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Ġslamoğlu Tef. Ders. ĠNSAN SURESĠ (01-31) (185-A) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
{{ 184. videodaki Ġnsan suresi giriĢ bölümü;}}  
 
Ġnsan suresi, Kur‟an ın, Mushaf‟ın 76. suresi. Adı mahlukat 

ağacının tohumu, hem de meyvesi olan Ġnsan. Kur‟an da insan diye bir 
surenin olması harika değil mi? Ġnsan. Allah bir sureyi insana ithaf etmiĢ. 
Ne muhteĢem. Buhari de ki rivayet ilk ayetinin tamamıyla anıldığını 
gösteriyor surenin. Hel eta alel'Ġnsani hıyn (1) EmĢac, dehr, Ğafaci, 
ebrar diye de anılmıĢ suremiz. 

 
Suremizin zamanı Mekki mi, Medeni mi olduğu konusunda ihtilaf 

edilmiĢ. Ġbn. Abbas, Ġbn. Ebi Talha, Katade, Mukatil Bin Süleyman Mekki 
dir demiĢler. Mücahit ve diğerleri ise Medeni dir, Medine de nazil oldu 
demiĢler. Delilleri ne peki Medine diyenlerin? 8. ayet. O ayette esiyran 
geçiyor. Esiyr. Bunu savaĢ esiri olarak almıĢlar savaĢ ta Medine de 
yapıldığına göre bu sure de Medenidir demiĢler ki, bizce asla isabetli bir 
görüĢ değil. Orada ki esiyr sadece savaĢ esiri diye niye alınsın, kaldı ki 
savaĢlar sadece Medine de yapılmadı. Mü‟minlerle kafirler arasında 
Mekke de bir savaĢ olmadı ama savaĢ öteden bir var, Mekke de öteden 
beri esiyr olarak ele alınıp köle edilmiĢ bir yığın insan var. Bunlar içinde 
sahabe de var. Dolayısıyla esiyr i Medine‟ye hasretmenin hiçbir tutarlılığı 
yok. Onun için sure Mekki dir Üslubu bunu ele veriyor zaten. Zira 
peygamber Kıyame suresiyle insan suresini birlikte okuyor namazda. 
Demek ki bir arada gelmiĢ olmalılar ki Allah resulü bu iki sureyi birbirine 
arkadaĢ kılıyor. 

 
Suremizin konusu insan. Adından da belli zaten. Ġnsan iradesinin 

belirleyiciliğini ele veriyor. Daha doğrusu bu surenin konusu, insanın 
iradeli bir varlık oluĢu. Ġradesini kullanınca insanın insan oluĢu. BeĢer 
olmaktan insan olmaya terfi etmek için iradeyi kullanmanın Ģart oluĢunu 
iĢliyor bu sure. Ne diyor? 
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Ġnna hedeynahussebiyle imma Ģakiren ve imma kefura. (3) biz 
onu, insanı yola soktuk, yönelttik. Ġsterse Ģükreder, isterse küfreder. Yani 
isterse iman eder, isterse küfreder. Buradan da iradeye vurguyu 
anlıyoruz.  

 
ResulAllah‟ı inĢa eden bir sure. 23 – 28. ayetler arası bunu 

gösteriyor. Yine iradeye atıfla baĢlayan sure aynı iradeye atıfla bitiyor. Ve 
ma teĢâune illâ en yeĢâAllâhu Rabbül'alemiyn (Tekviyr/29) Allah 
dilemedikçe siz dileyemezsiniz ayetinin ne manaya geldiğini bir önceki 
surede izah etmiĢtim. Allah sizin dilemenizi dilemiĢtir manasına. 

 
Bu girizgâhtan sonra BismillahirRahmanirRahıym diyerek insan 

suresine giremiyoruz zira dersimizin vakti burada doldu. ĠnĢaAllah bir 
sonraki derste girizgâh olmaksızın insan suresinin tefsirine gireceğiz. 
Allah ömür verir, nefesimiz yeterse. 

 
Rabbim Hitamuhu misk buyurduğu gibi sonunu misk etsin ve 

inĢaAllah 10 yıldan beri süren bu mübarek projenin Kul e'ûzü 
BirabbinNâs (Nas/1) ile sonuçlandığı günü bizlere göstersin. 

 
 
“Ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. }} 
 
[185. video baĢlıyor] 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
El Hamdu Lillahi Rabbil'Alemiyn Vesselatü Vesselâmü alâ 

Resulüna Muhammedin ve alâ alihi ve ashabihi ve etba‟ıhi ecmaiyn. 
 
RabbiĢrah liy sadriy;  
 
Ve yessirliy emriy;  
 
Vahlül ukdeten min lisaniy; 
 
Yefkahu kavliy; (Tâhâ 25-26-27-28) 
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Rabbim, göğsüme geniĢlik ver, kolaylaĢtır iĢimi, düğümü çöz 

dilimden, ki anlasınlar beni. Amin..! Rabbeneftah bil hayr, vahtim bil 
hayr, Rabbi yessir ve lâ tüassir, Rabbi temmim bil hayr. Rabbim hayr 
ile baĢlat, hayr ile bitirt. Rabbim kolaylaĢtır, güçleĢtirme,  

 
Rabbi edhılniy müdhale sıdkın ve ahricniy muhrace sıdkın 

vec'al liy min ledünke sultanen nasıyra. (Ġsra/80) Rabbim beni girdiğim 
yere sadakatle, doğrulukla, dürüstlükle, güzellikle, hakikatle girdir. Beni 
çıktığım yerden sadakatle, doğrulukla, dürüstlükle çıkar. Ve bana bunu 
baĢarabilecek katından bir güç, bir dirayet, bir idrak, bir irade bahĢet. 
Amin, amin, amin..! 

 
Değerli dostlar bugün dersimiz Ġnsan suresi. Geçen dersimizde 

insan suresinin girizgâhını yapmıĢtık. Sure hakkında genel hatlarıyla kısa 
bir özet vermiĢtik. Onun için bu derste doğrudan surenin tefsirine 
geçiyoruz. 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
Rahman, rahıym olan Allah adına. Özünde merhametli, iĢinde 

merhametli Allah adına. Seven, sonsuz sevginin menbaı olan ve tüm 
yarattıklarına sevgiyle, Ģefkatle muamele eden Allah‟ın adıyla. 

 
1-) Hel eta alel'Ġnsani hıynün mined Dehri lem yekün Ģey'en 

mezkûra; 
 
Dehr'de insanın anılmadığı bir süreç yok muydu? (A. Hulusi) 
 
01 - Filhakîka geldi insan üzerine dehr den bir müddet o anılır bir 

Ģey olmadı. (Elmalı) 
 
 
Hel eta alel'Ġnsani hıynün mined Dehri lem yekün Ģey'en 

mezkûra insan soyu üzerinden, insan türü üzerinden henüz bir Ģey 
olarak anılmaya değer bir Ģey olmadığı uzun, ama çok uzun bir zaman 
geçmedi mi. Ayetin lafzen manası bu. Fakat anlamları çok derin. Kat kat, 
katman katman anlamı var diğer ayetlerin olduğu gibi bu ayetin de. 

 
Bir kez ayet “hel” ile baĢlamıĢsa, soru edatıyla. Bu Arap dilinde 

orijinal bir ifade tarzı. Daha önce Arap belağatında, Kur‟an öncesinde 
sualle, soru ile baĢlamak bilinmeyen bir Ģey. Onun için Arap belağatına 
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Kur‟an ın hediyesi desek yeridir. Arap dilinde soru birkaç edatla gelir. 
“Hel” edatıyla, hemzeyi istifhamiye denilen, soru hemzesiyle, Yine keyfe, 
kem gibi farklı soru edatlarıyla gelir. Fakat burada “Hel” kullanılmıĢ. Bu; 
istifham-ı takriri denilen bir soru türü. Yani muhataptan onaylaması 
istenen bir soru türü.Hel eta alel'Ġnsan insan üzerine böyle bir zaman 
gelmedi mi, gelip geçmedi mi. Burada bizden istenen cevap „ad eta 
alel‟insan. Elbette insan üzerinden anılmaya değer bir Ģey olmadığı çok 
uzun bir süre gelip geçti cevabını ister. Veyahutta “Hel” i kad terine de 
okuyarak kad eta alel'Ġnsani hıynün mined Dehri lem yekün Ģey'en 
mezkûra Ģeklinde anlamamız için sorulur. Yani insan üzerinden, henüz 
bir Ģey olarak anılmaya değer bulunmayan uzun ama çok uzun bir 
zaman geldi ve geçti Ģeklinde anlamamız için böyle baĢlamıĢ. 

 
Ġns; görünen varlık demektir. Aslında ünsiyetten geldiğini söyleyen 

dilcilere göre iliĢki kuran, yakınlık kuran, irtibat kuran varlık. VahĢ in zıddı 
bu manada. Ġnsan, Ġns ise cin in zıddı. Cin görünmeyen varlık, ins 
görünen varlık. Cin dokunulamayan varlık ins dokunulabilen varlık. Cin 
özgül ağırlığı olmayan varlık, ins özgül ağırlığı olan varlık. Cin uzak 
varlık, ins yakın varlık. Cin bilinmeyen, bilinmediği için de bir parça 
korkulan, havf duyulan varlık. Bilinmeyene karĢı insanın zaafı olarak. Ġns 
ise bilinen, bilindiği içinde korku duyulmayan varlık. Dolayısıyla iki mana 
burada birleĢti. VahĢ aslında korku duyulan varlıklara da vahĢi deriz. 
Çünkü vahĢi hayvanlar bizi korkutur. VahĢi tabiat bizi korkutur. VahĢi 
gece bizi korkutur. Korkuttuğu için biraz da vahĢ, vahĢi kelimesini 
kullanırız. Bu manada ünsiyetin zıddı olan vahĢ korkuyla da irtibatlı.  

 
Demek ki insan yakın, ünsiyet kurulan, vahĢeti atmıĢ olan, artık 

vahĢiyetten çıkmıĢ, insiyete girmiĢ olan varlık demektir ki vahĢet dönemi 
insanın beĢerlikti. BeĢerlikten çıktığında insanlığa girmiĢ olur. Ġnsan 
beĢerken iki Ģeyden müteĢekkildi. 1 – beden, 2 – can. Yani o zaman 
diğer canlılarla eĢitti. Ama rabbimiz tüm canlılar içinden en geliĢmiĢi olan, 
kendi taktiri ile en muttakisi bulunan, en geliĢmiĢi bulunan insana 
ruhundan üfledi. O zaman insan akıl sahibi, irade sahibi, meleke sahibi, 
öğrenebilen alleme AdemelEsmâe küllehâ. (Bakara/31) Ademe 
isimlerin tamamını öğretti. Talim-ul esma, yani öğrenebilen, eĢyaya isim 
koyabilen, öğretebilen, anlamlandırabilen bir varlık oldu, iĢte o zaman 
meleklerin kendisine itaat ettiği bir varlık oldu.. 

 
Ne buyuruyordu Rabbimiz yanlıĢ hatırlamıyorsam Tâhâ suresinde 

Ne zaman ona ruhumdan üfledim feka'u lehu sacidiyn. (Hicr/29) iĢte o 
zaman siz de ona secdeye kapanın. Yani ruhumdan üflediğim insana, 
beĢerlikten insan olmaya yükselmiĢ olan bu varlığa itaat edin, onun 



emrine amade olun, ona boyun eğin, ona musahhar olun. Yani sizi onun 
emrine verdim, siz de onun emrine girin. Dolayısıyla el insan bu. 

 
Ġnsan iradei hilafet görevi olarak aldı. Onun için hilafet iradedir 

diyenler doğru söylemiĢler. Hayır veya Ģerri, iyi veya kötüyü, batıl veya 
hakkı, doğru veya yanlıĢı seçme kabiliyeti kazandığında insan oldu. 
Ġnsan olduğunda meleklerin itaatine muhatap oldu. ĠĢte insan olmadan 
evvel çok uzun bir zaman geçtiğini söylüyor bu ayet. Ed Dehr; çok uzun 
bir zaman. 

 
Dehr‟e farklı farklı anlamlar vermiĢler müfessirlerimiz. Ama hiç 

Ģüphe yok ki bütün verilen anlamlar aynı kapıya çıkıyor; Uzun zamanlar. 
Hani Ahkab geçiyordu ya Kur‟an da o da aslında insanın üzerinden uzun 
zaman geçtiğini ifade ediyor.  

 
Bu uzun zaman içerisinde insan beĢer iken halden hale girdi. Bir 

kez biz biliyoruz ki inan kökeni diğer tüm canlılar gibi su. Çünkü Kur‟an 
bu konuda açık konuĢuyor ve ce'alna minelMai külle Ģey'in hayy. 
(Enbiya/30) biz her bir canlıyı sudan kıldık. Ayrıca yine bu ibarenin içinde 
olduğu bir baĢka ayette sudan kılındığı ifade edilenler içinde 4 ayaklılar, 
iki ayaklılar, yürüyenler, sürünenler ve uçanlar sayılır. Demek ki tüm 
canlılar köken olarak sudandır. Kur‟an bunu söylüyor. 

 
Daha sonra insanın geçirdiği aĢamaları, insanın beĢerken geçirdiği 

elementer kökenine atıf olarak zikredilen ayetlerde farklı farklı ibareler 
gelir. Min turabin, topraktan, min Hamein, balçıktan, ama konsantre 
balçık diyebiliriz buna. Min dıynin; çamurdan, yani su katılmıĢ topraktan. 
Min hamein, süzülmüĢ topraktan konsantre hale getirilmiĢ, belki 
çürütülmüĢ, belki organik hale getirilmiĢ, belki içinde organizmalar olan 
demek bu anlama geliyor. ..min hamein mesnun. (Hicr/33) yine bu da 
süzülmüĢ, damıtılmıĢ, arıtılmıĢ, usaresi alınmıĢ. min tıynin lazib. 
(Sâffât/11) Yine bu da deminki gibi bir anlama geliyor. Çok konsantre, 
yani özü ve usaresi alınmıĢ, iyice posası atılarak özü alınmıĢ manasına 
gelir. min salsalin kelfahhar. (Rahman/14) toprağın içine su karıĢmıĢtı, 
Ģimdi toprağın içine ateĢte karıĢtı. PiĢirilmiĢ topraktan. min salsalin 
kelfahhar. 

 
Dolayısıyla bütün bu ibareleri alt alta dizecek olursak aslında 

insanın elementer kökeninin nasıl ilahi takdir gereği bir kemale doğru 
ilerlediğini görüyoruz. Yani tekâmülün Allah‟ın yaratıĢındaki bire sünnet 
olduğunu da görüyoruz. Yoksa terlerin ve göklerin kat kat olduğunu ifade 
eden ve bunların yaratılıĢının 6 günde olduğunu ifade eden, yani 6 
aĢamada olduğunu ifade eden, yine bunların yaratılıĢının, mesela; 



..kâneta retkan yerler ve gökler baĢlangıçta birdi fefetaknahüma 
(Enbiya/30) o ikisini biz ayırdık gibi ayeti kerimelerin tamamını yan yana 
koyduğumuzda, dizdiğimizde Allah‟ın yaratıĢında ki tekâmül kanunu 
ortaya çıkıyor. 

 
Peki tekâmül kanunu deyince hemen aklımıza Darvin‟in gelmesi mi 

gerekiyor. Bir indirgeme operatörü olan, bir insanın insanlığını 
beĢerliğine, beĢerliğini de maddesine indirgeme operatörü olan, tıpkı 
diğer kafadarları gibi, Froyd gibi. Ki o insanı libidoya indirgemiĢti. ġehvet 
güdüsüne indirgemiĢti. Yina Marx insanlık tarihini bölüĢüm ve üleĢime 
indirgemiĢti. Yani kemik kavgasına indirgemiĢti. Bu üçünü ben insanı 
değersizleĢtirme operatörü olarak niteliyorum. 

 
Peki hemen Darvin mi akla gelmeli; Bir kere Ģunu söyleyeyim 

Tekamül; varlığın yasası olan Allah‟ın yaratıĢında ki ilahi bir yasa olan 
tekâmül yasasını anlarken bir yerde tekâmül varsa veya evrim varsa 
orada Allah yok (HaĢa). Bir yerde Allah varsa orada evrim yok veya 
tekâmül yok Ģeklinde ki bir kutuplaĢmanın hiçbir gereği yok. YanlıĢ olan 
budur. Allah‟ın yaratıĢında ki hikmetleri Kur‟an bize açıkça vermiĢtir. Ve 
bu ayette zaten ona delalet eder. Onun için Kur‟an ın tekamüle iliĢkin 
söylediği Ģeylerin bir indirgeme ve değersizleĢtirme operatörü olan 
Darvin‟in amacıyla hiçbir alakası olmasa gerek.  

 
Zaten hiçbir Ģey değil demiyor Ayeti kerime bakınız lem yekün 

Ģey'en mezkûra anılmaya değer olmadığı bir dönem, anılmaya değer. 
Yoksa hiçbir Ģey değil. Bir Ģey, Ama anılmaya değer olmayan bir Ģey. 
Onun için bu ikisi arasında ki farkı iyi keĢfetmek lazım. 

 
[Ek bilgi; HZ. ADEM ĠLE ĠLK ĠNSAN OLAN ADEM AYNI DEĞĠL 
Bugünkü insan türü olan Homo sapiens sapiens‟in ilk ferdi olan ilk 

insan Adem‟in yaratılıĢı, Doğum tarihi MÖ:3761 veya 3100 olarak 
belirlenen peygamber Adem‟den çok çok öncelere gitmektedir. Homo 
sapiens sapiens tarih sahnesine ilk defa 100.000 veya 200.000 yıl önce 
doğu Afrika, Ortadoğu ve Asya da çıkmıĢtır. Daha sonra bazı kolları 
buralardan sıra ile Batı Afrikaya (100.000 – 50.000 yıl önce) Orta ve 
doğu Avrupaya, (50.000 – 40.000 yıl önce) daha sonra batı Avrupa, 
güney ve orta Amerika ile Okyanusya‟ya (40.000 – 35.000) yıl önce ve 
son olarak Kuzey Amerika‟ya (20.000 – 15.000 yıl önce) göç etmiĢler, 
veya orada yaratılmıĢlardır. 

Tekrar etmek gerekirse Ġlk insan Adem‟in ve ilk ademoğullarının 
dünyada ki  biyolojik yaratılıĢları en azından 100.000 seneden fazladır. O 
zaman MÖ.3.761 veya 3.100 yılında yaratılmıĢ olan peygamber Adem, 
ilk insan Adem olamaz. Ġlk insan ve ilk peygamber, Adem ile Peygamber 
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Adem bu iki insan arasında geçen zaman diliminde dünyanın çeĢitli 
yerlerindeki baĢka kavimlere de pek çok peygamberler gönderilmiĢ 
olması gerekir. 
 *********************************************************  

Eldeki mevcut bilgiler dini taassuptan arındırılarak akıl ve mantığın 
süzgecinden geçirildiğinde iki farklı Adem'den söz edildiği açıkça 
anlaĢılmaktadır.  Bu bölümde peygamber Adem hakkında görüĢlerimizi 
ortaya koymaya çalıĢacağız. 

Peygamber Adem'in doğumunu zaman ve mekan koordinatlarına 
yerleĢtirdiğimizde onun MÖ.3.100 - 3.000 yıllarında Sümer ülkesinde 
yaĢamıĢ bir Sümerli olduğu anlaĢılır. Krallar listesinde isminin yer alması 
Kutsal kitaplarda ve inanç sisteminde peygamber olarak bilinmesi, onun 
Sümer ülkesinde hem siyasi, hem dini bir lider olduğunu ortaya koyar. 

MÖ. 3.100 - 2.900 yılları Mezopotamya'da Ubaid ve Uruk 
dönemlerinden sonraya rastlayan ve Jemdet Nasr denilen yeni ve parlak 
bir dönemin hüküm sürdüğü bir dönemdir. Yazının ve okuma yazmanın 
geliĢmeye baĢlaması da bu dönemde olmuĢtur. 

(Prof. Dr. Mümin Köksoy- Yer bilimlerinin katkısıyla NUH TUFANI 
VE SÜMERLERĠN KÖKENĠ s/42 * s/188-189) 

"ĠNSANSI"LAR ve "ĠNSAN"LAR 
O devirde yeryüzünde bir tekâmül sürecinden geçerek bugünkü 

"insan"a son derece benzeyen; fakat zihnî fonksiyonlar yönünden 
düĢünce, muhakeme gibi insanî vasıflardan yoksun; "homo-saphien" 
olarak adlandırılan, insan bedeninde hayvanlığı yaĢayan topluluklar 
vardı... Ki biz bunlara "insansı" demekteyiz. 

Bunlar, kiĢisel menfaatleri için birbirlerine her türlü zararı 
verebiliyorlar; kan döküp, fesat çıkarıyorlardı! YaĢamları yalnızca 
hayvansal düzeyde olup, yeme-içme, çiftleĢme, olabildiğince her Ģeye 
sahip olma gibi son derece sınırlı bir Ģekilde devam ediyordu. 

Elbette o zaman yeryüzünde en bilinçli varlıklar olan "CĠN"ler de 
bunlar üzerinde istedikleri gibi tasarrufta bulunabiliyorlardı. 

Melekler de kendi kapasiteleri ve gördükleri örnekler kadarıyla, 
"Halife" olacak "insan"ı, o an'a kadar yaĢam süregelmekte olan 
"insansı"lar gibi değerlendirerek; yeryüzünde kan dökücü, fesat çıkarıcı 
bir varlık zannetmiĢlerdi! 

