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İniş Sırası :38 Tertip Sırası :38 Ayet Sayısı :88 İndiği Yer : Mekke 

  

Adını ilk kelimesi olan sâd harfinden alır. Hz. Dâvûd’dan bahsettiği için Dâvûd sûresi diye de anılmıştır (Elmalılı, 
V, 4081). Mekke döneminde nâzil olmuş, Medenî olduğu görüşü ise isabetli bulunmamıştır (Âlûsî, XXIII, 214).  

 
 
 

ِمیِحَّرلا 	 ِنَٰمْحَّرلا 	.َِّ 	 ِمِْسب  

(Sad 38/1) 

ّذلا يِذ ِنٰاُْرقْلاَو ٓص 	ِۜرْكِ

Sâd ! Ve zikir sahibi Kur’an! 

Burada Kur’an’ın iki vasfından bahsedilmiş oluyor. 1 nci vasfı “sad” oluşu, 2 nci vasfı ise zikir sahibi oluşur.  
“zikir”; hatırlatma, öğüttür. Zaten bu surede de helak olan kavimleri, geçmiş peygamber kıssalarını, Kur’an’I 
Kerim bize bir öğüt olara, zikir olarak, hatırlatma olarak sunacak.  

Bizce bu sure, muhtevasından dolayı, boykot dönemini yansıtmaktadır.  Hatta Hz. Eyüp kıssasınını ilk defa 
Kur’an’I Kerim’de, nüzul sürecesinde burda anlatılması, boykotun en zor dönemlerine müminlerin girdiğini 
gösteriyor. Çünkü müminler maddi olarak sıkıntı çektikleri gibi, aynı zamanda manevi olarakda, inançsal olarak 
da bir sınav içendeydiler. Yaşanılan baskı, surenin başındaki , nübüvet ve resul savunmasını da açıklıyor  

 

 

 

 

 

SÂD SURESİ 
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(Sad 38/2) 

	ٍقَاقِشَو ٍةَّزِع ي۪ف اوَُرفَك َنی۪ذَّلا َِلب

Bilakis, örtenler izzet ve ayrımcılık içindedirler. 

Buradaki “izzeti” koruduk, buna “gurur” demedik. Çünkü arapçasında “ izzet” yazmaktadır, “gurur” da zaten 
arapça bir kelime. 

Hakikatin üstünü örtenler olarak anladığımız “ keferu”, yapılması gereken bir tavrı takınmayarak, 
sorumlulukların üstünü örtmektir.  

“ Küfür” aslında bir eylem değil, eylemsizlik halidir. Bu yüzden beklenen tavrı göstermemek anlamında da, 
bazen nankörlük olarakda meallendirilir. Muhalefet, düşmanlık ve zıtlık demektir.  

Ayrımcılık olarak meallendirdiğimiz “şikak” kelimesi. Bunun aslı “yan” manasına gelen “ şık” kökündendir. Yani 
birisi bir tarafta, diğeri başka bir tarafta olma halinden dolayı “ayrımcılık” olarak bunu anladık.   

“İzzet” kelimesi de burada görüldüğü gibi, kullanıldığı baglama göre olumlu veya olumsuz mana alabiliyor. Fakat 
Kur’an’I Kerim’e baktığımızda genelde “izzet” olumlu bağlamlarda, olumlu manada kullanılmıştır. “ İzzet”, 
haklı veya haksız olsun taraflardan birinin yenilmesine engel olan şeydir. Yani burada düşmanın karşısında galip 
gelen kimse için “izzetli” derlerdi, araplar. Bizdeki “mecide” karşılık gelen “şereften” farklı. Eğer sen düşmanın 
karşısında galip duruma geliyorsan, zelil (izzetin zıddı) duruma düşmüyorsan, sanna “izzetli”derler.  

Burada “izzet” hakikati örtenlerin, müminlere Zahiri üstünlükleri manasında kullanılmıştır. Çünkü boykot 
döneminde inmiş. Müminler güçlü değil. Müşrikleri Zahiri olarak onlardan güçlü. Ancak bu durum, onların 
ayrımcılığını  arttıran olumsuz bir sıfat olarak yine kendilerine dönmüştür. Belki o dönemde bu kadar güçlü, 
kuvvetli olmasalardı, hakikati daha rahat Kabul edeceklerdi. Hakikatin üstünü örtmeyeceklerdi. Çünkü hakikat 
onların izzetlerini ellerinden alacak gibi bir zanna kapılmışlardı.  

Bazı meallerde “izzet”, gurur şeklinde açıklanmıştır. Ancak “ gurur” zaten arapçadır ve insanı aldatan üstünlük 
hissi manasına gelir. O aldatıcı şeytan, size Allah ile aldatmasın ayetinde de anlaşılacağı gibi, gurur insanı 
aldatan bir histir. Burdaki ise senin düşmana karşı üstün kılan unsurların tamamıdır. Bu nedenle orijinal kelimeyi 
korumayı tercih ettik. İzzet ve ayrımcılık içinde olmak, hakikati örtmenin oluşturduğu geçici menfaatlerin 
sonucudur diyoruz.  
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(Sad 38/3) 

	ٍصَانَم َنی۪ح َتَالَو اَْودَاَنف ٍنَْرق ْنِم ْمِھِلَْبق ْنِم َانَْكلَْھا ْمَك
 

Onlardan önce nice kuşakları helâk ettik. O zaman feryat ettiler, fakat kurtuluş vakti 
geçmişti. 

Aynı zaman dilimini paylaşan, ölümlü ve sınırlı insanların birbirlerine üstünlük taslamaları bu ayette 
yadırganmaktadır. Çünkü üstünlük taslayan da, üstünlük taslanan da eninde sonunda toprağa gömülecektir. Bu 
sınıfsalcı bakış, hakikati anlamada ve yaşamada onların önünde en büyük bariyerdir. 

Üstün bir melek veya insanüstü mucizeler gösteren bir peygamber beklentisi de, yine bu sınıfsalcı bakışın 
ürünüdür. 4 ncü ayet bunlara cevap veriyor : 

 

 
(Sad 38/4) 

ُبِجَعَو 	ٌۚباَّذَك ٌرِحاَس َاذٰھ َنوُرِفاَكْلا َلَاقَو ْۘمُھْنِم ٌرِذْنُم ْمُھَءآَج َْنا اوٓ

Ve onlara, kendilerinden bir uyarıcı gelmesini yadırgadılar. Ve örtenler : “ Bu, sihirbaz 
çok yalancı .” dediler.” 

Kendi içlerinden ve kendi türlerinden birinin elçi olarak gelmesi aslında insana verilen değer ve güvenin 
sonucudur. Kafire, örten dememiz, muhatapların kapasitesi ile uyumlu insan bir resul gönderilmesinin, bundaki 
Hikmet ve rahmeti görmeyip, bunun üstünü örtmeleri manasındadır. Yani nankör manasındadır. Kendi içlerinden 
çıkan elçi nimetinin üstünü örttükleri için burada “kafir” denmiştir.  

İnsanüstü,örnek bir elçinin gelmesi, o elçinin izinden gidenleri ciddi bir şekilde zorlayacaktır. Zira ölümlü ve 
aciz insanın kapasitesi bellidir. Niteliğe değilde niceliğe bakan kafanın diğer itirazı da  5 nci ayettir. 

Yani gelen vahiy onları etkiliyor, onlar bu etkiden dolayı büyüleniyor ve ona sihirbaz, büyücü gibi lakaplar 
takıyorlar fakat Allah’ın elçisi olduğuna dair yalan söylediğini düşünüyorlar. O yüzden “yalancı bir sihirbaz” 
diyorlar.  
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(Sad 38/5) 

	ٌباَجُع ٌءْيََشل َاذٰھ َِّنا ًۚادِحاَو اًھٰلِاَ ةَھِلْٰالا ََلعََجا

İlahları bir tek ilah mı kılıyor? Muhakkak ki bu, gerçekten acayip bir şeydir. 

“acepte,acup” bir şeyin sebebi bilinmediği zaman insana arız olan haldir. Türkçesi garipsemek,  sıradışı, acaip, 
enteresan ve tuhaf gibi kelimelerle karşılanmıştır. 

Müşrik kafa , hayatı nicel fazlalıklarla değerlendirmektedir. Nitel kalite ile alakalıdır. Müşrik kafa, hayatı 
sayılarla değerlendirir. Onların dünyasında birşeyin az ama öz olmasının herhangi bir karşılığı yoktur. Zira az, 
tek ve yalnız olan her zaman güçsüz ve zayıf görünür. İlahları arttırmayı gücü, menfaati ve iktidarı arttırmak 
olarak görürlerdi. Bunun bir sebebi de sınıfsalcı bir bakışın putlara da yansımasıdır. Yani putlarında kendi 
içerisinde bir hiyerarşisi vardır.  

Tevhid ise tüm bu sınıfsalcı yapıyı yok ederek üstünlüğün sayıya , sürüye değil ilkelere ve şahsiyete yüklemiştir. 
Bunu da tek olanan karşısında herkesin eşitliği yani adalet prensibine dayandırmaktadır. O yüzden nicelikten 
ziyade niteliğe önem verir Kur’an’I Kerim.  

 
(Sad 38/6) 

ُداَُری ٌءْيََشل َاذٰھ َّنِا ْۚمُكِتَھِلٰا ىٰٓلَع اوُرِبْصاَو اوُشْما َِنا ْمُھْنِمُ َالَمْلا ََقلَطْناَو ۚ 

Ve onlardan melleler ayrıldı : “ Yürüyün! İlahlarınıza karşı direnin! Muhakkak ki sizden 
istenen şey elbette budur.” 

Bu grubun içerisinden melleler ayrıldı, yakın bir yere intikal etti, o gruba hitap etmek için. Ve şöyel diyorlar : 
“ Yürüyün! İlahlarınıza karşı direnin! Muhakkak ki sizden istenen şey elbette budur.” 

Buradaki “entaleka” , bir yerden başka bir yere geçmek demektird. Burada kalabalıklar içerisinden sıyrılarak 
yine kalabalıklara seslenmek için farklı bir yere ayrılıyorlar. Kalabalıktan çıkacak galyandan kendilerini korumak 
için bunu yapıyorlar. Aralarında bir kavga tartışma çıkarsa, melleler zarar görmesin diye kendilerinide garantiye 
alıyorlar. Savundukları fikir için savaşan tipler değil bunlar.  

“mele” kelimesi, dolmak anlamına gelen” mil” kelimesinden türemiş olup, kelimenin esas anlamı, dolu olan 
demektir. Bir konu hakkında yeterince bilgisi olan bilirkişiler için mecaz anlamda “mele” kullanılır. Bunlara 
“mele” denmesinin sebebi, kendilerini ilahlarla ilgili inanç duyulan bilgilerle dolu olduğunu zannetmeleridir. 
Çünkü ilahlarla, putlarla ilgili bir pasajda bu melleler konuşuyor. Demek ki putlarla ilgili bilirkişi olanlar. Yani 
putlarla sorumlu  olan rahipler, onlarla sorumlu olan din görevlileri bunlar.  Putlarla ilgili bir sorun olduğu 
zaman, gidersin mele ye danışırsın. Çünkü mele o konu ile ilgili doğru insandır, o konuyu bilen kişidir.  
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Konu inançlar olduğu için buradaki melleler, toplumu manipüle ederek yönlendiren ilahiyatcılardır. İlahiyatcı 
sınıfı topluma böyle sesleniyor. “ sakın ilahlarınızı bırakmayın. Yürüyün sizden beklenen budur”.  

İlahiyatcı ruhban sınıfı, inançlar ve ilahiyattan beslenir. Yani dinden geçimini sağlar. O dönemde ilahların teke 
inmesi, onların işlevsizliğine ve maddi çıkarlarına aykırıdır. Bu ilahiyatcılar, halkı galyana getirmek için öne 
atılarak, “ sizden beklenen ve istenen, atalarınızın dininde sabırlı olmanız” diyerek telkin eder. 

Bu melleler konuşmalarına şöyle devam ediyor 

 
(Sad 38/7) 

ِةَرِخْٰالا ِةَّلِمْلا يِف َاذٰھِب َانْعِمَس اَم 	ٌۚقَِالتْخا َِّالا آَذٰھ ِْنا ۚ

Biz, son millet içinde de bunun gibi bir şey işitmedik. Bu sadece bir düzmecedir. 

“ Millet “ kelimesi söyleyip, yazdırmak veya ezberden yazdırmak manasına gelen imlal mastarıyla yani  imla 
manasıyla ilişkili bir isimdir. Dolayısıyle “el millet” kayıtlı, dini kurallara tabii olanlar demektir.  

“ehli millet” denildiği zaman, bir millet uyan kimseler anlatılmış olur ki, bu hiçbir zaman “national” manasındaki 
kavim, ırk, kabile anlamına gelmez. Müslüman milleti deyince, Allah’ın dini islama inanan ve onun haram ve 
helallerine uyan topluluk akla gelir. Türk kavmi, arap kavmi, alman ulusu demek doğrudur. Ama İslam kültürüne 
ve Kur’an’daki kullanımına bakarak, türk millet, fransız milleti demek doğru değildir. Çünrkü millet kelimesi, 
bir inancı ve o inancın etrafında bir araya gelen topluluğu ifade eder. Dünya üzerinde yüzlerce kavim ve yüzlerce 
ırk vardır. Bu kavimlerin fertleri içerisinde islam milletine tabii olanlar bulunduğu gibi, hristiyan milletine tabi 
olanlar, yahudi milletine tabii olanlar da bulunmaktadır.  Yani bir inanç çevresinde insanlar bir araya gelip bir 
topluluk oluşturuyorsa, ona millet denir. Bir ırk, bir ulus,bir halk, bir topluluk, bir ülke değil. Dinin farklı bir 
manası var, ümmetin farklı bir manası var, milletin farklı bir manası var. 

Buradaki “ahır” kelimesi son demektir. Bu insanlar şunu diyorlar : “ Biz son millet içinde böyle bir şey duymadık, 
işitmedik. Son millet tabiri hristiyanları kastetmiş olmaktadır. Çünkü melleler diyor ki halka : “ Biz hristiyanlıkta 
bile , son millet içinde bile, böyle birçok ilahı teke indirmeyi görmedik. Çünkü hristiyanlıkta da testis inancı, 
üçleme inancı  var.  

Buradaki “ ahtilak” , bir şeyden başka birşey oluşturmak, halk etmek kökünden geliyor. Buradaki kasıt, 
mellelerin iddiasına göre Muhammed’in  her takım inançtan birtakım şeyleri aldığı ve onlardan yepyeni bir inanç 
uydurup düzdüğü manasına geliyor. Kur’an’da tek burda geçmektedir. Yani bu sadece bir düzmecedir. Mellelerin 
itirazı,  Muhammed farklı yerlerden farklı şeyleri almış, bize yeni bir din diye anlatıyor, diyorlar. 

Hakikatin peşinde olan insanlar ilk etapta bir bilginin geçmişteki kabulüne değil, o bilginin şimdi ve buradaki 
karşılığına bakar. 

Melleler ne yaptı? O bilgilerin şimdi ve buradaki karşılığından ziyade, geçmişteki referanslarını aradı. Din 
demiyorlar zira son dini Kabul etmiyorlar, son millette bile biz böyle birşey görmedik diyorlar. İkinci baktıkları 
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da, söylenen hakikatin ne olduğu değil, bu sözleri kimin söylediğidir. Bu sözleri söyleyenin statüsü, etiketi nedir 
ona bakıyor müşrikler. İkiside yanlış. Söylenen söze bakmak lazım. 

 
(Sad 38/8) 

ّذلا ِھَْیلَع َلِزُْناَء 	ِۜبَاذَع اُوقُوَذی اََّمل َْلب ۚي۪رْكِذ ْنِم ٍّكَش ي۪ف ْمُھ َْلب َۜانِنَْیب ْنِم ُرْكِ

Zikir, bizim aramızda ona mı indirildi? Bilakis, onlar Benim zikrimde ikilem içindeler. 
Bilakis, onlar azabımı henüz tatmadılar. 

Burada “ikilem” diye meallendirdiğimiz kelimeye neden “ şüphe “ demedik. Buradaki ikilem diye 
meallendirdiğimiz “şek” kelimesi “ şekeke” kökünden gelir, bir şeyin ikiye ayrılması veya iki adet olmasıdır. 
Yakın anlamdaki şüphe kelimesi “ şehebe” kökünden türemiştir, benzemek anlamındadır.  

Benzemek ihtimali ikiden fazla olduğu zaman “şüphe” kelimesi kullanılır. Burada şirk yada tevhid yani 
putperestler hristiyanlığı düşünmüyorlar. Eğer hristiyanlığı yahudiliği alternatif bir inanç olarak düşünselerdi, 
burada şüphe diyeceklerdi. Birkaç tane yol var çünkü, ama bunlar açısından ya putlar ya tek ilah anlayışı olduğu 
için, şirk yada tevhid olduğu için “şek” kelimesi kullanılmıştır.  

Nitelikten önce niceliğe bakan müşrik kafa şimdiden din ile ilgili konuşan kişinin etiketine bakmaktadır. Bu 
tutum günümüzde de aynen devam etmektedir.  

Din ile ilgili bir cümle kuran biri, eğer ilahiyatcı, prof., molla, şeyh, seyid, efendi hazretleri , gavs veya üstat 
gibi toplum tarafından konmuş etikete sahipse, insanlar o kişinin sözlerine kulak kesilip itirazsız olarak kabul 
eder. Noktasını, virgülünü bile değiştirmeden aynı cümleyi kuran sıradan bir beşer olduğunda biranda itirazlar, 
eleştiriler yükselmeye başlar. Malesef insanlık tarihi boyunca kulların birbirine taktığı etiketler, savunulan 
ilkelerin, hakikatlerin üzerinde değer bulmuştur.  

Bu ayetlerde anladıklarımız hakikatlerin nicelik ve etiketler üzerinden red edilmesidir. Aslında itiraz gelen 
zikredir. Nüfuz ve ünvanlar sadece bahanedir.  

“ Bilakis, onlar Benim zikrim içinde ikilem içindeler, yoksa zikir aramızda bu kişiye indi, bu kişi yemek yiyor, bu 
kişi insan… bunların hepsi bahanedir.  
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(Sad 38/9) 

 ِۚباَّھَوْلا ِزیَ۪زعْلا َكِّبَر ِةَمْحَر ُنِئآَزَخ ْمَُھدْنِع َْما

Yoksa Azîz ve Vehhab olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı? 

Buradaki Vehhab, karşılıksız vermek, bağışlamak, hibe etmek manasındaki “vehebe” kökünden gelmektedir. 
Vahid kelimesinin mübalağalı ismi fail halidir. Yani çok hibe eden demektir. Aziz, izzet sahibi ve şeref demektir. 
Burada Vehhab, Aziz oluşunu açıklıyor. Zira Allah merhametli olduğu gibi bu sıfatlarını yarattığı mahlukata da 
hibe etmiştir. Karşılıksız vermek uhrevi bir hasrettir. Verene izzet katar. Rabbin rahmet hazineleri, bir şeyin 
değerli olup olmadığını belirleme yetkisidir. Bunun sadece ve sadece Allah’a ait olduğu net olarak burada ifade 
edilmiştir. Yani “ Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı? diyerek, onların yanında değildir demek 
istiyor. İçinde cevap barındıran bir soru.  

Ne mollalar, ne ilahiyatcılar, ne felsefeciler ne de gelenek ve görenek, bir şeyin evrensel değerini tayin edemez. 
Bir şeyi değerli kılan o şeyi var eden, yaratandır. Bizler karşılıksız vermeyi, merhameti ve izzeti sahiplenmek 
değil, bu değerlere sadece müntesip olabiliriz. Bu değerler birer hazinedir ve hazineler rahmanın katındadır. Bu 
değerler rahmanın katındadır. Eğer biz bu değerlere sahip olursak alıp satmaya başlarız. Bu değerleri bir metaya 
çeviririz. Yani adalet taslarız, merhametlik taslarız, çömertlik taslarız fakat çömert olmayız. Bu yüzden bu 
değerlere sahip çıkmak değil, bu değerlere müntesip olmak, hayatı ile göstermek Kur’an’I Kerim’in temel 
ilkesidir.  

Kimse atasını, üstadını, şeyhini, imamını, hocasını değer koyucu, belirleyici bir otorite olarak görmemeli, 
değerleri değeri yapan koyar.  

(Sad 38/10) 

	ِبَابَْسْالا يِف اُوَقتَْریَْلف ۠اَمَُھنَْیب اَمَو ِضَْرْالاَو ِتاَوٰمَّسلا ُكْلُم ْمَُھل َْما

Ya da göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü onlara mı ait? O zaman sebepler bulup 
yükselsinler. 

“Sebep” kelimesi asıl itibari ile kendisi ile birşeye ulaşılan her tür araca denir. Hurma ağacına çıkıp ordan hurma 
toplamamızı sağlayan ipe de araplar bu nedenle “sebep” derler. Mesela sarık, baş örtüsü ve uzun elbiseye 
de ,örtünmeye sebep olduğu için esvap denmiş. Mülkün Allah’a ait olduğu ilkesi neden bu kadar önemli? İkinci 
hayati ilkedir. İlki, değerlere müntesip olmak, değerleri alıp satmamak. Çünkü onlarda birer emanettir. İkincisi 
ise herşeyin emanet olduğu, malın mülkünde emanet olduğu ilkesidir. Yükselmenin tek yolu bu altın ilkeleri 
sebep bilip bu ilkelere tabii olma şuurunu burada sad suresi bize Verdi. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Sad 38/11) 

	ِباَزَْحْالا َنِم ٌموُزْھَم َكِلَانُھ اَمٌ دْنُج

Bir ordu ki hiziplere ayrılmış, burada hezimete uğramış 

Buradaki ahzap kelimesi hizipin çoğulu. Hizip , Ragıba göre, bir kalabalığı bulunan cemaat demektir. Boşverin 
bir sebep bulmayın, bunlar öyle bir ordu ki hiziplere ayrılmış, kendi içinde de dağınıklar. Melleler belki Allah’ın 
elçisini hakir görerek getirdiğini reddediyorlar ama hezimete uğramalarının sebebi de yine kendi bakış açıları. 
Bulundukları ve kendilerini konumlandırdıkları yer olduğu zamanla ortaya çıkıyor. Sınıfsalcı bakışın en büyük 
zararı, toplumu zayıflatmasıdır. Toplumun başka toplumlara karşı gücünü kırar.  

