiyaç sahipleri yaşamlarını devam ettirmektedir. Derken hayır sever bahçe sahibi kişi vefat 

eder. Cennet bahçe evlatlarına kalır. Evlatlar ise bahçenin ürünlerinden kimseye vermeme 

niyetindelerdir.  Devamını Rabbimiz anlatacak.  
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Doğrusunu Allah bilir….  

  

(Kalem 2-68/18) 

 

ِ ي ْست ْثنُونِ  َل   و 
Velâ yesteśnûn(e) 

 

Ve istisna etmiyorlardı.  
  

Bunlar, o bahçenin ürünlerini devşirmeyi kafalarına koymuşlar ve Allah’ın varlığı ve yokluğu ile 

ilgili herhangi bir kayıt düşmemişler. Biz bu kayıt düşmeye günümüzde “inşallah” diyoruz.  

 

Yani; ben yarın sabah inşallah gidip ürünümü devşireceğim demesi gerekirken, “mutlaka gidip 

ürünümüzü erkenden, fakir fukara görmeden devşireceğiz” diyorlar yani Allah’ı hesaba 

katmıyorlar. Kuran Allah’ı hesaba kalmamaya “istisna etmiyorlar” demektedir.  

  

Allah’ın her an hayata müdahalesini ve koyduğu yasalar gereği oluşabilecek farklı ihtimalleri 

göz ardı etmek, helak ile sonuçlanacak bir süreçtir. Her zaman, her şeyde farklı bir B planımız 

olmalı, istisna budur.  Her şeye muktedir olamayacağımızı, aciz olabileceğimizi bilmeyiz. Niyette 

kötü olduğu için Allah’ın yardımı da yok.   

  

Kehf suresi 23-24 de de buna benzer bir ifade var: ”Hiçbir şey için, ben bu işi yarın kesinlikle 

yaparım deme. Allah dilerse yapabilirim de.” Hiçbir şey için Allah yokmuş gibi konuşma. Bir 

istisna bırak.  

  

  

 (Kalem 2-68/19) 

 

هُمِْ ن  اِئُمونِ  ب ِكِ  و  ا ط  اِئفِ  ِمنِْ ر   ف ط افِ  ع ل ْيه 
 

Fetâfe ‘aleyhâ tâ-ifun min rabbike vehum nâ-imûn(e) 

 
Sonra Rabb’inden gelen bir âfet onu kuşattı ve onlar uyuyorlardı.  

  

Sabah erkenden ürünü devşirmeye gidecekler. Bu cennet gibi bahçeleri gece bir afete 

uğruyor. 
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(Kalem 2-68/20)  

 

۪ريمِِ تِْ ك الصَّ  ف ا ْصب ح 
 

Feasbehat ke-ssarîm(i) 

O simsiyah oldu.  
  

Yani bir yıldırım mı düştü, bir yangın mı çıktı Rabbimiz bunun tam ayrıntısını vermemiş. Buradan 

anladığımız, bu bahçedeki hasılatın geri dönüşümsüz olarak bu gençlerin elinden gittiğidir. Bir 

gecede fakir olmuşlardır.  

Düzce depreminde olduğu gibi. Adamın bir sokak boyu dükkanı var. Depremden bir hafta önce 

yardım toplayanlar geliyor, bu dükkan sahibi Hacı amcadan yardım istiyorlar. Hacı amca bunları 

sert bir şekilde tersleyip, dilenci muamelesi yapıyor.  

Deprem oluyor ve deprem sonrası yardım ekibi çorba dağıtırken o Hacı amcanın da sırada 

olduğunu görüyorlar. Hacı amca mahçup bir şekilde, elleri titreyerek gelip çorba istiyor. Çünkü 

serveti o sokaktaydı ve hepsi yok oldu.  

  

(Kalem 2-68/21)  

 

 ف ت ن اد ْوا ُمْصبِ۪حين ِ 
 

Fetenâdev musbihîn(e) 

 

Sabah vakti birbirlerine seslendiler.  
  
     

 

 (Kalem 2-68/22) 

 

اِر۪مينِ  ْرثُِكمِْ اِنِْ ُكْنتُمِْ ص  ى ح   ا نِِ اْغدُوا ع لَٰ
 

Eni-ġdû ‘alâ harśikum in kuntum sârimîn(e) 

 
“Haydi devşirecekseniz tarlanıza erken gidin!”  

 

  
  

(Kalem 2-68/23) 
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اف تُون ِ  هُمِْ ي ت خ   ف اْنط ل قُوِا و 
  

Fentalekû vehum yeteḣâfetûn(e) 

 

Sonra yola koyuldular ve aralarında fısıldaşıyorlardı.  
  

Bakın! Sesli de konuşmuyorlar ki fakir fukara duymasın.  

  

 

 (Kalem 2-68/24) 

 

ا اْلي ْومِ  ع ل ْيُكمِْ ِمْس۪كينِ  ِ ي دُْخل نَّه   ا نِْ َل 
 

En lâ yedḣulennehâ-lyevme ‘aleykum miskîn(un) 

 
“Sakın bugün yanınıza miskin sokulmasın!”  

  

Miskin; suskun, sakin, dışardan bakıldığında durumu iyi zannedilen; ancak geçinemeyendir. 

İhtiyacı olduğunu söylemeyen, dilenmeyenlerdir.   

  

Fukara; beli kırık olanları ifade eder. Temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar yıkılmış olanlar 

Kur'an'da “el fukarai’l-mesakin” formatında sürekli fukara öncelikli olarak zikredilmiştir. Bu iki 

kelime eş anlamlı değildir. Bkz. Tevbe: 60  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kalem 2-68/25) 



Kur’an-ı Kerim Meali ve Tefsiri                                                                                                                         S a y f a | 27  

  

Doğrusunu Allah bilir….  

  

 

ْردِ  ق اِد۪رينِ  ى ح  غ د ْوا ع لَٰ  و 
 

Ve ġadev ‘alâ hardin kâdirîn(e) 

 
Ve mahrum etme niyetiyle her şeye gücü yetermiş gibi erkenden gittiler.  

  

Amaçları, fakir fukarayı mahrum etme. Niyette bozuk, amelde bozuk. Enam suresi 141 de 

Rabbimiz ne diyor: “Ve asmalı asmasız bahçeleri, hurmaları, yenilen çeşitli ekinleri, birbirine 

benzeyen ve benzemeyen zeytinlikleri ve narları yaratan Allah’tır, O’dur. Ürün verdiği zaman, 

onun ürünlerinden yiyin ve onun hasat edildiği gün, onun hakkını verin. “  

  

Bu hakkı, fakir fukaranın sizin malınızda hakkı vardır şeklinde de başka bir ayette anlatıyor. İsraf 

etmeyin. Muhakkak ki; O, müsrifleri sevmez.  

  

Demek ki bir mal infak edilmezse, o mal israf oluyor. Siz fakir fukaraya vermeseniz de o para 

cebinizden çıkacak. Ama israf yoluyla çıkacak.  