Oysa, "Âdem" ismiyle iĢaret edilen "ĢekillenmiĢ çamur" yani 
"hücresel beden" sahibi varlığa, yani "insansı"ya, belli bir kıvama -
sevveytu- geldikten sonra Allâh, "ruhundan üfle"miĢ; böylece o, bir 
"mutasyon" geçirmiĢti! Bundan sonra da "insansı"lar arasında ilk "insan" 
olmuĢtu Hz. Âdem! (Ahmed Hulusi- Ġnsan hakkında)] 

 
 

http://www.ahmedhulusi.org/yazi/insanlarveinsansilar.htm#ixzz29MMlU4We
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/cin.htm
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/insanlarveinsansilar.htm


2-) Ġnna halaknel'Ġnsane min nutfetin emĢâc* nebteliyhi 
fece'alnahu Semiy'an Basıyra; 

 
Muhakkak ki biz insanı, bir takım katkılarla (genetik kalıtımla) 

karıĢık bir spermden yarattık da; onu algılayan ve değerlendiren olarak 
meydana getirdik. (A. Hulusi) 

 
02 - Çünkü biz yarattık o insanı bir takım katkılarla mezcedilmiĢ 

(emĢac) bir nutfeden, evire çevire müptela kılmak üzerede onu bir semî' 
basîr yaptık. (Elmalı) 

 
 
Ġnna halaknel'Ġnsane min nutfetin emĢâc Hiç Ģüphe yok ki biz 

yarattık. Burada vurgu Allah‟a, Allah‟ın yaratıĢına. Onun için inna 
Ģeklinde gelmiĢ. Te‟kit edatı ile gelmiĢ ve biz zamiri kullanılmıĢ. Birinci 
çoğul zamiri kullanılmıĢ. Biz yarattık. Kimi? Ġnsan soyunu. Neden 
yarattık? Min nutfetin emĢâc katmerli bir karıĢımdan, katmerli bir hayat 
tohumundan diyebilir miyiz? Evet. Katmerli bir hayat tohumundan insan 
türünü biz yarattık. Türü diye çevirdim; el insan; “Lam”ı tarif cins için. 
Onun için insan türünün tümünü kapsayan bir ibare. Adem‟in de nutfeden 
yaratıldığını ifade etmiyor mu bu ayet? Çünkü tür için geliyor. El insan 
geliyor. Ġnna halaknel‟Ġnsan Adem‟e de insan diyeceksek o zaman bu 
ayetin gösterdiği çok çarpıcı gösterge Adem‟in de diğer insanlar gibi 
nutfeden, yani spermden, hayat tohumundan yaratıldığının delili insan 
suresinin 2. ayetidir. 

 
nebteliyhi Amaç geldi. Niçin yarattık? Adeta burada amaç, adetası 

fazla. Çünkü;  
 
Tebârekelleziy BiyediHĠlMülkü, ve HUve 'alâ külli Ģey'in Kadiyr. 
 
Elleziy halekalmevte velhayâte liyeblüveküm eyyüküm ahsenu 

'amela. (Mülk/1-2) ĠĢte açılımı bu. Mülk suresinin 1 ve 2. ayeti. O hayatı 
ve ölümü yarattı ki hanginiz daha iyi amel iĢleyecek diye sizleri sınamak 
için. Bu ayet küçücük ibareyi açıklıyor. 

 
Nebteliyhi evet, sınava tabi tutmayı diledik, biz sınamak istedik. 

Onun için yarattık fece'alnahu Semiy'an Basıyra Peki sınav yapmamız 
için ne gerekiyordu insana? Ne vermemiz gerekiyordu? Semiy‟; Onun 
iĢiten bir yapıda olması, basıyr; gören bir yapıda olması gerekiyordu. 
ĠĢitmek ve görmek aslında öğrenmeye, öğrenmek akletmeye, akıl da 
iradeye delalet eder. ĠĢitme ve görme öğrenmeye, öğrenmek akla, akıl 
iradeye delalet eder. Onun için biz ona irade verdik zımnen bu manaya, 



biz ona akıl verdik, biz ona seçme gücü verdik. Biz ona irade verdik, biz 
ona öğrenme yeteneği verdik zımni manaları budur.  fece'alnahu 
Semiy'an Basıyra Biz onu iĢitebilecek ve görebilecek bir yetiyle, bir 
yetenekle donattık. 

 
Ġmtihan olmamız için böyle bir yeteneğimizin olması lazım. Yoksa 

imtihan edilemezdik, edilmezdik. Yerler gökler imtihan edilmiyorsa, taĢlar 
topraklar imtihan edilmiyorsa, denizler ağaçlar imtihan edilmiyor da insan 
imtihan ediliyorsa, hayvanlar imtihan edilmiyor da insan imtihan 
ediliyorsa fark bu. Hayvanlarda da göz var, kulak var. Ama burada göz 
ve kulaktan bahsedilmiyor; Semiğ‟an, Basiyra, üzün demiyor, hazan 
demiyor, basar demiyor. ĠĢitme yeteneğine ve görme kabiliyetine atıf 
yapılıyor. Demek ki kulak yetmiyor iĢitmek için. Yoksa kulağı bizim 
kulağımızın 20 katı, 30 katı, 50 katı kadar büyük kulaklı canlılar bizden 
fazla hakikati iĢitirdi.. Demek ki göz yetmiyor hakkı görmek için. Akıl 
gerekiyor, irade gerekiyor, muhakeme gerekiyor, hidayet gerekiyor ve 
göze ıĢık olan iman gerekiyor. Gönül gözünün ıĢığı olan iman gerekiyor. 

 
[Ek bilgi;  RUH “Ġnsan” ismiyle bilinen ölümsüz varlığın ebedî 

yaĢamını sürdürdüğü dalga bedendir. Görüntüsü holografiktir! Beynin 
ürettiği yüklenmiĢ dalgalardan oluĢmuĢtur. Beyin tarafından üretilir ve 
beyin kendindeki tüm düĢünsel verileri dalga olarak “RUH” a yükler. 

Beynin, sinir sistemi aracılığıyla bedende oluĢturduğu biyoelektrik 
enerji kesildiği anda, bedenin mıknatısiyeti de kesildiği için fizik 
bedenden bağımsız olarak yaĢamına devam eder; ki bu durum “ÖLÜM” 
denilen Ģeydir.  

Enerjisini beyinden alan dalga beden (ruh), aynı zamanda beyinle 
karĢılıklı alıĢveriĢ içindedir; ve beyni enerji yönünden  
takviye etmektedir. Aynı, bir otomobil motorunun aküden hem enerji 
temin etmesi, hem de aküyü Ģarj etmesi gibi. Herhangi bir sebeple “ruh”, 
fizik bedenden ayrılır ve uzunca bir süre geri dönmez ise, beyin bu 
enerjiden mahrum kaldığı için durur ve “ölüm” dediğimiz olay meydana 
gelir. 

“Hafıza-bellek” esas olarak bu “dalga” bedendeki bilgi yüküdür. 
Beyin, ihtiyaç duyduğu bilgileri buradan alır. Eğer, beyinde herhangi bir 
fonksiyon yetersizliği olursa, dalga bedendeki bilgileri geri alamadığı için 
“unutma” veya 
“hatırlayamama” dediğimiz olay meydana gelir. 
 Ruhların birbirini çekiĢi veya itiĢi denilen olay ise, ruhları üreten 
beyinlerin, astrolojik etkiler sonucu, eskilerin ateĢ – toprak – hava - su 
diye ayırdıkları dört farklı frekansta üretim yapmalarıdır.“ 

Ruh bedenin” dıĢarıdan görünüĢü aynen bir hologram gibidir. Ruh, 
bedenden iliĢkisinin kesildiği son anki görüntüsü üzeredir. RUH bedende 



yani “dalga bedende” var olan bütün özellikler, beyin tarafından üretildiği 
için, beynimizi ne kadar geniĢ kapasiteli kullanabilirsek, ne kadar çok 
enerji üretebilirsek, o kadar güçlü bir “RUHA” sahip oluruz. “Dünya 
âhiretin tarlasıdır, burada ne ekersen, orada onu biçersin” demelerinin 
sebebi, iĢte budur. 

BEDEN Herkesin gördüğü, “insan” diye bildiği yapının adıdır. 
Görevi, birkaçtır.  

Öncelikle insan bilincinin ve varlığının oluĢmasını sağlar. 
Ġkinci olarak, beden, beynin faaliyet göstermesi için ihtiyaç duyduğu 

biyoelektrik enerjiyi temin eder. Maddi gıdaları yani kimyasal enerjiyi, 
biyoelektrik enerji hâline dönüĢtürerek beynin emrine verir. Beyin de bu 
biyoelektrik enerjiyi dalga enerji hâline dönüĢtürerek değerlendirir.  

Üçüncü olarak bedeni bir bütün hâlinde tutan, hücreleri birbirine 
bağlayan manyetik enerji, beyinden ileri gelmektedir. 

Bedeni meydana getiren hücreler dalga bedene bürülü “insanın” 
bedenden ayrılmasından sonra da yapılarının gereği olan hayatlarına 
devam ederler; ancak birbirlerine bağlayıcı özellik kalktığı için, dağılıp 
çürürler. Ve her hücre, kendi yapısına en yakın olan bir baĢka bileĢime 
dönüĢerek katılır. (Ahmed Hulusi/Ruh-Ġnsan-cin)] 

 
 
3-) Ġnna hedeynahussebiyle imma Ģakiren ve imma kefura; 
 
Muhakkak ki biz ona o yolu (aklını kullanarak iman etme yolunu) 

gösterdik. Ya Ģükredici olur (Rabbini değerlendirir), ya küfür (gerçeği ret) 
edici! (A. Hulusi) 

 
03 - Her halde biz ona yolu gösterdik, ister Ģâkir olsun ister nankör 

kâfir. (Elmalı) 
 
 
Ġnna hedeynahussebiyle imma Ģakiren ve imma kefura yine biz 

yarattığımız gibi yaratıp salmadık çayıra. Ne yaptık ya? Ġnna 
hedeynahussebiyl ona aklı verdik, iradeyi verdik, seçme yeteneğini 
verdik. ĠĢitme ve görme yeteneğini verdik, bununla da yetinmedik. Fıtratı 
verdik yani. Ama ne yaptık? Ekstra rahmetimizle hedeynahussebiyl onu 
doğru yola yönelttik. Yani doğrunun ne olduğunu seçebilecek kabiliyet 
verdik. Doğruyu eğriden ayırabilecek vahy verdik. Peygamberler 
gönderdik veimma Ģakiren ve imma kefura artık sonuç ona ait. Ġster 
Ģükreden biri olur, yani ister iman eden, nimetlere Ģükreden biri olur, ve 
imma kefura, ister nankörlük eden biri olur. Artık ondan sonrası kendine 
ait. Yani verdiğimiz iradeyi, verdiğimiz aklı, verdiğimiz öğrenme 
yeteneğini, verdiğimiz iĢitme ve görme yeteneğini doğru kullanırsa eğer, 

http://download.ahmedhulusi.org/download/pdf/ruhinsancin.pdf


Allah‟ın nimetlerini görür; bu nimetler sahipsiz olmaz der. Sanatını görür, 
sanatkârsız olmaz der. Eserini görür müessirsiz olmaz der. Fiilini görür 
failsiz, öznesiz olmaz der ve beni bulur, beni bilir, beni görür o zaman 
Ģükreder. Eğer bunu fark edemezse küfreder, nankörlük eder. Artık 
kendisine ait. Burada Ģükür ve nankörlük, iman ve küfrü temsil ediyor 
adeta.  

 
Ġmma; Ġm + ma. ġart ve nefy neyin ifadesi değerli dostlar biliyor 

musunuz? Ġmma edatı, iki edatın birleĢmesi. Ġm; Ģart. Ma; nefy. Bu Ģunun 
ifadesi eğer küfretme yeteneği olmasaydı iman etme yeteneği de 
olmazdı. Yani im; eğer 1. si olmasaydı ma; 2.si de olmazdı. Onun için ya 
rabbi neden insanı yaratında ona küfretme yeteneği verdin. Veya onun 
yeteneğini öyle geniĢ tuttun ki küfredebildi, nankörlük edebildi, senden 
baĢka yollara sapabildi diye soracaksanız. Ya rabbi insan gibi muhteĢem 
bir varlığı yarattın peki neden kötü yolu da yarattın. Veya insanın kötüye 
gitmesine izin verdin. Neden insanın cehenneme sürüklenmesine izin 
verdin diye soracak olursanız, iĢte bu. Ġn ve ma edatı bunun cevabı 
nedir? Eğer 1.si olmasaydı 2.si de olmazdı. Eğer kötü olmasaydı iyiyi 
bilmezdi. Batıl olmasaydı hakkı bilmezdi. Küfür olmasaydı Ģükrü 
bilmezdi. Onun için cehennem olmasaydı cennetin değeri olmazdı. ĠĢte 
onun için. Seçmeseydi cenneti bulmazdı. Seçmek için de iki Ģey lazım. 
Tek Ģey seçilmez. ĠĢte bunun için der gibidir. 

 
 
4-) Ġnna a'tedna lilkafiriyne selâsile ve ağlâlen ve se'ıyra; 
 
Muhakkak ki biz hakikat bilgisini inkâr edenler için silsileler (zincirler 

- toplumsal Ģartlanmalar ve değer yargıları), ağlal (boyun bağları - 
bedenselliğin bağları) ve saîr (alevli ateĢ - yanıĢ) hazırladık. (A. Hulusi) 

 
04 - Çünkü biz, kâfirler için, zincirler, tomruklar, bir de Seıyr 

hazırladık. (Elmalı) 
 
 
Ġnna a'tedna lilkafiriyne selâsile ve ağlâlen ve se'ıyra bire baĢka 

okuyuĢ ta selâsilen ve ağlâlen ve se‟ıyra.  
 
(ġöyle parantez içinde bir yukarıya atıf olması zihni intikal için 

gerekli; en sonun da inkarı tercih edenler için zincirler, tasmalar ve 
se‟ıyra; kıĢkırtılmıĢ bir ateĢi hazırladık.) 

 
Selasil; silsilenin çoğulu, zincirler manasına geliyor. Ağlâl; Ğulle, 

tasma, boğaza geçirilen kölelik tasması anlamına geliyor. Ve se‟ıyr; 



aslında kıĢkırtılmıĢ bir ateĢ. Yani aslında kıĢkırtmasa kimse yakmayacak, 
fakat biri onu kıĢkırtmıĢ. Kim ola ki? Ġnsan. Ġnsan kendi ateĢini yakıyor. 
Zımnen ifade bu. Ġnsan kendi cehennemini tutuĢturan bir varlık. 

 
Yine tasmalar ve zincirler ne oluyor? Dünyada iken Allah‟ın verdiği 

akla, o aklı kullanmamıĢ, Allah‟ın verdiği gözü ve kulağı kullanmamıĢ, 
tasma takmıĢtı ya aklına tasma, kalbine zincir vurmuĢtu ya, iĢte onun 
karĢılığı olarak Allah‟ta yarın ebedi hayatta ona tasma, ona zincir 
vuracak. Hani dünyada iken Allah‟a kul olmamıĢ, binlerce tanrı uydurmuĢ 
kul olacak. Zaten bir Allah‟a kul olmayan binlerce eĢyaya kul olur. ĠĢte 
dünyada madem bir Allah‟a eğilmedin, bir Allah‟a kul olmadın, nefsine kul 
oldun, Ģeytana kul oldun, Ģehvetine kul oldun, eĢyaya ve dünyalığa kul 
oldun, Ģimdi gel bakalım. Senin dünyada neye kul olduğunu herkese, 
elâleme, mahĢere göstereyim de gör bakalım dercesine onun boğazına 
tasma, bileğine zincir geçirecek. Onu anlıyoruz buradan. 

 
Se‟ıyr ise derin piĢmanlığı ve yürek yangınını ifade ediyor. Derin 

yürek yangını. Fakat cehennemini kendisinin kıĢkırttığını ifade ediyor. 
yani kıĢkırtılmıĢ bir ateĢ. Aslında kıĢkırtmasaydı ateĢi olmayacaktı. Ama 
kıĢkırttı, maalesef kendi ateĢinde yanacak. 

 
[Ek bilgi; GÜZEL BĠR AÇIKLAMA 
“Yani, biz onlara sadece bilgi ve akıl vermekle kalmayıp aynı 

zamanda kendilerine doğru yolu, Ģükretmenin ve küfretmenin yollarını, 
bunlardan hangisini dilerse o yolu izlemesi için açık açık gösterdik. 
Sorumluluğu kendilerine aittir.  

Beled Suresi'nde "Biz ona eğri ve doğru iki yolu da açıklamadık 
mı?" denilerek aynı konuya değinilmektedir. (ġems Suresi'nde ise, "O 
zata yemin olsun ki bütün zahirî ve batınî kuvvetler onun üzerine kaimdir 
ve kötülük ve iyilik yollarının ikisini de bildirmiĢtir.)  

Bu izahlar ve Allah (c.c) 'ın insanın hidayeti için ne gibi vasıtalarla 
insanı yarattığının izah edildiği diğer Kur'an ayetlerinin tefsirleri de göz 
önünde tutularak üzerinde düĢünüldüğünde bu ayette geçen "yol 
göstermek" ten kastın, belirli bir tek Ģekil olmadığı, sayısız hidayet 
vasıtalarının hepsinin kastedildiği anlaĢılacaktır. Bunların sayısını 
verebilmek mümkün değildir. Bazı misaller aĢağıda verilmektedir. 

a- Her insana akıl ve bilginin yanı sıra ahlâkî duygu da verilmiĢtir. 
onun vasıtasıyla iyiyi ve kötüyü ayırabilecektir. Bazı ameller ve sıfatlar 
kötü sayılmıĢtır. Hatta, insanlar bilfiil bu amellere ve sıfatlara sahip olsa 
da. Ve hatta kimileri heveslerini meĢrulaĢtırmak için çeĢitli felsefî 
metodlara baĢvursa da (eğer aynı kötülüğü baĢkası onlara yapsa 
kıyamet koparırlar, o zaman bu yapmakta oldukları iĢin gerçekten kötü 
olduğunu anlarlar) bu iĢ ve özellikler kötüdür. Yani, salih amel ve 

http://www.enfal.de/tefhim/


özellikleri, kendi cehalet ve ahmaklıkları yüzünden gericilik sayarlarsa da, 
eğer bir insanın salih bir ameli vasıtasıyla kendilerine bir fayda 
dokunacak olsa o zaman bunlara fikrî olarak hürmet etmeye mecbur 
kalırlar. 

b- Her insanın içinde, Allah (c.c) tarafından verilen vicdan (nefs-i 
levvame) denilen bir Ģey vardır. Her hal ve konumda kötülük yaptığı 
zaman onu ikaz eder. ĠĢte bu vidanı, insan ne kadar susturmaya ve yok 
etmeye çalıĢırsa çalıĢsın gene de onu tam manasıyla yok etmeye gücü 
yetmez. Bu dünyada utanmadan kendisinin vicdansız olduğunu ispat 
edebilir deliller ileri sürerek baĢkalarını da ikna edebilir ve kendi kendisini 
kandırmak için sayısız bahaneler de ileri sürebilir, ama bütün bunlara 
rağmen Allah (c.c) 'ın onun fıtratında görevlendirdiği "hesap sorucu" o 
kadar güçlüdür ki insan ne kadar kötü olursa olsun bu hakikati kendi 
nefsinden gizleyemez. Aynı ifade Kıyamet Suresi 15. ayette Ģöyle beyan 
edilmektedir: "Ne kadar mazeret ileri sürerse sürsün, insan kendi nefsini 
çok iyi bilir." 

c- Gerek insanın kendi vücudu ve gerekse etrafında, yerlerde ve 
göklerde bulunan sayısız alametlerden bütün bunların bir yaratıcı 
olmadan mümkün olamayacağı anlaĢılır. Ayrıca birden fazla bir sürü 
tanrının da bu muhteĢem nizamı ayakta tutması mümkün değildir. Aynı 
zamanda objektif (afakî) ve subjektif (enfüsî) bir çok deliller de kıyamet 
ve ahiretin vuku bulacağının iĢaretidir. Eğer insan gözü kapalı bir Ģekilde, 
aklını kullanmadan bu gerçeğe iĢaret eden alametleri kabul etmekten 
kaçınırsa bu onun kendi kusurudur. Çünkü Allah (c.c) , hakikate vasıl 
olmak için her türlü iĢaretleri ve alametleri gözler önüne sermiĢtir. 

d- Ġnsanoğlunun kendi yaĢadığı günlük ve geçmiĢ tarihi 
tecrübelerden hasıl olan ve olmaya devam eden birçok hadiseler bütün 
kainatın üstünde bir kudret sahibinin var olduğunu, O'nun önünde bütün 
kainatın aciz olduğunu, O'nun takdirinin her Ģeyin üzerinde galip ve 
onların O'na muhtaç olduğunu açıkça ispatlamaktadır. Bu gerçekten 
haberler veren deney ve gözlem gibi dıĢtaki alametlerin yanında insanın 
fıtratında da o zatın varlığına deliller mevcuttur. Öyle ki en katı ateist bile 
zor bir durumda kaldığında ancak Allah'a dua için elini açar, en katı 
müĢrik bile böyle bir durumda o sahte tanrıları bırakarak yalnızca Allah'a 
nida eder. 