Bazı müfessirler bu ayet metnindeki “ ” edatını bağlamda “küçümseme, hafif” ifade ettiğini beyan etmişler, 
yani ordu derken o ordunun küçümsendiğini anlatmışlardır. Buna göre ilgili bölüm sıradan, önemsiz bir topluluk 
şeklinde anlamışlardır. Zira asıl değer, ordu kalabalık ve kellelerle değil, kalite ve değerlere müntesip olmakla 
alakalıdır. Müşriklerin kaybettiği nokta bu idi. Ne kadar kelle o kadar güç zannediyorlardı. Ne kadar kaliteli, 
bilinçli az bir topluluk nice çoklara üstün gelir. Bunu ilah anlayışlarında da görüyoruz. 

 

(Sad 38/12) 

	ِۙدَاتَْوْالا ُوذ ُنْوَعْرِفَوٌ داَعَوٍ حُون ُمَْوق ْمَُھلَْبق َْتبَّذَك

Onlardan önce Nuh (A.S)'ın kavmi, Ad kavmi ve kazıklar sahibi firavun da yalanlamıştı. 

Buradaki “ ” kazıklar diye meallendirdiğimiz kelimenin aslında Kur’an’da dağlar içinde kullanılmıştır. 
Mesela “ dağları birer kazık yapmadık mı?”. Kazık kuvvetli ve sabit olma vasfına sahip. O zaman dağların böyle 
bir vasfını anlatmış olabilir. Mesela “ zul kazıklar sahibi vasfı, kuvvetli ve sabit olmayı ifade edebilir 
firavun için.  

Veya Firavun’un yaptığı piramitlerin dağlara benzetilmesi. O kazıkları sahibi ölüp gitti, ama onun o dev işe 
yaramayan atıl mezarları bir ibret vesikası olarak duruyordu. Çünkü Firavunlar hepsi birer mezar yaptırırdı, son 
gelen Firavun öncekilerin yaptırdığı piramitleri kendi mülkü olarak görürdü. Bunu Zuhruf 51 görüyoruz. Orada 
Firavun diyor ki : “ Zaten Mısır benim mülküm değil mi? ifadelerinden de anlıyoruz.  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Sad 38/13) 

	ُباَزَْحْالا َكِئٰٓلُ۬وا ِۜةَكْیvـْل ُباَحَْصاَو ٍطُول ُمَْوقَوُ دوَُمثَو

Ve Semud ve Lut 'un kavmi ve Eyke ashabı, işte onlar da hiziplerdir. 

Şimdi buradaki “hizip” dediğimiz ahzap, parça, kısım, silah ve harp aleti gibi anlamlara gelen hizip kelimesinin 
çoğuludur. Burada özellikle üç farklı nüfusa sahip topluluklar ifade edilmiş. 

Şöyle ki; Semud’da, Lut kavmi de, Eyke ashabı da bölgesel volkanik patlama ve tektonik hareketler sonucunda 
helak olmuş kavimlerdir. Bunların ortak yanı budur. Hem hiziplere ayrılma konusunda, mesela Salih ile ilgili. Ne 
zamanki Salih onlara ayetleri anlatıyor, onlar çekişirken iki tane fırkaya dönüşüyorlar. Ayrıca bunların ortak 
yanı, hepsinin akıbetinin aynı tabii olayla olmasıdır.  

Eyke kelimesi, ağaçları çok sık olan ormanlık bölge. Bir yamaç var, ağaçlık bölge orada yaşayanlar. Bu bir 
topluluk, kavim gibi değil. Daha küçük bir topluluk. Çünkü eyke ashabı diyor. Lut için kavim diyor. Çünkü beş 
tane şehir var orada. Semud için de sadece ismini kullanıyor. Semud, Lut kavminden daha küçük bir yerleşke.   

 

(Sad 38/14) 

	ِ۟بَاقِع َّقََحف َلُسُّرلا َبَّذَك َّالِا ٌّلُك ْنِا

Onların hepsi resûlleri, sadece yalanladı. Böylece akibetlerini hak ettiler.  

“ Onların hepsi resulleri, sadece yalaladı”. Yani bu adamların ölmelerinin sebebi resulleri yalanlamaları. Hepsi 
doğal afetle ölüyor. Ölmelerinin sebebi de resulleri yalanlamaları.  

İkabın hak olması, gelen felakete karşı resulleri yalanladıkları için, akıbetin yıkıcı sonuçlarına maruz kalmaları.  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
 

(Sad 38/15) 

	ٍقاََوف ْنِم اََھل اَمً َةدِحاَوً ةَحْیَص َّالِا ِءَٓالُ۬ؤٰٓھ ُرُظَْنی اَمَو

Ve bunlar, kendileri için bir an bile gecikmeyen tek bir sayhadan başka bir şey 
beklemiyorlardı.  

Bir felaket olduğunu anlıyorlar fakat kaçmaya fırsatları olmadan o büyük patlama, o büyük ses onları amansız 
bir şekilde ummadıkları bir anda yakalıyor.  

“Sayha”, doğanın çıkarttığı en yüksek sestir. O da yanardağ patlamasıdır. Yanardağ patlaması 5 bin km öteden 
bile duyulur. İnsanları öldüren bu ses dalgasıdır.  

 

(Sad 38/16) 

	ِباَسِحْلا ِمَْوی َلَْبق َانَّطِق َاَنل ْلِّجَع َانَّبَر اُولَاقَو

Ve dediler ki: “ Rabbimiz, hesap gününden önce bizim payımızı acele ver!” 

Allah Resulü bunları anlatıyor. Onlarda böyle bir ifade kullanıyorlar. Bu ifade dünyevi felaketleri yapılan 
günahlara karşı ilahi cezalandırma, intikam olarak algılayanların bakışıdır. Allah intikam almıyor. Allah bir 
felaketi haber veriyor. Fakat müşrikler, biz peygambere inanmazsak, Muhammed de bize böyle bir bela gönderir, 
gibi bunu bir tehdit olarak algılıyorlar.  

Doğal afetlere karşı yapılan ilahi ve merhamet içeren uyarıyı, tehdit olarak algıladıkları için böyle bir başkaldırı, 
böyle bir meydan okuma cümlesi onlardan sadır oluyor. Aslında bu bakış, nüzul ortamında müşriklerin helak olan 
kavimlerin ve akıbetlerini ibret ve uyarı olarak değil de, bir tehdit olarak algıladıklarını göstermektedir. Bu sığ 
ve intikamcı bakış Allah Resulü’nü üzmektedir.  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Sad 38/17) 

ُھَّنِا ِۚدَْیْالا َاذَ دُ۫وَاد َاَندْبَع ْرُكْذاَو َنُولُوَقی اَم ىٰلَع ْرِبْصِا 	ٌباََّوا ٓ

Söyledikleri şeylere sabret ve kuvvetler sahibi kulumuz Davud’u zikret. Muhakkak ki o, 
evvap idi.  

Buradaki kuvvet sahibi diye çevirdiğimiz kelime “ zel eydi”. Yani eller sahibi demek.Bu ifade kuvvetler sahibi 
anlamına gelir ve burada mecazen kullanılmıştır. Bir kelime hakiki manada anlaşılmıyorsa, anlaşılması mümkün 
değilse, hemen o mecaz olarak anlaşılır.  

“evvab” kelimesi, iradesi ile dönene denir. “ muhakkak ki kuvvetler sahibi kulumuz Davut evvab idi. Hem 
kuvvetleri sahibiydi hem de evvab idi. Kuvvetler sahibi olmasının sebebi evvab oluşu. Ayet bir sebep-sonuç ilişkisi 
kuruyor. Neden Hz. Davud bu kadar kuvvetliydi? Çünkü evvabtı. Bu manada Hz. Davud’un gücü, hatada ısrar 
değil, hatadan dönmesi gerektiği anda dönmesinden gelmektedir. Zaten anlatılacak olan kıssa da bunun bir 
örneğidir.  

(Sad 38/18) 

	ِۙقاَرْشِْالاَوِ ّيَِشعْلاِب َنِْحّبَُسیُ َھعَم َلَابِجْلا َانْرَّخَس اَّنِا

Muhakkak ki Biz, dağları ona musahhar (emrine amade) kıldık. İşrak vakti ve akşam vakti 
onunla beraber tesbih ederlerdi. 

“Musahhar” ismi fail olup, işi hizmete hazır hale getirmek demektir. Bir hammadde var, onu zor kullanarak 
çıkarıyorsun, yüksek ısıda eritiyorsun ve hizmete hazır hale getiriyorsun. Dağları hizmete hazır hale getiriyorsun. 
“işrak” : Güneşin doğup,  doğu ufkunda biraz yükselerek ışıklarının safiyane bir şekilde parlaması vakti. İşrak 
vakti ve akşam vakti Allah’I tespih ediyordu şeklindeki ifadeden dolayı, bunun Hz. Davud tarafıdan yapılan bir 
ibadet olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz.  

Dağların musahhar kılınması ile alakalı, İbrani tarihinden alınan bilgilere göre Davud peygamber hayatının bir 
kısmını dağlarda geçirmiş. Dağların ona musahhar kılınması savaşlarda oralardan da nasıl istifade edileceği 
konusunda ona bir güç bir üstünlük, kuvvet sağlamış olabilir. Orada nasıl yaşanır, nasıl barınılır onu bilen bir 
resul şeklinde anlatılmış.Ayrıca bizim önemsediğimiz mana şu. Bunu Kur’an’I Kerim referansı var. “Davud’un 
dağlardan istifadesi, oralardan demir madenini elde etmesi olarak da anlayabiliriz. Zira Kur’an şu bilgiyi veriyor. 

“ Ve and olsun ki Davud’a, Bizden bir fazl verdik. Ey dağlar, onunla beraber yönelin! Ve ey kuşlar! Ve Biz de ona 
demiri yumuşattık.” (Sebe 10)”Hz. Davud, dağlardan maden çıkararak hem kendisine hemde askerlerine zırh 
yapmıştır. Böylece kuvvetlenmiştir.   
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Sad 38/19) 

ًةَروُشْحَم َرْیَّطلاَو َُھل ٌّلُك ۜ 	ٌباََّوا ٓ

Ve kuşların hepsi toplanmış olarak ona dönerdi.  

Buda Hz. Davud’un elini güçlendiren ikinci konu. Hz. Süleyman’ın Neml suresinde anlatılan haberci kuşları 
kullanmayı, baba Davud’dan öğrendiğini biz buradan anlıyoruz. Zira Hz. Süleyman şöyle diyor :  

“Ve Süleyman, Davud’a varis oldu (Varis olmak sadece para ile ,mal, mülk değil. Bilgi ve teknolojide de varis 
oldu. ). Ve dedi ki : “ Ey insanlar! Kuşların mantığı bize öğretildi (Kuşların mantığı bize vahyedildi değil, 
öğretildi.Nasıl uçtukları ? nereden uçtukları bize öğretildi. Kim öğretti ? Davud öğretti. Davud’a kim öğretti? 
Rabbimiz öğretti. Musahhar kıldı çünkü ona) . Bize her şeyden verildi. Muhakkak ki bu, apaçık bir fazldır. (Neml 
16) 

“Ve kuşların hepsi toplanmış olarak ona dönerdi, ona yönelirdi. Çünkü bunun ilmini biliyor. Kuşlardan oluşan 
istihbarat ağıyla Hz. Davud’un uzak yerlerden bilgi alması sağlanmış, böylece yönetimi daha sağlıklı kararlarla 
yönetip mülkünde hükmünü güçlendirmiştir.  

Hz.Davud zırh yapıyor. Silah değil. Amacı adam öldürmek değil, kurtarmak.  

(Sad 38/20) 

	ِباَطِخْلا َلَْصفَوَ ةَمْكِحْلاُ هَانَْیتٰاَوُ ھَكْلُم َانَْددَشَو

Ve onun mülkünü güçlendirdik. Ve ona, hikmet ve faslı hitap (hitap etme yeteneği) 
verdik. 

Hz. Davud’un özellikleri Hikmet ve faslı hitap. “ Hikmet” kelimesi hüküm kökünden gelmektedir ve aynı kökten 
gelen kelimeler içerisinde en zengin anlam sahasına sahip kelimedir. Kısaca Hikmet, en uygun şekilde hakkı 
teslim etmek demektir. Ragıb’ın açıklamasına göre, akıl ve bilgi ile hakka isabet etmektir. Hikmet hem ilimdir 
hem de tutarlı isabetli iş yapmaktır.  

Ayetteki “fasil hıtab” ifadesinden anlaşılmaktadır ki, Hz. Davud çok fasih ve beri konuşan, hükümlerini açık ve 
net bir şekilde dile getiren ve muhataplarına da ne demek istediğini gayet anlaşılır olarak, gayet net olarak 
aktaran bir yöneticidir. Fasıl hitap bu. Tane tane konuşur, nettir.Lafı gevelemez, sana derdini,muradını, isteğini 
çok açık bir şekilde aktarır. Tereddüt etmez. Kesin kararlılığı ve kararlılığındaki isabeti de ifade ediyor.  

Hz. Davud’un bu vasıfları ileride devleti yönetecek olan Hz. Muhammed’in de yetiştirilmesinde önemli bir 
örneklik teşkil etmektedir. 9. Yılda inmiş bir sureden bahsediyoruz. Hicretten önce. Sen Medine’ye gittikten 
sonra, devlet kurduktan sonra senin örnekliğin bunlar.  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Sad 38/21) 

	َۙباَرْحِمْلا اوُرَّوََست ْذِا ِۢمْصَخْلا اَُ۬ؤَبن َكیَٰتا ْلَھَو

“Ve o hasımların haberi sana geldi mi? Mihrabın duvarına tırmanıyorlardı.  

Sana dediği Hz. Muhammed’dir. Ey Muhammed! Sana o hasımların, düşmanların haberi geldi mi? Bu sizin toplum 
arasında anlatılıyor mu? 

“ Mihrabın duvarından tırmanıyorlardı.” 

Soru: Bu hasımlar neden kapı dururken mabedin duvarına tırmanıp içeri giriyor ? Neden kapıdan 
girmiyorlar? 

Ayetin soru cümlesi ile başlaması ve nebe kullanılması. Yani hasımların haberi derken “nebe” kullanılıyor. 
“Nebe” hayati önemi olan haber demektir. Yani bu anlatılan kıssa bir koyun, 99 koyun meselesi değil. Yönetim 
makamındakileri uyarmak için olduğu kıssanın girişinde anlatılmış.  

Ayette geçen “iz tesevverul,iz dehalu, minhum, galu gibi kullanımlardan dolayı buradaki “ duvara tırmananların 
iki davacı olmadığını da anlıyoruz”. Yani bu çoğul olarak kullanılan bir ifade. Hz. Davud’un makamına çıkanlar 
sadece iki davacı değil, bir gruptur. Ancak Hz. Davud karşısında kendisi ve halkın sıkıntılarını dile getirecek olan 
sözcü sadece bir kişitir.  

“Mihrap” kelimesi ibadet yeri anlamına gelir. Bu yüzden camilerde en önde imam için hazırlanan ve namaz 
kıldırılan özel yere de mihrap deniyor. Ancak mihrap kelimesi bu ayette cematin önünde değil, yerden yüksek 
olarak çok basamaklı merdivenlerle çıkılacak şekilde inşa edilen ve kendini ibadete veren kimse için hazırlanmış 
özel odalar veya hücreleri belirtmek için kullanılmıştır.  

Davud döneminden sonra bu geleneksel hücre ve odaya kapanma mantığının, anlayışının bittiğini düşünüyorum. 
Yani sen itikafa gireceksen cematin önünde gireceksin. Davud döneminde bu bitiyor. Davud döneminden önce 
insanlar böyle birşey üretiyorlar. Bu yerler genelde mabetlerin kemerli duvarları içerisinde gizlenmiş olarak 
inşaa edilirdi. Tarihi binalarda biz bu tarz odalara rastlıyoruz.  

Ancak zaman içinde mihrap cematin önünde, onları gören açık bir konumda olmuştur.   

Hz. Davud, dağlarda işrak ve akşam üstü yaptığı tespihi, yönetici olduğunda da kendisi için yapılan yüksek bir 
mihrapta devam ettirdiğini görüyoruz. Böyle bir alışkanlığı var, o alışkanlığınıda  bu sefer burada yapıyor.  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Sad 38/22) 

 
 ىٰلَع َانُضَْعب ىَٰغب ِناَمْصَخ ْۚفََخت َال اُولَاق ْمُھْنِم َعَِزَففَ دُ۫وَاد ىٰلَع اُولََخد ْذِا

َنِدْھاَو ْطِطُْشت َالَو ِّقَحْلاِب َاَننَْیب ْمُكْحَاف ٍضَْعب 	ِطاَرِّصلا ِءآَوَس ىٰلِا آ
İz dehalû alâ dâvûde fe fezia minhum kâlû lâ tehaf, hasmâni begâ ba’dunâ alâ ba’dın 

fahkum beynenâ bil hakkı ve lâ tuştıt vehdinâ ilâ sevâis sırât(sırâtı). 
 

Davud’un yanına girdikleri zaman onlardan korktu.  “ Korkma! Biz birbirinin hakkına giren 
iki hasımız. Artık aramızda sen, hak ile hükmet! Aşırı gitme! Bizi düz yola ulaştır!” 

“Davud’un yanına girdikleri zaman onlardan korktu. (Tabbi korkarsın. Bir odadasın, duvardan atlıyor yanına 
geliyor.) “(onlarda diyorlar ki : ) Korkma! Biz birbirinin hakkına giren iki hasımız. Artık aramızda sen, hak ile 
hükmet! Aşırı gitme! ( Ne de aşırı gitme. Davud gibi bir peygambere sen hak ile hükmet dermisin. Mahkemeye 
gittin hakime diyorsun ki : Aramızda hak ile hükmet. Hakim sana ne der: Ya ben ne ile hükmedeceğim. Haki le 
hükmedeceğim zaten) Bizi düz yola ulaştır!” 

Bir davacı, Resul olan hakime neden aşırı itme der ?Hz. Davud’un aşırı gittiği konu, kıssanın sonunda ifade 
edilecektir.  

Burada korkma manasını verdiğimiz kelime “ fezia” heyecanlanma, insana arız olan korku, feryat, nefret, keder 
gibi duyguları anlatan bir kelime.  

Hz. Davud kormuştu. Çünkü o misafirleri kapıdan yani legal yoldan beklemektedir. Bu tepki onun ummadığı bir 
yerden davalıların yanına girdiğini göstermektedir.  

“teşeddüt” haktan uzaklaşmak demektir. Haksızlık ve zulümde bulunmak, yalanı tercih etmek demektir. “ Artık 
sen aramızda  hak ile hükmet, aşırı gitme” cümlesi Davud’dan beklentiyi ortaya koyan bir cümledir.  

“bega” haset ve zulüm demektir. Bu kelimenin aslı fesat manasındadır. Bu ayette sosyal yaşam alanında birbiri 
ile yakın ilişkisi olan kişilerin arasında haklara riayet etmeme sonucu hasedin, hakka tecavüzün oluştuğunu haber 
vermek için kullanılmış bir kelimedir.  
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(Sad 38/23) 
 
 

 ي۪نَّزَعَو اَھی۪نْلِفَْكا َلَاَقفٌ َةدِحاَوٌ ةَجَْعن َيِلَوً ةَجَْعن َنُوعْسِتَو ٌعْسِتُ َھل يَ۪خا آَذٰھ َّنِا
	ِباَطِخْلا يِف

Gerçekten bu benim kardeşim. Onun doksan dokuz koyunu var ve benim bir koyunum 
var. Buna ragmen “ Onu bana ver!” dedi. Ve bana hitabı ile üstün geldi. 

Dikkat edilecek olursa Hz. Davud’un karşısında konuşma yapan şahıs, davacı olduğu kimse için “ benim koyunumu 
zorla aldı dememektedir. Buradaki kardeşimin doksondokuz koyunu var benim bir tek koyunum var ifadesi, 
kardeşler arasında gelir ve nüfus gücü farkını,zengin fakir arasındaki uçurumu ifade etmektedir.  

Bu emsal olay, toplumdaki fakirlerin zenginler tarafından suistimal edildiğini de Hz. Davud’a haber veriyor. 
Zengin fakiri eziyor ey Davud! Senin haberin varmı! Bu bir koyun meselesi değil. 

Günümüzde onlarca dairesi, arsası olan bir müteahhidin yoksul köylünün elinden ileride değerlenecek diye 
tarlasını yok pahasına alması gibi. Sen yok pahasına o tarlayı alıyorsun ama o tarla onun herşeyi. Senin doksan 
dokuz tane evin var. Doksan dokuz tane tarlan var. Onu alsan ne almasan ne.  

Bu örnek dava aslında o toplumda yaşanan haksızlıkları da ihbar etmektedir. Mesela altı üstü bir koyunun el 
değiştirmesi değildir. Kıssa nüzul ortamı bağlamında  Mekke’nin servet ve iktidar sahiblerinin durumunu bize 
ifyşa etmektedir. Onlarında böyle koyunları, develeri, bahçeleri vardı. Elinde bir koyunu, devesi, bahçesi olup 
kendi kendine yetenlerin olmasını istemeyen mekkeli müşrik kodamanlar o malları da bir şekilde alıp, kendi 
kendine yeten o omurgası dik insanlarında yine muhtaç duruma düşüp kendi önlerinde elpençe eğilmelerini 
istiyorlardı.  