 

    

 

(Kalem 2-68/26)  

   

الُّون ِ  ا ْوه ا ق الُ وا اِنَّا ل ض   ا ر   ف ل مَّ
Felemmâ raevhâ kâlû innâ ledâllûn(e) 

 

 Sonra onu görünce "Kesinlikle yolu şaşırmışız!" dediler.  
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 (Kalem 2-68/27) 

 

ْحُروُمونِ   ب لِْ ن ْحنُِ م 
 

Bel nahnu mahrûmûn(e) 
 

“Hayır, aslında biz mahrum bırakılmışız!”  
 

“Hayır, aslında biz mahrum bırakılmışız!” ifadesi, bunların hatalarını dünyadayken anlamalarının 

ve tevbe etmelerinin bir beyanıdır. Mahrum bırakmak için yola çıkmışlardı fakat kendileri 

mahrum bırakılmıştı.   

  

Paylaşma duygu ve düşüncesi olmayanlar, başkalarını değil asıl kendilerini bu insani duygudan 

mahrum bırakan fukaralardır.   

  

Yırtıcılar avladıklarını veya buldukları leş için birbirleri ile vahşi bir mücadeleye girerler, 

paylaşmazlar. Aklı sınırlı olan hayvan için bu doğaldır.   

  

Paylaşmamak beşerî yanımızın bir duygusu iken bunu kontrol etmek insanı insan yapan bir üst 

kimliktir. İnsanı beşerden ayıran, hayvani yanlardan ayıran bir özellikte, insanın başkasını 

düşünmesi ve paylaşma duygusudur.   

  

Burada paylaşmayan ve infak etmeyen insanların, aslında hayvani duygularının peşinde koşan 

insanlar olduğu manası çıkmaktadır. Bu kişilere insan dememek lazım, çünkü beşer 

seviyesinde kalıyorlar.   

  

  

   

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

(Kalem 2-68/28)  

ب ُِحونِ  ِ تُس   ق الِ  ا ْوس ُطُهمِْ ا ل مِْ ا قُلِْ ل ُكمِْ ل ْوَل 
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Kâle evsetuhum elem ekul lekum levlâ tusebbihûn(e) 

 
Dengeli olan dedi ki: ‘’Ben size keşke tespih etseydiniz demedim mi?’’  

  

İçlerinde aklı başında, daha mutedil olan kardeş diyor ki: “Gelin tesbih edelim”.  

  

Tesbih; lügatte kulaç atma manasındadır. Tesbihin ıstılahi manası, yaradılış amacına uygun 

hareket etmektir.  

 
Malesef günümüzde tespih, boncukların dizildiği ve Allah’ın isminin tekrar edildiği bir ritüele 

dönüştürülmüştür. Genelde namazlardan sonra yapılan tespihlerde 33’er kez Subhanallah, 

Elhamdülillah ve Allah’u ekber denilmektedir. Günlük hayattaysa kişi dilediği kadar 

çekmektedir. Müslümanlar tespih çekip dua ederek sevap kazandıklarına inanmaktadırlar. 

 

 Fakat Kur’an’ı Kerim’in anlattığı tespih bambaşka bir şey. Çünkü Kur’an’ı Kerim’de, güneş 

tespih eder, kuşlar tespih eder, dağlar tespih eder. Melekler hamd ile tespih eder. Kuş tesbihi 

alıp elinde çekmez.   

  

Tespih etmek: Bir insan için tespih etmek ,  fıtratına uygun davranmak ve infak yapmaktır. İnsan  

Allah’ı bu şekilde tespih etmektedir. Tespih etmek miskini doyurmak, yetimi kollamak, yoksula 

yardımcı olmaktır.  

  

Her canlının tesbihi farklıdır. İnsanın tesbihi; paylaşmak, merhamet sahibi olmak, basiretli 

davranmak, feraset hoş görü sahibi olmak, bağışlamak gibi hayvani isteklerin fevkinde, 

mücadele ile ortaya koyduğu yetiler, söylem ve eylemlerdir.   

  

Ayete tekrar dönecek olursak. Kardeşlerden dengeli olan burada diyor ki: “Biz hayvan değil 

insanız. İnsan olduğumuz için de  fıtratımıza uygun olarak paylaşmamız, infak etmemiz, miskine 

bakmamız gerekti. Fakat biz, fıtratımıza uygun bir şey yapmadık. Beşeri yanımıza uyduk, 

paylaşmadık, fakir fukarayı gözetmedik. Dolayısıyla Allah’ı tespih etmedik. 

 

İbadete de Kur’an’ı Kerim tespih der. Onunla ilgili ayete bakacak olursak; Kaf suresi 39 da: 

 

“Öyleyse onların söyledikleri şeylere sabret. Ve Rabbini güneşin doğuşundan ve batışından 

evvel hamd ile tespih et.” (Kaf 39) 

  

Rabbimiz “ Biz insanları ve cinleri yalnız Allah’a kulluk etsinler diye yarattım” diyor. Demek ki 

kulluk, tespihmiş. Çünkü yaratılış amacımıza uygun, fıtratımıza uygun yaşamanın bir unsuru, bir 

prensibi tespih. O yüzden namazda tespih oldu. Fakat namazda bir ek yaptı, hamd ile tespih 

et dedi.  

 

Yani Allah’ı eksik ve noksan sıfatlardan tenzih ederek, överek yapılan tespih, ibadettir.   

 

Burada güneşin batışı ve doğuşundan evvel dediği için zaman belirliyor, gün içinde yaptığımız 

infak gibi istediğimiz bir zamanda yaptığımız bir şey değil. Önceden zamanları belirlenmiş bir 

ibadetten bahsediliyor.  
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Peki hem Kalem Suresinde olduğu gibi, paylaşmak, miskini düşünüp sorumlu davranma hem 

de gün içerisinde güneşin hareketlerine göre yaptığımız ibadetin birlikte yer aldığı bir ayet var 

mı? Var.  

 

“O halde söylenen şeylere sabret! (Taha Suresi 130) 

 

“Öyleyse onların söyledikleri şeylere sabret” (Kaf suresi 39) 

 

İki ayette de “O halde söylenen şeylere sabret” diyor. Demek ki dini yaşamak isteyen, 

insanlara vahyi ulaştırmak isteyen kişilere karşı hakaretler oluyor. Bunlara karşı Rabbimiz diyor 

ki: “Sabret”. Bu sabretmenin metodunu, şeklini ve nasıl olduğunu ibadetler boyutunda 

öğretiyor. Yani bizim kıldığımız namazlar, aslında bizim kendimize yaptığımız telkindir.  

 

Mesela rüku boyun bükme, secde mütevaziliği gösterme. Sabırsız, dik başlı bir insan, başkasının 

hakaretine Allah rızası için sabreder mi? Namaz bir nevi ahlaki bir terbiyeye dönüşüyor. Çünkü 

biz alnımızı yere koyuyoruz, eğiliyoruz, mütevaziliğimizi gösteriyoruz. Böylece kendimizi kibirli ve 

büyük görmüyoruz. 

 

“Ve Rabbini, güneşin doğuşundan önce, güneşin batışından önce ve gecenin bir kısmında 

hamd ile tespih et.” (Demek ki namaz, sadece Kur’an’ı Kerim’de salat kelimesi ile salatı ikame 

edin kelimesi ile ifade edilen bir kavram değil, hamd ile tespih etmek de namaz manasına 

gelmektedir.) 