e- Ġnsan aklı ve fıtratı, bir suçun cezasının ve iyi bir iĢin de 
mükafatının olmasını gerekli görür. Buna dayanarak dünyadaki her 
toplumda bir adalet sistemi mevcuttur. Ġyi bir iĢe karĢılık muhtelif 
mükafatlar verilir. Bütün bunlar Ģunu açıkça göstermektedir ki ahlâk ile 
hukuksal mükafat arasında hiç kimsenin inkar edemeyeceği bir bağlantı 
vardır. ġu da bir gerçek ki dünyadaki sayısız suçların cezası değil tam 
olarak, kısmen dahi ifa edilememektedir. Hatta bu cezadan bile paçayı 
kurtarabilmek çeĢitli yollarla mümkündür. Ayrıca, bu dünyada doğru ve 



güzel amellerin de karĢılığı alınamaz. Onun için ahiretin adaletini kabul 
etmekten baĢka çare yoktur. Ancak bir ahmak ve inatçı kiĢi adalet fikrinin 
zerresinin bile olmadığı bir dünyada doğmuĢ bulunduğunu düĢünür. O 
zaman ona insanlarda bulunan adalet düĢüncesinin nereden gelmiĢ 
olabileceğini sormak lazımdır. 

f- Bütün bu vasıtalar insanın hidayeti bulmasına yardım etmesi için 
Allah tarafından yaratılmıĢtır. Ayrıca Allah-u Teâlâ, onlara apaçık doğru 
yolu göstermek için peygamberler ve kitaplar göndermiĢ ve açık açık 
Ģükretmenin ve küfür ve dalaletin yolunu ve bu iki yoldan birini takip 
edenlerin neticelerinin ne olacağını bildirmiĢtir. Peygamberlerin ve 
kitapların getirdiği talimatlar açık ve dolaylı bir Ģekilde sayısız biçimde 
dünyada her tarafa yayılmıĢtır. Yani hiçbir topluluk Allah ve ahiret 
düĢüncesinden veya iyi ile kötü arasındaki ayrımdan ve onun ileri 
sürdüğü ahlâki yöntemler ve kanunî emirlerden habersiz değildir. 
Ġnsanlar bilse de bilmese de, bu bilgilerin kaynağı peygamberler ve 
onların getirdiği kitaplardır. Bugün bile, peygamberlerden bihaber olanlar, 
aslında onların talimatlarına uymaktadırlar.” (Tefhimu‟l Kur‟an- Ebu‟l 
Al‟a Mevdudi)] 

 
 
 
5-) Ġnnel'Ebrare yeĢrebûne min ke'sin kâne mizacuha kâfura; 
 
Muhakkak ki Ebrâr (iyiler), mizacı (özelliği) kâfur (kalbe kuvvet 

veren bir içecek) olan bir kâseden içerler. (A. Hulusi) 
 
05 - Haberiniz olsun ebrar (hayır sahibi, iyi insanlar) öyle dolgun bir 

kadehten içeceklerdir ki mizacı olmuĢtur kâfur. (Elmalı) 
 
 
Ġnnel'Ebrare yeĢrebûne min ke'sin kâne mizacuha kâfura iyilere 

gelince. Ġyiler bir kadehten içecekler. Öyle bir kadehten ki min ke‟sin, 
tarifsiz bir kadeh. Çünkü marife olmaksızın gelmiĢ, nekira gelmiĢ. Onun 
için tarifsiz bir kadeh. Ke‟sin; tarifsiz, dünyada tarifi yapılamaz. kâne 
mizacuha kâfura onun karıĢımı, tatlandırıcısı kâfur dur. Kâfur ile 
tatlandırılmıĢ, karıĢtırılmıĢ bir kadehten içecekler. 

 
Kâfur; hiç Ģüphe yok ki değerli dostlar cennet ve cehennem 

hakkında ki tüm tasvirler, zihnimizin alamayacağı, dünyada ki her hangi 
bir Ģeyle kıyaslayamayacağımız bir hakikattir. Onun içinde mecburen 
insan zihninin sınırlı ve kayıtlı olması itibarıyla bildiğimiz Ģeylerden yola 
çıkarak ahirette ki, ebedi hayatta ki Ģeyler tasvir edilmiĢtir. ĠĢte bu da o 
tasvirlerden biridir. Sakın ha bu manada mecazen demek, yalanın 
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arkadaĢı demek değil, böyle anlaĢılmasın. Bunlar dünyada 
gördüklerimizden fersah fersah ötede Ģeyler. Böyle anlaĢılmalı. Yani 
Kur‟an da altın kap geçiyorsa, cennetteki gümüĢ testiler, altın sürahiler, 
billurdan kadehler ve kupalar geçiyorsa, dünyada ki altın, gümüĢ, billur, 
kristal gelmemeli insanın aklına manasına kullanıyorum. 

 
Kâfur; bir ağaç aslında. Bu ağacın çok özel yerlerinden, üzerinden 

200 sene geçtikten sonra damıtılarak elde edilmiĢ muhteĢem bir karıĢım 
imiĢ bu. Katkı maddesi. Fakat 200 yıl bekledikten sonra ancak kıvamını 
bulan bir katkı maddesi. Değerini varın siz düĢünün. 

 
 
6-) 'Aynen yeĢrebu Biha 'ıbadullahi yufecciruneha tefciyra; 
 
(O kâfur), Allâh kullarının (kendi özlerinden) fıĢkırtıp akıtarak içtiği 

tükenmez bir kaynaktır. (A. Hulusi) 
 
06 - Bir çeĢme, ondan Allahın kulları içer, güzel, yollar açarak 

akıtırlar onu akıtırlar. (Elmalı) 
 
 
'Aynen yeĢrebu Biha 'ıbadullahi yufecciruneha tefciyra bu 

kadehlerin doldurulduğu öyle bir göze var ki, evet, aynen yeĢrebu Biha 
'ıbadullah Allah‟ın has kulları ondan kana kana içerler. ĠĢte o göze çağıl 
çağıl çağlayacak. Çağıl çağıl çağlayan, gürül gürül akan yufecciruneha 
tefciyra bu muhteĢem gözeden Allah‟ın has kulları içecek. Allah‟ın has 
kulları, ibadeti Allah‟a has kılmıĢ kullar. Kulluğu Allah‟a has kılmıĢ kullar. 
Kulluğu baĢkasına vermemiĢ, baĢkasının önünde eğilmemiĢ, kula kul 
olmamıĢ, eĢyaya kul olmamıĢ kullar bu gözeden, bu gözeden içecekler. 
Bu göze mutluluğun gözesi. Mutluluk ırmağı varsa o Allah‟tan çağlar. 
Allah‟tan çağlamayan hiçbir Ģey mutluluk değildir, onlar sahte 
mutluluktur. Onun için eğer siz de bu ırmaktan su içmek istiyorsanız 
Allah‟a dönün, Allah‟a. O Allah‟tadır çünkü. Kesintisiz ve bitimsiz bir göze 
bu. 

 
 
7-) Yufûne Binnezri ve yehafûne yevmen kâne Ģerruhu 

müstetıyra; 
 
(O Ebrâr) ahdlerini tam yerine getirirler ve Ģerri yayılıp giden bir 

günden korkarlar! (A. Hulusi) 
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07 - Adaklarını yerine getirirler ve Ģerri salgın olan bir günden 
korkarlar. (Elmalı) 

 
 
Yufûne Binnezri ve yehafûne yevmen kâne Ģerruhu müstetıyra 

o has kullar ki adanmıĢ olana vefa gösterirler. Yufûne Binnezr; adanmıĢ 
olana vefa gösteriĢrler. Ennezr; adak. Aslında inzar da aynı kökten gelir, 
uyarmak. Demek ki nezrini yerine getirmeyen uyarıyı hak eder. 
korkutulmayı hak eder. 

 
Efendimiz öyle buyuruyor; Adak cimriden ancak mal çıkarmaya 

yarar. Adamak üstümüze vacip değil, ama adayınca onu yerine getirmek 
vacip, yani farz. Çünkü Allah adına adıyorsunuz. Allah adına biri bir Ģey 
adamıĢta yerine getirmemiĢse Allah adına yalan söylemiĢ olur. Allah‟ı 
yalanına Ģahit tutmuĢ olur. Onun için adak mutlaka yerine gelir. Ama 
bizden bu manada adakta efendimiz niye böyle söyledi diye belki 
kafalara takılabilir. Yani adak sahibine bir Ģey kazandırmaz ancak 
cimriden mal çıkarır.  

 
Adak ta bir tür pazarlık kokusu var da ondan. Eğer Allah‟ım bana 

Ģunu verirse ben de Ģunu yapacağım. Vermezse yapmayacaksın. Peki 
vermesi mi hayırlı, vermemesi mi, onu nereden bileceksin. Biz bütünü 
görmüyoruz, parçayı görüyoruz. Bütünü o görüyor. Bütünü gören belki 
vermenin hayırlı olmadığını da görüyor. Yani belki vermesi hakkında 
hayırlı değildir, onun için vermiyor. Onun için Ģükür kurbanı, adak 
kurbanına öncelenir. ġükür öncelenir.  

 
Peki bu manada adak sadece Kurbanda mı akla gelir? hayır, A. 

Ġmran/33. ayetiyle baĢlayan pasajda anlatılan can adama hadisesi nasıl 
bir adaktır. Meryem‟in annesi Hanne nin karnında ki henüz doğmamıĢ 
yavrusu Meryem‟i adaması hadisesi nasıl bir muhteĢem adaktır. ..inniy 
nezertü leKE ma fiy batniy muharreren fetekabbel minniy. (A. 
Ġmran/35) Ya rabbi diyor, karnımda ki yavrumu, henüz doğmamıĢ olan 
yavrumu tüm çevre Ģartlarından, tüm kınamalardan, içinin ve dıĢının her 
türlü bastırmalarından özgür olarak, muharraran, özgür olarak, özgür 
irademle sana adıyorum. Benden kabul et Allah‟ım. 

 
ĠĢte Ġsa‟yı getiren süreç, anne anne de böyle baĢladı. Ġsa‟nın annesi 

Meryem‟in annesi Hanne de böyle baĢladı. Yani bu süreç 3 kuĢakta 
adayıĢ süreci tesadüfi bir süreç değil, tesadüf yok. BaĢarılar tesadüflere 
bağlı değil. Tevafuk var ve Allah var. 

 



ve yehafûne yevmen kâne Ģerruhu müstetıyra ve bir virüs gibi 
yayılan o bir günün Ģerrinden korkarlar Allah‟ın has kulları. Bir virüs gibi 
yayılan gün. Müstetıyr, tayr da buradan gelir, uçan. Sanki bir virüs gibi 
böyle hücrelere nüfuz eden, her tarafa yayılan o korkunç günün 
dehĢetinden ürperirler, korkarlar o Allah‟ın has kulları. 

 
 
8-) Ve yut'ımunetta'ame 'alâ hubbiHĠ miskiynen ve yetiymen ve 

esiyra; 
 
O'nun sevgisi ile yoksulu, yetimi ve ellerine mahkûm olanları 

doyururlar. (A. Hulusi) 
 
08 - Miskîne, yetîme, esire seve seve yemek yedirirler. (Elmalı) 
 
 
Ve yut'ımunetta'ame 'alâ hubbiHĠ miskiynen ve yetiymen ve 

esiyra ve onlar sevmelerine rağmen „alâ hubbiHi. Eğer burada ki zamir 
Allah‟a gidiyorsa Allah‟ı sevdikleri için yoksulu doyururlar, yetimi 
doyururlar, esiri doyururlar. Özgürlüğünü kaybetmiĢ, mahrum kalmıĢ 
imkansız olanı doyururlar.  

 
Veya Oradaki zamir mala gidiyorsa -ki iki tarafı da görüyor- sanki 

kasten yerleĢtirilmiĢ gibi malı seve seve veya sevdiği maldan vererek 
doyururlar. Yani ona ihtiyacı olduğu halde, kendisi aç olduğu halde, kendi 
ihtiyacı olduğu halde muhtaçları doyururlar. 

 
 
9-) Ġnnema nut'ımuküm livechillâhi lâ nuriydu minküm cezaen 

ve lâ Ģükûra; 
 
"Yalnızca Vechullâh adına sizi yediriyoruz... Sizden ne bir karĢılık 

ve ne de bir teĢekkür istemiyoruz." (A. Hulusi) 
 
09 - Size ancak «livechillâh» it'am ediyoruz, sizden ne bir karĢılık 

isteriz ne de bir teĢekkür. (Elmalı) 
 
 
Ġnnema nut'ımuküm livechillâhi lâ nuriydu minküm cezaen ve 

lâ Ģükûra (Bir intikal cümlesi) ve kendi kendilerine derler ki biz sizi 
sadece Allah rızası için livechillah; lafzen Allah‟ın yüzü için manasına 
gelir. Fakat yüz zatı ifade eder, dilde böyledir. Onun için Allah‟ın yüzü için 
diye çevrilmez. Allah‟ın zatı için, yani Allah için sizi doyurduk. 



 
lâ nuriydu minküm cezaen biz sizden bir karĢılık beklemiyoruz, 

istemiyoruz. ve lâ Ģükûra ve teĢekkür de beklemiyoruz. Hem yaparlar 
hem de teĢekkür beklemezler. Neden? 

 
1 – Allah‟ın verdiğini veriyorlar. Aslında veren Allah‟tır. Onun için 

niye teĢekkür bekleyecekler ki. Allah‟ın verdiğini Allah‟ın kuluna verdiler. 
Kendileri de Allah‟ın verdiği değil mi? Allah kendi verdiğine vermiĢ, insan 
da Allah‟ın verdiği değil mi? Onun için kimin teĢekkür beklemeye hakkı 
var? Allah‟ın nimetini Allah‟ın kuluna veriyor. 

 
2 – Allah karĢılığını verecek. Ġnsandan teĢekkür beklese beklemese 

ne olacak, insan teĢekkür etmese etse ne olacak, karĢılığını Allah 
verecek onun için.  

 
3 – Bir Ģey yapmıĢ olmamak için teĢekkür beklemezler. Çünkü 

gerçekte veren Allah‟tır, Allah bir daha verir, daha fazlasını verir. 
Vermeyebilir di, vermedikleri veremezler. Dolayısıyla sana da 
vermeseydi sen de veremezdin. O zaman vermek bizatihi teĢekkürdür. 
Aslında sen teĢekkür etmelisin. Fetekabbel minniy demelisin, yani 
Rabbim benden kabul et. Kabul edince de teĢekkür etmelisin. Ya rabbi, 
lütuf buyurdun, verdiğimi kabul ettin demelisin. Onun için mü‟min hem 
verir hem de teĢekkür eder. Tatlandırıcısı budur, kâfuru budur tabir 
caizse vermenin. 

 
Hani cennette sunulan içeceklerin içinde öyle bir karıĢım varmıĢ ya 

kâfur diye, hemen biraz önceki ayette okuduk. Amellerimizin de içinde 
tatlandırıcılar varmıĢ. Hem verip hem teĢekkür etmek, vermeyi, zekatı, 
infakı, tasadduku tatlandırmak. Yani içine muhteĢem bir karıĢım katmak. 

 
 
10-) Ġnna nehafu min Rabbina yevmen 'abusen kamtariyra; 
 
"Muhakkak ki biz Rabbimizden, gazaplı ve çok çetin bir süreçten 

korkarız" (derler). (A. Hulusi) 
 
10 - Çünkü biz rabbimizden korkarız, bir suratsız kara günden 

(derler). (Elmalı) 
 
 
Ġnna nehafu min Rabbina yevmen 'abusen kamtariyra ve devam 

ederler, onlar derler ki; biz rabbimizden yüzleri asıp, kaĢları çatan bir 



günün azabından dolayı korkarız. Bu günden dolayı rabbimizden 
korkarız.  

 
Aslında burada ki havf o gün rabbimizin bize hesap sormasından 

korkarız. Soracağı hesaptan korkarız. Rabbimizin karĢısına hangi yüzle 
çıkacağımızdan korkarız. Rabbimi bize; Kulum sen nasıl geldin derse 
korkarız gibi bir zımni mana var. 

 
 
11-) Fevekahumullâhu Ģerre zâlikelyevmi ve lakkahüm 

nadreten ve sürura; 
 
Bundan dolayı Allâh, iĢte o sürecin Ģerrinden onları korudu ve 

onlara bir parlaklık ve sürur verdi. (A. Hulusi) 
 
11 - Allah da onları o günün Ģerrinden korur ve kendilerini bir 

parlaklıkla bir sürûra indirir. (Elmalı) 
 
 
Fevekahumullâhu Ģerre zâlikelyevmi ve lakkahüm nadreten ve 

sürura bu yüzden Allah onları bu günün dehĢetinden koruyacak. Ģerre 
zâlikelyevm Ģerrinden koruyacak ve yüzlerini Nûr, yüreklerini sürur ile 
donatacak. ve lakkahüm nadreten ve sürura yüzlerine Nûr koyacak, 
gönüllerine sürur, sevinç koyacak. Rabbimiz koymak isterse koyar. 
Mutluluk ırmağı Allah‟tan çağlar demiĢtik ya, mutluluk ırmağından bir çay 
da sizin yüreğinize akıtmak istese kim mani olur. Onun için Allah has 
kullarının yüzlerine bir nûr, gönüllerine bir sürur ve sevinç koyacak ki, 
bunun tarifi yok, tarifi olmadığı için nadreten, süruren. Yani belirsiz 
gelmiĢ. Belirlilik takısıyla gelmemiĢ. Tarifsiz çünkü. Bu sevincin tarifi yok, 
bu parlaklığın tarifi yok. Yüzden, alından doğan bu güneĢin tarifi yok. 

 
 
12-) Ve cezahüm Bima saberu cenneten ve hariyra; 
 
Onlara sabırlarını cennet ve ipek ile cezalandırdı! (A. Hulusi) 
 
12 - Ve sabırlarına mukabil onlara bir Cennet ve bir harîr verir. 

(Elmalı) 
 
 
Ve cezahüm Bima saberu cenneten ve hariyra ve yine onları 

sabırlarından, sabrettiklerinden dolayı cennetle ödüllendirecek. Hariyr i; 
ipek diye çevirmek mütenasip olmuyor, uyumlu olmuyor. Cennet ve harir; 



zaten cennet insanın istediği her Ģeyin içinde bulunduğu ve güzelliğin 
üretildiği merkez. Ayrıca hariyr ipek, gerçekten “vav” ile gelen iki Ģey için 
mütenasip değil. Aslında hariyr, Hûrr dan gelir; özgür. Yani orada sonsuz 
bir özgürlük verecek. Veyahut ta orada tüm kötü duygulardan, kinden, 
hasetten, tüm Ģehvet duygularından arındıracak, özgür kılacak. Her ikisi 
de geçerli.  

 
Burada aslında ipeğe ipek denmesinin de özgürlükle bir alakası 

var. Çünkü ipeği özgür olanlar giyermiĢ. Ġpek özgürlük giysisi olarak giyilir 
ve bir simge olarak giyilirmiĢ. Onun için burada cennet ve sonsuz bir 
özgürlük vaad ediyor rabbimiz.  

 
Dünyada özgürlük sonsuz değil, asla değil. Çünkü baĢkasının 

özgürlüğünün baĢladığı yere kadardır benim özgürlüğüm. Dünya da biz 
kul olduk, rabbim de cennette hariyr i verdi. Doya doya yaĢayacağımız 
muhteĢem bir özgürlük. 

 
 
13-) Müttekiiyne fiyha 'alel'eraiki, lâ yeravne fiyha ġemsen ve 

lâ zemheriyra; 
 
Onda koltuklar üzerine yaslanırlar... Orada ne güneĢ (sıcağı) 

görürler ve ne de zemherir (dondurucu soğuğu). (Bedensel duyular 
yoktur o yaĢam boyutunda anlamına. A.H.) (A. Hulusi) 

 
13 - Orada erîkeler üzerine dayanmıĢlardır ne GüneĢ görürler 

onlarda ne de zemherîr. (Elmalı) 
 
 
Müttekiiyne fiyha 'alel'eraiki, orada fiyha, divanlara sere serpe 

uzanacaklar eriyke; gelin karyolasına denilir. Yani gelinler ve damatlar 
için hazırlanmıĢ karyolalara uzanır gibi uzanacaklar. Cennet tasvir 
ediliyor dostlar. Cennet tasvir edilince söz biter, nutk durur, zihin tavana 
vurur artık kelimeilerin mecali kalmaz, kelimelerin nabzı durur, söz 
bitmiĢtir sözün bittiği yerden konuĢuluyor.  

 
Fela ta'lemü nefsün ma uhfiye lehüm min kurreti a'yün. 

(Secde/17) ayetinde. Öyle denilmiyor mu. Orada cennetlik bir mü‟mini 
hangi göz kamaĢtırıcı sürprizlerin beklediğini kimse bilemez, kimse 
tahayyül dahi edemez. „adettü li ibadis salihiyn salih kullarım için öyle 
Ģeyler hazırladım ki cennette ma lâ „aynün raed hiçbir göz onu görmedi, 
onun gibisini görmedi. Velâ üzünün semi‟at hiçbir kulak onun gibisini ve 
lâ hatara ala kalbi beĢerin hiçbir insanın aklına öylesi gelmedi. (Hadis) 



Allah resulünün dilinden iĢte secde/17 nin tefsiri. Dolayısıyla nasıl tasvir 
edeceğiz ki güzelliğin merkezini, güzelliğin kaynağını. 

 
lâ yeravne fiyha ġemsen ve lâ zemheriyra orada ne bir güneĢ 

yani ne bir sıcak, yakıcı sıcak, ne de bir dondurucu soğukla 
karĢılaĢacaklar, görecekler. Bunların hiç biri olmayacak. 