İşte Hz.  Muhammed’e bunlar hatırlatılarak Hz. Davud gibi işbaşına geldiğinde ne yapması ve ne yapmaması 
gerektiği öğretilmektedir.  

Şimdi Hikmet sahibi Davud peygamberin kendinden beklenen doğru ve net tespitlerini okuyacağız. Yani burada 
hakim olan Hz. Davud çok doğru bir hüküm veriyor.  Diyor ki:  
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(Sad 38/24) 
 
 

 ي۪غَْبَیل ِءآََطلُخْلا َنِم اًری۪ثَك َِّناَو ۪ۜھِجَاعِن ىٰلِا َكِتَجَْعن ِلاَؤُِسب َكََملَظ َْدَقل َلَاق
 ْۜمُھ اَم ٌلیَ۪لقَو ِتاَحِلاَّصلا اُولِمَعَو اُونَمٰا َنی۪ذَّلا َِّالا ٍضَْعب ىٰلَع ْمُھُضَْعب

	َبَاَناَو ًاعِكاَر َّرَخَوُ ھَّبَر ََرفَْغتْسَافُ هاََّنَتف اَمََّناُ دُ۫وَاد َّنَظَو

 “And olsun ki, senin koyununu kendi koyunlarına katmayı isteyerek sana zulmetmiş ve 
muhakkak ki ortaklardan çoğu, mutlaka birbirlerinin hakkına tecavüz eder. Ancak inanan 
ve salih amel yapanlar müstesna. Onlar da ne kadar az!” dedi. Ve Davud, imtihanını 
anladı. Böylece Rabbinden mağfiret istedi ve rukü ederek yere kapandı ve yöneldi.  

Burada Davud’un bir suçu yok. Doksan dokuz koyunu alanın böyle birşey yapması gerek. Hz. Davud’un hükümleri 
doğru birer tespittir.  

Ancak bu hükümleri beyan ettikten sonra, Rabbinden neden mağfiret dilemiştir. Kendi fitnesini yani imtihanını 
zan da olsa anlayan Hz. Davud yönetmekte olduğu halkın durumunu bu küçük anlaşmazlık üzerinden fark 
etmiştir. İbadete kapanıp kendini mihrapta aşırı gitmiş, halkı ile arasına duvarlar örmüş, yani mesafeler 
koymuştur.  

Yönetimde zengin, fakir uçurumu derinleşmiş ve zengin tekasür krizinde olduğu için fakirin elindekine de göz 
dikmiştir. Fırsat eşitliği ortadan kalkmıştır. Yönetim ve iktidarla sınanan Hz. Davud bu emaneti ve sınavı 
kaybetmek üzere olduğunu anlayarak hatadan dönmüş, istiğfar etmiş, iyiye, doğruya, salih olana yönelmiştir.  

Hz. Davud’un davacıların hemen yanında mı yere kapandığı, yoksa onlar çıktıktan sonramı yere kapandığına dair 
bir ifade yoktur. Yani davayı karara vardırıp bu insanları gönderdikten sonra tefekkür sonucu böyle bir istiğfar 
etmiş olabilir. Onlar çıktıktan sonra hatasını anlayıp takip eden günlerde doğru adımları atmış olması bizce daha 
muhtemeldir. Zira veridiği karar davayı fakirin lehine çözmüş, mağduriyeti gidermiştir.  
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(Sad 38/25) 

	ٍبٰاَم َنْسُحَو ىٰفْلَُزل َاَندْنِعُ َھل َّنِاَو َۜكِلٰذُ َھل َانَْرَفَغف
 

Artık bu konuda ona mağfiret ettik ve muhakkak ki onun, katımızda elbette yüksek bir 
değeri ve güzel bir geleceği vardır. 

Artık bu konuda ona mağfiret ettik (Bu konu yöneticilik konusunda bağışladık. Çünkü doğru hamleler yaptı. 
Yaptığı hatayı telafi etti) ve muhakkak ki onun, katımızda elbette yüksek bir değeri ve güzel bir geleceği vardır. 

Bu ayette “zelefe” kökünden “zulfa” kalıbına gelen kelime, yüksek makam, Allah’ın katında kulun iyi amelleri 
ile edindiği manevi değer manasını ifade ediyor.  

Bu makam ve güzel gelecek, kulların dünyada yaptıkları amellere, verilen emanetlere, verenin rızasına uygun 
kullanmaya ve hatadan dönme iradesine bağlanmıştır. 

 

(Sad 38/26) 
 

ِ عِبََّتت َالَو ِّقَحْلاِب ِساَّنلا َنَْیب ْمُكْحَاف ِضَْرْالا يِفً َةفی۪لَخ َكَانَْلعَج اَّنِاُ دُ۫وَاد َای
ِّٰ� ِلی۪بَس ْنَع َكَّلُِضَیف ىٰوَھْلا  ٌبَاذَع ْمَُھلِ ّٰ� ِلی۪بَس ْنَع َنوُّلَِضی َنی۪ذَّلا َّنِا ۜ

	ِ۟باَسِحْلا َمَْوی اوَُسن اَمِبٌ دی۪دَش

Ey Dâvud! Muhakkak ki Biz, seni yeryüzünün halifesi kıldık. Bunun için insanlar arasında 
hak ile hükmet! Ve hevaya (nefse) tâbî olma! Aksi halde seni, Allah'ın yolundan saptırır. 
Muhakkak ki Allah'ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli 
azap vardır.Özetlemek gerekirse; heva ve nefise tabii olunarak bir karar verilmiş ki bu şekilde ayetler 
gelmiştir.  

Bunun için insanlar arasında hak ile hükmet! Ve 
hevaya (nefse) tâbî olma!(Burada halifenin görevi anlatılmaktadır.) 
(Eğer görevini yerine getirmezsen başına gelecek akibet) 

Allah Resullerini,  kan döküldüğü ve fesat çıkarıldığı zaman  
böyle bir ortamda , vahiyle düzeltsin diye gönderiyor. 
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(Sad 38/27) 
 

 ٌلْیََوف ۚاوَُرفَك َنی۪ذَّلا ُّنَظ َكِلٰذ ًۜالِطَاب اَمَُھنَْیب اَمَو َضَْرْالاَو َءآَمَّسلا َانَْقلَخ اَمَو
	ِۜراَّنلا َنِم اوَُرفَك َنی۪ذَّلِل

Ve gökyüzünü, arzı ve ikisi arasındaki şeyleri batıl yaratmadık. Bu, örtenlerin zannıdır. 
Artık ateş sebebiyle örtenlere veyl olsun.  

Buradaki “ batıl “ kelimesi, sözün olması, fakat sözün boş olması anlamındadır. Olan bir şeyin gereksiz olması. 
Batıl da olan bir şey yok, ortada bir şey var.  

(Sad 38/28) 
 

 َُلعَْجن َْما ِۘضَْرْالا يِف َنی۪دِسْفُمْلاَك ِتاَحِلاَّصلا اُولِمَعَو اُونَمٰا َنی۪ذَّلا َُلعَْجن َْما
	ِراَُّجفْلاَك َنی۪قَّتُمْلا

Hiç, inanan ve salih amel yapanlarla, yeryüzünde fesat çıkaranları  bir tutar mıyız ya da 
muttaki kılınanlar ile facirleri bir tutarmayız? 

Kur’an’da “fesat” kelimesi genel anlamda, Allah’ın belki bir ölçüye göre yaratıp öylece sürmesini dilediği tabii 
ve evrensel düzeni herhangi bir şekilde bozulmasını, bir biçimde kargaşaya sürüklenmesini ifade ediyor. Fesat, 
ifsad bu manalara geliyor. Yani Allah’ın doğal olarak yarattığını bozmak. 

Burada iman ve salih amelin zıddı olarak konumlandırılmış. Yeryüzünün tabii dengesini kendi çıkarları için 
bozanların, öncelikle kendi imanlarını sorgulamaları gerektiği sonucuna ulaşıyoruz. Yani yeryüzünü ifsad edip, 
ben mümin im diyemezsiniz.  

Islah edici amel yapanlar, dünyayı daha yaşanılır bir yer kılan muttakiler iken, doğal düzeni bozan, ifsad edenler 
bunu ne adına, hangi inanç, hangi ideoloji uğruna olursa olsun, yapılırsa yapılsın , Kur’an buna “fücur”, 
yapanlara “facir” demektedir.  

“fücur” kelimesinin dilcilere göre tanımı, örtünün yırtılması, çatlaması manasına geliyor. Bu şekilde din, iman 
örtüsünü yırtanlara da “facir” denmektedir.  

İmanın dışa yansıması nasıl “amel-I salih” ise, küfrün dışa yansıması da “fücur”dur. Füccar kelimesi bu 
ayette muttakinin tam zıddı olarak kullanılmıştır. Allah’ın doğal olarak yarattığını bozmanı engelleyen 
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ilkelerim var. Bu ilkelere sahip olan olan kişilere “muttaki” diyoruz. Sorumlu insanlar. Bu ilkelere inandığı için 
imanlı.  

Fakat dünyayı çocuklarına bırakacağı düşüncesi olmayan, emanet olarak dünyalıkları görmeyen, mülkiyeti olarak 
gören biri, her türlü ifsadı yapar. Çünkü onun önünde onu engelleyecek herhangi bir sınır yok. Facir o sınırı yırtıp 
atmıştır. Çünkü yeryüzünü kendi malı zanneder, onda dilediği tasarrufu yapar, onu ateşe çevirir. Savaşların 
olması, insanın ölmesinin sebebi, dünyayı mülkiyet olarak görmeleri. Her ülkenin sınırları koymaları 
facirlerdendir. Allah’ın kitabında sınırlar yok. Mülk Allah’ın. Ama biz ilk önce sınırları uydurduk. Sonra sınırlar 
yüzünden dünyayı ateş topuna çevirdik.  

 

(Sad 38/29) 

	ِبَابَْلْالا اُولُ۬وا َرََّكَذَتیِلَو ۪ھِتَایٰا اوُٓرَّبََّدیِل ٌكَرَابُم َكَْیلِاُ هَانْلَزَْنا ٌبَاتِك

Onun ayetleri ile tedbir alsınlar ve ulülelbab tezekkür etsin diye bu mübarek kitabı sana 
indirdik. 

Burada Kur’an’I Kerim’in indirilme sebebini sıralamıştır. Bir önceki ayette imanın, burada da iman şurunu bize 
kazandıran kitabın amacı ve indirilme hikmeti ifade edilmiştir.  

Buradaki “ mübarek” kelimesi, berk ve bereket kökünden geliyor. Hayırlı olan birşeyin bolluğu demektir. 
“Tedbir”, bir işin iyi şekilde yapılabilmesi için ardını ve akıbetini, önünü ve sonunu gözetmek demektir. 
Tedebbür de, insanın tedbir almasını sağlayan düşünme çeşididir.  

O tecrübe-i bilgiyi, gelecekte karşılaşacakları tehlikelere karşı kullanıyorsun. Yani o yüzden tedebbürün yönü 
gelcektir. Tezekkürün yönü geçmişktir. Geçmişe bakmak tedebbür değildir.  

Geçmişe bakmak tezekkür, geleceği inşa etmek tedebbür, hepsini birlikte yapmak da tefekkürdür.  

Ayette ululelbabın tezekkür edeceğinden bahsediyor. Ululelbab tezekkür edecek, geçmişe bakacak, deneyimsel 
bir bilgi ortaya koyacak sonra da bundan tedbir üretecek.  

Ululelbab, konunun özünü anlayanlar, kitabin özünü anlayanlar,hayatın özünü anlayanlardır. Salih amel yapması 
için, ayetler ile tedbir almak insana gerekli, bunun şartını da tezekkür sorumluluğu olan ululelbaba Rabbimiz 
ödev olarak yüklemiştir. Bu onların üstünlüğü manasına gelmez, bu onların ödevidir. Bu onların yapmaları 
gereken sorumluluğudur. 

Yaşadığı dönemde yeryüzünü ifsaddan koruyup, salih amel yapan Hz. Davud, Hz. Süleyman onları okuduk. Bu 
yöneticilik sorumluluğunu üstlenen Hz. Davut ve Süleyman örnekliğine 30 uncu ayetten itibaren tekrar devam 
ediyoruz. Bu seferde Hz. Süleyman ile ilgili bir kıssa anlatılacak.  
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(Sad 38/30) 

ُدَْبعْلا َمْعِن َۜنٰمَْیلُسَ دُ۫وَادِل َانْبَھَوَو ُھَّنِا ۜ 	ٌۜباََّوا ٓ
 

Ve Dâvud 'a oğlu Süleyman'ı, hibe ettik. Ne yararlı bir kuldu. Muhakkak ki o evvabtı. 

Bunu ne güzel kuldu, ne iyi kuldu diye meallendiriyorlar. Fakat “güzel” ve “iyi” zaten arapça karşılıkları olan 
kelimeler. Burada “ni’me” geçer.  

“ni’me” kelimesi, iyi hal, güzel hayata vesile olan demektir. Yani doğrudan kendisi değil, dolaylı manasıdır. Bu 
kelimenin dilbilgisi açısından kuruluşu, insanın tutum, hal ve davranışlarının olumlu olması manasına geliyor. 
Aynı kökten gelen” ni’met” eşyanın kendisinde değil, insana getirmiş olduğu iyi hal ve yarardan dolayıdır. Bir 
gıdaya neden nimet denmiş?  Çünkü onun senin vücuduna faydalı olması, yararlı olması. 

Burada da Hz. Süleyman için “ ne yararlı bir kuldu, ne faydalı bir kuldu” denmektedir. Salih amelin acılımı bu. 
O yüzden buradaki “ni’me “kelimesine , hüsna, hasen, ahsen manasındaki güzel kuldu demek doğru olmaz, veya 
berr, ebrar kelimelerinde olduğu gibi, iyi, iyiler manası vermekte doğru olmaz.  

Burada “ni’me” diyorsa, bunun nimet boyutunu düşünmek lazım, fayda ve yarar boyutunu düşünmek lazım. 
Süleyman ne faydalı ne yararlı bir kuldu.  

“evvab” dönmek demektir. Yani hatadan dönmek. Hata da ısrar etmemek. Yani istiğfar edersin kötülüğü 
bırakırsın, tevbe ile de iyiye yönelirsin.  

Hz. Süleyman, tıpkı babası Hz. Davud gibi hatasını görüp, hemen ondan vazgeçen, iyiye yönelen bir karektere 
sahip. Hatada ısrar etmediği için zarara da girmiyor. Şimdi onun örneğini okuyacağız:  

Allah’ın her insana hibe ettiği ni’metler ve imkanlar vardır. Önemli olan verilenler değil, onlara karşı 
tutumumuz, onları nasıl değerlendirdiğimizdir.  
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(Sad 38/31) 

ُدَایِجْلا ُتَانِفاَّصلاِ ّيَِشعْلاِب ِھَْیلَع َضِرُع ْذِا ۙ 

Ona akşam vakti, cins , eğitimli atlar sunuldu. 

Neden akşam vakti? Bu ayetteki “safin” kelimesi, bir ayağını katlayan, tırnağı üzerinde duran üç ayağı ile poz 
veren atlar kullanılıyor. Sirklerde falan görmüşünüzdür. Eğitimli at manasındadır. Çünkü yabani atlar hiçbir 
zaman böyle pozlar vermezler. Hz. Süleyman’a eğitimli atlar sunulmuş. Ayrıca bu atların bir özelliği de “ciyad” 
olmaları.  

“ ciyad” kelimesi de cevadın veya cevd’in çoğulu olup, hızlı koşan manasına gelir. Nitekim insanların çok ve 
çabuk para harcayanına da “cevat”denir. Fakat cevatlara bak , çömert demektir. Çömert ekrem , kerim var 
zaten. Cevat, çömenrtin bir sıfatıdır. Yani yeri geldiğinde parasını çıkaran, hızla bir şekilde onu harcayan 
manasına geliyor. Çömertin bir sıfatı cevat. Yoksa kendisi değil.  

Ayette ifade edilmiş olan “ akşam üstü” ayrıntısı, atları sunanların bazı şeyleri gizleme cabasına işaret eden çok 
önemli bir detaydır. İyi cins, hızlı koşan ve eğitimli atların tamamı değil bir kısmı Hz. Süleyman’a sunuluyor. 
Diğerleri perdenin arkasında.  

(Sad 38/32) 

ّنِا َلَاَقف ّبَر ِرْكِذ ْنَع ِرْیَخْلا َّبُح ُتَْببَْحا ي۪ٓ 	ِ۠باَجِحْلاِب ْتَراََوت ىّٰتَح ۚي۪

Böylece "Muhakkak ki, hayır sevgisini Rabbimin zikrinden sevdiğimden perdenin 
arkasındakileri….. 

Buradaki “ hayır” istenilen, dünya ve ahiretteki değerli , yarayışlı olan herşeydir. Mal da özü itibari ile hayırlıdır. 
Hayırda kullanırsan malda hayırlıdır. Bizler maldan infak ettiğimizden, ona da “hayır yapmak” diye ifade ederiz. 
Eğer amacına binaen kullanılmazsa bu tersine döner şerre dönüşür.Dünyalıkları salihat ve bireysel imar için 
emanet bilmek, onu hayırlı bir imkana çevirirken, dünyayı fırsat için mülkiyet bilmek, amaç edinmek onu şerre 
dönüştürecektir.  

Hz. Süleyman burada atları sunanlara bir mesaj vermektedir. “Ben hayır sevgisini Rabbimin zikrinden öğrendim.” 
Siz dünyalıkları sevmeyi nereden öğrendiniz ?” Nefisinizden mi öğrendiniz. Gizli kapaklı işler yapıyorsunuz. 
Akşam vakti birşeyler sunuyorsunuz. Perdenin arkasında birşeyler saklıyorsunuz. 

Hz. Süleyman’ın basiretini görüyorsunuz. Belki de savaş atları olacak onlar. Belki de çok kritik bir görevde 
kullanılacak. Fakat ona sunulan atlarda bazı sorunlar var. Hem akşam vakti sunuluyor hem de perdenin arkasında 
gizlenen şeyler var. Onları bana getirin deyip, boyunlarını ve bacaklarını sıvazlıyor. Atları çok sevdiğin den mi? 
Kontrol etmektedir atları. Bir zayıflık varmı, bir hastalık varmı diye. Çünkü karanlıkta sunuyorlar.  
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(Sad 38/33) 

ََّيلَع اَھوُّدُر 	ِقَانَْعْالاَو ِقوُّسلاِب اًحْسَم َقِفََطف ۜ

" Bana geri getirin dedi. Böylece bacaklarını ve boyunlarını sıvazladı. 

32 nci aye tile 33 ncü ayeti birleştirmek zorunda kaldım. Muazzam hatalı bir ayet bölümü örneği görmekteyiz. 
Güneş yok, hicap var.  

Bu aslında müstakil bir cümle. Cümleyi yarıda kestikleri için “burdaki perdeyi” karanlık diye tefsir etmişler, 
güneş diye yorumlamışlar. Hiç alakası bile yok. Zaten akşam vakti. Yani bu geri getirmeyi tevratın da etkisinde 
kalarak “ güneşin geri getirilmesi” olarak yorumluyorlar.  

Hz. Süleyman atların bacaklarını, boyunlarını sevmekten ikindiyi kaçırmış, meleklere demiş ki, güneşi bana geri 
getirin, ikindiyi kılayım. Şu bakış açısına bakarmısınız?  

 

(Sad 38/34) 

	َبَاَنا َُّمث ًادَسَج ۪ھِّیِسْرُك ىٰلَع َانَْیقَْلاَو َنٰمَْیلُس اََّنَتف َْدَقلَو

Ve and olsun! Biz, Süleyman’a fitne kıldık. Ve onun kürsüsü  üzerine bir ceset bıraktık. 
Sonra döndü. 

Bir şeyde “Biz” kullanılıyorsa, bu bir süreçle oluşuyor demektir. Bir anda “pat”diye olmamış, yasalara uygun 
olarak olmuştur.  

“fitne”, cevheri çürüfundan ayırıp saflaştırıp baskı ve elemedir. Buradaki imtihanın en ağırı için fitne 
kullanılmış. 

“ Ve onun kursüsü üzerine bir ceset bıraktık. Sonra Süleyman o kürsüye geri döndü”. Ve dediki diyor: “Rabbim 
bana mağfiret et” Hata var. 

Ceseti Kur’an’I Kerim’de arattığımız zaman, mesela peygamberler diyorki “ yemeyen, içmeyen cesetler 
kılmadık”. Samirinin yaptığı böğüren buzağı ceset. Doldurulmuş hayvan.  

Hz. Süleyman yönetimi altında herşeyi en ince ayrıntısına kadar kontrol ediyor dedik yukarıdaki ayette. Bir 
örneğinide savaş atları üzerinde veriyor. Görevinin başında, yönetim koltuğunun hakkını veren bir lider. Belki 
de Hz. Süleyman orada olmasa, o eğitimli ve iyi cins olarak gösterilen atlar bir şekilde orduya dahil edilecekti. 
Fakat Hz. Süleyman ne diyordu ? “Onları bir geri getirin”. Deyip kontrolüne başlıyor.  
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Buradaki dönüş,  “evvap” değil de “enap” kelimesi ile ifade edilmiş. Yani manevi bir dönüş, hatadan bir dönüş 
değil, maddi, fiziki bir dönüştür. O kürsüye geri geliyor. Hz. Süleyman’ın tahtı arş iken burada denetleme 
makamı manasında kürsü kullanılmıştır.  

Tarihi kayıtlar İsrail krallığının Hz. Süleyman’ın vefatından sonra oğlu Rehav’buam’ın idaresine girdiği ve 
parçalandığından bahseder. Davud ve Süleyman’ın soyundan gelen Rehav’buam’ın isminin kelime manası 
“ insanlar için uğraşan ve halkın haklarını savunan” demektir.  