 
 

(Kalem 2-68/29) 

 

ب ِن  ا اِنَّا ُكنَّا ظ اِل۪مينِ  انِ  ر   ق الُوا ُسْبح 
 

Kâlû subhâne rabbinâ innâ kunnâ zâlimîn(e) 

 
Dediler ki: “Rabbimizi tenzih ederiz. Gerçekten bizler zalimlermişiz.”  

  

Sizin bir tarlanız var. Gece evde yatıyorsunuz. Çünkü ayette uyuduklarından da bahsediyor. 

Sabah erken kalkıp tarlaya gittiğinizde, doğal bir afetle tarlanın yerle bir olduğunu 

görüyorsunuz. Şimdi kalkıp, Allah’ı tenzih ederiz der misiniz? Neden tenzih ediyorlar? Bu çok 

önemli bir bakış açısı.  

  

Kur’an’ın örnek gösterdiği kişiler, başlarına gelen bu olay için, bu Allah’tandır mı diyorlar? Yoksa 

Allah’ı tenzih ederiz, Allah zulmetmedi, asıl zalimler gerçekte bizlermişiz şuurumu bize öğretiliyor? 

Bu adamların, bu yıldırımla, bu doğal afetle bir etkileri var mı?   

  

Mesela siz evden çıktınız, prizinizi tamir etmediniz, ihmal etmişsiniz. Prizde bir kontakt meydana 

geldi, eviniz yandı.  Şimdi burada dersiniz? Benim ihmalim yüzünden ev kül oldu.  
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Fakat buradaki bahçe sahipleri kişilerin herhangi bir ihmali var mı? Ürünlerini yetiştirmişler, 

evlerine gitmişler, döndüklerinde tarla simsiyah.  

  

Hataları kendi dışındaki faktörlere fatura etme yerine, başa gelenlerin yapılan yanlış 

tercihlerden olduğu şuuru güzel bir öz eleştiri örneği ile Kalem suresinde bize anlatılmıştır.   

 

Bunlar Allah’tandır diyen, bu kaderdir diyen insan öz eleştiri yapmaz, kendini geliştirmez. Alın 

yazısı diyen adam öz eleştiri yapmaz. Hatalarını düzeltmek için uğraşmaz, kader der, 

mukadderat eder geçer. Bunlar biz zalimleriz diyor. 

 

Hayrın Allah’tan, şerrin kendi yaptıklarının karşılığı olduğu bilinci Nisa sûresi’79’da şöyle ifade 

edilmiştir: 

 

“Sana iyilikten ne isabet ederse, işte o Allah’tandır ve sana kötülükten ne isabet ederse, o kendi 

nefsindendir.” 

 

Bahçelerinin fiziki bir katkıları olmadan bir yıldırım sonucu simsiyah olması karşısında bahçe 

sahipleri neden “Hayırda şerde “Allah’tandır demiyorlar da, bu şer bizim kendi ellerimizle 

yaptıklarımız yüzündendir diyorlar.? 

  

İnsan özeleştiri yapmaz ise “Ya Allah’ın doğal afeti, yıldırım vurdu, inşallah bundan sonra 

vurmaz der geçerlerdi, aynı hataya devam ederlerdi. Yine miskini doyurmaz, fakire 

bakmazlardı. Özeleştiri yapmayan gelişemez, tevbe edemez. Tevbe etmek için hatanın 

görülmesi lazımdır.   

  

Bu bakış acısı geleneksel din anlayışımızla nasıl ters olduğunu görebiliriz.  

  

Amentü duasını biliyorsunuz. Bu bir dua. Bir ayet değil. Bu dua camilerde cumalardan önce ve 

perşembe akşamı tecdidi iman adı altında okunuyor.   

  

Tecdid: Kitapları ciltlemek te aynı köktendir. Yenilemek manasına gelmektedir. Osmanlıcadaki 

ismi cedid dir.   

 

Tecdidi iman, imanı yenilemek, imanı tazelemek manasına gelmektedir. Amentü duası imanı 

tazelemek adı altında yapılan bir duadır. Bu duayı Allah Resulü söylememiştir. Kur’an’ı Kerim’de 

ayet de yoktur.  

 

Zamanın birinde bir hoca veya bir alimin yaptığı bir dua. Hani biz namazlardan sonra dua 

yapıyoruz ya, bu dua gibi düşünün. O duada diyor ki “Hayrihi ve Şerrihi minallahi teala” 

“Hayırda şerde Allah’tandır.”  

  

Bahçe sahipleri ne dedi?  “Bahçemizin simsiyah olmasının sebebi, kendi elimizle yaptıklarımız 

yüzündendir. Biz zalim mişiz, Allah’ı tenzih ederiz, dediler. Allah süphandır. Allah şer üretmez. 

Allah kullarına zulmetmez dediler.”  
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Burada cemaatte desek ki, şer sizin yüzünüzden, kimin hoşuna gider? Hiç birimizin hoşuna 

gitmeyen bir şeyi Allah’a isnatla kullanıyoruz.  

 

Şer Allah’tandır diyoruz. Haşa. Allah, el-Hayır olandır. Allah’ın yarattığı her şey hayırlıdır. Bu bela 

bile bahçe sahipleri için hayırlıdır.   

  

Şimdi düşünün Allah tütünü yaratmış, hayırlı bir bitki. Topraktaki zehiri emiyor, toprağı temizliyor, 

dezenfeksiyonda kullanılıyor. Biz onu aldık sigara yaptık ve şerre dönüştürdük. Allah sigarayı 

yaratmadı. Biz tütünü sigara haline getirerek şerri yapmış olduk.   

  

Allah alkol diye bir madde yaratmış. Her insanın vücudunda alkol vardır. Patlıcanda da nikotin 

vardır. Bunlar hayırlı şeylerdir. Ama sen alkolü alıp damıtma yoluyla veya fermantasyonla içki 

haline getirip içtiğin zaman, hayırlı yaratılan şeyi şerre dönüştürmüş oluyorsun.   

  

Bir bıçak ustasını düşünün. Siz yemek yaparsanız diye bıçağı yapıyor. Siz o bıçakla adam 

öldürüyorsunuz. Şimdi gidip bıçak ustasına şer sendendir, neden böyle keskin bir bıçak yaptın 

diyorsun.  

  

Şer, kullara verdiği iradenin sonucu oluşmuş bir şeydir. Şer Allah’tan olmaz. Bu Allah’a iftira olur. 

Hayır Allah’tandır. Başımıza gelen bütün iyilikler Allah’tandır.   

  

Malesef Amentü duasının içinde böyle bir ekleme var. Diğer kısımları Kur’an’ı Kerim’e uygun. 