 
Sa‟leb demiĢ ki; güneĢ ve ay, zemheriri ay olarak tefsir etmiĢ 2. 

kuĢağın otoritelerinden Sa‟leb. Böyle bakarsak eğer Ģöyle de 
yaklaĢabiliriz. Cennet; ıĢığını güneĢten aydan değil, mü‟minin 
kendisinden alacak. Yani Mü‟min cennetin yıldızı olacak, güneĢi olacak. 
Mü‟minden doğacak cennetin ıĢığı, mü‟min aydınlatacak. Böyle de 
bakabiliriz. 

 
 
14-) Ve dâniyeten 'aleyhim zılaluha ve züllilet kutufuha tezliyla; 
 
Onun gölgeleri üzerlerine yakın, onun devĢirilenleri (marifetleri) ise 

boyun eğdirilmiĢ hâldedir. (A. Hulusi) 
 
14 - Üzerlerine o Cennet gölgeleri sarkmıĢ ve devĢirimleri mebzûl 

mebzûl önlerine konmuĢtur. (Elmalı) 
 
 
Ve dâniyeten 'aleyhim zılaluha ve züllilet kutufuha tezliyla 

cennetin kutlu gölgesi üzerlerine düĢecek de, oranın salkımları emre 
amade kılınacak. Eyvallah..! ve züllilet kutufuhatezliyla oranın meyve 
salkımları cennetlik insanların emrine amade zilletle boyun eğecekler. 
Ben senin emrine amade oldum diyecekler. Zillet bu, burada. Tezliyl, 
cennetin gölgesinde sayesinde sayeban olacaklar. Eskilerin eskimez 
ifadesi. 

 
 
15-) Ve yutafu 'aleyhim Bianiyetin min fıddatin ve ekvabin 

kânet kavâriyra; 
 
GümüĢten kaplar ve billur testiler dolaĢtırılır çevrelerinde. (A. 

Hulusi) 
 
15 - Hem dolaĢılır üzerlerine gümüĢten kaplar ve küplerle ki 

billûrlar. (Elmalı) 
 
 



Ve yutafu 'aleyhim Bianiyetin min fıddatin ve ekvabin kânet 
kavâriyra etraflarında fır fır dönecekler. Aslında yutafu „aleyhim; servis 
yapılacak. Bugünkü dile taĢırsak kendilerine servis yapılacak. Bianiyetin 
min fıddatin tarifsiz gümüĢten kaplar içinde kendilerine servis yapılacak. 
ve ekvabin yine tarifsiz kupalarla kânet kavâriyra ki; kristal gibi. Burada 
ki kânet aslında teĢbih edatı iĢlevi verir, dolayısıyla Kristal görünümlü 
gümüĢ kupalarla onlara servis yapılacak. Fır fır dönülecek etraflarında. 
Yine bu da cennete iliĢkin bir tasvir. Cennete iliĢkin her tasvirde olduğu 
gibi bu da aklımızı, havsalamızı aĢan bir hakikati ifade ediyor. 

 
Belki bunu Ģöyle de anlayabiliriz. Hani etrafları tavaf olunacak ya, 

onlar dünyada rızaya ram oldular, Allah‟ın rızasını tavaf ettiler. Allah‟ın 
rızası Ģurada mı, burada mı, orada mı diye rızayi bari yi görebilecekleri 
her yere baktılar. Yani Allah‟ın Ģundan razı olurum dediği Ģeyleri çok çok 
iĢlemeye çalıĢtılar ya, cennette de onlar tavaf olunacak. Tabir caizse 
cennetin Kâbe si olacaklar. 

 
 
16-) Kavâriyre min fıddatin kadderuha takdiyra; 
 
Miktarlarını kendilerinin takdir ettiği gümüĢten billur kadehlerdir! (A. 

Hulusi) 
 
16 - GümüĢten billûrlar, onları türlü türlü biçime koymuĢlardır. 

(Elmalı) 
 
 
Kavâriyre min fıddatin kadderuha takdiyra öyle gümüĢten 

billurlar ki onların hamini kendileri takdir edecek. Kadderuha takdiyra. 
Yani cennetin mükemmel güzelliği anlatılıyor burada, güzelliğin üretildiği 
merkez. Kendileri içecekleri kadar takdir edecekler, zorlanmayacak. 
Sadece az gelmeyecek değil, fazla da olmayacak. Arzu ettikleri kadar, 
iĢtahları kadar, canları çektiği kadar sunulacak. 

 
Belki Kadderuha takdiyra da her Ģeyi takdir ettikleri gibi 

yaĢayacaklar. Dünya da Allah‟ın takdirine uydular, ahirette ise kendi 
takdirleri gibi yaĢamayı hak ettiler zımni karĢılığı var gibi geliyor fakire. 

 
 
17-) Ve yuskavne fiyha ke'sen kâne mizacuha zencebiyla; 
 
Onda özelliği zencefil olan bir kâse içirilirler. (A. Hulusi) 
 



17 - Ve orada bir kadeh sunulur ki katkısı olmuĢtur zencefil. 
(Elmalı) 

 
 
Ve yuskavne fiyha ke'sen kâne mizacuha zencebiyla zencefil ile 

tatlandırılmıĢ kadehler içerisinde içkiler sunulacak. Zencefil aslında 
Farsça bir kelime. Ġlk defa hatta Arap dilinde Kur‟an tarafından 
kullanıldığı söylenilir. Bizim buradan anladığımız ve anlayacağımız Ģey, 
bunun dünyada ki hangi amelimizin karĢılığı. Kur‟an ın tüm ayetlerinin 
derin boyutunun bize öğüt olduğu da aklımıza gelirse eğer, bunun bize 
hangi öğüdü verdiği.  

 
Ġbadetler de tatlandırılıyor. Cennette güzelliğin üretildiği merkez 

olan cennette bile sunulan içecekler, muhteĢem üstüne bir muhteĢemlik 
ifade eden tatlandırıcılarla veriliyor sanki. Dünyada ki ibadetlerimiz de 
tatlandırılmaz mı? Mesela namaz, Namaz huĢû ile tatlandırılır, hudu ile 
tatlandırılır değil mi? Oruç sadakayla tatlandırılmaz mı? sadakayla 
beraber oruç tatlandırılmıĢ bir içecek değil mi? Yine infak teĢekkürle 
tatlandırılmaz mı. Biraz önce de söyledim; Hem verirsiniz, hem teĢekkür 
edersiniz, aldığınız için, kabul ettiğiniz için teĢekkür ederim diye. Hac; 
Ģuurla ve marifetle tatlandırılmaz mı. Tüm ibadetlerimizi tatlandıracak 
mutlaka bir Ģey vardır. Ġçine katacak muhteĢem bir karıĢım mutlaka 
vardır. 

 
 
18-) 'Aynen fiyha tüsemma selsebiyla; 
 
Onda "Selsebîl" denen bir kaynaktır. (A. Hulusi) 
 
18 - Bir çeĢme ki denir sel sebil. (Elmalı) 
 
 
'Aynen fiyha tüsemma selsebiyla öyle bir göze, öyle bir su gözesi 

ki orada, cennette, tüsemma selsebiyla; selsebiyl diye isimlendirilir o. 
Nedir selsebiyl? „Ayn; ebedi saadeti temsil ediyor aslında ebedi saadetin 
kaynağı. Tüsemma; Ġsm den gelir. Ġsm; hem alâmet, yücelik kökünden 
türetilmiĢtir. Vesm, sumuğ veya. Yücelik kökü daha da belirgin bir kök. 
Onun için orada öyle bir göze yüceltilecekler, yüceltilecekler ki;  

 
Selsebiyl ne manaya gelir peki? Hz. Ali bunu iki kelimeden 

müteĢekkil bir kelime olarak okumuĢ. Sel; sor sebiyl yolu. Yolu sor. 
Dolayısıyla ebedi saadetin kaynağı olan oraya yüceltilen bir yolu sor, bir 
yolu ara. Sor aynı zamanda ara manasına da gelir. Bir yolu ara manasını 



Hz. Ali tercih etmiĢ ki bizimde tercihimiz bu güzel mana. Yani cennetin 
kaynağına seni götürecek bir yolu sor, seni yüceltecek bir yolu sor. 

 
 
19-) Ve yetufu 'aleyhim vildanun muhalledun* izâ raeytehüm 

hasibtehüm lü'lüen mensûra; 
 
Çevrelerinde ölümsüz genç hizmetliler dolaĢır. Onları gördüğünde, 

saçılmıĢ inci sanırsın! (A. Hulusi) 
 
19 - Ve dolanır etraflarına muhalled evlatlar, görünce onları 

sanırsın saçılmıĢ inciler. (Elmalı) 
 
 
Ve yetufu 'aleyhim vildanun muhalledun kalıcı gençlikler 

vildanun muhalledun Vildan; Veliyd in çoğulu. Veliyd; Her an taze, genç 
demektir. Her an taze kalabilmeyi baĢarabilmiĢ genç insan. Dolayısıyla 
Muhalledun; Kalıcı, geçici olmayan. Kalıcı güzellikler, gençlikler 
kendilerini tavaf edecek. Veya servis yapılacak. ġöyle toparlayabiliriz; 
Kalıcı güzellikler kendilerine servis yapılacak. Demek ki cennette hep 
genç kalmanın sırrı bu ayette ifade ediliyor. Hep genç kalmak.  

 
Efendimiz cennet erkeklerinin 33, cennet hanımlarının da 18 

yaĢında olacaklarına dair bir ifadesi vardı efendimizin. Yani bu aslında 
cennette ki zamanın geçmeyeceği, zamanın durdurulacağını ve orada 
insanın, eĢyanın, her Ģeyin en mükemmel halinin olacağı, en zirvede ki 
halinin olacağı anlaĢılıyor. Çünkü cennet kemalin son durağı idi. Cennete 
de kemalin son durağına ulaĢanlar giderdi. 

 
izâ raeytehüm hasibtehüm lü'lüen mensûra sen onları görsen, o 

kendilerine daimi gençlikler ikram edilmiĢ, servis yapılmıĢ cennetlikleri bir 
görsen, zannedersin ki saçılmıĢ inciler. Bu ne harika bir belağat, saçılmıĢ 
inciye benzetmek cennet ehlini. Ġnsan bir kum tanesi, aklıma öyle geldi. 
Hani inciler de midyenin bağrına düĢmüĢ kumun etrafında ki salgıdan 
oluĢuyor ya, incinin ortasını kırın, açmaya çalıĢsanız kum çikar. Ġnsan bir 
kum BaĢlangıçta bir kum. Fakat rabbani terbiyenin bağrına düĢtüğünde 
inciye dönüĢüyor. Bir kum, cennetlik bir inciye dönüĢüyor. Cennetin 
gerdanına takılacak bir inci oluyor insan kumu. Rabbani terbiyenin 
bağrında. Ne muhteĢem..! 

 
 
20-) Ve izâ raeyte semme raeyte ne'ıymen ve mülken kebiyra; 
 



Nereye baksan (sırf) nimet ve büyük bir mülk olarak görürsün. (A. 
Hulusi) 

 
20 - Ve gördüğün zaman orada bir na'îm ve pek büyük bir mülk 

görürsün. (Elmalı) 
 
 
Ve izâ raeyte semme raeyte ne'ıymen ve mülken kebiyra 

nereden bakacak olsan sınırsız bir nimet deryasını ve büyük bir iktidarı 
göreceksin, nereden bakarsan bak. Ve izâ raeyte semme raeyte 
nereden bakarsan bak sınırsız bir iktidar göreceksin, sonsuz bir nimetler 
denizi göreceksin. Ne‟ıymen, mülken, kebiyran..! Eyvallah..! Ne diyeyim? 
Nasıl tefsir edeyim, tefsir sadedinde ne söyleyeyim ki. Allahuekber den 
baĢka. Rabbim hepimize nasip etsin. 

 
 
21-) 'Aliyehüm siyabu sündüsin hudrun ve istebrakun, ve hullû 

esavire min fiddatin, ve sekahüm Rabbuhüm Ģeraben tahura; 
 
Üzerlerinde ince - lâtif ipekten ve kalın ipekten elbiseler vardır... 

GümüĢ bileziklerle süslenmiĢlerdir... Rableri onlara Ģarab'en tahura 
(temiz Ģarap) içirmiĢtir. (Tüm bu cennet tanımlamaları, Ra'd: 35 ve 
Muhammed: 15'teki açıklamalarla vurgulandığı üzere; "meselül 
cennetilletiy" yani cennetin temsil - benzetme yollu misali anlatımıdır. Bu 
gerçeklik unutulmaya. A.H.) (A. Hulusi) 

 
21 - Üstlerinde bir sündüs esvap yem yeĢil ve kalın istebrak, 

gümüĢten bileziklerle süslenmiĢler, rableri onlara bir Ģarabı tahûr 
sunmaktadır. (Elmalı) 

 
 
'Aliyehüm siyabu sündüsin hudrun ve istebrak onların üzerinde 

yemyeĢil, capcanlı ipek elbiseler bulunacak. Atlastan kaftanlar olacak. 
Ġstebrak; Atlas. Astarlı olan ipeklere, hem ipeği hem kendi kumaĢı ipek, 
hem de astarı ipek olana istebrak deniliyor. Kaftanlar bulunacak. Hudr; 
yeĢil. YeĢil canlılığı temsil eder. Demek ki her an canlı yani sadece 
kendileri canlı olmayacak, giysileri bile canlı olacak diyebiliriz. 

 
ve hullû esavire min fiddatin, ve sekahüm Rabbuhüm Ģeraben 

tahura yine onlara gümüĢten künyeler, bilezikler takılacak ve rableri 
onlara hem temiz, hem de temizleyici. Hem Tahir hem mutahhar bir içki 
sunacak. Öyle bir içki ki tarifi imkansız, dünyada misli menendi 
görülmemiĢ. 



 
Burada künyeler ve bileziklerden bahsediliyor. GümüĢten künyeler, 

bilezikler. Aslında ruhlarına zincir takmadılar dünyada, ruhlarını özgür 
bıraktılar ve Ģehvetlerine zincir takıp engellediler, Allah‟ta onlara bunun 
karĢılığında kolyeler, künyelerle donatacak. Takılar takacak. Allah 
takacak takıyı. DüĢünsenize, aslında takılan takının ne olduğundan çok 
daha önemli olan kimin taktığı değil mi? Bu takıyı sana kim taktı? Bu 
künye kimin hediyesi? Allah‟ın. DüĢünsenize..! cennetten daha öte bir 
Ģey olsa gerek. Allah takacak takısını cennetliklerin. 

 
 
22-) Ġnne hazâ kâne leküm cezâen ve kâne sa'yuküm meĢkûra; 
 
Muhakkak ki bu sizin için cezadır (karĢılık, yapılmıĢ olanların 

getirisi)! Ġmanlı çalıĢmalarınız tam hakkıyla değerlendi! (A. Hulusi) 
 
22 - ġöyle diye ki iĢte bu sizin bir mükâfatınızdı, sa'yiniz meĢkûr 

oldu. (Elmalı) 
 
 
Ġnne hazâ kâne leküm cezâen ve kâne sa'yuküm meĢkûra ve 

denilecek ki; bunlar size ödül olarak verilmiĢtir ve üstün gayretiniz Allah 
tarafından kabul edilmiĢtir. ve kâne sa'yuküm meĢkûra üstün gayretinizi 
Allah kabul etmiĢtir. Evet, teĢekkürünüz, teĢekkürle kabul edilmiĢ. Allah 
böyle teĢekkür eder. 

 
 
23-) Ġnna nahnu nezzelna 'aleykel Kur'âne tenziyla; 
 
Muhakkak ki biz, evet biz Kurân'ı, sana tenzîl ettik (bölüm bölüm 

açığa çıkardık sende)! (A. Hulusi) 
 
23 - Filhakika biz indirdik biz sana Kur'an ı ceste ceste. (Elmalı) 
 
 
Ġnna nahnu nezzelna 'aleykel Kur'âne tenziyla yepyeni bir 

pasaja girdik. ĠĢte biz indirdik senin üzerine Kur‟an ı tedrici olarak. 
Peyderpey, parça parça. Bu Kur‟an ı biz indirdik biz. Senin üzerine. 

 
 
24-) Fasbir lihükmi Rabbike ve lâ tutı' minhüm asimen ev 

kefura; 
 



O hâlde Rabbinin hükmüne sabret ve onlardan hiçbir isyankâra 
yahut inatla inkâr edip gerçeği örtene uyma! (A. Hulusi) 

 
24 - O halde sabret rabbinin hükmünü vermesi için de itaat etme 

onlardan bir âsime veya nanköre. (Elmalı) 
 
 
Fasbir lihükmi Rabbike ve lâ tutı' minhüm asimen ev kefura o 

halde rabbinin hükmüne sabret sabaraliy, bakınız. Sabır 3 harficer ile 
gelir. sabaraliy, sabara „an, sabara „ala. Burada “lâm” la gelmiĢ. O halde 
mükellefiyetini yerine getir. Yani kulluk için sabret, lehine sabret. Kendi 
lehine cennetin için diren. Cennetin için mükellefiyetleri yerine getir. 
Ġbadetler de tamam sabır ister onun için, cennete ulaĢmak için ibadetlere 
sabret, kulluğa sabret, mükellefiyete sabret, rabbine kulluğa sabret. 
Sabret ki cennete eresin. 

 
ve lâ tutı' minhüm asimen ev kefura onlardan günahkârla nankör, 

hiç kimseye uyma asim, kefur; günahkar ve nankör. 
 
 
25-) Vezkürisme Rabbike bükreten ve asıylâ; 
 
Sabah - akĢam Rabbinin ismini zikret (hatırla)! (A. Hulusi) 
 
25 - Ve rabbinin ismini an hem irken hem ikindiyin. (Elmalı) 
 
 
Vezkürisme Rabbike bükreten ve asıylâ rabbinin adını sabah 

akĢam, gündüz ve gece bükreten ve asiyla; karĢılıklı çift olarak gelmiĢse 
gece ve gündüz, bir günün tamamında an manasına gelir. 

 
 
26-) Ve minelleyli fescud leHU ve sebbıhHU leylen taviylâ; 
 
Gecenin bir kısmında O'na secde et; O'nu tespih et gece içinde 

uzun Ģekilde. (A. Hulusi) 
 
26 - geceden de ona secde et ve tesbih et ona uzun gece. (Elmalı) 
 
 
Ve minelleyli fescud leHU ve gecenin bir vaktinde ona secde et. 

Gece namazı, gece secdesi. Hz. AiĢe anlatıyor; ResulAllah geceleri 
bazen öyle uzun secde ederdi ki, ben teslimi ruh etti zannederdim 



diyor.ve sebbıhHU leylen taviylâ ve uzun geceler boyu onun Ģanını 
yücelt, O‟nun adına hareket et. Tespihin bir manası da bu. 

 
 
27-) Ġnne hâülâi yuhıbbunel'acilete ve yezerune veraehüm 

yevmen sekıyla; 
 
Muhakkak ki bunlar, önlerindeki dünyayı seviyorlar ve arkasından 

gelecek çok zorlu bir süreci hesap etmiyorlar! (A. Hulusi) 
 
27 - Çünkü onlar pîĢini severler ve önlerindeki ağır bir günü 

bırakırlar. (Elmalı) 
 
 
Ġnne hâülâi yuhıbbunel'acilete ve yezerune veraehüm yevmen 

sekıyla ne var ki Ģu nankör adamlar var ya nankör adamlar, dünyayı 
seviyorlar da zor bir günü, yevmen sekıyla; zor ağır bir günün dehĢet 
verici o hengamını asla akıllarına getirmiyorlar. O günden dolayı asla 
titremiyorlar. Yani burada aslında dünyayı önceliyorlar, ahireti arkaya 
atıyorlar. Kısaca mana bu. DünyevileĢiyorlar. DünyevileĢince ahireti 
unutuyorlar. Ebedi olanı geçici, geçici olanı da ebedi zannediyorlar. 

 
 
28-) Nahnu halaknahüm ve Ģededna esrehüm ve izâ Ģi'na 

beddelna emsâlehüm tebdiyla; 
 
Onları biz yarattık ve onların bağlarını güçlü kıldık… Dilediğimiz 

vakit de onların benzerleri ile değiĢtiririz. (A. Hulusi) 
 
28 - Biz yarattık onları ve kundaklarını biz bağlâdık, dilediğimiz 

vakit de kılıklarını tebdil ederiz. (Elmalı) 
 
 
Nahnu halaknahüm ve Ģededna esrehüm Onları biz yarattık ve 

parçaları birebirine sıkısıkıya rapdettik. Ve Ģedetna esrehüm; aslında 
bütünün parçaları arasında sıkı bir bağ kurduk manasına geliyor. Dünya 
ahiret, ruh ceset, madde manâ. Yani bütün bunlar arasında ince ince 
bağlar, irtibatlar kurduk. Bu irtibatı koparırsanız yanarsınız. Dolayısıyla 
dünyaya dünyada kalacağın, ahirete de orada kalacağın kadar çalıĢ. Bu 
bağlantıyı iyi kur manasına geliyor. 

 
ve izâ Ģi'na beddelna emsâlehüm tebdiyla eğer biz istersek 

onların yerlerine yepyenisini getirerek değiĢtiririz. Tebdiyl. Çok ilginç; 



Tağyir değil, tahviyl değil; tebdiyl. TağyiĢr ve tahviylden farklı olarak ta 
tebdiyl; bir Ģeyin kökünü kazıyıp onun yerine yenisini getirmektir ki Ġn 
yeĢe' yüzhibküm ve ye'ti Bi halkın cediyd. (Fatır/16) diyordu Kur‟an da 
rabbimiz. Eğer dilerse sizi götürür, yerinize yepyeni bir tür getirir. Bi 
halkın cediyd; yepyeni bir tür. Yani Allah insana muhtaç değil, insan 
Allah‟a muhtaç. Ġnsan Allah için vazgeçilmez değil, Allah insan için 
vazgeçilmez. 