Ancak Kur’an’ın tabiri ile kral görünümlü bir cesettir. Hz. Süleyman yaşarken kısa süreliğine kürsüsünü oğluna 
veya güvendiği herhangi birine bırakmıştır. Ancak yerine bıraktığı kişi görünüşte makamı işgal etmesine ragmen, 
yöneticilik , kontrol ve liderlikte yetersiz kalmıştır. Bir insanın iyi biri olması doğru bir yönetim ve denetleme 
yapacağı manasına gelmez. Çok iyi bir insan. Dört dörtlük bir insan ama yönetici yaptığın zaman pasif kalıyor. 
Görüntü var, ses yok. Gücü yok. Liderlik karizması da yok. Fonsiyonu da yok. Ve etrafındaki insanları onu 
suistimal ediyor. Kukla yönetici. Bir ceset bu. Kürsünün üstünde biri var, makam biri tarafından doldurulmuş 
fakat o makamın hakkını veremiyor. Buradaki ceset meselesi hikmetli bir kullanımdır.  

Hz. Süleyman, emaneti liyakata göre değil, farklı kriterlere bakarak devretmesi sonucu yaşanan 
mağduriyetlerden dolayı Rabbine şöyle bir mağfiret diliyor.  35 nci ayet. 

 

(Sad 38/35) 

	ُباَّھَوْلا َتَْنا َكَّنِا ۚي۪دَْعب ْنِم ٍدََحِال يَ۪غبَْنی َال اًكْلُم ي۪ل ْبَھَو ي۪ل ْرِفْغا ِّبَر َلَاق
 

Kâle rabbi-ġfir lî veheb lî mulken lâ yenbeġî li-ehadin min ba’dî(s) inneke ente-lvehhâb(u) 
 
Dedi ki : “ Rabbim, bana mağfiret et! Bana, benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir mülk hibe 
et! Muhakkak ki  Sen, Sen Vehhab’sın.” 
 
Hz. Süleyman kendisine emanet edilen mülkün, gücün yanlış ellerde hizmet değil zulüm üreteceğini ceset 
üzerinden gördüğü için böyle bir duada bulunuyor.  
 
Senin oğlun kötü bir olsa ve senin mirasında ona kalsa ne dersin? Rabbim benden sonra bu gücü al ki, benden 
sonrakiler zulüm üretmesin.  
 
Burada Hz. Süleymanın bakış açısı kendisi ile alakalı değil. Kendisinden sonrakiler ile alakalı bir bakış açısıdır. 
Bu nedenle kendisinden sonra yönetim makamına geçen adayı, onlar yüzünden böyle bir güce kimsenin 
ulaşmamasını istemektedir, temenni etmektedir. Fakat bu geçerli bir dua değil. Allah’ta bunu kabul etmeycek 
zaten.  
Gecici de olsa, emanetin saltanata dönüşmesinden dolayıda Allah’tan mağfiret dilemiştir Hz. Süleyman. El Mucip 
olan Allah bu duaya  39 ncu ayette icabet edecek. Kısaca okursak ayeti “ Bunlar bizim sana verdiklerimizdir Ey 
Süleyman!”, Artık dilediğine ver onu veya tut. Hesabı sorulmaz.” Sen öldükten sonra bu malı kim ne yapmış, 
nasıl kullandı, ne şekilde bir zulüm üretti veya hayır üretti, seni bağlamaz. Rabbimiz bu duaya şöyle icabet 
ediyor, mülkün artması açısından. 
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(Sad 38/36) 

	َۙباََصا ُثْیَح ًءآَخُر ۪هِرَْماِب ي۪رَْجت َحیّ۪رلاُ َھل َانْرَّخََسف
 

Bunun üzerine rüzgârı ona musahhar  kıldık. Onun emri ile belirlediği yöne hafif hafif 
akardı. 

Buradaki “ruhaen” uşaklık manasına gelen rehavet kökünden gelir. Rüzgar hafif akardı. Rüzgar eser akmaz. 
Rüzgar nasıl musahhar kılınır ? Gemiye yelkeni bağlarsın, bir rota belirlersin, istediğin istikamette o rüzgar seni 
tatlı tatlı götürür. Esen rüzgarı doğru istikamette kullanabilmeye biz musahhar diyoruz. 

Mülkün artmasındaki başka bir faktör de : 

(Sad 38/37) 

ََّنب َّلُك َنی۪طَایَّشلاَو 	ٍۙصاَّوَغَو ٍءآ

Şeytanlaşmış bütün yapı ustaları ve dalgıçları da 

Hemen üstteki ayete bağlıyoruz.” Şeytanlaşmış bütün yapı ustaları ve dalgıçları da mussahhar kıldık.” Şeytan, 
iblis gibi özel bir isim değil, genel bir sıfattır. Kötülüğün sıfatını kim kendi üzerinde gösterirse o şeytanlaşmış 
demektir. Kur’an’I Kerim’in dediği gibi “ minelcinneti vennas” naslardan şeytan olur. Nasıl? O kötülüğü kendi 
üzerinde gösterir, iki ayaklı şeytan olur.  

Hz. Süleyman, kötülük ve suç işlemeyi ahlak haline getirenleri zindanda beslemeyip çürütmemiş, yeteneklerine 
uygun dalgıç veya burdaki yapı ustaları gibi kamu hizmeti cezasına çarptırmıştır.  

Karada atlar, denizde gemilerle ticaretini geliştiren Hz. Süleyman, sur ve kalelerle ayrıca liman inşası ile 
savunmasını güçlendirmiştir. Yukardaki bağlamla alakası budur.  

Ve bu şeytanlığa kafası çalışan fakat farklı konularda yeteneği olan kişileri nasıl zapt etmiştir : 
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(Sad 38/38) 

	ِدَافَْصْالا يِف َنی۪نََّرقُم َنی۪رَخٰاَو

Ve sonrakiler zincirlerle birbirine bağlı  

Eskiden suçluların ayaklarında zincir, gülle ile taş kırması gibi düşünün. Adam güçlü kuvvetli ise onu duvar 
yapmada istihdam ediyor. Adam dalgıçlıkta yeteneği varsa, dibe daldırıyor inci mercan çıkartıyor veya iskelenin 
ayaklarını yaptırıyor. 

Ayette geçen “zincire vurulmuş” ifadesi bildiğimiz anlamıyla kullanılmasına ragmen, daha çok onların kontrol 
altında tutulduğunu ifade etmek için kullanılmıştır. Bu adamlar zaten kafaları şeytanlığa basan zararlı insanlar. 
O yüzden bunları kontrol altında tutmak için onları çalıştırmıştır. 

(Sad 38/39) 

	ٍباَسِح ِرَْیغِب ْكِسَْما َْوا ُْننْمَاف َانُ۬ؤآَطَع َاذٰھ

Bunlar bizim verdiklerimizdir. Artık  dilediğine ver veya tut, hesabı olmaz.  

Bu ayette Hz. Süleyman’ın ölümünden sonra kendisine verilen mal, mülk ve iktidarın kime kaldığı, nasıl 
kullanıldığı konusunda herhangi bir sorumluluğunun olmadığı vurgulanmaktadır.  Zira ölen insanın kendi mirasını 
nasıl kullanıldığı konusunda iradesi ve tasarrufu olamaz. Sadece vasiyet edebilir. Bu vasiyette ne derece yerine 
getirilebilir veya kaç kuşak uygulanır oda bir soru işareti. 

Resullerin hiçbir zaman dünyevi makam, mevki dertleri olmamıştır. Evlatlarına bıraktıkları miras mal, mülk 
değil, asıl zikir ile şekillenmiş bir ahlak ve insanlıktır.  

Allah Resulü’de vefate yakın halifelik için hiçbir kişiye herhangi bir imada bile bulunmamıştır. Allah’ın katındaki 
güzel yer “ Refikü-l A’la (yüce dostlar makamı) ” yı istemiştir. Gündelik siyasette şu yönetecek, bu yönetecek 
diye bir yönlendirmesi yok. Yönlendirmesi nedir ? Yönetecek olan kişi adaletli olsun, liyakata önem versin, 
istişareye önem versin. İlkeleri verir, sonra yok bu benim damadım, yok bu benim oğlum, bu benim yakınım 
deyip kendisinden sonraki makamı bir aile şirketi gibi başkalarına devretmez. Resuller bunun örneğidir. Hz. 
Davut, Hz. Süleyman ikiside nebi. Ama Hz. Süleyman’dan sonra babadan oğula geçen bir şey yok.  

Sen babadan oğula devredersen, işte tahtta bir ceset olur.  
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(Sad 38/40) 

	ٍ۟بٰاَم َنْسُحَو ىٰفْلَُزل َاَندْنِعُ َھل َّنِاَو

40 : Ve muhakkak ki onun, katımızda elbette yüksek bir değeri ve güzel bir geleceği 
vardır.  

Hz. Davud yönetim ile sınandı, Hz. Süleyman mal, mülk ve evlat ile sınandı. Şimdi anlatacağımız Hz. Eyüp te 
maddi ve manevi sıhhat ile imtihan edilmiştir. Hepsi de evvaptır, hepsi de hatadan dönüp iyiye yönelmiştir. 
Rabbimiz her insanı kendi şartları içerisinde bir fitneye tabi tutar. Kimi bu zor potada eriyip gider. Kimi 
çürüflarından kurtularak özündeki cevheri keşfeder. 

 

(Sad 38/41) 

ََندْبَع ْرُكْذاَو ُھَّبَر ىٰدَان ْذِا َۢبوَُّیا آ َّنا ٓ 	ٍۜبَاذَعَو ٍبُْصنِب ُناَطْیَّشلا َيِنَّسَم ي۪

Ve kulumuz Eyyub’u zikret . Rabbine şöyle seslenmişti: "Muhakkak ki şeytan, bana dert 
ve azap dokundurdu." 

Şimdi İbranice Kitab-I Mukaddes’te Eyyüb’ün adı İyyob. Çoğu kavmin bildiği birisi. Hz. Davud ve Süleyman gibi 
sıkıntılardan, hata yapmaktan zamanında dönen kul manasına gelmeside muhtemeldir. Kur’an’da iniş sürecinde 
ilk bu ayette Hz. Eyyüb kıssasından bahsedilmektedir. Bundan sonra Enam suresi 84, Enbiya suresi 83,84 ve Nisa 
suresi 163 te Hz. Eyyüb zikredilecek. 

Buradaki “nusb” kelimesi meşakat, bedende zahmet manasına geliyor. Vesvese gibi manevi bir şey değil, maddi 
yani bedende. 

“azab” ise mahrumiyet sonucu oluşan acı olarak yorumlanmış. Azabın bir manası da mahrumiyet. Hz. Eyyüb’ün 
ailesi ve çevresinin etrafından gidişi ayetle sabit. Terketmişler. Yani burada aile ve çevre mahrumiyeti yaşıyor. 
Bu mahrumiyette Hz. Eyyüb’te azaba dönüşüyor. Birde bedeni bir rahatsızlığı var. Oda “nusb” kelimesi. 
Kendinde ağrı ve sıkıntı veren bir hastalık. 

“kulumuz Eyyub’u zikret” ifadesi, bu örnekliği kendine ve çevrendekilere hatırlat, gününe taşı uyarısıdır. Ayrıca 
kıssa onun haline düşenler için doğru bir tavırda belirlemektedir. 

Burada Hz. Eyyüb’ün dert ve azabı şeytana fatura etmesi sizce doğru bir davranışmıdır? Yoksa çözümü aramada 
engel olan bir kaçışmıdır?Yapılan nidaya el-Mucip olan Allah şöyle icabet edecektir: 
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“ Bunun üzerine ona icabet ettik. Böylece zarar veren şeyi giderdik.(Zarar veren şey neydi? Dikkat ettiyseniz 
şeytanı ondan uzaklaştırdık demiyor. Şeytan ona bir zarar vermiyor çünkü. Başka şeyler ona zarar veriyor. )  
Kullara bir zikir ve katımızdan bir rahmet olsun diye. Ona ehlini ve onlarla beraber bir mislini verdik ( Demekki 
ailesi ve etrafındakiler gitmiş. Hem ailesi geri dönüyor, hemde cevresi iki kat olarak geri dönüyor) . (Enbiya 84)  

Zararın Allah’ın sünneti gereği nasıl giderildiğini Sad suresi 42 nci ayeti şöyle ifade ediyor : 

 

(Sad 38/42) 

	ٌباَرَشَوٌ دِرَاب ٌلََستْغُم َاذٰھ َۚكِلْجِرِب ْضُكُْرا

Ayağını yere vur! Bu serin, yıkanılacak ve içilecektir. 

“Ayağını yere vur! (Şeytanlar kaçsın diye mi anlayacağız ?) Bu serin, yıkanılacak ve içilecektir.( Yani buradan 
çıkacak sıvının, su demiyor burada, şifalı bir suda olabilir.Onunla hem yıkanıyor hem de onu içiyor.Özelliği de 
serin olması. Termal bir su değil, kükürtlü bir su değil.) 

Buradaki “ urkud” kelimesi ayağını yere vur demektir. Urkud emri Hz. Eyyüb’ün zaman kaybetmeden şifa araması 
için harekete geçmesi, yollara düşmesi demektir.  

Allah’ın icabeti, mucizevi bir şekilde Hz. Eyyüb’ün bir anda yattığı yerde iyileşmesi değildir. Allah’ın yasaları 
çercevesinde sebepler araması biçiminde gerçekleşmiştir. Yollara düşmesiyle serin, yıkanılacak bir yeraltı suyu 
veya maden suyu gibi kaynağa ulaşmış olmalı ki, “ ” denilerek o sıvı işaret edilmiştir.  

Buradaki “ ” ile ateşli hastalıklarda soğuk, serin uygulamanın da önemine ve ateşin doğal yollarla 
düşmesine bir gönderme yapılmış olabilir. Demek ki tefsirlerde yazıldığı gibi, aylarca banyo yapmamış, koku 
düşmüştü gibi ifade yok.Ateşinin yükselmesinden dolayı o ateşin dolaylı yollardan düşmesi var. Yoksa miskin 
miskin oturmak sabır değildir. Mucizevi şekilde iyileşmek bize örnek te değildir.  

Bir insan hasta olduğunda ayağını yere vurarak iyileşmiyorsa bunda bir örneklik yoktur. Ama adam şifa aramak 
için yollara düşüyorsa, işte buda bizim yapmamız gerekendir.  
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(Sad 38/43) 

َُھل َانْبَھَوَو 	ِبَابَْلْالا يِلُ۬وِال ىٰرْكِذَو اَّنِمً ةَمْحَر ْمَُھعَم ْمَُھْلثِمَوُ َھلَْھا ٓ
 

Ve Bizden bir rahmet ve ulûl'elbaba zikir olarak, Ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini 
daha hibe ettik. 

Eyyüb kıssasını mitlerden uzaklaştırıp, özü anlayanlarda bu kıssada bir zikir bir hatırlatma olduğu ifade edilmiş. 
Hz. Eyyüb’ün zorluklar içerisinde geçirdiği dönemde, çevresindekilerin dağıldığını bu ifadelerden de 
anlamaktayız. Zira şifaya kavuştuğunda kaybettiklerinden daha sağlam bir aileye ve çevreye sahip olmuştur.  

Bunlardan sonra ayet, Hz. Eyyüb’ün güç ve kudret kazandıktan sonra ne yapması ve ne yapmaması gerektiğini 
ifade edecek.  

Hz.Muhammed ve çevresindekilerin boykot döneminde o çektikleri hem maddi hemde manevi sıkıntılarda da 
Eyyüb anlatımı çok güzel bir örneklik teşkil ediyor. Yemek yok, içmek yok. O insanlar tabiiki belli bir süre sonra 
sağlıkları da bozuluyordu. Ve sayılarıda azalmıştı. Hz. Eyyüb’ün etrafındakilerin azaldığı gibi, Hz. Muhammed’in 
etrafındakilerde azalmıştı.  

 

(Sad 38/44) 
 

ُدَْبعْلا َمْعِن ۜاًِرباَصُ هَانْدَجَو اَّنِا َْۜثنَْحت َالَو ۪ھِب ْبِرْضَاف ًاثْغِض َكَِدیِب ْذُخَو ُھَّنِا ۜ  ٌباََّوا ٓ

Ve eline bir demet, al böylece vur ve haktan sapma. Muhakkak ki Biz, onu sabırlı bulduk. 
Ne yararlı bir kuldu.  Muhakkak ki o,  dı. 

Ayette Hz. Eyyüb’ün tedaviyi yeraltı sularından bulduğu ve direncini desteklemek için otları kullandığı, ot ve 
tohumlara vurarak, darb ederek elde ettiği öz ile gelen şifadan detay verilmeden bahsedilmektedir. Havanda 
dövülen tohumlar, bitki ve özlerinin açığa çıkarılma işlemi günümüzde de uygulanmaktadır.  

Insanlar tarih boyunca sebebini tam bilmedikleri hastalık, bela, şer gibi kötülüklerin kaynağını hep görünmeyen, 
bilinmeyen alemlere fatura etmiştir. Bu atalet onlara şifa değil,hastalıklarının artmasında bulaşıcılığın 
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yayılmasına sebep olmuştur.  O yüzden Rabbimiz “ haktan batıla sapma” demektedir. Batıl olan hastalıkları 
şeytandan bilmek. Sabırlı ol nedir? 

Batıda şeytan çıkartma, doğuda cinci hocalar sahtekarlığına sürekli inançlardan destek aramış bu sahtekarlar, 
dini de suistimal etmişlerdir.  

Hz. Eyyüb’un evvab oluşu, çevresinin batıl inançlarından hemen doğru olana dönmesidir. Tabiki isim yapmış 
cinci bir hoca veya başrahibin yapamadığını, her zaman üzerine basıp geçtiğimiz basit bir otun yapması kabul 
edilmesi zor bir durum , mücadele ve sabır gerektiren bir süreçtir.  

 

 

(Sad 38/45) 
 

ِراَصَْبْالاَو 	 ي۪دَْیْالا 	 يِلُ۬وا 	 َبُوقَْعیَو 	 َقٰحْسِاَو 	 َمی۪ھٰرْبِا 	 ََندَابِع آ 	 ْرُكْذاَو  

Ve güç ve basiret sahibi olan kullarımız İbrâhîm (A.S)'ı, İshak (A.S)'ı ve Yâkub (A.S)'ı zikret! 

Bilindiği gibi insanın bir bedensel gücü bir de zihinsel gücü vardır. Bu ayette bedensel gücü “eyd-eller” kelimesi 
ile ifade edilmiş. Bedensel güç genellikle eller yardımı ile yapılan işlerle ortaya konduğu için “el” kelimesi 
güçten kinaye olarak Kur’an’I Kerim’in birçok yerinde kullanılıyor.  

İnsanın zihinsel gücü ise görüş, görme ve göze izafe ile “basiret” kelimesiyle ifade edilmiştir. Basiretteki gücün, 
zihinsel güçten daha öncelikle gelmesi verilen Nebi’ler üzerinden örneklendirilmiştir. Yani bu üç Nebi’nin 
İbrahim, İshak ve Yakub’un, dede, oğul ve torunun ortak özelliği bu basiretle elde ettikleri güçmüş.  

Bu üç Resul’ün ortak yanlarının aynı zamanda bir alttaki ayette şöyle ifade edilecek. Resullerin bulundukları 
ortamı yaşanılabilir bir yurt haline getirmek için , cennete çevirmek için karşılaştıkları sorunları sürekli dünyadan 
bakan değil, ahiretteki ideal hayatı merkeze alarak çözümler getirmeleridir. Bu yorumumuzun delili 46 ncı 
ayettir : 
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(Sad 38/46) 

 

ِۚراَّدلا 	 ىَرْكِذ 	 ٍةَصِلاَخِب 	 ْمُھَانَْصلَْخا 	 َّنِا آ  

Muhakkak ki Biz, onları halis  olarak o yurdu zikreden ihlaslılardan kıldık. 

Belirlilik takısı ile gelen “ed-dar” ahiret yurdudur. Ahiret anlatımı, en ideal yaşam alanını bize sunan, örnek 
alınacak modeldir. Demek ki İbrahim, İshak ve Yakub’un bulundukları sorunları çözerken, dünyadan değil 
ahiretten bakan, ahiretteki ideal yaşamı örnek alan bir basiretleri varmış. 

Bütün Resuller, karşılaştıkları zorluklara ragmen çevrelerini o ideal örnek yaşam alanı olan, cennete çevirmek 
için çaba göstermiştir. Hz. İbrahim ve çocukları bu ideali tek bir yurda bağlı kalarak değil, birçok yere ulaşarak 
gittikleri her bölgeye götürmeye çalışmış, örnek bir ailedir. Bunu da “ ihlas” sahibi olarak yapmışlardır.  

“ İhlas sahibi kılınmak”, nereye giderse gitsin, hangi kültürün içinde kimlerle yaşarsa yaşasın, ilkelere 
sabitelere müntesib olmaktır. Bunu başarmak ta dışardan, atadan, aileden veya kültürden yüklenenleri bir 
elekten geçirmek, beşeri öğreti, ideoloji veya akımların etkisinde kalmadan, kendisini halis tutarak sağlamıştır. 

 

 

(Sad 38/47) 
 

 

ِرَایَْخْالا 	 َنَْیفَطْصُمْلا 	 َنَِمل 	 َاَندْنِع 	 ْمُھَّنِاَو  
 

 
Ve muhakkak ki onlar, katımızda, gerçekten en hayırlı seçkinlerdi. 

Buradaki “ mustafeyne” kelimesindeki maksat, insanlar arasında seçilmiş demektir. Mustafa’da buradan gelir. 
Ayet seçilmeyi “ahyar” denilen, en hayırlı olmalarına bağlıyor. Ahyar ise, bu seçimin gerekçesi hükmündedir. O 
da beşeriyette, insani ilişkilerde iyi, doğru ve insanlığın faydasına hayırlı kullar olmalarındandır. Seçimi sebep-
sonuç ilişkisiyle gerçekleştirildiğini anlatmaktadır. 
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(Sad 38/48) 
 

ِۜرَایَْخْالا 	 َنِم 	 ٌّلُكَو 	 ِۜلْفِكْلا 	 َاذَو 	 َعََسیْلاَو 	 َلی۪عٰمْسِا 	 ْرُكْذاَو  

Ve İsmail’I ve Elyasa’yı  ve Zülkifli’de zikret! Hepsi en hayırlı olanlardandı. 