Şimdi duayı inceleyelim:   

 

Amentü billahi (Ben Allah’a iman ettim. Şimdi bu önemli. Bu duanın içerisini siz imanın amentüsü 

olarak belirlediğiniz zaman, bu duaya karşı çıkanlar iman dışı olmuş oluyor. Bundan 1200-1300 

yıl önce bir alimin bulduğu duanın bazı maddelerini siz kabul etmediğiniz zaman, siz İslam dininin 

amentüsünün dışına çıkmış ve dinden çıkmış oluyorsunuz. Ötekileştirme ve tekfir oluşuyor. Belki 

o dönemde işe yaradı.) ve Melaiketihi (ve meleklerine. Meleklerine iman ediyoruz, Kur’an’ı 

Kerim’de var zaten) ve Kütübihi (ve kitaplarına- Biz kitapların hepsine iman ediyoruz) ve Rüsulihi 

(ve Resullerine. Biz Resullerin hepsine iman ediyoruz) vel Yevmilahiri (ve ahiret gününe emin 

ediyoruz. Hiçbir sıkıntı yok buradaya kadar. (Zaten Nisa suresi 136 da bu maddeler sayılmış)  

 

ve bil Kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala (ve ben Allah’tan şer sadr olmaz, Allah’ın eş-şer 

diye bir esması yoktur dediğim zaman  İslam amentüsünün dışına çıkmış oluyorum. İman 

dairesini Allah belirler. Kişilerin yorumları, tefsirleri belirlemez. Allah’ın mümin dediğine kim kalkıp 

sen amentüyü inkar ettin, dinden çıktın deme cüretinde olabilir) vel ba’sü ba’delmevti hakkun 

eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. 

 

Kur’an’da, hiçbir ayette “şer, eş-şer” diye bir esması olmadığı gibi, hatta şer ve kötülüğün öznesi 

Allah’a ne bir atıfla ne isnatla hiçbir şekilde kullanılmaz.  

  

Yani Kur’an’ı Kerim’i okuyup da şerri Allah’a izafe ettiğini, o şerrin öznesinin Allah olduğuna dair 

herhangi bir ayet yoktur. Bu manada Allah, kötülüğü yaratmamış, kötülük iradenin yan tesiridir.   
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Şimdi ilaçlar bizim için hayırlı değil mi? Fakat ilacın doz aşımı yan tesir yapar. İrade bizim için 

hayırlı. İstediğimiz her şeyi yapıyoruz. Fakat iradenin yan tesiri kötülüğü oluşturuyor.  

 

Allah kullarına hür irade vermiş, kişinin bu iradeyi yanlış kullanımından şer ortaya çıkmıştır. Allah 

iblisin şeytan olması için yaratmadı. İblis kendi tercihi ile şerri tercih etti. Bu şerri kötülükleri de 

kullar eliyle ortadan kaldırmayı da Rabbimiz murad etmiştir.   

 

Bu bağlamda kötülükler ile mücadele etmek farzdır. Şerrin ortadan kalması için gayret etmek 

farzdır. Eğer siz şerri Allah’a isnat ederseniz, onunla savaşmak Allah ile savaşmak olur. 

 

Bu manada kötülük ve şerre mani olduğumuz oranda daha adil, daha hayırlı, daha güçlü ve 

daha iyi insanlar oluruz. Allah’ın istediği de zaten budur. 

 

 
(Kalem 2-68/30) 

 

 

ُمونِ  و  ِ ي ت ل  ى ب ْعض   ف ا ْقب لِ  ب ْعُضُهمِْ ع لَٰ
Feakbele ba’duhum ‘alâ ba’din yetelâvemûn(e) 

 

Birbirlerini kınamaya başladılar.  

  
Bahçe sahipleri birbirlerini kınamaya başlarlar.  Ve Allah’a “Allah’ım sen Süphansın, Sen 

zulmetmezsin”diyorlar. 

 

Bu şerden,  beladan dolayı öz eleştiri yapıyorlar. Bu kaderimizmiş, Allah’tan geldi baş göz 

üstüne gibi bir bakış açıları yok. Biz nerede hata yaptık diyorlar. Zira pişman olmayan özeleştiri 

yapamaz, öz eleştiri yapan hatasını görüp, gelişemez, ilerleyeme, iyi bir kul olamaz.  

  

Eğer Hz. Adem hatasını görüp af dilemeseydi, İblis gibi hayatına devam edecekti. İblis ile 

Adem’in Arasındaki fark budur.   

  

İblis hatayı “ Allah’ım madenci sen beni saptırdın” diyerek Allah’a fatura etti.” Ve ben de senin 

kullarını saptıracağım” demiştir.   Bu manada İblis şerri Allah’tan bilen KADERCİ dir. Adem ise “ 

Rabbim biz kendi nefsimize zulmettik. Bizi bağışla” diyerek kaderci olmadığını, hatayı 

kabullenerek üstlenmiştir. 

  

 

 

(Kalem 2-68/31)   

ْيل ن  ا اِنَّا ُكنَّا ط ا۪غينِ   ق الُوا ي ا و 
Kâlû yâ veylenâ innâ kunnâ tâġîn(e) 

 

Dediler ki: “Yazıklar olsun bize! Gerçekten biz, haddimizi aşmışız!”  
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Bahçe sahiplerinin yaptığı, başlarına gelen o yıldırım, doğal afetten dolayı, diyorlar ki biz 

haddimizi aşmışız.   

  

Bir musibet bin nasihattan evla. Başlarına gelen bir musibet, mallarını kaybetmeleridir. 

Etrafınızda çok görmüşünüzdür çok zengin, çok güçlü, çok sağlıklı insanlar vardır. Bunlar çok 

kibirlidir. Fakat paraları ellerinden gittiği zaman, sağlıkları ellerinden gittiği zaman çok mütevazi 

alçakgönüllü biri olurlar. Peki o hastalık, o fakirlik hayır mıdır, şer midir? Bizim iyi zannettiğimiz 

şeyler kötü, kötü zannettiğimiz şeyler iyi olabilir. O yüzden musibetleri doğru okumak lazım.   

   

  

 

 

(Kalem 2-68/32)  

اِغبُونِ  ب ِن ا ر  ِى ر  ا اِنَّ ا اِلَٰ ْيًرا ِمْنه   بُّن  ا ا نِْ يُْبِدل ن ا خ  ى ر   ع سَٰ
 

‘Asâ rabbunâ en yubdilenâ ḣayran minhâ innâ ilâ rabbinâ râġibûn(e) 

 

“Umarız Rabbimiz, onun yerine bize daha hayırlısını verir! Artık kesinlikle 

Rabbimize rağbet ediyoruz!”  
  

Gideni değil, kalanı görme mantığı. Bardağın boş tarafını değil, dolu tarafını görme mantığı. 

Yani düşünün! Bir bahçeniz var. Bahçeniz yok oldu ama sağlığınız yerinde, kardeşleriniz var. O 

bahçe gibi bir tane daha yapabilirsiniz.  

  

İşte burada bahçe sahipleri, bardağın dolu tarafını görüp bir umutla tekrar hayata sarılıyorlar. 

Çalışıp hayrı, iyiliği kendi ellerinden de bilmiyorlar, belki Rabbimiz bize daha hayırlısını verir 

diyorlar. Yine hayrı Allah’tan bekliyorlar.   

 

 

 

 

  

Karun, kendi zenginliğini, kendi kazandığı bilgisine bağlamıştı. Bahçe sahipleri yaptığı özeleştiri 

sonucu Allah’ın verdiği nimetleri Allah’a bağlıyor, şerri kendi yaptığı hatalara bağlıyor.  

 

Deprem oldu insanlar öldü. Ben bu şerri Allah’tan mı bileceğim. Çürük yaptığım evlerden mi?  

  

Hayrihi ve şerrihi minallahi teala, ❉❉❉ zamanın gerisinde kalmış tarihsel bir bakış açısıdır. 