 
 
29-) Ġnne hazihi tezkiretun, femen Ģâettehaze ila Rabbihi 

sebiyla; 
 
Muhakkak ki bu bir tezkiredir (hakikati hatırlatmadır)! Dileyen 

Rabbine (erdiren) bir yol edinir! (A. Hulusi) 
 
29 - ĠĢte bu bir tezkiredir, dileyen rabbine bir yol tutar. (Elmalı) 
 
 
Ġnne hazihi tezkireh, iĢte bu bir uyarı bir öğüttür bu ayetler, bu 

sure, bu kitap, bu vahiy. femen Ģâettehaze ila Rabbihi sebiyla artık kim 
istiyorsa, diliyorsa rabbine varan bir yol tutsun. 

 
 
30-) Ve ma teĢâûne illâ en yeĢâAllâh* innAllâhe kâne Aliymen 

Hakiyma; 
 
Allâh dilemedikçe siz dileyemezsiniz! Muhakkak ki Allâh 'Aliym 

Hakiym'dir. (A. Hulusi) 
 
30 - Mamafih Allah dilemeyince dilemezsiniz, çünkü yegâne alîm, 

hakîm Allah dır. (Elmalı) 
 
 
Ve ma teĢâûne illâ en yeĢâAllâh fakat Allah dilemeseydi siz asla 

dileyemezdiniz. Bir önceki ayette ne demiĢti?femen Ģâettehaze ila 
Rabbihi sebiyla artık dileyen, isteyen Allah‟a varan bir yol tutsun. Bu 
ayette ne diyor? Allah dilemeseydi siz dileyemezdiniz. Peki çeliĢki var 
mı? Asla. HaĢa, Peki, nasıl anlayacağız? Allah sizin dilemenizi diledi. 
Size iradeyi vermeyi dileyen de Allah tı. Onun için siz dileyesiniz diye 
diledi. ġimdi siz dileyin. Ġyi dileyin. Kötüyü dilerseniz dileğinizin sonucu 
gerçekleĢecek. 

 



innAllâhe kâne Aliymen Hakiyma Zira Allah her Ģeyi bilen 
hikmetle hükmeyleyendir. Yani her Ģeyi bildi, insanın kötüyü de 
seçeceğini bildi tabii ki. Hani melekler yer yüzünde kan dökecek birini mi 
yaratacaksın deyince rabbimiz; ben sizin bilmediğinizi bilirim diyordu ya. 
Ona sanki bir açıklama gibi. 

 
[Ek bilgi; “Yani her ne kadar size bir hürriyet verilmiĢse de Külli 

irade Allah‟ındır, sizin dilemeniz de O‟nun dilemesine bağlı bir durumdur. 
Bunu ben Ģöyle ifade etmeye çalıĢayım; Diyelim ki bir insan 

asansöre biniyor, 15 katlı bir binada diyelim 7. katta kendisi. Ġsterse 15. 
kata yükselebilir isterse de sıfıra da inebilir. Her birinde yapması gereken 
sadece bir düğmeye basmaktır. Ama onu yükselten ve çıkartan kendisi 
değildir, sistem ona göre kurulmuĢtur. 

ĠĢte bir insan bir takım iyilik ve kötülükleri istiyor, ama bunların 
meydana gelmesi Allah‟ın dilemesiyledir. Yoksa diyelim cereyanlar yok, 
biz asansöre bindiğimizde istediğimiz kadar basalım herhangi bir netice 
meydana gelmeyecektir. ĠĢte bizlerin fiilleri Allah‟ın yaratmasıyladır.” 
(Prof. Dr. ġadi Eren- tefsir dersleri)] 

 
 
31-) Yudhılu men yeĢâu fiy rahmetiHĠ, vezzâlimiyne e'adde 

lehüm 'azâben eliyma; 
 
Dilediğini Rahmetine dâhil eder! Zâlimlere gelince, onlara feci bir 

azap hazırlamıĢtır! (A. Hulusi) 
 
31 - O dilediğini rahmeti içine kor, zalimlere ise elîm bir azâb 

hazırlamıĢtır. (Elmalı) 
 
 
Yudhılu men yeĢâu fiy rahmetiH O dilediğini rahmetine sokar, 

vezzâlimiyne e'adde lehüm 'azâben eliyma zalimler için O eliym bir 
azab hazırlamıĢtır. ġiddetli, acı, can yakıcı bir azab hazırlamıĢtır. 

 
Rabbim bizi nefsine zulmedenlerden etmesin, bizi sözüne ihanet 

edenlerden etmesin. 
 
 
“Ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 

 
 

http://www.tefsirdersleri.tv/insan-suresi-tefsiri-23-31-video_99d28fc79.html


Ġslamoğlu Tef. Ders. MÜRSELÂT SURESĠ (01-50) (185-B) 
 
 
{"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym”} 
 
 
Değerli Kur‟an dostları Mürselat suresi insan suresinin hemen 

arkasından 77. sırada geliyor. Gönderilenler manasına geliyor. „Adiat, 
Naziat, Zariyat, Saffat ile isim benzerliği var. Ġbn. Abbas‟ın annesi öyle 
diyor. Peygamberin ağzından akĢam namazında son dinlediğim sure bu 
sure idi diyor. 

 
[Ek bilgi; “BaĢka bir haber de Ġbn Abbas‟dan geliyor bu rivayet, 

Buhârî naklediyor; Ġbni Abbas‟ın rivayetinde de surenin adı aynı ve'l-
murselâ-ti 'urfen diye ilk ayeti ile geçiyor. Bu rivayet Ģöyle; ibn Abbas 
annesi Ümmül Fadl, babası Abbas‟a da ebul Fadl derler.   

Demek ki ilk oğulları Fadl‟mıĢ, Abbas (ra)‟ın. Ġlk oğula nispetle 
künyesi anılıyor. Ġbn Abbas;  Ümmül Fadl diyor benden bu sureyi 
dinlediğinde ağlamaya baĢladı. O kadar ağladı ki annem, niye ağlıyorsun 
dedim, Ģöyle dedi “Allah resulünü hatırladım da ona ağlıyorum. Çünkü 
benim Allah resulünün dudaklarından, kendi sesinden son dinlediğim 
sûre Mürselat sûresidir, son kıldırdığı  namaz da akĢam namazında 
dinlemiĢtim diyor.  

Buradan da anlıyoruz ki sahabe hanımları Allah resulünün 
arkasındalar. Ve Resulallah‟la olan hatıralarını unutmuyorlar. Biz yine 
buradan Ģunu da anlıyoruz, Allah resulünün akĢam namazında Mürselat 
suresini okuduğunu. Yani akĢam namazı gibi kısa bir namazda 1,5 
sayfalık bir sure okuduğunu anlıyoruz. (Mustafa Ġslamoğlu)]. 

 
Mekki olduğunda hiç Ģüphe yok, üslup ve muhteva açısından 

baktığımızda Mekke‟nin ilk yıllarında indirilen surelere benziyor ve Ġbn. 
Mes‟ud‟dan gelen rivayette bunu doğruluyor. Biz Mina da bir mağara da 
saklanıyorduk, bu sure indi diyor. ki 4. yıla, davetin gizli dönemine, 4. yıla 
tekabül etse gerektir. 

 
Konusu vahiy ve yeniden diriliĢ, hesap günüdür kısaca. ġimdi 

mürselat suresinin tefsirine geçelim. 
 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
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1-) Velmurselati 'urfa; 
 
Andolsun o ardı ardına irsâl olunanlara; (A. Hulusi) 
 
01 - Kasem olsun o urf için gönderilenlere. (Elmalı) 
 
 
Velmurselati 'urfen Ģahit olsun birbiri ardınca gönderilenler. „urfen; 

Horozun ibiğine „urf denir, atın yelesine atın kimliğini verdiği için „urf 
denir. Ma‟ruf ta aynı kökten gelir. herkes tarafından görülüp, tanınıp 
bilindiği için. Ġyi Ģeyler, iyilik, ma‟ruf tur. Dolayısıyla bunu öyle bir köke 
atfetmekte mümkün. Ġyiliği yaymak için gönderilenler Ģahit olsun. 

 
Mevsufsuz sıfatlar ilk 5 ayette gelir. Tıpkı benzeri surelerde olduğu 

gibi nazi‟at ta, „adiyat ta Zari‟at ta, Saffat ta mevsufsuz sıfatlarla baĢlayan 
5 sureden biri. Bunlar nelerdir; müfessirler arasında ihtilaf var. Melekler 
demiĢler, rüzgarlar demiĢler, kâmil ruhlar demiĢler. Ama biz tıpkı 
mukattaat harfleri ile baĢladığı surelerin nasıl vahye delalet ediyorsa bu 
mevsufsuz sıfatlarla baĢlayan sureler de mevsuflar vahiydir, ya da 
vahiyle ilgilidir genel kuraklından hareket ederek manayı öyle verelim. 
ġahit olsun birbiri ardınca gönderilen ayetler. 

 
 
2-) Fel'asıfati 'asfâ; 
 
ġiddetle esip de savuranlara; (A. Hulusi) 
 
02 - Derken büküp devirenlere, (Elmalı) 
 
 
Fel'asıfati 'asfân bir fırtına gibi ortalığı kasıp kavuranlar. Yani 

vahiy gelince nasıl fırtına esmiĢ insanların akıllarında, kalplerinde, vahyin 
girdiği toplumlarda nasıl bir fırtına estirmiĢti. Mekke de estirdiği fırtınayı 
bir düĢünsenize. 

 
[Ek bilgi; Vahiy gelince insanların aklında nasıl fırtına esmiĢti. 

Kalplerinde, toplumda, vahyin girdiği toplumlarda nasıl fırtına esmiĢti. Bu 
fırtınayı bir düĢünsenize! Hiç vahiyle tanıĢınca içinizde fırtınalar kopmadı 
mı? Benim içimde doğrularım vardı, kıl beĢini, gör iĢini, al maaĢını 
gidiyorduk. Bazen kılma beĢini, gör iĢini, al maaĢını gidiyorduk. Yani 
kendi kendimize doğrularımız vardı ve kendimizi iyi sayıyorduk. Kalbim 
temiz ya ona bak diyorduk. Bir yol tutturmuĢ gidiyorduk. Vahiy bir geldi, 



nerden geldi bilmem, bir esti kafamı da, kalbimi de ne varsa yerleĢik 
tabiri caizse anasını ağlattı. Dolayısıyla Fel'asıfati 'asfen; fırtına gibi 
estikçe eseni düĢün. Kur‟an‟la değiĢenlere bir bakın. Ġnsan nasıl 
değiĢirmiĢ.  (M.Ġslamoğlu)] 

 
 
3-) VennaĢirati neĢra; 
 
Diriltip ayağa kaldıranlara; (A. Hulusi) 
 
03 - Ve neĢrederek yayanlara, (Elmalı) 
 
 
VennaĢirati neĢran ve ilahi mesajı yaydıkça yayanlar Ģahit olsun. 
 
 
4-) Felfarikati ferka; 
 
Seçip ayıranlara; (A. Hulusi) 
 
04 - Derken seçip ayıranlara, (Elmalı) 
 
 
Felfarikati ferkan Hakk ile batılı seçip ayıranlar Ģahit olsun. 
 
 
5-) Felmülkıyati zikra; 
 
Hatırlatıcıyı ilka edenlere (Ģuurda açığa çıkaran kuvveler. Mele-i 

Âlâ. Alûn melekler. "Ġlka" da, "likâ" da aynen "nefh" gibi derûndan zâhire 
ya da içten dıĢa doğru "Ģuurda" oluĢan bir hâl, hissediĢtir. Ahfâ - Hafî 
{Sıfat tecellisi} - Sır {Esmâ tecellisi} - Ruh {Fuad - Esmâ mânâları 
yansıtıcısı} - Kalp {ġuur} - Nefs {Bilinç} sıralamasında, Ruh'tan kalbe 
yansımaları anlatır. "Halife - Ġnsan" bu mertebelerin tamamıdır ya da bu 
bütünlüğe "Ġnsan" adı verilmiĢtir; denebilir. Bundan yukarısının ise dile 
gelip anlatılması doğru değildir, denir. Allâhu âlem! A.H.)! (A. Hulusi) 

 
05 - Sonra bir öğüt bırakanlara. (Elmalı) 
 
 
Felmülkıyati zikran derken insanı tarifsiz güzellikte bir öğütle, bir 

nasihatle buluĢturanlar Ģahit olsun. 
 



 
6-) 'Uzren ev nüzra; 
 
Özür (kabahati silmek için) yahut uyarı olmak üzere. (A. Hulusi) 
 
06 - Gerek özr için olsun gerek inzar, (Elmalı) 
 
 
'Uzren ev nüzra ġöyle meallendirebiliriz biraz açarak; O öğütle 

imana yöneleni mazur kılan „Uzran ve tevbe edenin de affını müjdeleyen 
ayetler Ģahit olsun. 'Uzren ev nüzra. Neziyr; müjde. 

 
 
7-) Ġnnema tu'adune levakı'; 
 
Vadolunduğunuz (bâ's) mutlaka gerçekleĢecektir! 
 
07 - Herhalde size vaad olunan muhakkak olacaktır. (Elmalı) 
 
 
Ġnnema tu'adune levakı' elbette tehdit edildiğiniz Ģey mutlaka, 

ama mutlaka gerçekleĢecektir. 
 
 
8-) Feizennücûmu tumiset; 
 
Yıldızlar silindiğinde (ıĢıkları görünmez olduğunda), (A. Hulusi) 
 
08 - Hani o yıldızlar silindiği vakit, (Elmalı) 
 
 
Feizennücûmu tumiset yıldızlar söndürüldüğü zaman. 
 
 
9-) Ve izesSemâu furicet; 
 
Semâ yarıldığında, (A. Hulusi) 
 
09 - Ve o Sema açıldığı vakit, (Elmalı) 
 
 
Ve izesSemâu furicet gök parça parça, Ģerha Ģerha yarıldığı 

zaman. 



 
[Ek bilgi; PARÇALANAN GÖK 
Göklerin yarılmasına gelince; Kuran‟da göklerin yarılması, zaafa 

uğramasıyla ilgili baĢka ayetler de vardır. 
Gök yarıldığı zaman(9) 
Gök soyulup çıkarıldığı zaman (Tekviyr/11) 
Gök yarılıp, çatlamıĢtır. Artık o gün zaafa uğramıĢtır. 

(Hakka/16) 
Bu ayetlerin iki türlü anlaĢılabileceği kanaatindeyiz.  
1 - Birincisi gök kelimesini Evren olarak alırsak, sürekli geniĢleyen 

göğün en dıĢ kısımlarından kaynaklanan bir bozulma (Evren‟in vakum 
yapısının bozulması kastediliyor da olabilir. Bu uzun konuya burada 
girmeyeceğiz.)  

2 - Ġkinci olarak gök kelimesini Dünya‟mızın Atmosfer kısmı olarak 
alırsak, gerçekten de oluĢan bu kadar büyük çaplı depremler, 
yeryüzündeki faaliyet, muhakkak Atmosfer‟i de etkileyecek, Atmosfer 
hem zaafa uğrayacaktır, hem yarılacaktır, hem de Atmosfer‟in koruyucu 
tabakası Dünya‟nın üstünden soyulacaktır.  

Zaten Atmosfer, Dünya‟nın çekim gücünün ve Atmosfer 
moleküllerinin hareketinin hassas dengesinde durmaktadır. Dünya‟da 
bahsedilen çapta büyük denge bozukluklarına Atmosfer de dayanamaz. 
Ayetlerin birinci dereceden kastı öngördüğümüz bu iki anlamdan biri 
olabilir. Biz, ayetlerin her iki duruma birden iĢaret ettiğini düĢünüyoruz.] 

 
 
10-) Ve izelcibâlu nüsifet; 
 
Dağlar savrulduğunda, (A. Hulusi) 
 
10 - Ve o dağlar savrulduğu vakit, (Elmalı) 
 
 
Ve izelcibâlu nüsifet ve dağlar un gibi ufak, toz duman edildiği 

zaman. Farkındasınız, son saatte ne haber veriyor. Kimsenin haber 
veremeyeceği bir gerçekten haber veriyor. Yani Ģu milyarlarca yıllık 
göklerin ve yerin bir ömrü oldun da, bir ölümü oldun da ey insan sen 
ölümsüz gibi mi davranasın, senin ki nasıl iĢ demeye getiriyor. 

 
 
11-) Ve izerRusulu ukkıtet; 
 
Rasûller (-Nebiler değil-) yeni iĢlevleri için yerlerini aldıklarında. (A. 

Hulusi) 

http://www.mucizeler.com/2011/11/buyuk-patlama%25E2%2580%2599dan-buyuk-cokus%25E2%2580%2599e/


 
11 - Ve o elçiler miykatlarına irdirildiği vakit, (Elmalı) 
 
 
Ve izerRusulu ukkıtet ve bütün elçiler, peygamberler Ģahitlik 

vaktinde toplandığı zaman. ġahitlik yerinde ve zamanında toplandığı 
zaman. 

 
 
12-) Lieyyi yevmin üccilet; 
 
Hangi gün için ertelenmiĢlerdi? (A. Hulusi) 
 
12 - Onlar hangi güne tecil edildi? (Elmalı) 
 
 
Lieyyi yevmin üccilet peki, bütün bunlar ne zaman 

gerçekleĢecek? Hangi gün gerçekleĢecekmiĢ. 
 
 
13-) Liyevmilfasl; 
 
Ayırt edilme süreci için! (A. Hulusi) 
 
13 - Fasıl gününe, (Elmalı) 
 
 
Liyevmilfasl kötü ile iyi arasında ki ayırım günü gerçekleĢecek. 

Kötü ile iyi arasındaki ayrım. Yevmil Furkan, yine yevmidiyn din günü. 
 
 
14-) Ve ma edrake ma yevmulfasl; 
 
Fasl (ayırt edilme) süreci nedir bilir misin? (A. Hulusi) 
 
14 – Bildin mi nedir fasıl günü? (Elmalı) 
 
 
Ve ma edrake ma yevmulfasl yevmülfasl nedir sen nereden 

bileceksin, sen nasıl bileceksin yevmülfasllın ne olduğunu. Yani 
Yevmülfaslı dirayetle bilemezsin. Allah‟tan rivayet yoluyla öğren. 

 
 



15-) Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn; 
 
O süreçte (ölümle birlikte baĢlayacak ikinci yaĢam sürecini) 

yalanlayanların vay hâline! (A. Hulusi) 
 
15 - Vay haline o gün yalan diyenlerin, (Elmalı) 
 
 
Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn O gün vay haline 

yalanlayanların, yalan sayanların o gün vay haline. Bu surede, bu 
ayetten tam 8 kez gelir. Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn. 

 
[Ek bilgi; "Mükezzibin" kelimesinin her âyette tekrarlanmadan önce 

geçen konunun ifade ettiği mânâya göre düĢünülmesi gerekir. Mesela 
birinci geçtiği yerde hüküm gününü, ikincide suçlulara yapılacak azabı, 
üçüncüde Allah'ın ilmini ve gücünü, dördüncüde insanoğlunun muhtaç ve 
sınırlı bir güce sahip olduğunu, ilâhî kudretin her Ģeyi kapladığını ve 
Allah'ın nimetini inkâr mânâları ile ilgilidir.(Elmalı- Tefsir)] 

 
 
16-) Elem nühlikil'evveliyn; 
 
Evvelkileri helâk etmedik mi? (A. Hulusi) 
 
16 - Helâk etmedik mi evvelkileri? (Elmalı) 
 
 
Elem nühlikil'evveliyn ne yani biz onların önceki benzerlerini de 

helak etmedik mi. Yok etmedik mi, mahvetmedik mi, neye Ģımarıp neye 
küstahlaĢıyorlar. 

 
 
17-) Sümme nutbi'uhümül'ahıriyn; 
 
Sonra, ardı sıra gelenleri de onlara tâbi ederiz (onlar da helâk 

olurlar). (A. Hulusi) 
 
17 - Sonra arkalarına takacağız geridekileri, (Elmalı) 
 
 
Sümme nutbi'uhümül'ahıriyn sonrakileri de onların peĢine 

takıveririz, zor mu Allah için sonrakileri de öncekilerin peĢine takmak. 
Öncekiler hangi yoldan gidip nereye vardılarsa, sonrakiler de oraya 



varacaklar. Firavunun izini izleyip de Musa‟nın vardığı yere varmak olur 
mu? 

 
 
18-) Kezâlike nef'alu Bilmücrimiyn; 
 
ĠĢte suçluları böyle yaparız! (A. Hulusi) 
 
18 - Biz öyle yaparız mücrimleri, (Elmalı) 
 
 
Kezâlike nef'alu Bilmücrimiyn iĢte biz müçrimlere, yani günahı 

tabiat haline getirenlere böyle muamele ederiz. 
 
 
19-) Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn; 
 
O süreçte yalanlayanların vay hâline! (A. Hulusi) 
 
19 - Vay haline o gün yalan diyenlerin, (Elmalı) 
 
 
Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn yazıklar olsun yalanlayanların 

haline. 
 
 
20-) Elem nahlukküm min main mehiyn; 
 
Sizi basit bir sudan yaratmadık mı? (A. Hulusi) 
 
20 – Yaratmadık mı sizi bir hakîr sudan? (Elmalı) 
 
 
Elem nahlukküm min main mehiyn sizin yaratılıĢ sürecinizi basit 

ve zayıf bir sıvıdan baĢlatmadık mı. Ġnsan suresinin giriĢinde ifade edilen 
hakikat burada da farklı bir cümleyle ifade edildi. Sürecin baĢlangıcına 
delalet ediyor burada ki mim. 