Şimdi yukarıda İsmail, İshak ve Yakub. Dede, oğul, torun anlatıldı. Burada Hz. İbrahim’in oğlu İsmail. Elyasa ve 
Zülkif kim ? Burada da farklı bir bağlantı olması gerekir. Bu peygamlerlerin de tıpkı Hz. İsmail , İshak ve Yakub 
gibi bir soy veya ortak bir coğrafya birlikteliği olduğunu söyleyebiliriz. 

İsmail peygamber Kur’an’da ilk defa Meryem suresinin 54 ncü ayetinde geçmişti. Ayrıca Saffat suresinin 102 nci 
ayette babası ile yaşadığı olay anlatılıyor ve onun da sabırlı olmasına dikkat çekiliyor. Burada da hayırlı 
olmasından bahsedilmektedir.  

Elyasa, biri burada diğeri Enam suresi 86 ncı ayette olmak üzere Kur’an’I Kerim’de iki kez ismi geçen 
peygamberlerimizden biridir. Her iki ayette de bu isim, diğer peygamberlerle birlikte zikredilmiştir. Bundan 
başka bir açıklama yapılmamıştır.  

Zülküfil’de yine biri burada diğeri Enbiya suresinin 85 nci ayetinde olmak üzere yine Kur’an’da iki kere ismi 
geçen resullerdendir. “Zülkifl” isminin, sorumlu olan, and ile bağlanan, bir şeyden veya kişiden sorumlu olma, 
kefil olma manasına gelen “ keffele”den geldiği ifade edilmiştir.  

Kelime onun bakımına kefil oldu manasında , Hz. Zekeriya’nın da sıfatı olarak Ali İmran Suresi 37 ve 44 de 
kullanılmıştır. Zülkifl’in Hz. Zekeriya’nın lakabı olma ihtimali bu nedenle yüksek görülmektedir. Kur’an’da biri 
adı, diğeri sıfatı olarak iki isimle anılan daha başka peygamberlerde vardır. Mesela Hz. İsa’ya Mesih denir. Hz. 
Yunus’a sahibel hud denir. Hz. Muhammed’e de sıfat olarak “ Ahmed” denir.  

Hz. İbrahim, İshak ve Yakub arasında kan bağı olmasına ragmen farklı yerleri yurt edinmişlerdir. Hz. İsmail, 
Elyasa ve Zülkifl arasında da yüzyıllar olsa da ortak coğrafyayı paylaşan, tanınan resuller olmasından dolayı 
beraber zikredilmiş olabilir. 
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(Sad 38/49) 
 

ٍۙبٰاَم 	 َنْسَُحل 	 َنی۪قَّتُمْلِل 	 َّنِاَو 	 ٌۜرْكِذ 	 َاذٰھ  

Bu bir zikirdir ve muhakkakt ki muttakiler için en güzel gelecektir.  

Bu resullerin sonlarının, akıbetlerinin güzel olacağına dair bir atıfta olabilir. Kötülüklerden kendisini ve çevresini 
koruyan bilinçli, sorumlu kullar ile geleceğin umut verici olduğu bu ayette hatırlatılmıştır. Motivasyon ayetleri 
muhatabını sıkıntılara karşı güçlendiren, onlara bir hedef ve ilke belirleyen ayetlerdir. Kur’an böyle ara ara 
geçmiş resuller üzerinden motivasyon ayetleri verir.  

(Sad 38/50) 
 

ُۚباَوَْبْالا 	 ُمَُھل 	 ًةَحََّتفُم 	 ٍنْدَع 	 ِتاَّنَج  

Kapıları onlara açılmış olan adn cennetleri vardır. 

Adn cenneti, en belirgin anlamı, ikamet edilen , kalınan yer demek olup 11 yerde Kur’an’I Kerim’de 
kullanılmıştır. Bir şeyin yatağı, merkezi anlamına gelen maden kelimesi de bu kökten gelmektedir. Bu anlamda 
“ cennetü-l adn, yaşam alanları, kalınacak yer manasında kullanılmaktadır. Nüzul ortamındaki muttakilerin 
yaşadıkları sıkıntılı hayatın adn cennetleri gibi bir ortama döneceği umudu ve hedefi bu ayetlerde konmuştur. 
Dikkat edilirse pasajın hiçbir yerinde ölümden bahsedilmemiştir. O zaman bunun hikmeti üzerinde biraz 
düşünmemiz lazım. 

Bunun hikmeti, bu idealin, henüz ölmeden yakalanması gereken bir görev ve ödev olması gerektiğindendir. Yani 
kalınacak yerleriniz cennet gibi olsun ki, cennet gibi bir ortama, cennet gibi bir geleceğe ulaşasınız. 

 
1 ÂLİ İMRÂN-14: Zuyyine lin nâsi hubbuş şehevâti minen nisâi vel benîne vel kanâtîril mukantarati minez zehebi vel fıddati 
vel haylil musevvemeti vel en’âmi vel hars(harsi), zâlike metâul hayâtid dunyâ, vallâhu indehu HUSNUL MEÂB(meâbi). 

İnsanlara, "kadınlara, oğullara, kantar kantar biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, hayvanlara ve ekinlere olan sevgiden 
oluşan" şehvetleri (aşırı düşkünlükleri) güzel gösterildi. Bunlar, dünya hayatının menfaatleridir. Ve Allah, O'nun katındaki en 
güzel sığınaktır. 

Allah'ın Zat'ına ulaşmanın ötesi ve sonu salâh makamının 5. kademesinde, Allah'ın Zat'ını görmektir. Sığınakların en güzeli 
yani Allah'ın Zat'ı en güzel sığınaktır. Ama söz konusu olan nebîler, peygamberlerdir.  
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(Sad 38/51) 

 
 

ٍباَرَشَو 	 ٍةَری۪ثَك 	 ٍةَھِكَافِب 	 اَھی۪ف 	 َنوُعَْدی 	 اَھی۪ف 	 َنی۪ٔـِكَّتُم  

Orada yaslanıp oturarak pekçok meyve ve içecek dileyecekler. 

Buradaki muttaki bir yere dayanıp, itimat eden, yaslanan kimse manasına geliyor. Kurulu sistem o kadar güven 
vermeli ki, insanlar ona dayanıp, güvenip, ihtiyaçlarını karşılayacaklarını çok net olarak bilmelidirler. Güven, 
adn cennetlerinin olmazsa olmazıdır. O güvene dayanarak istediklerini isteyebiliyorlar.  

 

(Sad 38/52) 

	ٌباَْرَتا ِفْرَّطلا ُتاَرِصَاق ْمَُھدْنِعَو

Ve onların katında bulunduğu tarafa dikkatle yönelen yaşıtlar vardır. 

Bir yeri cennet yapan sadece nimetler, gıdalar, rızıklar, azıklar değildir. Aynı zamanda arkadaşlık, ünsiyet 
kuracağın dostlar ve sana yakın dostlar orayı güzel bir cennet ortamına çevirecektir.   

“bulunduğu tarafa dikkatle yönelen”, birbirlerine saygı duyan, birbirlerine değer veren yaşıtlar, denkler 
anlamına gelir. Bu “kasirat ve tarf” kelimesini biz Rahman suresinde açıkladığımız için burda o açıklamaya 
girmiyorum. Oraya bakabilirsiniz. Yani bakışlarını kısarak, bir kişiye tarafa yönlendirirler. Hz. Muhammed’de 
konuşan biri olduğunda ona doğru yönelerek dinlerdi. Bu cennetliklerin ahlakıdır ve karşısındaki insane değer 
verdiğini , söylediklerinin değerli olduğu imajını verir.   

“etrab” kelimesi ise , Lisanü-l Arab’da aynı zamanda doğmuş, birbirlerinden farklı olmayan demektir. Etrap 
kelimesi cennet nimetleri bağlamında kullanılırsa hepsi bir ayarda, size denk , size layık manasında Nebe suresi 
33 ve Vakıa 37 de kullanılmıştır. Bu ayette ise etrab, cennetlikler manasında kullanılmıştır. Cennetliklerin bir 
niteliği olarak kullanılmıştır. Bir ortamı cennet yapan, gelir seviyesi, bilgi, kültür, kalite vs. gibi niteliklerde 
uçurumların olmaması gerekir.  

Dünyada insanlar genelde kendilerine yakın kişilerle arkadaşlık yapmak ister. Zira kişilik ve dünyaya bakış olarak 
birbirine yakınlık, denklik her zaman aranır. Orta payda arttıkca paylaşım, arkadaşlık ve sorumluluk, mutlulukta 
artar.  
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(Sad 38/53) 

	ِباَسِحْلا ِمَْویِل َنُودَعُوت اَم َاذٰھ

İşte bu hesap günü için size vaad edilendir. 

Yapılan iyiliğin bir gün karşımıza çıkacağı veya kötülüğün hesabının sorulacağı şuuru hayatı adn cenneti yapmak 
için yeterli bir bakış açısı verir. Yapılan iyiliğin veya kötülüğün hesabını birgün ben vereceğim düşüncesi, hayatı 
cennete çevirmek için yeterli bir şuurdur.  

 
(Sad 38/54) 

	ٍۚدَاَفن ْنِمُ َھل اَم َاُنقْزَِرل َاذٰھ َّنِا

Muhakkak ki bu, gerçekten bizim tükenmez rızkımızdır. 

İnsanları usulsüzlüklere, aldatmaya ve zulme iten tehlikeli duygu, rızkın tükenmesi korkusudur. Muttakiler, 
kaynağı er-Rezzak olan rızkın tükenmediğini, sadece mahiyet değiştirdiğini çok iyi bilenlerdir. Bir konuda 
mahrum kaldığını düşünen birinin başka bir konuda nasıl normalin üstünde rızıklandığını görmesi ona güç katan 
bir basirettir. Resullerin de özelliği budur. Yani Rabbim bunu alarak neyimi güçlendirmek istiyor, deyip güç 
kazanmışlardır.  

(Sad 38/55) 

	ٍۙبٰاَم َّرََشل َنی۪غاَّطلِل َّنِاَو َۜاذٰھ

Bu böyledir! Ve muhakkak ki haddi aşanlar için elbette şerli bir gelecek var. 

İyilik ve kötülükleri sadece cennet ve cehennem beklentisi ile yapmak bir ticaret değildir. Iyilik ve kötülük, 
ortamı cennete çevirmek veya cehenneme çevirmek için yapılır. O yüzden bunu sadece ahirete bakarak 
yorumlamak hatalı bir yorum olur. Bir insan neden iyilik yapar. Etrafını, çevresini, hayırlı güzel bir ortama 
çevirmek için. Neden kötülük yapar, etrafında yaşadığı ortam, hayat, ülkesi cehenneme çevrilir.  
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(Sad 38/56) 

	ُداَھِمْلا َْسئَِبف ۚاََھنَْولَْصی َۚمَّنَھَج

Cehenneme yaslanırlar. Artık ne kötü bir yerdir. 

49 ve 50 nci ayetlerde hayırlı muttakiler için cennetvari bir yaşam alanı vaad edilmişken, burada haddi aşıp 
zarar veren, hak yiyenlerin şerli bir geleceğe ve cehennem gibi bir döşeğe düşecekleri hatırlatılmıştır. 
Cehenneme yaslanmak, kötülüklerden beslenmektir. Sırtını kötülüklere dayamaktır. 

(Sad 38/57) 

	ٌۙقاَّسَغَو ٌمی۪مَحُ هُوقُوَذیَْلف َۙاذٰھ

Bu böyledir! Artık hamim ve gassakı tatsınlar. 

Hamim, türkçemize hamam olarak geçmiştir. Çok sıcak su demektir. Gassak ise aşırı derecede soğuk anlamına 
gelmektedir. Hamimin tam zıddı. Ayrıca karanlık manasına da gelmektedir. Karanlıktaki soğuk olarak. Hamimin 
karşıtı olarak soğuk olarak da azap edileceği anlaşılmaktadır.   

İnsan had ve hududunu bilmezse, er yada geç buz gibi bir karanlık içinde,  yakıcı bir pişmanlık tadacaktır. 
Cehennemi farklı alanlarda yansıtma sebebimiz bir sonraki ayettir. 

(Sad 38/58) 

	ٌۜجاَوَْزا ۪ٓھِلْكَش ْنِم ُرَخٰاَو

 
Ve onun şeklinde başka eşler vardır. 

“ezvac” kelimesi “ zevc”in çoğuludur. Bu ayette geçen ezvac kelimesi, birbirine zıt veya  muhalif azap türlerini 
de anlatmaktadır. Ebu amr, başka diye meallendirdiğimiz “aharu” kelimesini, “ uhra” kelimesinin çoğulu olarak, 
elifin zammesi ile “uharu” şeklinde okumuştur, buna göre mana, çeşit çeşit, farklı farklı azaplar manasına 
gelmektedir.  
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(Sad 38/59) 

	ِراَّنلا اُولاَص ْمُھَّنِا ْۜمِھِب ًابَحْرَم َال ْۚمَُكعَم ٌمَِحتْقُم ٌجَْوف َاذٰھ

Bu grup da sizinle beraber kalkışanlardır. Onlara merhaba yoktur. Muhakkak ki onlar 
ateşe yaslanacaktır.  

Burada iki tane cehennemi haketmiş gruptan bahsetmektedir. Fakat bu grubun biri diğerini ona kışkırtan o 
işlerde öncülük yapan bir grup. Ve o grubla bu iki grubun karşılıklı konuşması bize anlatılacak.  

Buradaki “ muktehumun” kelimesi, kökü daha önce Beled suresinde “iktiham” kelimesi şeklinde gelmişti. 
İktiham, kendisi için zor ve meşakatli bir işe yönelmek, çetin bir işe girişmek demek olup, bu kelimeden türemiş 
olan bütün ifadelerin hepsi de kişinin büyük işlere girişmesi, boyundan büyük işlere kalkışması, zor görevlere 
teşebbüs etmesi ve zorluklara göğüs germesi gibi manalara geldiğinden, biz buna bir kalkışma dedik. Yani 
yapamayacağı bir işin altına girmek, üstesinden gelemeyeceği iddialarda bulunmak 

“Merhaba”, türkçede de kullanılan bir kelimedir.Ve bir ayettir. Genişlik manasına gelen rahıp kökünden gelir. 
Darlık ve sıkıntı olmayan, rahat bir yere geldin. Veya sen yurduna geldin manasında kullanılır. Mescidin veya 
başka yerlerin rahbe si onların geniş yeri demek olup,  buradan gelmiştir.” Merhaba la yok merhaba” deyimi, 
size rahat yüzü yok demektir. Kaostan beslenenler sevdikleri için rahat hareket edebilecekleri toprakları seçer. 
Orada kümeleşir ve böylece ateşe yaklaşırlar. Onlara merhaba yok mottosu, toplumu cehenneme cevirmek 
isteyenlere karşı düstur edilmelidir, muttakiler tarafından. Yani onlara rahat yüzü yok. Onları rahat bırakırsanız, 
o insanlar toplumu cehenneme çevirirler.  

(Sad 38/60) 

	ُراََرقْلا َْسئَِبف َۚاَنلُ هوُُمتْمََّدق ُْمتَْنا ْۜمُكِب ًابَحْرَم َال ُْ۠متَْنا َْلب اُولَاق

Dediler ki : “ Bilakis, size merhaba yoktur. Onu bize siz takdim ettiniz. Artık ne kötü bir 
karar yeridir. 

Birinci grup, buradakileri kışkırtan, uçurumu arttıran,cennet gibi yaşam alanlarını aç gözlülükle cehenneme 
çevirenlerdir. Buradakiler de menfaatleri gereği azmettiricilere uyanlardır.  

“Onu bize siz takdim ettiniz” cümlesi, sanki kötülüğü değerli bir şeymiş gibi sundunuz anlamındadır. 
“ Cehennemi siz bize takdim ettiniz” 
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(Sad 38/61) 

	ِراَّنلا يِف ًافْعِض ًابَاذَعُ هْدَِزف َاذٰھ َاَنل َمََّدق ْنَم َانَّبَر اُولَاق

Dediler ki : “ Rabbimiz, bunu bize kim takdim ettiyse onun ateşe azabı kat kat arttır!” 

Ateşe, kaosa, savaşa yaslanarak ona arka çıkanlar, bunu kötü bir durum gibi değil, olumlu matah bir şeymiş gibi 
takdim ederler. Bu şekilde kitleleri arkalarında sürüklerler. O yüzden cehennemin takdim edilmesinde muazzam 
bir benzetme kullanılmış.  

Cehennemlikler suçu hep başkasına yükler ve onlardan intikam almak için yanıp tutuşurlar. Burada bu ahlakın 
örneğini görmekteyiz. Hemen “ asıl size merhaba yok, ateşi onlara kat kat arttır şeklinde, intikamcı bir bakışa 
sahip cehennemlikler. 

(Sad 38/62) 

	ِۜراَرَْشْالا َنِم ْمُھُُّدَعن اَّنُك ًالاَجِر ىَٰرن َال َاَنل اَم اُولَاقَو

Ve dediler ki : “ Biz niçin, şerlilerden saydığımız kişileri göremiyoruz?” 

Cehennemlikler, dünyada şerli olarak gördükleri insanları aralarında göremediklerini itiraf etmişler. Bir insanın 
şerli olarak lanse edilmesi, o kişinin şerli olduğundan değil, o kişiye bu şekilde bakan ve baktığı yerden 
kaynaklanmaktadır. Zira yanlış yerden bakan, doğruyu göremez.  

Mekkeli müşrikler için Hz. Muhammed ne idi? En şerli insandı. Çünkü kendi o gelir çarklarına , inanç ticaretine 
çomak soktuğu için.  
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(Sad 38/63) 

	ُراَصَْبْالا ُمُھْنَع ْتَغاَز َْما ا¡یِرْخِس ْمُھَانْذَخََّتا

Biz onları küçümserdik. Yoksa onları  gözden mi kaçırdık. 

Küçümsemek ve alay, hakiki hüviyeti dışında muhatapıda hafif ve aşağıda görmeyi gösterme gayretidir. Buradaki 
alay ve aşağılama, şerden beslenen ve ona yaslananlarca çıkarlarına karşı çıkan hayırlı insanın, kötü lanse 
edilmesi, olmadıkları gibi gösterilme gayretidir. 

 

 

(Sad 38/64) 

	ِ۟راَّنلا ِلَْھا ُمُصاََخت ٌّقََحل َكِلٰذ َّنِا

Muhakkak ki elbette bu haktır, ateş ehlinin tartışmalarıdır. 

Cehennemlikler arasındaki bu suçlamalar, Rabbimiz tarafından davalaşan iki hasım arasındaki tartışmalara o 
benzetilmiştir. Çünkü bu kişilerin birini, birbirleri aleyhinde talepte bulunması ve yapılan karşılıklı suçlamalar, 
birbirini dava etmiş kişilerin mahkeme salonundaki çekişmelerine ve tartışmalarına benzetilmektedir. 

Suçu şürekli başkasına fatura etme huyu, dünyada edinilen öz eleştiriyi ve gelişmeyi baltalayan bir zaaftır. 
Cehennemliklerde bu zaafın, ahirette Allah’ın huzurunda,  hesap gününde bile gösterdiklerini okumaktayız.  
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(Sad 38/65) 

 ُۚراََّھقْلاُ دِحاَوْلاُ ّٰ� َّالِا ٍھٰلِا ْنِم اَمَو ٌۗرِذْنُم َ۬اَنا آَمَّنِا ُْلق

De ki: "Ben sadece uyarıcıyım. Vahid  ve Kahhar  olan Allah'tan başka bir İlâh yoktur." 

Peki burada neden Vahid ve Kahhar esması yanyana geldi ? Vahid, ismi nüzul sürecinde ilk defa bu ayette geçmiş 
olup, zaatında ortağı olmayan, kesseti çokluğu bulunmayan, böyle bir ihtimal bile olmayan demektir. Eşi, 
parçası, cüzleri olmayan demektir. Allah’ın isimlerinden biridir. Kur’an’da Allah’ın isim ve sıfatları olarak el-
Vahid şeklinde Sad suresi 65, Rad 16, Yusuf 39 ve Zümer 4 olmak üzere dört yerde Kahhar esması ile birlikte 
geliyor.  

Allah’tan başka ilah yoktur demek ne demektir? İnsan zihni tarihler boyunca ilahlar üretmeye meyilli bir 
yapıdadır. Kur’an’ı Kerim’in ilk emri, aklınızda ürettiğiniz, hayalinizdeki o ilahların olmadığını düşünerek 
başlatır. Ve Vahid esması ile aslında Allah’ın o benzettiklerinizden bambaşka , biricik olduğu burada 
vurgulanıyor. O yüzden “la ilahe” demeden “illallahı” demiyor Kur’an’ı Kerim. Çünkü insan sürekli ilahlar, 
putlar, tanrılar üretmeye meyilli zihni bir yapıya sahiptir.  

“Kahhar” ismi nüzul sürecinde ilk defa yine Vahid ismi ile burada geçiyor. Allah’ın sıfatı olarak iki yerde geçer. 
Enam suresi 18 ve 61 de “kahir”. Kahır, hem boyun eğdirme hem zelil kılma demektir. Ayrı ayrı her iki manada 
da kullanılır. Allah’ın Kahhar oluşu, kulları üzerinde mutlak otorite sahibi oluşu demektir. Onları kahru perişan 
etmek değildir. Türkcemizdeki bu kullanımın yanlış anlaşılması sonucu oluyor. Onlara mutlak bir otorite gücü 
uygulama demektir. Ayrı ayrı her iki manada da kullanılmaktadır.  Yani hem boyun eğdirme hem zelil kılma 
manasında Kur’an’da kullanılmış.  