İmanın amentüsü değildir.   
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(Kalem 2-68/33)  

ةِِ ا ْكب ُر ِ ل وِْ ك انُوِا ي ْعل ُمون ِ  ِخر  ل ع ذ ابُِ اَْلَٰ ِلكِ  اْلع ذ اُب ِ و   ك ذَٰ
 

Keżâlike-l’ażâb(u)(s) vele’ażâbu al-âḣira(ti)(c) ekberu lev kânû ya’lemûn(e) 

 

Azap, işte böyledir ve ahiret azabı elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi.  
  

Burada azap; sıkıntı, ceza, acı çekme, maddî ve manevî şiddetli elem, mahrum bırakılma gibi 

manalara gelmektedir. Bağlamda dünyevi ve uhrevî mahrumiyetler kıyaslanmaktadır. Allah’ın 

sevdiği kullar, yaptığı hataların bedelini bu dünyada ödeyip ahirete bırakılmayanlarmış.   

  

Kur’an’ın anlattığı ilk kıssa budur. Kıssadaki hisse; Allah’ın razı olmadığı bir hayat içinde olup, 

sıkıntılara maruz kalanların, bu musibetlerden dersler çıkarması gerektiğidir.   

  

Örneğin, iki kardeş düşünelim. İkisi de faize parasını yatırmış veya çekmiş olsun. Birinin işi rast 

gidiyor, servetine, konforuna konfor katıyor. Diğeri bunalımlarda, vicdan azabı çekiyor ve işleri 

ters gidiyor.  

 

Allah’ın razı olmadığı salih olmayan bir iş yapan kardeşlerden birisi cezasını bu dünyada 

çekmeye başlamış demektir. Allah bu kardeşi pişmanlığından dolayı bir nebze diğer 

kardeşinden üstün tutmuş hatadan dönme fırsatı oluşmuştur. Diğer kardeşin azabı ise maalesef 

ahirete kalmıştır. Oda elbette daha büyük bir mahrumiyettir keşke bilseydi. 

   

 

   

 

 

 

 

   

(Kalem 68/34) 

 

نَّاتِِ النَّ۪عيمِِ ب ِِهمِْ ج   اِنَِّ ِلْلُمتَّ۪قينِ  ِعْند ِ ر 
İnne lilmuttekîne ‘inde rabbihim cennâti-nna’îm(i) 

 
Takva sahipleri  için, Rab’leri katında nimetlerle dolu cennetler vardır.  

  

Takva; sakınma, korunma manasına geliyor. Peki, nelerden sakınma? Bencil ve duyarsız kılan 

beşeri istek ve arzulardan, günahlardan, kötülüklerden uzak durma bilincidir. 
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İnsanlığın ortak kötülüklerinden (münkerden) sakınma ve sakındırma farkındalığıdır. Bu hâlin 

arkasında yatan asıl duygu kendini yükümlü/mükellef hissetme bilincidir.  Bu bilince sahip kişilere 

“muttaki” denir. Geçici nimetleri paylaşanlar kalıcı olanlara ulaşacaktır. Dünyasında da sorumlu 

davranmak, paylaşmak, nimeti çoğaltarak hayatı da cennete çevirecektir. 

  

 

   

 (Kalem 2-68/35) 
 

 ا ف ن ْجع لُِ اْلُمْسِل۪مينِ  ك اْلُمْجِر۪مين ِ 
 

Efenec’alu-lmuslimîne kelmucrimîn(e) 

 

Biz Müslümanları suçlular gibi yapar mıyız?  
  

Müslüman; teslim olarak selâmete ulaşan manasındadır. Istılahi manada Allah'ın tüm emir ve 

hükümlerine teslim olan cennetlik demektir.   

  

Cürüm; suç, mücrim; suçlu manasındadır. Kur'an'da Allah'a teslim olmama manasında, suçu 

hayat tarzı haline getiren cehennemlikler için kullanılmıştır. Mücrimler başkalarının hak ve 

hukukuna göz diken kanunsuzlar iken Müslümanlar barış ve selamete teslim olanlardır.  

  

Müslüman  : Burada başkalarının hukuk ve hakları için mücadele eden.  

Mücrim  : Sürekli suç işleyen, başkalarının hak ve hukukuna göz diken  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 (Kalem 2-68/36) 

 

ا ل ُكْمِ  ك ْيفِ  ت ْحُكُمون ِ   م 
Mâ lekum keyfe tahkumûn(e) 

 

Size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz?   
  

İnsani değerleri yaşayanlar ile beşerî arzuların esiri olanların bir tutulmasındaki çarpık hüküm 

işaret edilmektedir.  
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(Kalem 2-68/37)  

 ا مِْ ل ُكمِْ ِكت ابِ  ۪فيهِِ ت دُْرُسون ِ 
Em lekum kitâbun fîhi tedrusûn(e) 

 

Yoksa sizin bir kitabınız var da ondan şunu mu öğreniyorsunuz?  
  

  
 

  

 

 (Kalem 2-68/38) 

 

يَُّرون ِ  ا ت خ   اِنَِّ ل ُكمِْ ۪فيهِِ ل م 
İnne lekum fîhi lemâ teḣayyerûn(e) 

 

İçinde mutlaka seçip beğendiğiniz size ait olan.   
  

Değerleri,  değer koyucu ve yaratıcı tek otorite olan Allah belirler. Bunun yokluğu kişilerin arzu 

ve istekleri doğrultusunda oluşmuş bir değersizlikler kaosuna sebep olacaktır. Artık kim güçlüyse 

onun ayakta kalacağı, ilkel, vahşi bir ortamda insanlığın ortak doğrularından adaletten, 

paylaşmaktan, medeniyetten bahsedilemez.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Kalem 2-68/39)  

ا ت ْحُكُمون ِ  ِةِ  اِنَِّ ل ُكمِْ ل م  م  ى ي ْومِِ اْلِقيَٰ انِ  ع ل ْين ا ب اِلغ ة ِ اِلَٰ  ا مِْ ل ُكمِْ ا ْيم 
 

Em lekum eymânun ‘aleynâ bâliġatun ilâ yevmi-lkiyâmeti(ال) inne lekum lemâ 

tahkumûn(e) 
 

Yoksa üzerimizde, kıyamete kadar geçerli olup Bizi bağlayan bir yemin var da, onun için mi 

bu hükme varıyorsunuz?  
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Yani bir değerler sistemi, size bağlayan bir ilkeler mi var? Hayrı şer olarak gösteriyor, şerri hayır 

olarak gösteriyor. Değeri Allah belirler.  

   

 

 

(Kalem 2-68/40)  

۪عيم ِ  ِلكِ  ز   س ْلُهمِْ ا يُُّهمِْ ِبذَٰ
 

Selhum eyyuhum biżâlike ze’îm(un) 
  

Sor onlara: 'Bunu kim garanti etmektedir?’  
  

İyiliğin, hayrın ve güzelliğin belirleyicisi ve garantörü onu var edendir.   