 
 
21-) Fece'alnahu fiy karârin mekiyn; 
 
Onu güvenli bir mekânda (rahimde) oluĢturduk; (A. Hulusi) 
 



21 - Kılıp da onu bir makarda temkin, (Elmalı) 
 
 
Fece'alnahu fiy karârin mekiyn ki bu o sıvıyı rahiym gibi sağlam 

bir karar mahallinde korumaya almadık mı, biz almadık mı. Biz aldık 
daha doğrusu. Yani rahimde o sıvıyı korumaya biz almıĢtık. 

 
 
22-) Ġla kaderin ma'lum; 
 
Malûm bir kadere kadar! (A. Hulusi) 
 
22 - Malûm bir kadere değin. (Elmalı) 
 
 
Ġla kaderin ma'lum önceden belirlenmiĢ bir süreye kadar onu 

rahimde biz muhafaza ettik. 
 
 
23-) Fekaderna* feni'melKadirun; 
 
Böylece biz takdir ettik! Ne güzel takdir edenleriz! (A. Hulusi) 
 
23 -  Demek ki ölçmüĢüz, demek ki biz ne güzel kâdiriz. (Elmalı) 
 
 
Fekaderna* feni'melKadirun bütün bunları biz takdir ettik, biz ne 

güzel takdir ediciyiz. Biz bir kaderle yapıyoruz, ölçüyle yapıyoruz. Kadere 
iman; Allah‟ın ölçüsüz iĢ yapmadığına imandır. Ey kul sen de ölçülü iĢ 
yap mesajı var burada. 

 
[Ek bilgi; “kün fe yekûn” Allah emreder oluĢ baĢlar, oluĢun nasıl 

olacağına dair programlamayı yapar. Buna kader diyoruz iĢte. O 
programlamayı içine koyar. Onu programlar. Bil kuvve olarak içine koyar, 
ecnebiler potansiyel diyor bil kuvveye. O bil kuvveyi, bil fiile çevirmek 
içinde, kinetize etmek içinde start verir, yani baĢla der. Ve o devam eder.  

Eğer iradede vermiĢse Allah‟ın programına aykırı davranabilir. O 
zaman yanar iĢte. Ġrade vermemiĢse aykırı davranmaz, davranamaz 
zaten. Ġrade verdiğine dinamik kader, irade vermediğine statik kader 
diyoruz. Ġrade vermediğini otomatik pilota bağlar.  

Feni‟melkadirun; Bütün bunları biz takdir ettik, biz ne güzel takdir 
ediciyiz. Biz bir kaderle yapıyoruz, ölçüyle yapıyoruz. (M.Ġslamoğlu)] 

 



 
24-) Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn; 
 
O süreçte yalanlayanların vay hâline! (A. Hulusi) 
 
24 - Vay haline o gün yalan diyenlerin, (Elmalı) 
 
 
Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn vay gele o yalanlayanların 

haline baĢına. 
 
 
25-) Elem nec'alil'Arda kifâtâ; 
 
Arzı bir toplanma yeri kılmadık mı? (A. Hulusi) 
 
25 - Ye kılmadık mı Arzı bir tokat, (Elmalı) 
 
 
Elem nec'alil'Arda kifâtân yer yüzünü bir arada yaĢama alanı 

yapmadık mı. 
 
 
26-) Ahyâen ve emvata; 
 
Diriler ve ölüler için! (A. Hulusi) 
 
26 - Gerekse diriler için gerekse emvat, (Elmalı) 
 
 
Ahyâen ve emvata diriler ve ölüler için. Veyahut ta manevi diriler 

ve manevi ölüler. Yani kafirler ve mü‟minler için yeryüzünü bir arada 
yaĢama alanı yapmadık mı. Yani mü‟min de yer yüzünde yalıyor, kafir 
de. Bu da bizim bir takdirimizin gereği. 

 
[Ahya ve emva Kur‟an‟da mecazen kullanıldığı yerlerde imanlılığa 

ve küfre delalet eder. Çünkü iman diriliĢtir, küfür ölümdür isterse yaĢasın. 
Li yunzire men kâne hayyen(Yasin 70) hay olanları diriltmesi için vahyi 
gönderdik. Bu ne demek? YaĢayanları diriltmek için. Demek ki ölü olanlar 
varmıĢ. YaĢayanları uyarmak için. Burada yaĢayanlar nefes alanlar 
manasına mı geliyor? Hayır. Buradaki diriler; Allah‟ın verdiği fıtratı 
öldürmeyenler. (M.Ġslamoğlu)] 

 



 
27-) Ve ce'alna fiyha revasiye Ģamihatin ve eskaynâküm mâen 

furata; 
 
Orada yüksek (haĢmetli, azametli) sâbit dağlar oluĢturduk ve size 

tatlı bir su içirdik. (A. Hulusi) 
 
27 - Ve oturtup da onda yumru yumru oturaklı dağlar, sunmadık mı 

size bir su (tatlı) bir furat, (Elmalı) 
 
 
Ve ce'alna fiyha revasiye Ģamihat ve baĢı yüce heybetli dağlar 

var ettik. ve eskaynâküm mâen furata ve yine size billur gibi sular 
bahĢettik. Eskayna ile sekayna, sekaytü; bir bardak su verdim. Eskaytü; 
akan sudan bir parça nasip verdim demektir. Yani onlara Ģarıl Ģarıl akan 
sular bahĢettik. 

 
 
28-) Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn; 
 
O süreçte yalanlayanların vay hâline! (A. Hulusi) 
 
28 - Vay haline o gün yalan diyenlerin, (Elmalı) 
 
 
Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn vay gele bu gerçeği 

yalanlayanların baĢına. Yazıklar olsun, Allah‟ın verdiği suyu içip te 
kuduranlara. 

 
 
29-) Ġntaliku ila ma küntüm Bihi tükezzibun; 
 
Haydi, yalanlamakta olduğunuza gidin! (A. Hulusi) 
 
29 - Haydi boĢanın o yalan dediğinize, (Elmalı) 
 
 
Ġntaliku ila ma küntüm Bihi tükezzibun haydi artık yalanlayıp 

durduğunuz hesap gününe doğru ilerleyin bakalım. Yani kaçamazsınız, 
herkes akıbetine doğru yürüyor, kafirde, mü‟min de. Kaçamazsınız, 
Allah‟tan kaçıĢ yok. 

 
 



30-) Ġntaliku ila zıllin ziy selasi Ģu'ab; 
 
Haydi, üççatallı gölgeye gidin (Hristiyanların inandığı teslis - 

üçleme; Allâh - Ruh-ül Kuds ve Oğlu inancı kurtarsın bakalım sizi, 
anlamında)! (A. Hulusi) 

 
30 - Haydi boĢanın bir üç çatallı gölgeye, (Elmalı) 
 
 
Ġntaliku ila zıllin ziy selasi Ģu'ab 3 boyutlu gölgeye, zehirli bir 

gölgeye doğru ilerleyin. 3 boyutlu gölge; Ġnsanın duygu, düĢünce ve 
eylemini kuĢatan. Veya cehennemin yakıcı, boğucu ve kör edici gölgesi. 

 
[Ek bilgi; Siz Allah'a inanmıyordunuz. Onun bir ortağı olduğunu; 

baba, oğul ve mukaddes ruh gibi üç parçadan oluĢtuğunu 
zannediyordunuz. ġimdi onun bir olduğuna inanan müminler ArĢ'ın 
gölgesinde, o koyu gölgede gölgelenirlerken siz inandığınız üç çatallı 
gölgeye sığınınız.  

Ata'dan rivayet edildiğine göre bu üç çatallı gölge, cehennem 
dumanın gölgesi diye yorumlanmıĢ, birçok tefsirci bu hitabı da öncekinin 
bir izahı gibi kabul ederek bunu takip etmiĢler ve Ģöyle demiĢlerdir: 
Cehennem dumanı üç ayrı yerden yükselecek, kâfirler onu ateĢten korur 
zannederek koĢacaklar ve onu en kötü bir halde bulacaklardır. Bu 
duruma göre bu âyette geçen "zıll", yani gölge, "yalanlamakta olduğunuz 
Ģey"in bir açıklaması demek olur.  

Fakat Ebu Hayyan'ın naklettiğine göre, Ġbnü Abbas Ģöyle demiĢtir: 
Bu hitap haça tapanlara söylenecektir. Müminler Allah sayesinde ArĢ'ın 
gölgesinde korunacak, haça tapanlara da, "taptığınız haçın gölgesine 
gidin" denecek. Zira haçın üç çatalı vardır. ġU'AB, bir cisimden ayrılan 
çatallardır." Yani haçın bir kolu, gövdesi demek olduğundan çatalları 
üçtür. (Elmalı – Tefsir)] 

 
Demek ki, "Üç çatallı bir gölge", hıristiyanlığın teslis inancının, 

Allah'ı oluĢturduğuna inandıkları üç unsurun bir simgesidir. Haç, onu 
temsil eder. Hıristiyanlık bunu ve Ahireti yalanlamıyor fakat en büyük 
kurtuluĢu bu haçtan bekleyerek buna inanıyor. Bu nedenle Ahirette, o 
hüküm günü müslümanlar inanmıĢ oldukları o saf bir Allah inancı 
gölgesinde gölgelenirlerken, "Allah hem birdir, hem üçtür" diye üç unsur 
ile teslis (üçlemey)e inananlara: "Haydin gidin, o "üç çatallı teslis 
gölgesine" denecek. Fakat öyle bir üç çatallı gölge neye yarar? 
Gölgelendirir mi? Azaptan korumak için bir faydası olabilir mi?  

 
 



 
31-) Lâ zaliylin ve lâ yuğniy minelleheb; 
 
Ne (ateĢten) gölgelendirir ve ne de (renk renk) alevden kurtarır! (A. 

Hulusi) 
 
31 - Ne gölgelendirir ne alevden korur. (Elmalı) 
 
 
Lâ zaliylin ve lâ yuğniy minelleheb Evet, öyle bir gölge ki 

serinletmez ve ateĢin alevinden de asla korumaz.  
 
 
32-) Ġnneha termiy BiĢererin kelkasr; 
 
Muhakkak ki o saray gibi büyük kıvılcımlar atar! (A. Hulusi) 
 
32 - çünkü o, öyle Ģirareler atacaktır ki her biri bir saray gibi. 

(Elmalı) 
 
 
Ġnneha termiy BiĢererin kelkasr o alevin ateĢi saraylar gibi dev 

yapılar gibi kıvılcımlar saçarak kükrer. Cehennem anlatılıyor. 
Cehennemin korkunçluğu dile getiriliyor. 

 
 
33-) Keennehu cimaletun sufr; 
 
Sanki o (kıvılcımlar) sarı dev halatlar gibidir! (A. Hulusi) 
 
33 - Sanki sarı sarı hopalar gibi. (Elmalı) 
 
 
Keennehu cimaletun sufr sanki  Keennehu cumaletun sufr 

sanki akkordan halatlar gibi. Ġki Ģekilde de okunduğu için iki Ģekilde de 
okudum. Veya, sarı develerin gövdeleri gibi. DiĢer okuyuĢta da öyle. 
Tercihimiz Cumaletün okuyuĢuna dayanmaktadır. Evet, yani akkordan 
halatlar gibi size doğru atılır. 

 
 
34-) Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn; 
 
O süreçte yalanlayanların vay hâline! (A. Hulusi) 



 
34 - Vay haline o gün yalan diyenlerin. (Elmalı) 
 
 
Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn yazıklar olsun o gün 

yalanlayanlara. 
 
 
35-) Hazâ yevmu lâ yentıkun; 
 
Bu, konuĢamayacakları gündür. (A. Hulusi) 
 
35 - Bugün nutukları tutulacağı gündür. (Elmalı) 
 
 
Hazâ yevmu lâ yentıkun bu ağızlarını açamayacakları bir gündür. 

Yani mazeret ileri süremezler, ağızlarını açıp ta mazeret ileri 
süremeyecekler. Benim küfür mazeretim Ģuydu, Ģunun peĢine takıldım 
böyle oldum. Bunun aklına uydum böyle oldum diyemeyecekler. 

 
 
36-) Ve lâ yü'zenü lehüm feya'tezirun; 
 
Onlara izin de verilmez ki mazeret beyan etsinler! (A. Hulusi) 
 
36 - Ġzin de verilmez ki itizar ederler. (Elmalı) 
 
 
Ve lâ yü'zenü lehüm feya'tezirun o gün onlara izin verilmeyecek 

ki özür dilesinler. 
 
[Ek bilgi; Sünnetullâh'ta, ismi ALLÂH olanın "Kudret" sıfatı 

hâkimdir. Ġsmi "ALLÂH" olanın "Kaadir" sıfatı gereği, Sünnetullâh denen 
evrensel sistem ve düzen, her dem güçlünün güçsüzü yok etmesi 
Ģeklinde iĢler! Ġsmi "ALLÂH" olan, var ettiği sistemde "Kudret" sıfatını 
ortaya koyar. "Acz" ise sistemde yok olmak içindir! Dolayısıyla, sistemde 
duygulara ve beĢerî değer yargılarına dayalı değerlendirmelerin hükmü 
yoktur! Acımak veya acınmak sistemin iĢleyiĢini etkilemez. Korunmak 
isteyenler için, içinde bulunulan ortamın gerektirdiği tedbiri almak 
zorunludur. Duygularına ve beĢerî bakıĢ açısına göre yaĢayan, bu 
kararlarının sonuçlarını da yaĢar! (A.Hulusi-Ġnsan ve sırları)] 

 
 



37-) Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn; 
 
O süreci yalanlayanların vay hâline! (A. Hulusi) 
 
37 - Vay haline o gün yalan diyenlerin. (Elmalı) 
 
 
Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn yazıklar olsun o gün 

yalanlayanlara. 
 
 
38-) Hazâ yevmulfasl* cema'naküm vel'evveliyn; 
 
Bu ayırt etme sürecidir! Sizi ve öncekileri bir araya getirdik. (A. 

Hulusi) 
 
38 - Bu iĢte o fasıl günü topladık sizi ve evvelkileri, (Elmalı) 
 
 
Hazâ yevmulfasl iĢte bu yevmulfasl. Hakkın batıldan, kafirin 

mü‟min den, iyinin kötüden, doğrunun yanlıĢtan ayrıldığı gündür. Yani 
suyu getirenle testiyi kıranın bir tutulmadığı gündür. cema'naküm 
vel'evveliyn orada onlara denilecek ki parantez içi bir intikal cümlesi ile 
vereyim manayı; Sizi öncekilerle birlikte iĢte biz böyle bir araya getirdik. 

 
 
39-) Fein kâne leküm keydün fekiydun; 
 
Eğer bir hileniz varsa, hadi bana bir hile yapın! (A. Hulusi) 
 
39 - Varsa bir fenniniz atlatın beni, (Elmalı) 
 
 
Fein kâne leküm keydün fekiydun haydi eğer elinizde bir kurtuluĢ 

planı varsa durmayın hemen o planı uygulamaya koyun da görelim. 
 
 
40-) Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn; 
 
O süreçte yalanlayanların vay hâline! (A. Hulusi) 
 
40 - Vay haline o gün yalan diyenlerin, (Elmalı) 
 



 
Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn vay gele o gün yalanlayanlara, 

vay gele yalanlayanların baĢına gelecek olana. 
 
 
41-) Ġnnelmüttekıyne fiy zılalin ve 'uyun; 
 
Muhakkak ki müttekîler (korunmuĢlar), gölgelerin ve kaynakların 

içindedirler. (A. Hulusi) 
 
41 - ġüphesiz ki (korunan) muttakîler gölgelerde kaynaklar, (Elmalı) 
 
 
Ġnnelmüttekıyne fiy zılalin ve 'uyun fakat Allah‟a karĢı 

sorumluluğunun bilincinde olan takva sahipleri, imanı takviyeli olup ta 
depremlerde yıkılmayanlar var ya fiy zılalin, gölgelikler altında ve pınar 
baĢlarında olacaklar. 

 
 
42-) Ve fevakihe mimma yeĢtehun; 
 
Canlarının çektiklerinden meyvelerle! (A. Hulusi) 
 
42 - Ve canlarının istediğinden meyveler içindedirler, (Elmalı) 
 
 
Ve fevakihe mimma yeĢtehun ve canlarının istediği her Ģey onları 

neĢe ve zevke gark edecek. Evet, canlarının istediği her Ģey olacak 
orada ve her Ģeyden neĢe ve lezzet alacaklar. 

 
 
43-) Külû veĢrebû heniy'en Bima küntüm ta'melun; 
 
"Yaptığınız çalıĢmalardan dolayı afiyetle yeyin ve için!" (A. Hulusi) 
 
43 - Yiyin, için âfiyet olsun iĢlediğiniz amellere mukabil, (Elmalı) 
 
 
Külû veĢrebû heniy'en Bima küntüm ta'melun yiyin için afiyet 

olsun yaptıklarınızın karĢılığı olarak afiyet olsun. Bu Allah‟ın bir ödülüdür 
denilecek. 

 
 



44-) Ġnna kezâlike neczilmuhsiniyn; 
 
Doğrusu biz muhsinleri (müĢahedelerinde Hak'tan gayrı 

bulunmayanları) böylece cezalandırırız! (A. Hulusi) 
 
44 - ĠĢte biz Muhsinleri böyle karĢılarız, (Elmalı) 
 
 
Ġnna kezâlike neczilmuhsiniyn iĢte biz Allah‟ı görür gibi 

yaĢayanları böyle ödüllendiririz. Muhsinleri, iyileri böyle ödüllendiririz. 
 
 
45-) Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn; 
 
O süreçte yalanlayanların vay hâline! (A. Hulusi) 
 
45 - Vay haline o gün yalan diyenlerin, (Elmalı) 
 
 
Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn yalanlayanların vay haline o 

gün. 
 
 
46-) Külû ve temette'u kaliylen inneküm mücrimun; 
 
"Yeyin ve azıcık keyif sürün (dünyada)... Muhakkak ki siz 

suçlularsınız!" (A. Hulusi) 
 
46 - Yiyin, zevk edin biraz, çünkü mücrimlersiniz, (Elmalı) 
 
 
Külû ve temette'u kaliylen inneküm mücrimun siz de dünyada 

yiyip için ve geçici hazların sevdasını sürün, ey yalanlayanlar güruhu. 
 
 
47-) Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn; 
 
O süreçte yalanlayanların vay hâline! (A. Hulusi) 
 
47 - Vay haline o gün yalan diyenlerin, (Elmalı) 
 
 



Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn yalanlayanların o gün vay 
haline. 

 
 
48-) Ve izâ kıyle lehümurke'u lâ yerke'un; 
 
Onlara (müĢriklere): "Boyun eğin" denildiğinde, rükû etmezler! (A. 

Hulusi) 
 
48 - Yerler, içerler de rükû' edin denildiği zaman onlara, rükû' 

etmezler, (Elmalı) 
 
 
Ve izâ kıyle lehümurke'u lâ yerke'un zira bir zamanlar dünyada 

yaĢarken onlara Allah‟ın huzurunda eğilin denildiğin de asla 
eğilmemiĢlerdi. Allah‟tan baĢka herkesin huzurunda eğilenler, Allah‟ın 
önünde eğilmemiĢlerdi. 

 
[Ek bilgi; Allah resulü 48.ayeti namazdan muaflık isteyen Sakif 

heyetine okuyor. Bu da veda Haccından sonra, Resulallah‟ın son yılında. 
Sakif heyetine namaz kılmaları gerektiğini efendimiz söylediğinde, yiğidin 
alnı yere değmez diyorlar, tabi böyle ahlaksızca demiyorlar. Diyorlar ki 
“kınanırız.” Cahiliye Arap‟ı secde etmeyi onursuzluk sayıyor.  

Onun için yalancı peygamberlerden birisi Tüleyha el Esedi olabilir. 
Özel bir namaz icat etmiĢ, secdesiz namaz. Ve ona da gerekçe olarak bir 
ayet uydurmuĢ “Allah sizin kaba etlerinizi havaya dikmenizi emretmez.” 
Hatta Necm sûresinin ilgili ayetleri indiğinde bir müĢrik kodaman secdeye 
gitmek nasıl zoruna gidiyorsa yerden toprağı alıp anlına koyuyormuĢ. 
Secde ne mübarek bir terbiye değil mi? Allah‟ın huzurunda 
eğilmeyenlerin eĢyanın önünde hiç doğrulmadıklarını gördük. 
(M.Ġslamoğlu)] 

 
 
49-) Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn; 
 
O süreçte yalanlayanların vay hâline! (A. Hulusi) 
 
49 - Vay haline o gün yalan diyenlerin, (Elmalı) 
 
 
Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn yazıklar olsun o gün 

yalanlayanlara. 
 



 
50-) Febieyyi hadiysin ba'dehû yu'minun; 
 
Artık Ondan (Kurân'ın verdiği bu büyük haberden) sonra hangi 

söze iman ederler? (A. Hulusi) 
 
50 - Artık bundan sonra hangi söze inanacaklar? (Elmalı) 
 
 
Febieyyi hadiysin ba'dehû yu'minun haydi buna inanmadılar, iyi 

de bundan böyle hangi söze, hangi habere inanacaklar. Allah‟a da 
inanmadılarsa kimin haberine inanacaklar. Allah‟ın ayetlerine inanmayan 
kime inanır. Allah‟a inanmayanın baĢkasına inanmasının ne yararı olur.  