Kur’an’ı Kerim’de peygamberlerin vasıflarından en önemlisi bu ayette okuduğumuz “uyarıcı” olmasadır. 
Buradaki “ innema” sadece ile gelmesi önemli bir nükteye sahip. Zira Resul’ün ve onun izinden gidenlerin 
“ sadece ve sadece uyarma görevleri vardır. Onlar zorlayıcı ve hesap sorucu olamazlar.” 

Dinden döneni öldürmek veya dindar birini din veya inançlarla ilgili uyarı dışında haddi aşarak zorlamak bir 
anlamda Vahid ve Kahhar olan Allah’a şirk koşmaktır, kendini ilah makamında görmektir. Zira hesap sormak ve 
cezasını vermek sadece ve sadece Vahid ve Kahhar olan ilahın hakkıdır.İnsanlara inanç dayatan kendini Rabb 
eden ve onları kahru perişan etmeye çalışan Firavun tipik bir örnektir. Aynı zamanda Mekkeli müşriklerde putlara 
tapılmaması sonucunda Müslümanlara sıkıntıları yaşatmışlardır.  

Bir olanı bir bilmek ve herkesin O’nun ilkeleri karşısında denk olduğuna inanmak, yaşam alanlarını adn 
cennetlerine çevirirken, haklara girildiği , kötülüğün bir yaşam tarzı gibi takdim edildiği, lanse edildiği yerler 
cehennemin şubeleri olmaktan kurtulamayacaktır. 
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(Sad 38/66) 

	ُراََّفغْلا ُزیَ۪زعْلا اَمَُھنَْیب اَمَو ِضَْرْالاَو ِتاَوٰمَّسلا ُّبَر
 

Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi, Azîz'dir (yüce ve üstün), Gaffar'dır (çok 
mağfiret eden). 

Aziz, mağlubiyete mani olan üstünlük ve izzet manasında, Gaffar ise sürekli bağışlayan demektir.  Gökler 
yer ve mahlukatın tamamının tek sahimi, efendisi, terbiye edicisi, ıslah edicisi alemlerin Rabbi’dir. Siz 
kendinizi, ıslah edici, terbiye edici gördüğünüz anda alemlerin Rabbi’nin makamında kendinizi görmüş 
olursunuz. O yüzden din ile de olsa, dünyanın en önemli ideolojisi, en sağlam yorumuda olsa, onun 
üzerinden insanları terbiye etme, onun üzerinden insanlara bir zorbalık yapmak değildir. Sadece uyarırız.  

Aziz ve Gaffar Rab olduğu hatırlatılmış. İnsanları cezalandırma yetkisi nasıl ki Allah’ta ise, mutlak 
bağışlayacak olan da sadece ve sadece Gaffar olan Allah’tır. Bizim bağışlamamız en fazla affetme manasına 
gelir.  

 
 

 
(Sad 38/67) 

	ٌۙمی۪ظَع اٌَ۬ؤَبن َوُھ ُْلق

De ki: "O azim haberdir. 

Arapça da “habir”, haber demektir. “nebe” ise önemli, çok kritik haber manasına gelmektedir.  

Habir, önemli veya önemsizde olabilir. Fakat nebe sadece önemli haberdir. O yüzden habir nebeyi de 
kapsayabilir. Nebeyi getirene “muhbir-I sadık” denir. Kesin olarak doğru haber veren demektir. Nebe’nin Azim 
ile birlikte kulanılması, kesin olacak olan, insanın hayatını, öncelediklerini ve ötelediklerini etkileyen azametli 
mahiyete dikkat çekmek içindir. Vahiyle insanları haberdar edene de Nebi denir. Kur’an’I Kerim, geleceğe ve 
geçmişe dair hayatı haber ve kıssalar ihtiva eder. Yukarıda sayılan anlatımlar bireysel ve toplumsal önemli 
tespitler barındırmaktadır. Bu bakımdan insanların menfaatine aykırı bu pasaja “ nebeun azim-azametli haber” 
denmektedir. 
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(Sad 38/68) 

	َنوُضِرْعُمُ ھْنَع ُْمتَْنا

Siz O'ndan yüz çevirenlersiniz. 

Buradaki “ mu’ridun” kelimesi, yüz çevirmek, derinlerden yüz çevirmek, itibar etmemek, önem vermemek 
manasına gelmektedir. Hayati önemi olan habere itibar etmemenin cezasını haberi getiren kesemez, veremez. 
Vermesine de gerek yoktur zaten. Zira bu azametli habere uyulmamasının sonucunu önce birey sonra toplum 
zaten zaman içerisinde çekecektir. O yüzden sizin onların üstünde bir kalıcı etki yapmanıza, onları zorlamanıza  
gerek yok, ihtiyaç yok. Habere uymayanlar zaten zararını hayat içerisinde kendileri çekecektir. O yüzden biz 
sadece uyarıcıyız.  

 

(Sad 38/69) 

	َنوُمَِصتَْخی ْذِا ىٰٓلَْعْالا َِالَمْلاِب ٍمْلِع ْنِم َيِل َناَك اَم

Meleil Al'â'da tartışırlarken benim bir ilmim yoktu. 

67,68,69 ve 70 tek bir cümle. Yani bu dört ayetin tamamını söyle. “O azim haberdir. Siz O'ndan yüz 
çevirmektesiniz. Meleil Al'â'da tartışırlarken benim bir ilmim yoktu. Benim sadece apaçık bir nezir olduğum bana 
vahyolunuyor.”diye tek bir cümle olarak Allah Resulü’ne bu söyletiliyor.  

O zaman muhatapların yüce konseyde olan tartışmalarla ilgili soruları olmuş olabilir. Veya vahyin kaynağı ile 
ilgili endişeleri olmuş olabilir. Allah Resulü’ne ben bu vahyin kaynağı ile ilgili nokta da herhangi bir ilgisinin 
olmadığı itiraf ettiriliyor. Sadece kendisinin bir nezir olduğu ordan vahyedilmiş.  

Şimdi ilk önce “ilim” kelimesine bakalım. “ilim”; bilinenden gizlilik ve kapalılığı kaldırmaktır. Cürcani’ye göre 
ilim, gerçeğe ve vakaya uygun düşen inanç, bilgi ve kanaattir. Bir şeyi olduğu gibi idrak etmektir. Yani benim 
meleiala daki tartışmaları idrak edebilecek bir bilgim yok. Burada Resule detaylı bir bilginin henüz ulaşmadığı 
haber veriliyor.  

Peki “mele” ne demektir. “ melei-a’la”; iki kelimeden oluşan bir kalıp. Mele kelimesinin esas anlamı dolu olan 
demektir. Ve zaman içerisinde bir toplumun ileri gelenleri, toplumun erdemlileri içinde mecaz anlamda 
kullanılmıştır. Saffat 8 de bundan bahsetmiştik.  

“melle”, Anadolu da daha çok “molla” ya dönüşmüştür bu zamanla. Toplumlarda bazı kişilere “ melle” 
denmesinin sebebi bilgi, anlayış ve deneyim ile dolu olmasına inanılmasındandır.  
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Tefsirciler mele kelimesinin reisler, ileri gelenler, konsey şeklinde mecaz anlamdan yola çıkarak ayetteki “melei 
a’la “ tamlamasını, içindeki “a’la-yüce” sıfatından dolayı “yüce konsey” olarak değerlendirmiştir. Genel kabule 
göre “ melei a’la”da maksat “ Allah’ın a’la, yüce melekleridir”. Kur’an’da meleklerin derece derece olduğu 
zaten bize Fatır suresinin ilk ayetinde ifade edilmiştir. Şöyle :  

“ Hamd, gökleri ve yeri yarıp ortaya çıkaran Allah’a aittir. Melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlara sahip 
resuller kıldı. Yaratmada dilediğini arttırır. Muhakkak ki Allah, her şeye kadirdir. (Fatır 1)” 

Bu anlamıyla “melek” Allah’ın her tür yönetim, sevk ve idare gücünü temsil eder. Kanat da kadim dönemlerden 
beri güç ve hızın sembolüdür. Bitki de canlıdır, bakteri de canlıdır, insanda canlıdır, hayvanda canlıdır. Fakat 
kendi aralarında o kadar muazzam mahiyet farklılıkları vardır ki aynı bakış açısını melekler içinde düşünebiliriz. 
Meleia’la daki melekler de melektir, demirin, hidrojen atomunun içindeki enerji de, güçte melek 
kategorisindedir.  

Buradaki “meleia’la” bizlere Allah’I, cenneti, cehennemi, ahireti, hesabı, bizi bize anlatan Allah’ın bilgi ile 
doldurduklarıdır. Mahiyeti bize gayptır. Sadece Kur’an’daki hitap zamirlerinin anlamamızda bu mübarek ayetler 
bize ışık tutmaktadır.  Yani O, Rahman’dır, Rahim’dir darken, O’yu Allah’ın kullanmadığını burdan anlıyoruz. 
Meleia’la bize alemlerin Rabbi’ni tanıtmaktadır.  

“Rabbin sana darılmadı,seni terketmedi” ifadesini Allah kurmuyor o cümleyi. Allah kursaydı şöyle kurardı 
cümleyi : “ Ben seni terketmedim, Ben sana darılmadım”. Bu cümleyi Allah’I tanıtan melek kuruyor. Resul’de 
bu cümleyi harf eklemeden, çıkartmadan olduğu gibi bize aktarıyor. Bu yüzden hitap zamirlerini anlamamamızda 
bu meleia’la ayeti bize çok büyük bir ışık tutmaktadır. Buradan gelen bilgi kerim Resul’ün kavline dönüyor 

“ Muhakkak ki o kerim Resul’ün sözüdür” (Tekvir 19) 

Yani meleia’la daki bilgi, Allah’ın onlara emrettiği kelam insan ve beşer seviyesine tenzil edilmiş, idrakine 
indirilmiştir. Ruh kazanan insan Resul’ün görevi, bu mesajı eylem ve söylem ile değiştirmeden aktarmaktır. O 
yüzden Kur’an’ın bir adı da “ruh”tur. İnsanın hayatını değiştiren bilgi demektir.  

 
 

(Sad 38/70) 

	ٌنی۪بُم ٌریَ۪ذن َ۬اَنا آَمََّنا َّٓالِا ََّيلِا ىٰٓحُوی ْنِا

Benim sadece apaçık bir nezir olduğum bana vahyolunuyor. 

Vahyedilme, bilginin sessiz bir şekilde iletilmesi, aktarılması demektir. Allah Resulü’nün buradaki çekişme, 
tartışma konusunda bilgisi yoktur. Ve devam eden ayetlerde burdaki hasım manasındaki “
açıklanacaktır. Birbirine hasım olma derecesine gelen tartışmaların ilmi, o ilmi eksikleri şöyle gideriliyor :  
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(Sad 38/71) 

ّنِا ِةَكِئٰٓلَمْلِل َكُّبَر َلَاق ْذِا 	ٍنی۪ط ْنِم اًرََشب ٌقِلاَخ ي۪
 

 
Rabbin meleklere : “ Muhakkak ki Ben, çamurdan bir beşer yaratacağım.”demişti.  

Rabbimiz meleklere neden böyle bir ifade böyle bir bilgi vermek ihtiyacı duymuş. Neden bunu söylemiş? 
Rabbimiz bu bilgiyi yine melek resuller aracılığı ilemi vermiştir, yoksa bir ortamda oturdukları bir yerde o 
şekildemi vermiş. Haşa arkadaşların bir mecliste oturması gibi olmaz. Biz bu nedenle yine melek resuller aracılığı 
ile emretmesini doğrudan bir ortamda konuşmasından daha muhtemel görüyoruz. Nedeni ise çünkü Kur’an’ı 
Kerim’de Hac suresi 75 nci ayetinde şöyle bir ifade var. 

“ Allah meleklerden de insanlardan da resuller seçer. Muhakkak ki Allah, semidir, basirdir. “(Hac 75) 

Yani Allah’ın meleklerden resuller seçmesi, insanlardan elçiler seçmesi, O’nun hiçbir şeyi duymadığı, görmediği 
manasına gelmiyor. O Semi’dir, Basir’dir. Bu seçim tamamen muhataplarla alakalıdır. 

Rab, çamurdan bir beşer yaratacağını neden meleklere söylemiştir. Zira basit ve aciz yaratılan beşerin eksikliği, 
eşyanın melekutunun ona boyun bükmesi ile  bir nebze tamamlanacaktır da ondan. 

Kur’an’da beşerin yaratılma süreci yedi farklı kavramla ifade edilmiş. Bunun sebebini düşündüğünüz zaman, 
bunların hepsinin farklı süreçlere delalet ettiğini çok net görebiliyoruz.  

Yani bi insan ya sudan yaratılır, ya topraktan yaratılır, ya çamurdan yaratılır. Rabbimizin söylediklerini Nüzul 
sırasına göre farklı farklı bağlamlarda ve farklı sıralamayla düşündüğümüzde, bunlar etvar dediğimiz Kur’an’ı 
Kerim’in birbirinden farklı aşamalarının isimleridir.  

 

Ama bu farklı farklı bağlamlarda ve farklı sıralamayla, nüzul sırasına göre düşündüğümüzde Rabbimiz söylüyorsa. 
Bunlar etvar dediğimiz Kur’an’ı Kerim’in birbirinden farklı aşamalarının isimleridir. 

Bakın  insanın yaratılışında  ilk olarak “min salsalin kel fehhar (ses veren, pişirilmiş balçık türü) Rahman 14), 
bu geliyor.  

Sonra  

“ min tinin lazibin (yapışkan bir balçık türü  ) Saffat 11,  

“ min salsalin min hamein mesnunin (yoğunlaşmış çamur türü) Hicr 26, 

“min sulaletin min tin (konsantre bir balçık türü) Muminun 12, biraz daha içindeki o suyun azalması ve biraz 
daha hammaddeye doğru gidiyor. Karmaşıktan basite doğru bir sıralama var.  
 
“ min tin (çamur türünden) Enam 2, Sad 71 
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“min turabin (toprak türünden) Hac 5 bu ayet Medine’de inmiştir. Sonunda en basit maddeye 
indirgenmiştir. 
 
Bunun da temelinde dünyadaki yaşamın başladığı yer olan, yani toprağında temelinde olan şöyle, Enbiya 
suresinin 30 ncu ayeti “ Her canlı şeyi sudan kıldık” yarattık değil ! ama yarattık diye meallendiriyorlar. Canlı 
şeyi sudan kıldık. Sudan kılınmak başka bir şey, sudan yaratılmak başka bir şey. Nasıl bir fark var? Yaratılan 
her canlıda suyun az yada çok mutlaka olduğunu ifade ediyor. Yani insanın %60 ı su. Her canlının, otun, 
karıncanın her şeyin içerisinde su vardır. Çamuru çamur yapan da sudur. Yarattık diye meallendiriyorlar fakat 
burada “cealna” var, kıldık anlamına gelmektedir. 
 
İçindeki gazlar ile fokur fokur ses çıkaran, bataklık vari, yapış yapış bir ortam. Böyle bir çorbadan aşama aşama 
beşerin özü olan, o ilk canlı hücre yaratılmıştır.Kur’an’da o, öze ilk ata, ilk canlı nefs-i vahide deniyor. Tek 
nefis. Vahid bir manasındadır. Nefis te canlı demektir.Tek canlı. HEPİNİZİ TEK CANLIDAN YARATTIM diyor Allah. 
Bunu da Nisa suresinin ilk ayetinden okuyoruz. 
 
“ Ey insanlar, Rabbinize karşı tahva sahibi olun. O ki, sizi tek bir nefisten  (tek bir hücreden) yarattı.  Ve 
ondan zevcesini yarattı  (tek hücre mitoz bölünme ile iki hücre haline geldi. Böyle böyle çok hücreliler, bitkiler, 
bitkilerden sonra omurgasızlar, sonra omurgalılar olarak bu şekilde bir süreç izliyor) ve ikisinden birçok erkek 
ve dişi üretip yaydı.” (Nisa 1) 
 
Bu ayette Hz. Adem ismi zikredilmediği halde müfessirler yıllarca ayeti Hz. Adem ve Kur’anda hiç ismi 
geçmeyen zevcesi olan Hz. Havva olarak okumuş ve anlatmışlardır. Kur’an’ın bu ayetlerde isim vermemesi 
hikmetsiz değildir. Müfessirler Adem’in yaratılması ile canlılığın oluşması arasındaki ince farkı bazen 
görememiştir. Yani Kur’an’ı Kerim canlılığın oluşmasından bahsediyor, ama müfessirler Adem’in yaratılmasından 
bahsettiğini zannetmişlerdir.  Kur’an’da herşey, tabiat kitabına uygun olarak birdenbire pat diye değil, tedrici 
bir süreç içerisinde yaratıldığı bizlere anlatılıyor. Tedricilik, Allah’ın yaratma sanatıdır. Rabbimiz yaratmayı 
böyle bir ilkeye bağlamıştır. Aşama aşama büyüme yaratılma. Vahiyde öyle. Tam 23 yılda bize inmiştir.  
 
Nuh suresi 14 ncü ayetinde “ Ve O sizi halden hale (etvara) geçirerek yaratmıştır. “ Her bir halkası birbirinden 
farklı olan çok zamanlı ve çok aşamalı süreçlere lügatlarda “etvar” denmektedir. Bu insanın tabii olduğu aşamalı 
yaratılış kanununu ifade eder. İnsan suresi 28 de de tehdil ve tebdilen kelimelerle bu aşamalı yaratmayı beraber 
okumamız gerekiyor.  
 
Nuh suresinde ince bir kullanım var. “ Ve Allah, sizi yerden bir nebat olarak yetiştirdi.” (Nuh 17) 
 
Fakat ayetin orijinalinde misli, gibi, benzeri şeklinde bir ifade olmamasına rağmen meal müellifleri bu kelimeleri 
ekleyerek burada Kur’an’ın  bir benzetme yaptığını düşünmüş ve düşündürmüşlerdir. “ Bir nebat gibi”. Gibi yok 
ki orada. Arapçasında geçmiyor.  “ Nebat olarak. Yetiştirdi” diyor. Bitti. Neyse o. Biz ona benzetme yapamayız.  
Allah topraktan yaratmayı, bitkilerin yerden çıkmasına benzetmiş” gibi bir ifade kullanamazsınız.  
 
Allah ilk beşeri halden hale çevirmek için önce topraktan, o ilk canlıyı sonra canlılığın bitki aşamasından, ki 
burada görüyoruz. Canlılığın bitki aşaması var. Ve ondan sonra da beşer i et ve deri aşamasından geçirerek son 
kemal hali olan insan aşamasına ulaştırmıştır.  
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(Sad 38/72) 

	َنی۪دِجاَسُ َھل اُوَعَقف ي۪حوُر ْنِم ِھی۪ف ُتَْخَفنَوُ ُھتْیَّوَس َاذَِاف
 

Böylece onu sevva ettiğim ve onun içine ruhumdan üflediğim zaman, derhal ona secde 
ederek kapanın! 

“Sevva” seviye demektir. Ayetteki anlamı “ onu belli bir seviyeye ulaştırdıktan sonra Allah ona ruhundan 
üflüyor.”  

“Sevva” eşit, eşdeğer olmak anlamına geliyor. “Seva” kalıbından alınınca düz yapmak, düzeltmek, tesfiye 
etmek, elbisenin kırışıklıklarını düzeltip onu bir kıvama, düzgünlüğe getirmek. Sava kalıbı denk, eşdeğer olmak 
anlamına geliyor. İsteva kalıbı ile geldiği zaman düz hale gelmek, doğrultmak, dik durmaktır. Yani o sürüngenin, 
o hücrenin dik duracak hale gelmesi, sevva edilmesi.  

Özetle, ham olan, tam olmayanı belirli bir seviye ve olgunluğa Rabbimizin çıkarttığından bahsetti sevva 
kelimesiyle.  Sonra ruh üfleme.  

Buradaki “nefahtu” fiili, nefi kökünden gelir. Nefi ise ağızla veya bir aletle hava almaya ve onunla şişmeye 
elverişli olan içi boş bir cisme üflemek, nefes vermek, nefes kazandırmak gibi bir manalara geliyor. Nefes 
kazandırmak manasından dolayı bunu “ can “ olarak anlamışlar. Bu çok sıkıntılı. Çünkü sen nefesi maddi 
olarak düşündün. Maddi olarak düşündüğün zaman Allah’a akciğer, dudak, gırtlak izafe etmiş oluyorsun 
farkında değilsin. Allah ne ile üfledi. O yüzden böyle bir yorum olmaz. Burada gerçek bir nefi, üfleme 
yoktur. Sadece insanlar anlasın diye temsili  bir benzetme yapılmıştır. Zira Allah’a bir akciğer, bir gırtlak 
veya dudak isnat etmek,  “  leyse kemiślihi şey-un (Şura 11)- onun misli gibisi yoktur. “ ayetine ters bir yorum 
olur. O zaman üflemeyi üfleme gibi düşünme. 
 
Peki nasıl düşüneceğiz? Kur’an’da bir örneği var mı? 
 
Zaten bir amacı yerine getirmek için üflemek, her zama Kur’an’da maddi olarak kullanılmamıştır. Mesela 
Tevbe suresi 32 veya Saf suresi 8. Orada şöyle bir ifade var. Onlar Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek 
istiyorlar.” Allah’ın nuru br kandil, bir mum değil  ki üfleyerek söndürelim. Müşrikler nefesleri yettiğince 
eylem ve söylemleriyle insanlığa ışık tutan bilgiyi  karartmaya, söndürmeye, manipüle etmeye, şaibe 
bulaştırmaya çalışıyorların edebi bir kullanımı.  
 
Buradaki “ruh” kelimisi de üflenen ruh manasında Kur’an’ı Kerim’de 21 yerde geçiyor, ruhu-l Kudüs olarak 4 
yerde geçiyor. Ruh kelimesi ile aynı kökten paylaşan kelimeler de 57 yerde geçmiş. İlk geldiği Kadir suresi 
bağlamında hani “ melekler ve ruh inerler de inerler” şeklinde.  
 