 

 

 (Kalem 2-68/41) 

 

اِد۪قينِ  اِئِهمِْ اِنِْ ك انُوا ص  ك   اُءِ  ف ْلي أْتُوا ِبُشر  ك    ا مِْ ل ُهمِْ ُشر 
 

Em lehum şurakâu felye/tû bişurakâ-ihim in kânû sâdikîn(e) 

 

Yoksa onların ortakları mı var? Doğru sözlüyseler o zaman getirsinler iş birlikçilerini.  

  

 

 

 
 

 (Kalem 2-68/42) 

 

ِ ي ْست ۪طيعُون ِ  يُدْع ْونِ  اِل ى السُُّجودِِ ف ل   ي ْومِ  يُْكش فُِ ع نِْ س اقِ  و 
Yevme yukşefu ‘an sâkin ve yud’avne ilâ-ssucûdi felâ yestatî’ûn(e) 

 

Baldırın çıplak kalacağı, secde etmeye çağrılacakları gün, güç yetiremeyecekler.  

 

“Baldırın çıplak kalacağı” deyimsel ifadesi, tüm sırların açığa çıkmasına engel olamamak, 

güçsüzlükten, imkansızlıktan artık dizlerinde derman kalmaması manasına gelmektedir. 
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Secde, mütevaziliğin, teslimiyetin bir sembolüdür. İnsani değerlere teslim olmayan gizli ve kirli 

işler çeviren, kibirli dik başlıların, hesap günü bunları gizlemeye, ört pas etmeye güçlerinin 

yetmeyeceğine dair ilahi uyarıdır. Bu ayeti 43. Ayet bu tip kişilerin durumunu açıklamaktadır.   

  

 

 
 (Kalem 2-68/43) 

 

هُمِْ ق دِْ ك انُوِا يُدْع ْونِ  اِل ى السُُّجودِِ و  ِ و 
اُرهُمِْ ت ْره قُُهمِْ ِذلَّة   اِشع ةًِ ا ْبص   خ 

 س اِلُمونِ 
 

Ḣâşi’aten ebsâruhum terhekuhum żille(tun)(s) ve kad kânû yud’avne ilâ-ssucûdi 

vehum sâlimûn(e) 
 

Gözleri pişmanlıkla dönmüş olarak, yüzlerini zillet bürür. Halbuki kendileri sapasağlam 

oldukları vakit secdeye çağırılmışlardı.  

  

 

  

 (Kalem 2-68/44) 

 

 

ِ ي ْعل ُمون ِ  ْيثُِ َل  ن ْست دِْرُجُهمِْ ِمنِْ ح  ۪ديِث ِ س  ذ ا اْلح  نِْ يُك ذ ِبُِ ِبهَٰ م   ف ذ ْر۪ني و 
 
Feżernî vemen yukeżżibu bihâżâ-lhadîś(i)(s) senestedricuhum min hayśu lâ ya’lemûn(e) 

 
Bu hadis’i yalanlayanı/önemsemeyeni bana bırak. Onları, bilmedikleri yerden yavaş yavaş 

yaklaştıracağız.  

 

Rabbimizin buradaki “bu hadis’i yalanlayanı” dediği, Kur’an’ı Kerim’dir.   

  

 

  

   

(Kalem 2-68/45) 

۪تينِ  اُْم۪لي ل ُهْمِ  اِنَِّ ك ْي۪دي م   و 
Ve umlî lehum(c) inne keydî metîn(un) 

 

Ve onlara mühlet veriyorum, benim plânım muhakkak sağlamdır.   
  



Kur’an-ı Kerim Meali ve Tefsiri                                                                                                                         S a y f a | 40  

  

Doğrusunu Allah bilir….  

  

Zaafını görmezden gelmek insanı içeriden kemiren bir hastalık gibidir. Mühlet vermek kısa 

vadede mücrim için bir kâr değil hastalığın ilerlemesidir. Allah’u Te’ala özgür iradenin 

doğurduğu bu sebep sonuç ilişkisini en baştan sağlam bir sistemle belirlemiştir.  

  

   

 

(Kalem 2-68/46)  

مِ  ُمثْق لُون ِ  ْغر   ا مِْ ت ْسـَٔلُُهمِْ ا ْجًرا ف ُهمِْ ِمنِْ م 
 

Em tes-eluhum ecran fehum min maġramin muśkalûn(e) 
  

Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsunda, bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı 

kalıyorlar?   
  

Maddi çıkar bekleyen, manevi değerlerin üstünlüğünü savunamaz. Çünkü anlatılan manevi 

değerlerin bir fiyatı olmuş olur. Artık o değer değil, fiyatı olan bir şeydir. Allah’ın vahyini, Kur’an’ı 

insanlara ulaştırmaktan dolayı para kazanılması bu ve diğer ayetlere göre uygun değildir. 

İnsanlara yaptığımız bir iyilikte onları yük altında bırakmamamız lazım.   

  

Allah’ın ayetlerini Allah’ın kullarına ulaştıran eserlerin maliyetleri çok fahiş fiyatlar olmamalı. Belki 

onun maliyeti istenir, o şekilde ulaştırılır. Bu bir sektöre dönüşmemeli. Bu manada telif bile 

istenemez. Bu tür iş yapan insanlar ek bir iş yapıp gelirini oradan sağlamalılar. Her Resul’ün bir 

mesleği var.  

  

Dinden, diyanetten namaz kıldırmaktan, hutbe okumaktan, vaaz vermekten para kazanılmaz. 

Bununla geçim sağlanmaz.  

 

 

 

 

 

 

Bu yapıldığında hakikatin bilgisi, satılan bir metaya dönüşür. Satıyorsunuz para kazanıyorsunuz. 

O zaman hakikatin bilgisi müşteriye göre tahrif edilmeye başlanır. Çünkü alıcıya göre malı 

değiştirmeniz, onun beğenisine sunmanız lazımdır. Alıcı bu malı beğenmiyorsa bu malı 

değiştirmeniz gerekir. O zamanda bu değer tahrif oluyor. Din bozuluyor. Anlatılan şeyler 

karşısındakinin işine gelmemeli, onu uyarmalı, onu uyandırmalı.  

  

Dinin bir sektöre dönüşerek ticaretin veya siyasetin metasına dönüşmesinin dünyevi sonuçlarını 

biz şu anda çekmekteyiz.  

 

Mesela Hristiyanlıkta; Hristiyanlar kilise ve ruhbanların eliyle dinden maddi bir menfaat ve siyasi 

güç devşirdiler. Günah çıkarttı para aldı, her Pazar ayine çağırdı para topladı. Kilisenin bütçesi 
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o kadar büyüdü ki siyasiler üzerinde etkili olmaya başladı. Artık devlet içinde bir devlet haline 

geldi. Ondan dolayı 19. Yy. Da kiliseye karşı bir aydınlanma hareketi başlatıldı. Hem insanların 

parasını alıyorsun, hem günahlarını öğreniyorsun, sonrada o günahları onların aleyhine 

kullanıyorsun.   

  

Müslümanların da bu tür hatalara düşmemesi lazım. Onları bir ibret gibi okuması lazım. Malesef 

bizim camilerimiz para toplanan, bir şeylere nüfuz etmeye çalışan kurumlar oluyor bazı imamlar 

elinde.  