 
HafizanAllahu ve iyyaküm. Allah‟a inanmamak gibi bir küstahlıktan 

rabbim sizleri ve bizleri muhafaza buyursun. Rabbim ayetlerin manalarını 
tüm hücremizde tecelli ettirsin. Rabbim cehenneminden korusun, 
cennetine nail etsin. 

 
 
“Ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Ġddiamızın, davamızın tüm hasılatı ve son sözümüz Alemlerin 

Rabbine Hamd‟dir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. NEBE‟ SURESĠ (01-40) (186-A) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
El Hamdu Lillahi Rabbil'Alemiyn Vesselatü Vesselâmü alâ 

Resulüna Muhammedin ve alâ alihi ve ashabihi ve etba‟ıhi ecmaiyn. 
 
RabbiĢrah liy sadriy;  
 
Ve yessirliy emriy;  
 
Vahlül ukdeten min lisaniy; 
 
Yefkahu kavliy; (Tâhâ 25-26-27-28) 
 
Rabbim, göğsüme geniĢlik ver, kolaylaĢtır iĢimi, düğümü çöz 

dilimden, ki anlasınlar beni. Amin, amin..! Allahümme amin..!  
 
Değerli Kur‟an dostları bugün dersimize Nebe‟ suresinin tefsiri ile 

devam edeceğiz. Ama önce Nebe‟ suresi hakkında özet bir girizgâh 
sunmak isterim. 

 
Nebe surei celilesi elimizde ki mushafta 78. sure. Tabii ki nüzul 

sıralamasında böyle değil. Çok çok önlerde. Adını 2. ayetinden alıyor. 
Anin Nebeil 'Azıym (2) göklerin manĢeti, büyük haber, muhteĢem 
haber, Ģok haber diyebilir miyiz acaba modern basın dilini taklit ederek. 
Evet Ģok haber. Rabbimizin insana verdiği insan için Ģok edici haber 
nedir diye sorarsanız  insanı bekleyen ahirettir, insanı bekleyen akıbettir. 
Varlığın, dünyanın yerlerin ve göklerin bir sonu olduğu, insanın da 
mutlaka bir sonunun olacağıdır. Onun için adını önemli ve büyük haber 
manasına gelen nebe‟ kelimesinden almakta. 

 
Buhari‟de sure, ilk ayetinin tamamıyla isimlendirilmekte 'Amme 

yetesâelun (1) Ģeklinde. Kurtubi; Suretü amme diye isimlendirmiĢ. 
Demek ki halk arasında kullanılan isimlendirme Ģekli, yine 
müfessirlerimizin tercihlerinden bir tercih. Tesâül ve Mu‟sırat diye de 
isimlendirilmiĢ. 
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ĠniĢ zamanı Nazi‟at ve Nebe‟ sureleri mushafta da nüzulde de 
ardıĢıklı. Önce Nebe‟ suresi, sonra Nazi‟at suresi ardı ardına hem 
mushafta, hem de nüzulde öyle gelmiĢ. Ünlü Hz. Osman tertibinde Nebe‟ 
suresi Mearic ile Nazi‟at arasına yerleĢtirilmiĢ. Yani elimizde ki mushafta 
ki yerinme çok yakın bir yer bu. Tertipte ki yerine bakacak olursak 
surenin iniĢ yılını yaklaĢık olarak 6. yıla tarihlendirebiliriz. 6. yılda 
Mekke‟de ki o korkunç boykotun müĢriklerin Allah resulüne uyguladıkları, 
mü‟minlere uyguladıkları o dehĢet verici boykotun hemen bir yıl öncesine 
denk geliyor. 

 
Konusu; insanın ebedi istikbali. Zaten Kur‟an da insanın ebedi 

istikbalinden bahsetmeyen sayfa mı var, sure mi var. Rabbimiz insanın 
ebedi istikbali ile ilgileniyor. Rabbimiz insanın ebediyetiyle ilgileniyor. 
Rabbimiz insanın ölen tarafından daha çok, ölmeyen tarafıyla ilgileniyor. 
Yeniden diriliĢ eĢsiz bir belagatle ele alınıyor bu surede. 1 ve 5. ayetler 
arasında ilahi nimetler sıralanıyor. Ġlahi ödül ve ceza ayrıntılı bir biçimde 
tasvir ediliyor. Zaten ilahi nimetlerin sıralandığı her pasajda ya önünde, 
ya arkasında, ya da içinde ilahi ödül ve cezada hemen peĢi sıra geliyor. 
Kur‟an ın mesani, çift kutuplu  özelliği gereği. 

 
Kafir olarak ölen bir insanın son yakarıĢıyla sure sona eriyor.ya 

leyteniy küntü turaba (40) Nolaydım, keĢke toprak olup gideydim boĢ 
yalvarıĢıyla, anlamsız yalvarıĢıyla, faydasız ve yararsız yalvarıĢıyla son 
buluyor. ġimdi suremizi tefsire geçebiliriz. 

 
[Ek bilgi; Bu sûre-i celîlenin baĢlıca konuları Ģunlardır: 
1.  MüĢriklerin kendi aralarında kıyamete ve Yüce Peygamber'e 

dair soruĢturmalarını beyan etmek. 
2.  Kıyametin vukuunun mümkün olduğuna dair deliller getirme ve 

inkarcıları tehdîd etmek. 
3.  Kıyamette takva sahiplerinin cennetlere nail olacaklarını 

müjdelemek, inkarcıların da cehenneme sevk edileceklerini ihtar etmek. 
4.  Meydana geleceği muhakkak olan kıyamet gününde azap 

görecek kâfirlerin nasıl mahv ve yok olmalarını temennide 
bulunacaklarını gözler önüne sermek. (Ö. Nasuhi Bilmen)] 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
Rahman, rahıym olan Allah adına. Özünde merhamet sahibi, iĢinde 

merhamet sahibi Allah adına. Sonsuz sevginin menbaı olan ve yarattığı 
her Ģeyi sevgiyle ve Ģefkatle yaratan, sevgiyle yaratıp Ģefkatle muamele 
eden Allah‟ın adıyla. 
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1-) 'Amme yetesâelun; 
 
Neyi sorguluyorlar? (A. Hulusi) 
 
01 - Neden soruĢturuyorlar? O büyük nübüvvet haberinde. (Elmalı) 
 
 
'Amme yetesâelun neyi soruĢturuyorlar? GiriĢ yine belagatli, giriĢ 

yine muhteĢem, giriĢ yine insanı titreten ve çarpan bir giriĢ. Neyi 
soruĢturuyorlar? Yetesâelun. Aslında „Amme; „am – ma edatlarından 
müteĢekkil bir kelime. Tesaül babından yetesâelun olduğu için mana 
hem özne, hem de nesneden sadır olur bu babda, tesâül babı. Tesâül 
babından geliyorsa bir kelime mana hem nesne hem de özneden sadır 
olur. Hem fail, hem de mefulden sadır olur. Yani bu durumda neden 
soruĢturuyorlar diye çevirdiğimin sebebi de anlaĢılmıĢ oluyor. 

 
Konuya soruyla girmek Arap belagatine Kurân ın kattığı orijinal bir 

katkı olduğunu daha önce bir vesile ile söylemiĢtim. Bu da orijinal bir 
üslup. Neyi soruĢturuyorlar, neden soruĢturuyorlar. 

 
[Ek bilgi; MüĢrikler kendi aralarında, öldükten sonra dirilmeyi 

birbirlerine soruyorlar; inkâr ve alay maksadıyla hep bu konulardan söz 
ediyorlardı. Dolayısıyla, olayın önemini, dehĢetini ve müĢriklerin 
tutumlarından dolayı muhatapları hayrete düĢürmeyi ifade etmek için söz 
soru Ģeklinde söylenmiĢtir. (El Sabuni- Savfetut tefasir)] 
 

 
2-) Anin Nebeil 'Azıym; 
 
Azametli Haberi mi (ölüm sonrasında yaĢamın devamı)? (A. Hulusi) 
 
02 - O büyük nübüvvet haberini mi. (Elmalı) 
 
 
 
Anin Nebeil 'Azıym soruyu sordu, cevabı veriyor. MuhteĢem 

haberi soruĢturuyorlar. MuhteĢem haberden zımnen sual var içinde. 
MuhteĢem haberi mi soruĢturuyorlar. O Ģok haberi mi, Ģok haberden 
soruyorlar. Veyahut ta ikisini birlikte düĢünürsek Ģok haberden sorarak 
neyin peĢine düĢüyorlar. ġok haberi soruĢturma konusu yaparak, sanki 



inanılmaz bir ĢeymiĢ gibi neyin peĢine düĢüyorlar Ģeklinde anlamamız 
gayet mümkin ve doğru olur. 

 
Haber dedim ama maalesef Türkçemizde haberin alternatifi 

müteradifi bir baĢka kelime yok. Yani Nebe‟in tam karĢılığı yok. Nebe‟; 
kaderden ayrı. Arap dilinde fakirin de tasdik ettiği bir usül, bir dil okulu 
usulü gereği mutlak müteratif yoktur diyen usule kendimi yakın 
hissederim. Hakikaten mutlak müteratif yoktur. En azından bendeniz 
bilmiyorum. Mutlaka kelimeler farklı ise „Ġhtilâfü-l esma tedüllü „alâ ihtilâfül 
Mana. Ġsimlerin farklılığı, mananın farklılığına delalet eder.  

 
Burada da Nebe‟ gelmiĢ Haber değil bu. haberden farklı. Haber; 

basit habere denir. KiĢi için önemli olsun olmasın gelen her tür haber, 
haberdir. Fakat Nebe‟ alan kiĢi için hayatı ehemniyeti haiz olan habere 
denir. Önemli, hayati haber. ĠĢte burada da Nebe‟ gelmiĢ, Anin Nebeil 
'Azıym muhteĢem haber, veya korkunç haber, veya muazzam haber. 
Her ikisini birden, hem muhteĢemini, ihtiĢamını hem de korkunçluğunu 
birleĢtiren bir kelime, muazzam haber. 

 
Hatırlayınız ..in caeküm fasikun Bi nebein fe tebeyyen.. 

(Hucurat/6) size bir fasık haber getirdiğinde durup araĢtırın, iyice 
araĢtırın diyen ayette Bi haberin gelmiyor. Bi nebe‟in geliyor. Yani sizin 
için çok değerli bir haber getirdiğinde, sıradan bir haber değil, yani her 
gelen haber, yani fasık trafiği gördü bugün trafik yoğun dedi, yani bunu 
da araĢtırın manasına gelmiyor bu. Veya fasık gelirken yolda bir kaza 
gördü, kaza gördüm dedi, bu bizim için amel edeceğimiz bir Ģey değil. 
Ama eğer bizim amel edeceğimiz, onu uygulayacağımız, onunla tavır 
takınacağımız, duruĢ alacağımız bir haberse o Nebe‟ oluyor, haber 
olmaktan çıkıyor. Önemli haber, bizim için amel edeceğimiz, 
uygulayacağımız haber olmuĢ oluyor. 

 
 
3-) Elleziy hüm fiyhi muhtelifun; 
 
Ki o konuda anlaĢmazlık içindedirler! (A. Hulusi) 
 
03 - Ki onlar onda ihtilâfa düĢüyorlar. (Elmalı) 
 
 
Elleziy hüm fiyhi muhtelifun ki onlar, o önemli haber hakkında 

farklı farklı görüĢler serdediyorlar. Muhtelifun, farklılaĢıyorlar. Farklı 
düĢünüyorlar, farklı görüĢlere sapıyorlar. Acaba;Anin Nebeil 'Azıym 
geldikten sonra, o büyük haber, yani kıyamet, ahiret, hesap günü, 



ölümden sonra bir dünyanın daha varlığı konusunu niye ihtilaf konusu 
yapıyorlar? Bunu nasıl anlayacağız? Muhtelifun. Haydi soruĢturmayı 
anladık. Ġnanmamak için soruĢturma konusu yapıyorlar. Fakat 
Muhtelifun; Onda farklı farklı düĢünceler serdediyorlar.  

 
Burada iĢte Mekke‟nin inanç haritası, hatta bölgenin inanç haritası 

gündeme geliyor. Mekke‟lilerin kafalarının aslında yeniden diriliĢ 
konusunda karıĢık olduğunu serdeden bir ayet. Öyle çok ta net değil. 
Bizim genellikle sandığımız ve tefsirlerimizin çoğunun atladığı gibi, ki bu 
atlamanın arkasında yatan sebep de gelen tüm benzer ayetlerde ki 
inkarcı muhatapların hepsini tek bir zümre sanmamızdan kaynaklanıyor. 
Bu aynı Ģey Hıristiyan‟lar içinde geçerli. Kur‟an da ki Hıristiyanlarla ilgili 
ifadeler. Hatta Kur‟an da ki Yahudilerle ilgili ifadeler. Hepsini bir sanma 
yanlıĢlığımızdan kaynaklanıyor. MüĢrikler de öyle. Ġkiye ayırıyor müĢrikler 
inanç açısından. Kodamanlar var. Bazı kaynaklarda bunlar 12 ile 18 isim 
sayılır. Yemen kökenli bir dehriliği savunuyor bunlar. Bir tür ilkel bir 
ateizm bu dehrilik. Yani zamanla gelir zamanla gideriz. Bizi zamandan 
baĢka hiçbir Ģey yok etmez. Dehrilik bu. 

 
Dolayısıyla bunlar ahirete inanmıyorlar. Bunlar Yemen üzerinden 

gelen Ġran kökenli bir dehriliğe, ilkel bir materyalizme inanıyorlar. 
Öldükten sonra toprak olacaklarına, toz toprak olacaklarına. ĠĢte yerden 
bir avuç toprağı alıp ta bunun gibi olduktan sonra mı dirileceğiz diyen tip 
bu tip. Bunlar belli tipler Mekke‟de ki. Mümeyye Bin Halef, Übey Bin 
Halef, Utbe, ġeybe, Ebu Cehil ve benzerleri. Bir de geniĢ kitle var. Bunlar 
belli belirsiz bir ahiret inancına sahipler ki, putların Ģefaat edeceğine 
inanıyorlar.  

 
Sadece bu değil, Casiye/32. ayeti de bunun delili. … in nezunnü illâ 

zannen.. (Casiye 32) Yani zannediyoruz. Haydi diyelim ki bir ahiret var. 
manasına gelen bu ibare ile Kur‟an bize aktarıyor; GeniĢ kitlelerde ki bu 
Ģüpheli ahiret düĢüncesini. Onun için burada Elleziy hüm fiyhi 
muhtelifun farklı farklı düĢüncelere sapıyorlar. Ġfadesi aslında vahiy 
ortamında ki ilk muhatap olan inkarcıların da ahiret konusunda hepsinin 
tek bir gözeye doldurulamayacağını gösteriyor. 

 
 
4-) Kellâ seya'lemun; 
 
Hayır, (düĢündükleri gibi değil), yakında (vefat edince) bilecekler! 

(A. Hulusi) 
 
04 – Hayır, ileride bilecekler. (Elmalı) 



 
 
Kellâ seya'lemunister acaba var mıdır diye tereddüt gösterenler, 

eğer var idiyse orada da yırttık diyorlar onlar zaten. Çünkü burada Allah 
bize zenginlik verdiğine göre, bizi desteklediğine göre orada da bizi 
destekleyecek demektir diyorlar onlar, o kafa. Ama asla yoktur, yani toz 
toprak olduktan sonra mı diriltileceğiz diyenler. Hangisi olursa olsun 
hepsi seya‟ğlemun zamanı gelince görecekler, bilecekler. 

 
 
5-) Sümme kellâ seya'lemun; 
 
Yine hayır (düĢündükleri gibi değil), yakında bilecekler! (A. Hulusi) 
 
05 - Hayır, hayır ileride bilecekler. (Elmalı) 
 
 
Sümme kellâ seya'lemun kesinlikle, yani; ben 1. ile 2. nin aynı 

olduğu kanaatinde değilim. Kur‟an da nasıl ki mutlak müteratif yoksa, 
mutlak tekrar da yok. 1. si Kellâ seya‟lemun; hayır, dünyada bilecekler, 
onlardan bir kısmı daha dünyada bilecek. Yani bir ahiret varmıĢ diye 
belki ölüm anında, belki sekerat anında, belki ölümden hemen önce, 
belki de ihtida ederek. Artık kani olacaklar. Ama burada bilmediler bir 
Ģekilde; Sümme, daha sonra kellâ seya‟lemun kesinlikle bilecekler. 
Zamanı gelince ahirette, zaten ahirette bilmeyen kalmayacak. Ama 
bilmek bir iĢe yaramayacak. 

 
 
6-) Elem nec'alil'Arda mihâda; 
 
Biz arzı (bedeni) bir beĢik (içinde geliĢeceğiniz geçici kullanım 

aracı) yapmadık mı? (A. Hulusi) 
 
06 - Değil mi ki biz arzı bir döĢek yaptık. (Elmalı) 
 
 
Elem nec'alil'Arda mihâda biz değil miyiz yer yüzünü yayıp 

döĢeyen, yer yüzünü beĢik yapan biz değil miyiz. Yer yüzünü yapmadık 
mı, beĢik yapmadık mı, döĢemedik mi. Mihad; beĢik. 

 
 
7-) Velcibale evtada; 
 



Dağları (bedendeki organları) da birer kazık! (A. Hulusi) 
 
07 - Ve dağları birer kazık. (Elmalı) 
 
 
Velcibale evtada dünya kadar beĢik olursa bu beĢiğin ayakları 

neden olur Kur‟an dostları? Dağlardan değil mi? Ve dağları da o beĢiğe 
ayak yapmadık mı? Direk yapmadık mı? Eh, beĢiği dünya kadar olanın 
dağ gibi de ayağı olur. Aslında Ģöyle zihnimizde devam ettirebilir miyiz? 
Ġsterseniz ettirelim zihnimizde, Nasıl? Dünya kadar beĢik, dağlardan bu 
beĢiğin ayağı, bu beĢikte ki bebekte insanoğlu, bu beĢiği sallayan da 
Allah‟ın kudret eli diyebilir miyiz? Sanırım diyebiliriz. Bu kadar büyük 
beĢiği bir gün gelecek Allah, içinde ki eğer ihanet ederse, kendisini eleyip 
beleyen Allah‟a ihanet ederse, evet, Ve mehhedtu lehu temhiyda 
(Müddessir/14) Kalem (Müddessir olacak) suresinde bir azgın Ģahıstan 
söz edilir. Evet bir azgın müĢrikten. Yani onu yalnız olarak yaratıp ona 
evlatlar, cömertliğinin eseri olan mallar vermedik mi dedikten sonra Ve 
mehhedtu lehu temhiyda. (Müddessir/14)  der. onu eleyip belemiĢtik 
onu bir bebek gibi eleyip belemiĢtim ne oldu? Yeterli bulmadı. Kendinse 
verdiğimi bir daha istedi. Sümme yatme'u en eziyd. (Müddessir/15) 
dahası, daha fazlası yok mu dedi.  

 
Evet, demek ki eğer bu beĢiğin içinde ki bebek ihanet etmeye 

kalkarsa, Allah‟ın eleyip belemesine rağmen; iĢte o zaman beĢik 
devrilecek. 

 
[Ek bilgi; Yer küresinin teĢekkülü kaba taslak Ģöyle düĢünülüyor; 

Çok yüksek derecede ki bir sıcaklığın hüküm sürdüğü ve özellikle -
kayaların erime halinde olduğu- merkezi bir tabakayı ihiva eden derin bir 
tabaka ile katı ve soğuk olan yer kabuğundan yani yüzey tabakasından 
meydana gelmektedir. Bu tabaka çok incedir yerin yarıçapı 6.000 km. 
den fazla olduğu halde, bu yüzey tabakası birkaç Km. ile birkaç on km. 
arasında bir kalınlık teĢkil eder. Bu da yer kabuğunun ortalama olarak 
yer küresinin yarı çapının %1. i kadar bile olmadığı anlamına gelir. 

Jeolojik olaylar iĢte –denilebilirse- bu ince deri üzerinde meydana 
gelmektedir. Bunların temelinde dağ silsilelerinin esası olan kıvrılmalar 
bulunur. Dağların oluĢumuna jeolojide orogene‟se (dağ oluĢması denilir. 
Bu oluĢum sürecinin büyük bir önemi vardır. Çünkü bir dağı meydana 
getirecek olan bir engebeye yer altında yer kabuğunun aynı oranda bir 
gömülmesi tekabül eder ki bu yere çakılmada, alt tabakada ona bir temel 
sağlar.  



Kur‟an ın dağlarla ilgili ifadeleri ve onların bir takım kıvrılma 
hadiselerinin sonucunda sabir bir Ģekilde yerine oturduklarına iĢaret eden 
ayetler çok önemlidir.   

“Değil mi ki biz arzı bir döĢek yaptık.” (Nebe‟/6) 
“Ve dağları birer kazık” (Nebe‟/7). 
Burada iĢaret olunan kazıklar (vedet in çoğulu evtad) çadırı yere 

tespit etmek için kullanılan kazıklardır. ÇağdaĢ jeologlar yer kıvrımlarının 
onlarca km. ye varan değiĢik boyutlarda olan engebeler halinde 
yerleĢmiĢ olduklarını bildirirler. Yer kabuğunun sağlamlığı da bu kıvrılma 
olayından ileri gelir. 