Mana, “ruh” hayata anlam ve amaç katan vahyedilen ilahi bilginin adı. İlahi vahyinde sıfatları var, Allah’ın 
sıfatları gibi. Mesela ruh oluşu, Furkan oluşu. O yüzden Rabbimiz ruh kullanımını şura suresi 52 nci ayetinde 
kullanıyor.  
 
“ Ve işte böylece sana emrimizden (neyi yapıp neyi yapmayacağını) . bir ruh vahyettik (Bu emir ve yasaklara 
uyarsan hayatına anlam ve amaç gelecek. Hayatın bir ruh kazancak. Yiyip içip yatan biri olmayacaksın ).Ve 
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sen, kitap nedir ve iman nedir bilmiyordun (Rabbimiz tamamen bilgiye bağlamıştır ruhu )ve lakin O’nu “nur” 
kıldık.( işte vahyin ikinci ismi) Kullarımızdan dileyeni onunla hidayete erdiririz…” (Şura 52) 

Şimdi Hz. Adem’e lafzen aktarılan ruh (ilahi bilgi) nedir? Onuda Bakara suresi 31 de okuyacağız. 

“ Ve Rabbim meleklere: “ Muhakkak ki Ben yeryüzünde bir halife kılacağım.”demişti. Melekler de :” Orada 
fesat çıkaran ve kan döken birisini mi (halife) kılacaksın? Biz Seni, hamd ile teşbih ve Seni takdis 
ediyoruz.”dediler.  (Rabbin de) Muhakkak ki Ben, sizin bilmediklerinizi bilirim.”buyurdu (Bakara 30) 

Şimdi bu soruya bu cevap mıdır? Sen bana diyorsun ki İbrahim Pazar günü nereye gideceksin? Ben de sana diyorum 
ki bilmediklerini bilirim? Ben soruya cevap vermiş oldum mu? 

Yani “ fesat çıkaran, kan döken birini halife kılacaksın sorusunun cevabı, ben sizin bilmedikleinizi bilirim, cevabı 
olmaz.” O zaman Rabbimiz cevaba giriş yapmış, cevabı vermemiş, cevaba başlamıştır. Cevabı aşağıda 
okuyacağız.  

“ Ve Adem’e, isimlerin hepsini öğretti.(Kim öğretti? Allah öğretti. Allah’ın ilahi bilgisi ne idi? Ruh tu. Yani Adem’e 
ruh üfledi. Ruh üflediyi açıyor burada) Sonra onları meleklere arz ederek dedi ki: “ Haydi sadıklardan iseniz 
(Meleklerin sadakatsizliği ne? Ne alakası var?  Şimdi burada oturuyoruz. Ben Saim hocayı alıp dışarı çıkarıyorum 
. Saim hocaya bir takım isimler öğretiyorum. Sonra da getiriyorum . Diyorum ki “ Haydi Gökhan isimleri say. 
Sayamıyorsun. Çünkü sen bilmiyorsun. Zaten melekler diyecekler ki Rabbim biz Senin bildirdiğinden başkasını 
bilmeyiz diyecekler.Kendilerini savunacaklar. Saim hocaya diyorum ki, Haydi dışarda sana öğrettiğim bütün 
isimleri söyle. O da takır takır söylüyor. Burada bir sıkıntı yokki. Bunu mantıksal bir sürece oturtamıyoruz. 
Neden-sonuç ilişkisini kuramıyoruz ilk etapta. Yüzeysel okuyorum. Çünkü buradaki isimlerin ne olduğunu 
bilmiyorum.Adem’e öğretilen ne ? Allah’ın isimleri ise,meleklerde Allah’ın isimlerini biliyor. Nasıl kulluk edecek. 
Seni hamd ile teşbih ediyoruz, takdis ediyoruz (takdis, kuddus sıfatını bilmeden yapılmaz).  bunları isimleri ile 
bana haber verin!” (Bakara 31) 

Sorumuz şuydu? Ayette “ sadıklardan iseniz ifadesi ne demektir? Melekler sadakatsizlik yapabilir mi? Allah, 
meleklere değil de Adem’e esmayı öğretmişken, melekler onu nasıl bilebilir? Zira meleklerin cevabı devam eden 
ayette şöyledir? 

Rabbim “ Sen süphansın Ya Rab! Bizim için senin bize bildirdiğinden başka bir ilmimiz ne mümkün, şüphesiz Sen 
alimsin, hakimsin dediler. (Bakara32) 

Sen süphansın’ı birisi suç işlediği zaman, mesela resullerden olabilir, başka insanlardan olabilir. Kur’an’ı 
Kerim’de “ Rabbim Seni tenzih ederiz. Biz nefsimize zulmettik” Bir suç işlendiğinde bir özür babında bu söylenir.  

Burada meleklerin suç nedir ki “ Sen süphansın” diyorlar. “ Sen süphansın Ya Rab! Bizim için senin bize 
bildirdiğinden başka bir ilmimiz ne mümkün, şüphesiz Sen alimsin, hakimsin diyorlar.” Yanlışmı söylüyorlar, 
doğru söylüyorlar. Allah herşeyi biliyor. Süphan; tenzih etmek, ve bir kusurun, özürü mahiyetinde Kur’an’da 
sürekli söylenir. Melekler zaten bilmediklerini ifade etmişlerdir.Alim ve Hakim olanın Allah olduğunu ifade 
etmişlerdir. Melekler doğru söylemişlerdir.  

Peki neden Allah tarafından meleklere “ sözünüzde sadıksanız”ifadesi kullanılmıştır? Adem’e meleklerin 
secdesine sebep olan bütün isimlerin öğretilmesi ne demektir? Bütün esmanın Adem’e öğretilmesine rağmen, 
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meleklere arz edilme sebebi nedir? Meleklere Sen bütün isimleri öğretmemişsin ki, böyle bir imtihana tabii 
tutup, secde ettiriyorsun. Pasaj şöyle devam eder… 

“ Ey Adem! Bunlara onları isimleriyle haber ver!  (onlar isimleri bilmiyorlar ) Adem onlara isimleriyle onları 
haber verince de buyurdu ki : “ Size göklerin ve yerin gaybını bilirim, sizin açıkladığınızı da, içinizde gizlediğinizi 
de bilirim, dememiş miydim? Dedi.(Bakara 33) (Bakın göklerin ve yerin gaybını bilirim ve sizin içinizde 
sakladıklarınızı ve dışa vurduklarınızı bilirim dedi. Şimdi meleklerin suçu ne ki? Sanki Allah’ım sen birşeyler 
bilmiyorsun,  biz senden birşeyleri saklıyoruz, haşa böyle bir cümlenin sonucunde verilecek bir cevaptır bu. 

Allah’ın bilmediğini savunan varmı? Yok. Ne meleklerden, ne de iblisten. Meleklerin, Adem’e öğretilen bilgileri 
bilmemelerinden doğal bir şey olamaz.  

Kurulan cümle, başı sonu arasında neden-sonuç ilişkisi kurup pasajı mantıksal bir sürece oturtabildik mi ? 
Hayır.Neden bunu oturtmaya çalışıyoruz. Çünkü Sad suresi meleklerin secdesinden devam ettiği için, bu pasajı 
anlayacağız ki Sad suresi 75 den sonraki ayetleri anlayalım.  

“ Ve meleklere: Adem’e secde edin! dediğimiz zaman İblis hariç, hemen secde ettiler. O direndi ve kibirlendi. 
Ve kafirlerden oldu.” (Bakara 34) 

Ve….Sad suresi 73 ne diyor ? 

(Sad 38/73) 

	َۙنُوعَمَْجا ْمُھُّلُكُ ةَكِئٰٓلَمْلاَ دَجََسف

Bunun üzerine meleklerin hepsi birden secde etti. 

Bakın görüyorsunuz. Pasaj yeni burden başlıyor. Şimdi sorularımıza cevaplar arayalım. 

Öncelikle Adem, yüryüzünün haliesi makamına yükseltilmiştir, “cealne” bu. Yaratılma değil, bir halden bir hale 
dönüştürme. Yani beşerden yeryüzü halifesine yükselmedir. 

Size göklerin ve yerin gaybını bilirim, sizin açıkladığınızı da, içinizdeki gizlediğinizi de bilirim” dememişmiydim, 
yani önceden söylenen birşey var. 

Şimdi iç dünyalarında bu makamı bekleyen kim ? Melekler ve İblis. “ :” Yeryüzünde fesat çıkaran ve kan döken 
birisini mi (halife) kılacaksın?” düşüncesini dışa vurmuşlardır. 

Allah geleceği ve içlerinde olanı ve İblisin kibrini bildiğini ifade ederek soruyu cevaplamaya başlamıştır, devam 
eden ayetlerde. Ayette öğretilen esma nedir?  

Esma; yücelik ve üstünlük sıfatlarıdır. Sema da esma ile aynı köktendir. Sema, yücelik ve yükseklik anlamındaki 
“es sumu” kötünden türedilmektedir. Her yüce ve yüksek şeye “ es sema” denir. Gökyüzüne sema denmesinin 
sebebi yeryüzünden yukarıda olmasıdır. Kelimenin kökünden bakıyoruz.   
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Ad ve isim. Mesela Saim hocanın adı var birde esması var. Saim ismidir, esması fakirlere yardım etmesidir, 
merhametli olmasıdır,paylaşmasıdır.Bu onun üstün özellikleridir, üstün sıfatlarıdır.  

Adem’e öğretilen isimler, esma. Onun kendi isimleri , kendi özellikleri, kendi potansiyeli, neleri başarıp neleri 
başaramayacağı bilgisidir. Zira esma, varlığı tanıtan ve tanımlayan üstün sıfatlardır. Melekler, Adem’in üstün 
sıfatlarını bilmemektedir. Neyi biliyorlar? Fesat çıkaran, kan döken bir tür olarak biliyor.  

Mesela bir öğrenciniz var. Zehir gibi ama çok haylaz. Sen onu bir kenara çekiyorsun ve onun potansiyelini ona 
anlatıyorsun. Yani esmasını ona üflüyorsun. Ve o da kendini keşfederek, beşer olmaktan insan olma, üst 
mertebesine çıkıyor. 

Onlara arz edilen gizli aşikar bütün sıfatlar, Allah’ın takdirinin gerekçesidir. Allah yeryüzünde Adem’i neden 
halife kıldığının takdirinin gerekçesi, ondaki üstün potansiyeldir. Melekler hemen kabullenerek secde etmiş 
ancak iblis kendine arz edilen Adem’in esmalarını,  özelliklerini, potansiyelini beğenmeyerek, kendinin yaratılış 
üstünlüklerine, yani ateş sıfatı, ateş esmasını öne sürmüştür. 

“Eğer sadıklardansanız “ ifadesi, Meleklerin, Adem’in fesat çıkaran, kan dökmekten başka bir şey yapamadığını 
iddiasına cevap hükmünde olup, bunun hakikati tam olarak yansıtmaktan uzak olduğunu da “in kuntum sadıkın2 
ifadesi ile Rabbimiz dile getirmiştir. “ O sadece fesat çıkaran, kan döken biri değil, ey melekler. Böyle bir 
iddiada bulunuyorsunuz. Eğer sadıklardansanız bu iddiayı ispatlayın. 

Adem, meleklerin karşısına çıkıp, bakın ben böyle merhametliyim,şöyleyim  böyleyim demiyor. Baın bu olmuş 
bitmiş kısa birsüre  değil. Bir süreç ile oluyor. 

Yani Adem’in önüne çıkan zorlukları aşma şekli, Rabbinden telakki ettiği kelimelerle hatadan dönme esması, 
onun üstünlüğünü meleklere arz etmesidir.  

Adem’in üstün özelliklerini arz etmeyi, olaylar karşısında hatada ısrar etmeyip, dönme, tevbe etme, bağışlama, 
merhamet, paylaşma gibi üstün insani vasıfları esmasını göstermesidir. Böylece Adem, Rabbinden kelimeler 
telakki etti. 

Yani ne yaptı? Rabbi ona üflediği o ruh ile öğrettiklerini, aklına diline getirdi, potansiyelini hatırladı. Rabbinden 
kelimeler aldı değil, telakki etti. Yani zaten Allah ona potansiyelini öğretmişti.Sonra onu hatırlıyor, onu diline 
getiriyor, telakki etmek budur.  

“ Böylece Adem, Rabbinden kelimeleri telakki etti. Bunun üzerine, onun tövbesini kabul buyurdu. Muhakkak ki 
O, Tevvab’tır, Rahim’dir.” (Bakara 37) 

Onu “sevva etti” diyor ya. Yani onu belirli bir seviyeye getirdi. Sonra ruhundan üfledi. Yani sen onu seviyeye 
getirmeden, yani ilk okul öğrencisine üniversite müfredatı yükleyemezsin. Potansiyel olacak.  

Adem’e üflenen ruh, onun bilgilendirilmesidir, onun potansiyelini keşfetmesidir. Bu bilginin içinde esmanın 
da olması, vahyin hem yaratanı hemde yaratılanı bize aktarma mahiyetindedir. Kur’an’ı Kerim yalnızca seni 
sana öğretmez, Kur’an’ı Kerim seni yaratanın esmasını da sana öğretir. Adem’in öğrendiği de bu. Allah’ın Tevvab 
olduğu özelliğini öğreniyor. Rahim olduğu özelliğini de öğreniyor.  

Zira” Men arefe nefsehu” Kim nefsini bilirse diye çeviriyorlar. Bakın bu bilmek değil. “aref” tanımaktır. 
Kim kendini tanırsa, haddini bilir (iblis haddini bilmedi), haddini bilirsede Rabbini bilir.  
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Beşere ilahi bilgiden, ruhtan üfürüldüğü, aktarıldığı andan itibaren yeyüzünün güçleri, yeryüzünün melekleri, 
meleketu ona musahhar kılınmış, secde etmiştir. Beşer ya bu potansiyeli tüm canlılar için yeryüzünü daha 
yaşanılır bir ortam olarak kullanacaktır. Ya da kendine emanet edilenlere ihanet edip, insanlığını ve tabiatın 
güçlerini , dinamiklerini ifsad edecektir.  

Dağların Davud’a musahhar kılınması bundan hemen önce anlatıldı. Rüzgarın Hz. Süleyman’ın emrine verilmesi, 
HZ. Eyüb’ün yaptığı uygulamalarla hastalığa sebep olan etkileri yenmesi aslında Adem ve Ademoğluna, eşyanın 
melekatunun küçük birer örnektir. Ancak insanlar ve insanlığa başkaldıran unsur hariç. İlla iblis. 

 

(Sad 38/74) 

	َنی۪رِفاَكْلا َنِم َناَكَو ََربَْكتْسِا َۜسی۪لْبِا َّٓالِا

İblis hariç ki, o kibirlendi ve örtenlerden oldu. 

İblis nedir? İnsana boyun bükmeyen nedir?  

İblis, hayırsız olan, zarara uğrayan, iflas eden, şaşkınlığa düşen gibi lügat manaları var. İblis kelimesi Kur’an’ı 
Kerim’de 11 yerde geçiyor. Öncelikle iblis, görülmeyen varlıklardan. Bunu Kehf suresinin 50 nci ayeti diyor “ iblis 
cinlerdendir.” Cin zaten görünmeyen demektir. İblis görünmeyen varlıklardandır. İblis ile Şeytan kelimeleri 
mahiyet olarak birbirinden farklıdır. 

İblis’in peygamberde dahil bir insanla konuştuğuna , onu yoldan çıkardığına dair tek bir ayet Kur’an’I Kerim’de 
yoktur. Konuşan hep şeytandır.  

Peki meleklere Adem’e secde edin deniliyor. Meleklerin içinde de iblis var. Melekler görünen varlıklar mı? Hayır. 
O zaman meleklerde cinlerdendir. Yani cin kelimesi bir tür ismi değil bir sıfattır. Meleklerde görünbez, ibliste 
görünmez. O zaman iblisinde meleklerin içinde olması gerek. Çünkü şunu diyebilir di. Rabbim seni meleklere 
secde edin dedin, bana demedin ki? Eğer cini bir tür ismi olarak anlarsak. Cin bir tür ismi değil bir sıfat. 
Görünmeyen, bilinmeyen varlıklar. İblis cinlerdendi. Melekler neydendi? Melekler sanki ins mi. Ünsiyet kurulan 
görülen varlıklar mı? Melekler de cinlerden.  

İblis, ihlaslı kullara hiçbirşey yapamamaktadır. Ama şeytan yapmaktadır. Şeytan peygamberleri bile yoldan 
çıkarıyor. İblis ile şeytanın arasındaki farklara bakın. “ Halbuki iblisin onlar üzerinde hiçbir sultanlığı yoktur.” 
(Sebe 21). “ Ancak içlerinden ihlas ile seçilmiş has kullarımız müstesna” (sad suresi 82) Resul ve Nebiler ihlaslı 
kullar mı? İhlaslı kullar yoksa nasıl Resul , Nebi olacaklar. Bakın Kur’an’I Kerim ne diyor? “ İblis onlara zarar 
veremez, ancak şeytan verebilir.” “ Biz senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki, o bir şeyi temenni 
ettiği zaman şeytan onun arzusu üzerine şüpheler karıştırmasın “ (Hac 52) Bakın iblis değil şeytan karıştırıyor. 
“ Şeytan insanlara apacık bir düşmandır.” (Yasin 60) İblis apacık bir düşmandır diye bir ayet duydunuz mu? Buna 
karşılık iblisin düşman olduğuna dair tek bir ayet yoktur.  

Nasıl ki Karun ve Haman sadece Hz. Musa dönemine ait bir karekter ise, o karekterin taşıdığı sıfatlar günümüzde 
olur fakat karekterin kendisi olmaz. İbliste Kur’an’da sadece ve sadece Adem öncesi anlatımlarda vardır.  
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İbrahim kıssasında iblisi göremezsin, Musa kıssasında onu göremezsin. O zaman Kur’an, görünen kullara insan, 
görünmeyen kullara cin demiştir.  

“ Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyat 56) 

Dikkat ederseniz görünmeyen varlıkların kulluğu, görünen varlıkların kulluğundan önce sıralanmış.  Önce cin 
sonra insan.  Önce melek ve iblisin kulluğu, cinin kulluğu,  sonra yaratılan Adem’in kulluğu. Meleklerde kuldur, 
yani cinlerden, görünmeyenlerdendir. Cin bir tür ismi değil bir sıfattır. Tıpki şeytan gibi. İblis ise tıpkı Adem gibi 
özel bir isimdir.   

Kim kötülüğe hizmet eder, şeytani duygu ve düşünceye boyun eğerse ona kul olmuş demektir. Bakınız Yasin 60 : 
“ Ben size demedim mi şeytana kul olmayın.” Orada neden İblis’e kul olmayın demiyor. Çünkü İblis yaşadı gitti. 
Ama şeytani duygu ve düşüncelere kul olmayın. Her dediğini yapmayın. Onun kulu kölesi olmayın manasında bir 
sıfat olarak kullanılıyor.  

Şimdi cömertlik bir isim mi? Sıfattır. O sıfatı kim gösterirse cömert dersin. Şeytanlık bir sıfattır. O sıfatı kim 
gösterirse şeytan dersin.  

“ Minel cinneti vennas” Nas suresinin sonunda “ görünen ve görünmeyen şeytanlardan Allah’a sığınmamızı 
istiyor. Bu sıfatı kim üstünde gösterirse, o şeytan olur. Yani şeytani duygu düşüncelerin peşinde koşu ona kul 
köle olmayın diyor ‘ Yasin 60.  

Şeytan kulluk edilecek bir ilah değildir. O yüzden şeytanla iblisi tarih boyunca karıştırmışlar, Ehrimen ve Yezdan 
diye iki tane mit oluşturmuşlar. İyilik tanrısı ve kötülük. Tanrısı diye. Sen iblisi kıyamete kadar yaşatırsan, iblis 
ile şeytanı çorba edersen o ilah olur, kötülüğün tanrısı olur.  

Bu halin sürekliliği insanı da şeytanlaştırmıştır. Ya beşer ilahi bilgi olan ruhu kullanıp, kendini doğru tanıyıp, 
tanımlayarak yeryüzünün halifesi olacak yada insana boyun eğmeyen güce şeytansı duygu ve düşüncelere boyun 
eğerek, iblisin düştüğü hataya düşecektir.  

İnsan kendisinde var olan akıl, irade, bellek, dikkat, merak, korku, düşünce gibi zihinsel melekeleri güçleri 
arasında sadece şeytani olanlar üzerinde tam kontrol sahibi değildir.Yani şeytan bazen insanın kontrol edemediği 
bir unsurdur.Kur’an İbliside yoldan çıkaran şeytani duygu ve düşüncelerden bahsederek, şeytanın, kötülüğün bir 
tanrı değil bir düşman olduğunu bize şöyle ifade ediyor (Yasin 60 da) 

İblis şeytani vasıfları üzerinde bulundurarak karakter haline getiren sembol isim iken, Adem ilahi bilgi ile 
meleklere boyun eğdiren ilk adamdır.İblisi şeytanlaştıran vasıflardan biri kibirdir.  

“İblis haric ki o kibirlendi örtenlerden oldu” Bu “istikbar” kelimesi kibir kökünden türeyen bir kelime, sözlükte 
büyüklenme, kendini büyük görme, böbürlenme, başkalarını küçük görerek aşağıda görme anlamına 
geliyor.İblisin içindeki kibri örtmesinden dolayı, örtenlerden oldu diyor. Birde örtenlerin ilki oldu demiyor. Ne 
iblis ilktir ne de sondur.  Kibri örtmesinden dolayı Rab, onu Adem imtihanına tabii tutmuştur. Ilk adamdan 
öncesinde de iblisin içindeki büyüklenme duygusu onun tevazu içinde bir kul olmasına engel olmuştur.  