 

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

(Şura 180) 

 

Rabbimiz Allah’ın ayetlerini ücret almadan tebliğ eden kişilere   
 

“İşte Allah’ın iman eden ve salih amel işleyen kullarını müjdelediği budur; De ki: “Ben ona karşı 

bir ücret istemiyorum, yakınlıkta sevgiden başka.” Ve kim hasane işlerse onun için güzellikleri 

arttırırız. Muhakkak ki Allah, Gafur’dur, Şekur’dur. (Şura 23) 

  

Neden Gafûr, Neden Şekur? Bu iki esma neden arkalı önlü gelmiştir? Bağlam ile ne alakası var?  

  

Bahçe sahiplerini hatırlayacak olursak, onlara verilen nimetin şükrü nasıl ki onu paylaşmaktır. 

Burada da vahiy nimetinin şükrü onu bir ücret istemeden, herhangi bir dünyevi karşılık 

beklemeden tebliğ etmek paylaşmaktır, Şekur’un manası budur. Şükre çok ça karşılığını 

verendir.   

  

Gafûr ile alakası, eğer biz bunu yaparsak bunlar bizim günahlarımıza kefaret oluyormuş. 

Bağışlanmamıza vesile oluyormuş. Allah Gafûr’dur, Şekur’dur. Allah nasıl Gâfur’dur, Şekur’dur, 

verdiği nimetlerin şükrünü onun rızasına uygun kullanırsak Allah’ı Gafûr olarak bulacağız.  

 

 

  

 

 (Kalem 2-68/47) 

 

 ا مِْ ِعْند هُمُِ اْلغ ْيبُِ ف ُهمِْ ي ْكتُبُونِ 
Em ‘indehumu-lġaybu fehum yektubûn(e) 

 

Yoksa gayb, yanlarında da onlar mı yazıyorlar?  
  

Gayb; görünmez, anlaşılmaz, yani akıl ve 5 duyu ile algılanamaz âlemlerdir. Manevi, 

görülmeyen değerler sistemini, derdi davası sadece maddiyat olanlar ne anlayabilir ne de 

aktarabilir.   
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Gayb’ın bilgileri onların yanında da onlar bunu satır satır yazıp satmaya mı kalkıyorlar. Yazsalardı 

satarlardı. Hatta şimdi kendi zanlarını bile satıyorlar, din diye. Manevi görünmeyen değerler 

sistemi olan gayp aleminden zerre bilgileri olmamasına rağmen kendi elleriyle yazdıklarını 

satmaya çalışıyorlar malesef.   

  

(Kalem 2-68/48)  

  

ْكُظوم ِ  هُوِ  م  اِحبِِ اْلُحوِت ِ اِذِْ ن ادَٰى و  ِ ت ُكنِْ ك ص  َل  ب ِكِ  و   ف اْصبِرِْ ِلُحْكمِِ ر 
 

Fasbir lihukmi rabbike velâ tekun kesâhibi-lhûti iż nâdâ ve huve mekzûm(un) 

 

Artık Rabb’inin hüküm vermesi için sabret! Balığın sahibi gibi olma! Hani o, hüzünle 

için için yakarmıştı.   
 

Balığın sahibi, Kur'an'da 4 ayrı sûre de anlatılan Hz. Yunus'tur. Hz. Yunus, MÖ 786-746 yılları 

arasında parçalanma öncesi, haritada sınırları tam bir yunus balığına benzeyen Asur 

imparatorluğuna sahip olmasıyla bu lakabı aldığını düşünüyoruz. Hz. Yunus tekrar Ninova’ya 

dönerek büyük balığın sahibi olmuş, halkının hidayeti bulmasında elçilik etmiştir. Rabbinin 

hükmünü beklemesi sonucu Hz.Muhammed’in de Mekke’nin sahibi olacağı mucizevi bir şekilde 

ihbar edilmektedir. Hz. Muhammed’e Yunus gibi olma, onlara mühlet ver demektedir.   

  

Günümüze bu ayetler ne demektedir? Hayat yolculuğunda bu gemiyi iki şekilde düşünebiliriz. 

İlki ağzına kadar dünyalıkla dolu menfaat gemisi, ikincisi ise tıka basa dolu iş ve meşkale 

doldurduğumuz zaman gemisi. Adama diyorsun gel burada bir hayırlı bir iş var. “Zamanım yok, 

vaktim yok “diyor.  

 

Diğerine diyorsun gel, burada salih bir amel yapalım, “olmaz” diyor, para çıkacak. Rahman 

bazen bizim imanımızı arttırmak için kendi davasına yani insanlığa hizmet edecek bir fırsat 

karşımıza çıkarır.  

Rabbim bizi imtihan ediyor çünkü tamda bu noktada bize bir tercih hakkı sunuluyor. Ya 

dünyalıklarla doluyu gemiyi tercih edip, bu mübarek görevden kaçarız, ya da ağzına kadar 

yapılacak iş doldurduğumuz zaman gemisine bir dur deyip, bu davaya zaman ayırırız.   

 

 

(Kalem 2-68/49)  

ذُْمومِ  هُوِ  م  اءِِ و  ب ِهِ۪ ل نُِبذ ِ بِاْلع ر   ة ِ ِمنِْ ر  ك هُِ ِنْعم  ِ ا نِْ ت د ار   ل ْوَل  
Levlâ en tedârakehu ni’metun min rabbihi lenubiże bil’arâ-i ve huve 

meżmûm(un) 
 

Rabb’inden ona bir nimet ulaşmasaydı, kınanmış olarak çorak bir sahile 

atılacaktı.   
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Doğrusunu Allah bilir….  

  

  

Buradaki nimet vahiydir. Vahiy ulaşmasaydı çorak sahilde kalacak dönüp büyük balık olan 

Asura sahip olamayacaktı.    

   

  

 (Kalem 2-68/50) 

 

اِل۪حينِ  ع ل هُِ ِمنِ  الصَّ بُّهُِ ف ج  يهُِ ر   ف اْجت بَٰ
Fectebâhu rabbuhu fece’alehu mine-ssâlihîn(e) 

 

Fakat Rabb’i onu seçti ve onu salihlerden kıldı.  
  

Salih; iyi, güzel, faydalı, ıslah edici ve doğru demektir. Bunları yapanlara sâlihler denir. İşte Hz. 

Yunus bu ayetin beyanı ile resul seçilmiş ve salih nasıl olunur, ıslah nasıl edilir? Vahiyle 

öğrenmiştir.   

 

Rabbimizin Hz. Yunus’u tekrar seçmesi ve Salihlerden kılması tevbesi sonucu olumuştur. Hz. 

Yunus’un tevbesi:  

 

“Balık sahibini de (Yunus’u da an)! Hani o, kendisine gücümüzün yetmeyeceğini sanarak 

öfkeyle çekip gitmişti. Karanlıkların içinde şöyle dua etmişti: “(Rabbim)! Senden başka ilah 

yoktur; sen yücesin. Şüphesiz ki ben haksızlık edenlerden oldum.” 

 

 

 

 

 

 

HALK DİLİNDE NAZAR AYETİ OLARAK BİLİNİR!  