İblis ilk kafirdir, ilk örtendir yerine kafirlerden, örtenlerden oldu detayı da önemlidir. İblis içindeki kibre 
yenilerek hak ve hakikatleri örten kafirler kervanına katılmış, hak etmediği değeri ve makamı 
kaybetmiş.Şeytanına uyan iblis ne ilktir ne son olacaktır. 
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(Sad 38/75) 

َی َلَاق ََّيَدیِب ُتَْقلَخ اَمِلَ دُجَْست َْنا ََكَعنَم اَم ُسی۪لْبِا آ 	َنی۪لَاعْلا َنِم َتْنُك َْما َتَْربَْكتَْسا ۜ
 

(Allahû Tealâ): De di ki : "Ey iblis! Iki ellerimle hak ettiğim şeye secde etmenden seni men 
eden  nedir? Kibirlendin! Yoksa sen ululardan mı oldun?"  

Demek ki İblisin ululardan olma hedefi var. Mele-I a’la’ya çıkmak istiyor belki. “İki eliyle yaratmada”ki kasıt 
nedir? İki el ile yaratmadaki kastın, beşerin iki güç ile desteklenmesidir. Adem iki güç ile desteklendi. İki el.  

Peki nedir bunlar ?  

Bunlar 72 nci ayette bize ifade edildi buraya gelmeden. “ Böylece onu sevva ettim”  birinci destek ve “ onun 
içine ruhumdan üflediğim zaman” ikinci destek.  

Ne oldu ?  

Ellerden biri basit bir hammadde den toprak, çamur dediğimiz yaratılan beşerin bir seviyeye getirilmesi, bedeni 
ve zihni bir altyapı donanım ve potansiyelle desteklenmesidir. Diğeri ise ilahi bilgi olan ruh ile güçlendirilmesidir. 
Halık ile mahluk yakınlığını da ifade eden bu kullanım Allah’ın esmasını nasıl kendi üzerimize nasıl tecelli 
ettireceğimize de bir göndermedir.  

 

(Sad 38/76) 

ُھْنِم ٌرْیَخ َ۬اَنا َلَاق 	ٍنی۪ط ْنِمُ َھتَْقلَخَو ٍرَان ْنِم يَ۪نتَْقلَخ ۜ

(İblis): Dedi ki : "Ben, ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın."   

İblisleşen kafa hayrı, üstünlüğü ırka, yaratılıştan getirilene, seçilmemiş olanlara bağlar. İblisin ateşten 
yaratılmasında bir emeği, bir hak edilmişliği varmıydı? Yok. Emeğin olmayan, hak edilmişliğin olmayan bir şeyle 
sen nasıl övünüyorsun. Nasıl kendini üstte görüyorsun. Ancak onunla övünerek, üstünlük, hayır kriteri olarak 
sunmak. Annesinden babasından güzel, güçlü, yakışıklı vs şeklinde doğmasına ragmen bu halinde hiç bir etkisi, 
tercihi, çaba ve gayreti olmamasına ragmen bunu diğer insanlardan bir üstünlük kriteri olarak görmek ve 
göstermek iblis kompleksidir. Tevazuya engeldir. Önemli olan nereden geldiğimiz değil ne yaparak neye 
dönüştüğümüzdür. Zira kimse ırkını, ailesini, soyunu seçemez. Müdahil olunmayan bir alanda övgü beklemek 
iblisin düştüğü mantık hatasıdır. Senin ateşle yaratılmanda bir dahlin yok ki, bir de onunla övünüyorsun.  
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(Sad 38/77) 

	ٌۚمی۪جَر َكَّنَِاف اَھْنِم ْجُرْخَاف َلَاق

(Allahû Tealâ): Dedi ki :  "Artık oradan çık! Böylece sen muhakkak ki kovulmuş 
olanlardansın. 

Buradaki “recm” kelimesi, taşıdığı anlama göre özne de olabiliyor, tümleçde. Recm taşlamak demektir.  
Taşlamak söz ile de olur. Mesela “Recmen bil gayb” gaybı taşlamak. Bu deyimde de kullanıldığı gibi. Kendisiyle 
atılan her şeye isim olmuştur. Taş atma veya sözle taşlamanın amacı uzaklaştırmak, kovmaktır. Bize göre 
buradaki recm kelimesi ayetin başındaki “ artık oradan çık” delaleti ile kovulmuş, uzaklaştırılmış anlamındadır. 
Konunun melei a’la dan buraya getirilmesi, yüce bir makama yükselme hedefinden mahrumiyet anlamında, 
oradan çıkması, gözden düşmesi, kovulması, mekânsal değil makamsal bir düşüşü ifade etmesi daha 
muhtemeldir. 

A’raf suresinin 13 ncü ayetinde şeytanın Adem’e secde etmediği için cennetten kovulduğu yazmaktadır. A’raf 
suresinin 20,21,22. ayetlerinde ise Şeytan’ın cennette Adem ve eşini kandırarak yasak meyveyi yemelerini 
sağladığı yazmaktadır. 

13: (Allahû Tealâ): “Öyleyse oradan in! Artık orada senin kibirlenmen olmaz. Hemen oradan çık. Muhakkak ki, 
sen alçaklardansın.” buyurdu. 

20: Derken, şeytan kapalı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi ve “ Rabbiniz size bu 
ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi kalanlardan olursunuz diye yasakladı.”dedi. 

21: Ve ikisine yemin etti: “Muhakkak ki ben, sizin ikinize öğüt edenlerdenim.” 

22: Böylece onları hile ile aldattı. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet 
yapraklarından üzerlerine örtmeye başladılar. Rableri onlara “ Ben size o ağacı yasaklamadım mı ve şeytan size 
apacık bir düşmandır, demedim mi? diye seslendi. 

Sorular :  

1) Allah’ın cennetten kovduğu Şeytan cennete nasıl girmiştir? 

2) Şeytan cennete girerken Allah fark etmemiş midir? 

3) Allah neden Adem ve Havva’ya bir ağacın meyvesini yemeyi yasaklamıştır? 

4) Şeytanın onları kandırdığını bilerek bir meyve yüzünden neden Adem ve Havva’yı dünyaya göndermiştir? 

Hz. Adem’in kovulduğu cennet, girenin çıkmayacağı ahiretteki cennet değil, yeryüzü cennetidir. İlgili ayet 
bu hakikati zaten şöyle dile getirmektedir. “ Ve Rabbin meleklere: “Muhakkak ki Ben yeryüzünde bir halife 
kılacağım.” demişti. (Melekler:) “ Yeryüzünde fesat çıkaran ve kan dökmekte olan birini mi atayacaksın?” 
(Bakara 30) ayetin konusu dünyada kan döken vahşi, ilkel beşerin ruh üflenerek insan makamına atanmasıdır. 
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Allah, meleklere yeryüzünü imar eden bir halife tayin edeceğini söyler. Bunun amacı ilk ademe verilen bilgi ile 
eşyanın melekutunun ona boyun bükmesidir. Cam veya metali işleme bilgisi olmayan birine bunların melekutu 
secde etmeyecek, onun isteklerine boyun bükmeyecektir. Ham maddelere hükmedemeyen, nasıl yeryüzünün 
imarını gerçekleştirecek bir halif olabilir? 

Cennet, Kur’an’da dünyadaki bahçe için de kullanılır. “ Hani o cennet sahipleri, sabah erkenden (fakirler 
gelmeden) cennetin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi.” (Kalem 17) Araplar toprağı görünmeyecek kadar 
sık bitki örtüsüne sahip alanlara cennet demektedirler. Hz. Adem yeryüzü cenneti denen has bir bahçeye halife 
olarak atanmıştır. 

 

(Sad 38/78) 

ّدلا ِمَْوی ىٰلِا ٓيَ۪تنَْعل َكَْیلَع َّنِاَو 	ِنی۪

Ve muhakkak ki dîn gününe kadar lânetim üzerinedir. 

“Lanet” kelimesi yapılmakta olan bir eylemden uzaklaşmak, iyilik ve faydadan mahrum bırakılmak anlamında 
“lan” kelimesinden türemiş bir isim. Eski araplar bu kelimeyi ailenin ve sülalenin bir ferdinin dışlanması 
anlamında kullanıyorlar. Yani iblis melekler ailesinden dışlandı. Sülaleden kovuldu.  

Lanetim üzerine o türkçemizde ki anlamıyla kullanılmamaktadır. Emek ve gayretle ulaşılan o yüce ve dolu 
makamdan dışlanma, uzaklaştırılma, melekler ailesinden kovulup, mahrum bırakılma “lanetim üzerinde olması” 
ile ifade edimiştir. Din gününe kadar lanetim üzerinedir. Din günü, verilenlerin hesabının sorulacağı borçluluk 
günüdür.  

Din gününe kadar lanetim üzerinedir ifadesi, iblisin hesap gününe kadar ölümsüz kalacağı manasına gelmez. 
Firavun’da din gününe kadar kalıyor. Bu onun cehennemlik manasında tescillenmesidir. Zira A’raf 18 de dedi ki 
“ Kınanmış ve mahrum olarak oradan çık, elbette onlardan kim sana tabii olursa mutlaka hepinizi cehenneme 
dolduracağım.” 
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(Sad 38/79) 

	َنُوَثعُْبی ِمَْوی ىٰلِا ي۪ٓنْرِظَْنَاف ِّبَر َلَاق

 (İblis): "Rabbim, öyleyse dirilme gününe kadar beni gözet!" dedi. 

Yanlış meal çevirileri : 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) : İblis, “Ey Rabbim! Öyle ise bana insanların diriltilecekleri güne kadar mühlet 
ver” dedi. 
Elmalılı Hamdi Yazır Meali : İblis: "Ya Rab! O halde insanların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet 
ver." dedi. 
 
Burada İblis’in bana mühlet ver demesi abestir. Zira imtihanda olan tüm kullara Rabbimiz zaten yaşadıkları 
sürece mühlet vererek onları sınamaktadır. Hayatları bitip dirilme gününe kadar kendileri için tanınan imtihan 
süresi devam etmektedir. El-Halim olan Allah’ın vaadi iblisi de kapsar. Çünkü Allah kullarının kazandıkları 
yüzünden hemen onları hesaba çekmez. Bakınız Fatır suresi 45 nci ayet : 

“ Allah, günah işleyen hiçbir varlığı cezalandırmada acele etmez.” Acele etmek acizliği gösterir.Acele edenler, 
cezalandırma fırsatını elinden kaçırma ihtimali olan aciz varlıklardır. 

Sonuç olarak iblisin din gününe kadar lanetim üzerinedir ifadesinin kullanılmasının akabinde, iblisin dirilme 
gününe kadar kovulmanın, dışlanmanın getireceği zarara ve sıkıntıya karşı gözetilme talebinde 
bulunması,mühleti de kapsayan bir kullanımdır. Yani ben birşeyler yapacağım. Sen. Beni gözet artı bana zararlar 
gelebilir. Bana da bu yapacağım işten dolayı bana bir kudret bir güçte ver. Peki zarar nereden gelebilir.Aynı 
zamanda” gözet” ifadesi, el-Halim esması gereği, verilen mühlet ve fırsat sonucu, beni izle, neler yapacağım 
anlamına da gelir. O manada bu 83 ü okuyalım, 
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(Sad 38/80) 

	َۙنی۪رَظْنُمْلا َنِم َكَّنَِاف َلَاق
 

 (Allahû Tealâ) Dedi ki: "Öyleyse muhakkak ki sen, gözetilenlerdensin!” 

Mühmet verilenlerden değil,sen gözetilenlerdensin. Bu ayetteki “gözetilensin” değil de, gözetilenlerdensin 
ifadesi, Allah’ın geçmişten geleceğe böyle bir sünnetinin olduğunu ifade etmek içindir. 

Bu ifadelerden de anlaşılmaktadır ki, İblis ne ilktir, need sondur. Allah’ın mülkünde Allah’ın emaneti ile Allah’a 
isyan eden, dün olduğu gibi bugün de gelecekte de var olmaya devam edecektir. Buna Allah’ın izin vermesi, 
kurallarına verdiği özgür ifade imkanından kaynaklanmaktadır.  

 

(Sad 38/81) 

	ِمُولْعَمْلا ِتْقَوْلا ِمَْوی ىٰلِا

Vakti malum güne kadar. 

Malum vakit hesap günüdür. Burada “malum vakit” ölüm ve dirilmenin ne zaman olacağı değildir. Ne zaman 
öleceğiniz size malum mu? Hayır. Kıyametin ne zaman kopacağı size malummu? Hayır. O zaman buradaki 
“ malum vakit “ eninde sonunda olacağı hakikatle işaret edilmiştir. Yani ölümün, son saatin, hesabın eninde 
sonunda olacağı, herkese malum olacak ölümün, mutlaka olacağını ifade ediyor. 

Bugüne kadar Allah imanlı, imansız, zalim, mazlum tüm kulları gözetmekte, izlemekte. Ne ödül için ne azap için 
acele etmektedir. Zira dönüş Allah’dır.  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
(Sad 38/82) 

	َۙنی۪عَمَْجا ْمُھََّنیِوُْغَال َكِتَّزِعَِبف َلَاق

(İblis) Dedi ki: " Artık Senin izzetine onları topluca mutlaka azdıracağım.” 

İblis neden Allah’ın izzetini iddiasını bulaştırmış. İblis “ Senin izzetine onları azdıracağım” derken, Allah’ın 
izzetini suiistimal ederek, kulların O’na layık olmayacağını ima etmektedir. Senin gibi izzetli, şerefli Rabbe bu 
toprak yaraşır mı? Bu kullar sana layık mı? İblis yine iblisliğini yapıyor. 

Buradaki “ ugviyennehum ecmaine” ifadesi, azmanın topluca olacağı, sürü güdüsüyle hareket eden 
kalabalıklardan etkilenenlerin, iblisin düştüğü hataya düşeceği uyarısını taşıyor. Bir sonraki ayette, ihlaslı ve 
şahsiyetli kulların istisna edilmesi, çoğunluğun hakta olabilceği zannı ve yanılgısına Kuran’i bir reddiyedir. 
Çoğunluğun haklı olduğunu nerden çıkardınız siz.  

Azdıracağım diye meallendirdiğimiz “igva” kelimesi, aşırı derecede sapıklık isteğinin kalbe yerleşmesi demektir. 
Bu kısım A’raf 16 da şöyle açıklanmaktadır : 

“ Artık beni azdırman sebebiyle”. Kim azdırmış şeytanı, iblisi, öyle ifade ediyor. Ayrıca bunu Hicr suresi 39 da 
da duyuyoruz.  Orada iblis “ içime yerleştirdiğin bu sapma yetisi sebebiyle” diyerek çıkarım yaparak, aslında 
irade nimetini azgınlık yapmak sebebi olarak Allah’a yüklüyor. Azan kendisidir. Zira kibirden kendini halis 
kılabilmiş, ihlaslı biri olmadığını cümlelerinden anlıyoruz. İtiraf ediyor.  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
(Sad 38/83) 

	َنیَ۪صلْخُمْلا ُمُھْنِم ََكدَابِع َّالِا

Onlardan Senin muhlis kulların hariç. 

Ben kibirden kendimi halis tutamadım. Muhlis bu, ihlaslı bu. Muhlis ihlaslı demektir. İhlas, saf arı katışıksız 
anlamına gelen el-hulus kelimesinden türetilmiştir. İhlasta birşeyi başka bir şeye karışmasından korumak. Arı, 
saf ve katışıksız hale getirmek için damıtmak anlamına gelmektedir. İşte din fıtrattır dedik ya fıtrata bağladık, 
ondan dolayı. Yani iblis fıtratını koruyamamıştır.  

İblis kendini, ırkını üstün görme, başkalarına tepeden bakma ve kıskançlık gibi şeytani duygu ve düşüncelerden 
kendini halis tutamadığı için azmıştır. 

Sad suresinde Hz. Davud, Hz. Süleyman, Hz. İbrahim ve Hz. İsmail için muhlis kullar oldukları ifade edilip, bu 
ideal durum örneklendirilmiştir. 

Hayatta bela ve musibetleri bir fitne, sınavı geçmek olarak görmek, onlara karşı sabretmek, arınma isteği 
ile kendini eğitip olgunlaştırma, tefekkür ve akıl etme gibi zihinsel donanımlarını güçlendirerek kendini 
yetiştiren herkes muhlis olup, iblisin düştüğü igva dan korunabilir. 

 
 

(Sad 38/84) 

ُّقَحْلَاف َلَاق 	ُۚلُوَقا َّقَحْلاَو ۘ

 (Allahû Tealâ) Dedi ki: "Artık bu Hakk'tır. Ve Ben, hakkı söylerim." 

Buradaki “Hakk” bu senin hak ettiğindir, o manada. Yani şöyle, hak olacak söz, hak edilmiş hüküm, son karar 
manasındadır. Bir sonraki ayette Rabbimiz hak edilen akıbeti şöyle tevsir ediyor : 

 

 

 

 

 



 K u r ’ a n - I  K e r i m  M e a l i  v e  T e f s i r i .                                         S a y f a  | 462 

 

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
(Sad 38/85) 

	َنی۪عَمَْجا ْمُھْنِم ََكعَِبت ْنَّمِمَو َكْنِم َمَّنَھَج َّنvـَلَْمَال

Cehennemi mutlaka senden ve sana tabi olanların hepsiyle dolduracağım. 

“ Cehennemi mutlaka senden ve sana tabi olanların hepsiyle dolduracağım”, işte bu haktır diyor. Bu senin hak 
ettiğindir diyor. 

Ayetteki “ecmain” topluca vurgusu, insanların büyük bir kısmının çoğunluğa uyarak iblisin düştüğü hataya 
düşecekleri Kur’an’I ihbarıdır. 

Kendi ailesini, toplumunu, ırkını, yaratılışını üstün görüp kalabalıkların haklılığına inanan, tek başına olan 
Ademlere tepeden bakanlar yaşadıkları ortamı cehenneme çevireceklerdir.  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
(Sad 38/86) 

ّلََكتُمْلا َنِم َ۬اَنا آَمَو ٍرَْجا ْنِم ِھَْیلَع ْمُُكلvـَْسا آَم ُْلق 	َنی۪فِ

De ki: "Sizden ona karşılık bir ücret istemiyorum. Ve ben külfet yükleyenler değilim.” 

Bize hem sosyolojik hem psikolojik çok önemli bilgiler verdi ve buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Ve 
Ben külfen yükleyenlerden değilim, dedi Rabbimiz.  

Bu “ mutekellif” ifadesi esas olarak ister fiiliyatta ister düşüncede olsun üzerine çok fazla yük alan veya yükleyen 
kimseye denir.  

Külfet genellikle kişinin bilmediği alanlarda, konularda kendini zorlaması demektir. Tekellüfte kendi isteği ile 
külfete girmek, zorluğa girişmek gibi manalara gelmektedir.  

İnsanların çevrelerini ve yakın ortamlarını And cennetlerine çevirip, hayatı cehenneme dönüştürmemeleri için 
gerekli olan reçeteler, formül ayetler, ücret karşılığı alınıp-satılan bir metağ  olamaz. 

Dinden, inançlardan geçinmek, bundan bir çıkar ve üstünlük devşirmenin, iblis kıssasının akabinde aktarılması 
manidar değilmi?  

Din ile ilgili videolara bakıyorum, hepsinde reklam var. Sen bu hizmeti neden yapıyorsun? Boş ver dini. Toplumu 
düzeltmeyi iddia eden, sosyolojik olur, psikolojik olur, insanların faydasına içerikler üreten insanlar neden 
bundan para kazanmanın peşinde. Neden reklam alıyorlar? Mesela ben bir dini video izliyorum, araya saçma 
sapan bir video giriyor. Benim o duygumu, düşüncemi dağıtıyor. Ne gerek var. Senin bu insani değerlerini üç 
kuruşluk reklam parasına satıyorlar. Ama insanlar oradaki reklam gelirlerindeki kuruşların hesabını yaparak 
peşine düşüyor.  

İnanç ve islah amaçlı, toplumun yararına söylemler üreten videolarda eğer reklam görüyorsanız, içerik 
hazırlayanların samimiyetini tekrar düşünün ve tekrar değerlendirin. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
(Sad 38/87) 

	َنیَ۪ملَاعْلِل ٌرْكِذ َّالِا َوُھ ْنِا
 

 Ancak o, âlemlere Zikir'dir. 

Zikir, anma, hatırlama birşeyi  zihinde hazır hale getirme, dile getirme, hatırlatma gibi manalara geliyor. 
Kur’an, bireyi ve toplumu tehlikelere karşı onları uyaran bir zikirdir, bir hatırlatmadır.  

Resul ceza kesemez. Diyor ki: “ Ben sadece bir uyarıcıyım”. Vahid, Kahhar olan Allah tek ilahtır. Bunu zaten sad 
suresinde okuduk. “ Ben sadece bir uyarıcıyım” ne demek? Ben kahredecek bir güce sahip değilim. Böyle bir 
yetkiyede sahip değilim.Eğer sizi dinden dolayı, sizi kahreden, üzerinize otorite uygulayan biri olursam, o ilahın 
makamına göz dikmiş olurum. Ben sadece bir uyarıcıyım. Zaten siz zamanla yaptığınız seçimin cezasını 
göreceksiniz demiş oluyor, devamına baktığınızda…. 

 
 

 
(Sad 38/88) 

	ٍنی۪حَ دَْعبُ َهَاَبن َّنَُملَْعَتلَو
Ve le ta’lemunne nebeehu ba’de hîn(in). 

Ve onun haberini bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz! 

O yüzden ben sadece bir uyarıcıyım. 65 nci ayetle birlikte okursak; 

“ De ki : “ Ben sadece bir uyarıcıyım, Vahid, Kahhar olan Allah’tan başka ilah yoktur”. Bağlantısı bu. Ben sadece 
uyarıcıyım, kahretmem. Vahid tek demektir.Tebliğ etmek bana düşer, hesap sormak Kahhar olan Allah’a. 