  

 (Kalem 2-68/51) 

 

 

ي قُولُونِ  اِنَّهُِ ْكرِ  و  ا س ِمعُوا الذ ِ اِرِهمِْ ل مَّ اِنِْ ي ك ادُِ الَّ۪ذينِ  ك ف ُروا ل يُْزِلقُون كِ  بِا ْبص   و 
ْجنُون ِ   ل م 

 
 

Ve-in yekâdu-lleżîne keferû leyuzlikûneke bi-ebsârihim lemmâ semi’û-żżikra ve 

yekûlûne innehu lemecnûn(un) 

 

O küfre sapanlar, zikri işittiklerinde neredeyse gözleriyle seni devireceklerdi. "Bu tam 

bir mecnun dur." diyorlardı.   
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Doğrusunu Allah bilir….  

  

“O küfre sapanlar, zikri işittiklerinde neredeyse gözleriyle seni devireceklerdi” 

  

Niçin devirecekler di?  

 

Zikri dinlememek için, yani Kur’an’ı dinlememek için. Öğüdü dinlememek için, ellerinden gelse 

seni yıkacaklar diyor. Ama yapamamışlar.   

 

Siz ayetin reddettiği şeyden, bir iman çıkardınız, sahte bir iman. Allah’tan korkmadan, nazar 

haktır dediniz. Bu ayeti tahrif ettiniz.  

 

Ayet onu demiyor. Burada mecazi bir anlatım var. “Eğer ellerinden gelse, gözleriyle seni 

yıkacaklar.” ama yıkamadılar. 

 

Yani bugün bizde kullanırız. “Onlar eğer yapabilseler Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek 

isterler.” (Tevbe 32) 

  

Allah’ın nurunu ağızla söndürmek istemek ne demek?  

 

Bu bir sanat, bu bir mecaz. Ağızla Allah’ın nuru söner mi? Göz ile insan devrilir mi? Hayır, olmaz. 

Neler çıkarmışlar. Bu ayeti tahrif ederek Allah’tan korkmadan “nazar ayeti” ilan etmişler.   

  

Aslında “nazar inancı” Eski Mısır’daki pagan inancından Yahudilere geçmiştir. Yahudilerden de 

Allah Resul’ün den 200 yıl sonra hadisciler almış, allamış pullamış, bunu hadis yapmışlar. 200 

sene önce vefat etmiş olan Allah Resul’ünün diline koymuşlar. Üstelik bunu bin bir türlü 

uydurmuşlar ve nazar sektörü kurmuşlar. Nazar sektörüne ayet kurban ediyorlar.   

  

Toplumda nazar ayeti olarak bilinen bu ayetin aslında bakışın/nazarın hiçbir gücü olmadığını 

ifade etmektedir.  

 

Göz ışığı emer, gözden bir ışık çıkmaz. Baktığımız zaman baktığımız nesnelerin üzerinden bir ışık 

yansır, bunlar parçacık ve dalga olarak göze gelir. Gözü toprak gibi, ışığı da su gibi düşünün.  

 

Nasıl toprak suyu emiyor, göz de ışığı emiyor. O yüzden bakışlarla bir insana müdahale 

edemezsiniz.   

  
“Örneğin bir maçtasınız. Bütün seyirci hakemden nefret ediyor, verdiği kararlara karşın. Onların 

hakeme nefret ve kötü gözle bakmaları hakemde bir değişiklik yaratıyor mu?”   

  

Fakat siz bakışların bana bir etkisi olacağı düşüncesine kapılırsanız işte o zaman bu bakıştan 

etkileniyorsunuz. Çünkü siz kendi kendinize o teklini yapmış oluyorsunuz.   

  

Buna psikolojide “korktuğun şeylerin başına gelmesi”. Aslında bu beynin en tehlikeli yanı, ters 

caba kuralına göre çalışmasıdır.  
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Doğrusunu Allah bilir….  

  

Beynin en tehlikeli yanı, “ters çaba” kuralına göre çalıştığı anlardır. Başınıza gelmesinden en 

çok korktuğunuz şeye odaklanırsanız, beyin onu size çeker, korktuğunuzu başınıza getirir! Buna 

ters çaba kuralı denir.  

 

Bataklıktan çıkmaya çalıştıkça, dibe gömülmeye benzer. Hedef olumsuz olsa bile onu 

gerçekleştirmek için çalışır! Topluluk önünde konuşma yaparken “acaba heyecanlanacak 

mıyım” diye düşünürseniz, merak etmeyin, heyecanlanacaksınız. Korkunuza değil, konunuza 

odaklanın. Başınıza gelmesinden korktuğunuz en kötü şeye değil, başınıza gelmesini istediğiniz 

en iyi şeye odaklanın. Kafanızda en çok neyi düşünürseniz, hayatınızda onu çoğaltırsınız. 

 

“Kahve getiren bir kız, kahveyi getirirken dökeceğini düşünürse ona nazar değer, çünkü beyin 

onu dökeceğini düşünerek çalışır. Sağ salim götüreceğini düşünerek çalışsaydı, dökmezdi. Yani 

biz nazarı kendi kendimize yapıyoruz.  

 

Büyüye, sihre inananlarda öyledir. Adam büyüye, sihre inanıyor sonra başına bir kötülük geliyor, 

ondan biliyor. Beyin burada “ters caba kuralı” ile çalışışor. Başımıza gelmesinden en çok 

korktuğumuz şeyi düşündüğümüz de onu bir şekilde kendimize doğru çekiyoruz. “İşte korktuğu 

başına geldi” diyorlar ya.  

 

Bu “ters caba kuralını” engellemek için, insanın kendi kendini bu manada eğitmesi gerekir. 

Dolayısıyla korktuğumuza değil, konumuza odaklanmalıyız. Mesela bir insan topluluğun önünde 

konuşurken, kekeleyeceğini düşünürse işte ona nazar değer, kekeler, takılır, heyecanlanır. O 

yüzden başımıza gelmesini istemediğimiz şeyleri düşünmeyeceğiz, hedefimize odaklanacağız.     

 

 

 

 

 

 

  

Tasavvurun nasıl alt üst olduğunun tipik bir örneğidir. Zira ayette bir imrenme değil nefret söz 

konusudur. Allah’ın izni olmadan bakışla/nazarla kimse kimseye bir zarar veremez. Hiçbir 

dünyevi çıkar beklemeyen birinin size öğüt vermesi, insani değerlere çağırmasına karşılık 

yaptıkları zarar sadece kuru bir mecnun iftirası olmuştur.   

 

 (Kalem 2-68/52) 

 

ا هُوِ  اَِلَِّ ِذْكرِ  ِلْلع ال ۪مينِ  م   و 
 

Vemâ huve illâ żikrun lil’âlemîn(e) 

 

Oysaki O, âlemler için bir zikirden başka şey değildir.  

  



Kur’an-ı Kerim Meali ve Tefsiri                                                                                                                         S a y f a | 46  

  

Doğrusunu Allah bilir….  

  

Zikir için bkz. Tekvir 27: O, âlemler için yalnızca bir zikirdir.  

  

Zikir; zihinde tutmak, hatırlamak, gibi manalara gelmektedir. İstikameti, geçmişi gösteren 

düşüncedir. Parçadan bütünü hatırlama faaliyeti olan hafızaya tekabül eder. Tezekkür de zikir 

kökündendir, kıssa edilen helâkler birer tezekkür örneğidir. Bu bağlamda Kur’an fıtrî olanı 

muhatabına hatırlatan bir zikirdir. 
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