(Maurıce Bucaılle – Kitab-ı Mukaddes, Kur‟an ve bilim/268-270)] 
 
 
8-) Ve haleknâküm ezvaca; 
 
Sizleri de eĢler (bilinç - beden) olarak yarattık. (A. Hulusi) 
 
08 - Ve sizleri çift çift yarattık. (Elmalı) 
 
 
Ve haleknâküm ezvaca ve biziz sizi çift çift yaratan, eĢli yaratan, 

ezvac. Aslında sizi biz çifterli yarattık. Her Ģeyi, sadece insan değil 
burada, tüm varlıklar çiftli yaratılmıĢtır. Her ne ki yaratılmıĢtır, o çifttir, her 
ne ki tektir o yaratılmamıĢtır, yaratandır. Allah tektir. VeĢĢef'ı velvetr. 
(Fecr/3) çifte ve teke yemin olsun. Vetr; tek; ġef‟ı çift. Dolayısıyla insan 
da çift yaratılmıĢtır. Bu çift yaratılıĢ sadece erkekle diĢi değil, aynı 
zamanda insanın maddesi ve manası, ruhu ve cesedi, dini ve dünyası. 
Burası ve ötesi. Hepsi bu çiftliliğin bir sonucu. 

 
 
9-) Ve ce'alna nevmeküm sübâta; 
 
Uykunuzu bir dinlenme kıldık. (A. Hulusi) 
 
09 - Ve uykunuzu bir sübat yaptık. (Elmalı) 
 
 
Ve ce'alna nevmeküm sübâta uykunuzu da ölüm sembolü kıldık. 

Biz kıldık. Uykunuzu ölüm sembolü. 
 
Ġnsan uykusuna has bir özellik. Sübat Ve ce'alna nevmeküm 

mevta demiyor bakınız. Mevt kullanmıyor. Sübat kullanıyor. Sübat ile 
mevt farklı olmalı. Burada insan uykusuna has bir özellik olsa gerektir 



diye düĢünüyorum. Allahü alem..! Can ile değil ruh ile alakalı olsa gerek. 
Çünkü hayvanlar da uyuyor ama hayvanların uykusuna sübat 
kullanılmıyor. Ġnsanın uykusuna sübat kullanılıyor. Allahu alem, uykunun 
ölümle hayat arasında bir tür araf olmasından dolayı. Ruhun bağımsız 
kalması bazen hatta gidip gezmesi, ve bazen görülen rüyaların da ruhun 
gezintisiyle ilgili olmasıyla alakalı olsa gerek. Çünkü bu ayeti 
okuduğumuzda hemen Ģu ayette hemen aklımıza geliyor. Uykuyu sizin 
için ölüm kıldık, ölüme benzer kıldık (Furkan/47) Evet, ölüm benzeri 
kıldık öyle de anlamamız mümkin. Onun için burada uykunun ölümle 
karĢılaĢtırılması ve kıyaslanması insan uykusuna has bir durum olsa 
gerek ki sübaten Ģeklinde gelmiĢ. 

 
Burada dikkat çekici bir incelik var, dil inceliği. Bakınız; 

Halâknaküm geliyor. Ezvacen ile geldiğinde. Yani sizi çifter li  libas, örtü 
kıldık.yarattık. Ama Ve ce'alna nevmeküm sübâtan geliyor uykunuzu 
da ölüm benzeri kıldık. Ve ce'alnelleyle libâsa geceyi de biz libas örtü 
kıldık. Ve ce'alnennehare me'aĢan ve gündüzü de hayat sembolü kıldık. 
Bakınız ilginç. Burada Halâka eĢyanın cevherine nispetle, ce‟ale arazına 
ve eylemine ve ahvaline nispetle kullanılır. EĢyanın cevherinden söz 
edilecekse eğer, özünden, öz durumundan varlığından var oluĢundan 
Halâka fiili kullanılıyor. EĢyanın özünden var oluĢundan, varlığından değil 
de arazından, tavırlarından, niteliklerinden ve eyleminden söz edilecekse 
ce‟ale kullanılıyor. 

 
Evet, uyku ne muhteĢem bir nimetmiĢ bize aynı zamanda onu 

gösteriyor. Uyku ne muhteĢem bir nimet gerçekten. Bazı Ģeyler gece 
yapılır. Uyku o açıdan muhteĢemdir. Karanlık ilahı anlamına gelmesin 
diye uykuya da aynı zamanda rabbimizin bir nimeti olarak gösteriliyor. 
Çünkü bu ayetlerin muhatapları içerisinde geceyi Ģer ilahı olarak görenler 
vardı. Hatta ateĢperestlikte, ZerdüĢtlükte olduğu gibi Ehrimen; karanlık 
tanrısıydı. Ve karanlık Ģerrin geldiği Ģey olarak görülüyordu. Karanlığın 
Allah‟tan bağımsız olarak ĢeytanlaĢtırılmaması gerektiğini söylüyor aynı 
zamanda bu ayet bize. 

 
 
10-) Ve ce'alnelleyle libâsa; 
 
Geceyi örtü kıldık. (A. Hulusi) 
 
10 - Ve geceyi bir libas yaptık. (Elmalı) 
 
 



Ve ce'alnelleyle libâsan biraz önce söylediklerimin hepsi bu ayet 
içinde geçerli. Tarifsiz bir örtü kıldık geceyi. 

 
 
11-) Ve ce'alnennehare me'aĢa; 
 
Gündüzü de geçim meĢgalesi kıldık. (A. Hulusi) 
 
11 - Ve gündüzü bir meaĢ yaptık. (Elmalı) 
 
 
Ve ce'alnennehare me'aĢa ve gündüzü de hayat sembolü, yaĢam 

sembolü kıldık. 
 
Yer yüzü ve dağlar lem nec'al Ģeklinde gelmiĢ muzari fiilin baĢına 

lem getirilerek mazi yapılmıĢ. Muzariden mazi yapılmıĢ. ġimdiki, gelecek 
ve geniĢ zaman dan geçmiĢ zamana çevrilmiĢ. Ama baĢına “lem” 
getirilerek. Fakat çok ilginçtir cinsiyet, uyku gece doğrudan mazi ile 
gelmiĢ haleknâküm ezvacan , ce‟alna. Lem nec‟al değil. Lem nahlûk 
değil. Veya halâknaküm, ce‟alna, evet, Ve ce'alnelleyle, Ve 
ce'alnennehare, lem nec'alil'Arda mihâdan,Velcibale evtadan. 
bakınız Elem nec'alil'Arda mihâdan evet, yapmadık mı, kılmadık mı 
soru Ģeklinde geliyor ama maziye çevriliyor “lem” ile.  

 
Bunun nüktesi var mı diye soracak olursanız evet var. Bu ikisi 

arasında fark Ģu; Ġlki somut varlıklar, yani fiili muzarinin “lem” ile maziye 
çevrilerek anlatıldığı soru biçiminde Elem nec'alil'Arda diye gelen Elem 
nahlû‟kum değil, ezvacen değil. Ve dahası Elem nec‟al nevmeküm 
sübaten değil. Bakınız, nedirVe ce'alna nevmeküm sübâten iĢte bu 
fark birincilerin somut, ikincilerin ise soyut olmasından dolayıdır. Arap 
dilinde böyle bir incelik vardır. 

 
 
12-) Ve beneyna fevkaküm seb'an Ģidada; 
 
Fevkinizde (yedi yörüngeli sistem - bilinç boyutunuzda) sağlam yedi 

(semâ) bina ettik. (A. Hulusi) 
 
12 - Ve üstünüze yedi sağlam bina çattık. (Elmalı) 
 
 
Ve beneyna fevkaküm seb'an Ģidada ve üzerinize 7 kat göğü 

sapasağlam bina ettik. Biz bina ettik. 7 kat göğü sapasağlam. Mecazen 



aslında çok katlı, katmanlı demektir. Burada ki 7 kat odur. 7 kattan kastın 
dünyayı çevreleyen atmosfer, veyahut ta güneĢi çevreleyen gezegenler 
olduğu, veyahut ta 7 kat göğün kainatın katmanları olduğu, veyahut ta bu 
kâinatın 7 kattan bir kat diğerlerin ise onu aĢan ve bilmediğimiz alem-i 
lâhuta kadar, alem-i melekuta kadar çıkan katlar olduğuna dair yorumlar 
yapılmıĢ. Allah‟u alem..! Fakat biz burada çok katmanlı bir varlık 
hiyerarĢisinden bahsedildiğini kesin olarak anlıyoruz, gerisini Allah bilir 
diyoruz. 

 
 
13-) Ve ce'alna siracen vehhaca; 
 
Bir de ıĢık saçan bir kandil (GüneĢ - akıl) koyduk. (A. Hulusi) 
 
13 - Ve içlerine ĢaĢaalı parıl parıl bir kandil astık. (Elmalı) 
 
 
Ve ce'alna siracen vehhaca ve oraya son derece güçlü ısı ve ıĢık 

kaynağı koyduk. siracen vehhaca yı nasıl çevireyim diye bir an 
duraksadım, tereddüt ettim. Vehhec aslında güneĢ. Isı ve ıĢık kaynağı 
diye çevirmem kelimenin yapısından dolayı. Aslında VeĢġemsi ve 
duhaha. (ġems/1) yı hatırlayalım güneĢe ve aydınlığına yemin olsun, 
veya Ģahit olsun. GüneĢ ilah değil demek istiyor burada. Aslında bu 
ayetlerin indiği dünyada tapılan eĢyayı bir sıralamaya dizsek 1 numarayı 
güneĢ alırdı.  

 
GüneĢi ben insana musahhar kıldım, insan yer yüzünün incisi, 

kâinat ağacının hem tohumu, hem meyvesi olan insan için yarattığım 
güneĢe insan dönüp de nasıl tanrı diye tapar. Kölesine tapan ahmak 
efendiyi oynamak caiz midir. Kölesine tapan ahmak efendi. ĠĢte bu 
ayetlerin indiği çağ açısından bakacak olursak böyle. Bugün içinde dahi 
bir nebze yine ders var. 

 
 
14-) Ve enzelna minelmu'sırati mâen seccaca; 
 
Yağmur bulutlarından Ģarıl Ģarıl bir su inzâl ettik. (A. Hulusi) 
 
14 - Ve o mu'sıralardan Ģarıl Ģarıl bir su indirdik. (Elmalı) 
 
 
Ve enzelna minelmu'sırati mâen seccaca ve sıkılmaya hazır 

bulutlardan Ģarıl Ģarıl sular indirdik. El mu‟sırat; sıkılmaya hazır bulutlar. 



 
 
15-) Linuhrice Bihi habben ve nebata; 
 
Onunla taneler ve bitkiler çıkaralım diye. (A. Hulusi) 
 
15 - Çıkaralım diye onunla taneler ve otlar. (Elmalı) 
 
 
Linuhrice Bihi habben ve nebata onunla tohumlar ve bitkiler 

bitirelim, yetiĢtirelim diye. 
 
 
16-) Ve cennatin elfafa; 
 
Ġç içe girmiĢ bahçeler! (A. Hulusi) 
 
16 - Ve sarmaĢ dolaĢ bağlar Bahçeler. (Elmalı) 
 
 
Ve cennatin elfafa dahası salkım saçak bahçeler var ettik. Cennet; 

has bahçe demek. Elfaf; ağaçları birbirine girmiĢ, ağaçlarından göz gözü 
görmez olmuĢ muhteĢem bahçe demek. Ve cennetin elfafa. Rabbimiz 
nimetleri birer birer saydı. Bizi yarattığını, yaratmakla kalmayıp bizim içi 
yer yüzünü döĢediğini, beĢik kıldığını, dağları bu beĢiğe direk yaptığını 
ve bizi onun içinde eĢli yarattığını, yalnız da yaratmadığını, bizim için 
kadın için erkekler, erkekler için kadınlar yaratıp bunları birbirinin örtüsü 
kıldığını, birbirine sekinet ve sükunet kıldığını, bir birine meveddet ve 
rahmet kıldığını, bir biri ile bunların varlığını sürdürmesi için kanun 
koyduğunu.  

 
Ve dahası uykuyu yarattığını, sadece uyanıklığı değil. Uykuyu 

yaratmasaydı uykusuzluğun ne büyük bir bela olduğunu uykuya hasret 
olanlar bilir. Hastalara sormak lazım uyku ne büyük nimet diye. ĠĢte onu 
da verdiğini. Yine geceyi bir örtü kıldığını ve gündüzü de hayatta 
çalıĢmanın bir sembolü kıldığını, göğü de üzerimize tek kat değil kat kat, 
muhtemelen 7 katlı gaz tabakası olsa gerek. Atmosferi oluĢturan gaz 
tabakaları. Trotosfer stratosfer, biyosfer, ozonosfer (Mezosfer, termosfer, 
ekzosfer) gibi gaz tabakaları ve bununla bizi koruduğunu. Çünkü 
arkasından güneĢ gelecek. GüneĢin zehirli ıĢınlarını rahmete nasıl 
çevirdiğini. Bu rahmete çevirmek içinde 7 kat bize atmosferden kalkan 
geçirdiğini ifade buyurduktan sonra rabbimiz. Söz nereye geliyor bakınız; 

 



 
17-) Ġnne yevmelfasli kâne miykata; 
 
Muhakkak ki o Fasl (ayrılıp tasnif olma) süreci vakit olarak 

belirlenmiĢtir. (A. Hulusi) 
 
17 - ġüphesiz ki o fasıl günü bir miykat olmuĢtur. (Elmalı) 
 
 
Ġnne yevmelfasli kâne miykata Ģüphesiz ayrıĢma gününün belli 

bir vakti vardır. Yani bütün bunları yaptıkta, bütün bunların bir ömrü yok 
mudur sanıyorsun ey insan. Ey insan ebedi mi zannediyorsun kendini. 
GüneĢin, ayın, yerin göğün bir ömrü var. Milyarlarca yıllık hayatı olan 
güneĢin bile bir ölümü var da, yaĢasa yaĢasa 100 yıl yaĢayacak olan 
sen, insan nasıl ölümsüzmüĢ gibi Allah‟a kafa tutarsın. Bu ne biçim 
küstahlıktır demeye getiriyor. Ben böyle anlıyorum en azından. 

 
 
18-) Yevme yunfehu fiysSuri fete'tune efvaca; 
 
O süreçte Sur'a üfürülür de gruplar hâlinde gelirsiniz. (A. Hulusi) 
 
18 - O gün ki sur üfürülür derken gelirsiniz fevcâ fevc. (Elmalı) 
 
 
Yevme yunfehu fiysSuri iĢte o gün sura üfürülür. Sur borusu 

çalınır, kalk borusu çalınır. fete'tune efvaca grup grup ortaya çıkarsınız. 
Hayat ırmağının kenarında sanki bir bitki gibi ortaya çıkarsınız diyor iman 
bahsinde Buhari ve Müslüm ün naklettiği bir sahih hadiste efendimiz. 

 
 
19-) Ve fütihatisSemâu fekânet ebvaba; 
 
Semâ da açılmıĢ, kapı kapı olmuĢtur (bilinç, duyu organsız 

algılama yaĢamına açılmıĢtır). (A. Hulusi) 
 
19 - Semâ da açılmıĢ olmuĢtur ebvab. (Elmalı) 
 
 
Ve fütihatisSemâu fekânet ebvaba kapıları varmıĢ gibi sema kapı 

kapı açılır. Sema açılır. Semanın kapıları, sanki kapılara sahipmiĢ gibi 
açılır. Fekânet orada yine teĢbih edatı iĢlevi görüyor. 

 



 
20-) Ve suyyiretilcibâlu fekânet seraba; 
 
Dağlar yürütülmüĢ, serap olmuĢtur (organların sınırlaması 

kalmamıĢtır). (A. Hulusi) 
 
20 - Ve dağlar yürütülmüĢ olmuĢtur serab. (Elmalı) 
 
 
Ve suyyiretilcibâlu fekânet seraba ve sanki bir serapmıĢ gibi 

dağlar yürütülür, götürülür. Yani daha önce dağı gördüğünüz yere 
bakacak olsanız eğer, orada dağ yok. Daha önce gördüğüm mü 
doğruydu, Ģimdi gördüğümü. Yani gerçekten burada dağ yok muydu. Bir 
ömür dağı orada görmüĢsünüz, ama serap olmuĢ Ģimdi. Yani zihniniz 
dağı oraya getirip koymak zorunda kalır eğer bakacak olsanız. Dağ 
yerinde yoktur çünkü. 

 
 
21-) Ġnne cehenneme kânet mirsada; 
 
Kesinlikle Cehennem güzergâh olmuĢtur (herkes oradan geçer)! 

(A. Hulusi) 
 
21 - ġüphesiz ki Cehennem olmuĢtur mırsad. (Elmalı) 
 
 
Ġnne cehenneme kânet mirsada ve hiç Ģüphe yok ki cehennem o 

gün cehennemin gözleri yolda kalmıĢtır. Kânet mirsada. Ben Mirsad‟ı 
böyle çevirmeye uygun gördüm. Gözleri yolda kalmıĢ. Yani hem rasat 
yeri, hem rasatın kendisi. Dolayısıyla cehennemin gözü yolda kalmıĢtır 
cehennemlikleri beklemekten. Cehennemlikleri gözlemektedir adeta. 

 
 
22-) Littağıyne meâba; 
 
Tuğyan edenler (azgınlar; zâlimler, Sünnetullâh'a göre korunma 

çalıĢmaları yapmayanlar) için yerleĢim alanıdır! (A. Hulusi) 
 
22 - Azgınlar için bir meâb. (Elmalı) 
 
 
Littağıyne meâba o haddini bilmezler için bir meâb dır, son 

duraktır. Tağutlar için, haddini aĢanlar için, kendini unutanlar için, 



firavunlaĢanlar için, nemrutlaĢanlar için, Allah‟a sırt dönenler için. Allah‟a; 
sana ihtiyacım yokmuĢ havası basanlar için bir son duraktır. Cehennem 
son durağı. 

 
 
23-) Labisiyne fiyha ahkaba; 
 
Çok uzun süre kalıcılar olarak! (A. Hulusi) 
 
23 - Devirlerce içine kalacaklar. (Elmalı) 
 
 
Labisiyne fiyha ahkaba onlar orada uzun zaman boyu kalacaklar. 

Onlar orada çok çok uzun zamanlar boyu kalacaklar. Ahkab; gerçekten 
de otoritelerimiz çok farklı zamanlarla açıklamaya çalıĢmıĢlar. Mesela bir 
hadiste ahkab; 80 yıl olarak geçiyor. Hukb daha doğrusu. Ġbn. Abbas 300 
yıl diyor. 40 veya 30.000 yıl diyenler de var. Hasan Basri belirsiz bir 
süredir diye tefsir etmiĢ ahkab‟ı. Ebu Said el Hudri hadisinde Ģöyle bir 
rivayet naklediyor efendimizden; Cennetlikler ve cehennemlikler cennete 
ve cehenneme giderler. Herkes yerine yerleĢir yani. Allah Telâ en 
sonunda cehenneme seslenir; Kalbinde hardal tanesi kadar iman olanı 
oradan çıkarın. Buhari ve Müslüm. Bu hadis Allah resulünün rabbinin 
rahmetini, rabbinin mağfiretini okumasıdır baĢka bir Ģey değil. 

 
Elbette cehennemin süresi bizim bileceğimiz bir Ģey değildir. Çünkü 

gaybdır, ahirete iliĢkin her Ģey gaybdır. Rabbimiz bildirirse biliriz. 
Bildirmezse gaybı taĢlamak bize düĢmez. Doğrusunu Allah bilir. Allah‟u 
„alem diyoruz bu ayetin tefsiri sadedinde. 

 
 
24-) Lâ yezûkune fiyha berden ve lâ Ģeraba; 
 
Orada ne bir serinlik tadarlar ne de keyif veren içecek! (A. Hulusi) 
 
24 - Ne bir serinlik tadacaklar ne de bir Ģarap. (Elmalı) 
 
 
Lâ yezûkune fiyha berden ve lâ Ģeraba orada ne yürek serinletici 

bir haber, ne de iç yangınını söndürecek bir içecek bulunmaktadır. 
 
 
25-) Ġlla hamiymen ve ğassâka; 
 



Ancak hamim (kaynar su) ve gassak (irin) müstesna! (A. Hulusi) 
 
25 - Ancak bir hamîm ve bir gassak. (Elmalı) 
 
 
Ġlla hamiymen ve ğassâka ancak kavurucu umutsuzluk ve buz 

gibi bir karanlık vardır. Hamiym i kavurucu bir umutsuzluk diye çevirdim 
hep. Çünkü orada ki hamiym, dıĢardan gelen bir yangın değil, insanın 
içinden gelen bir yangın. Kaybetmenin verdiği bir yürek yangını. 
Yitirmenin verdiği bir yürek yangını. Telafisi imkansızlığın verdiği bir 
yürek yangını. PiĢmanlığın hiçbir fayda sağlamadığı, dönüĢün mümkin 
olmadığı, artık öğrenmiĢ olmanın da yarar getirmediği bir yürek yangını. 
DüĢünün ki Allah‟tan mahrum kaldın ey kul dediler. Senin için bitti. Sen 
yaĢarken Allah‟a sırt dönmüĢtün, Ģimdi ise Allah sana sırt döndü tabir 
caizse. Kulun o anda yüreğinde ki yangını bir düĢünün. Bir düĢünsek 
diyeceğim ama düĢünemeyiz bile. ĠĢte bundan söz ediyor. Hamiym bu. 

 
Ğassak buz gibi zehirli bir, sıvıĢan, zift türü sıvıĢan, adeta insanın 

iç dünyasını dıĢına vuran bir karanlık. Zift gibi bir karanlık. Yani yürekte ki 
gece insanın dıĢına vurmuĢ. Ġçini dünyada iken günah kiriyle öyle 
karartmıĢ ki, artık cehennem bile onun yüzünden kapkara kesilmiĢ. Böyle 
bir karanlık. 

 
 
26-) Cezâen vifaka; 
 
Tam karĢılığı olarak yaĢamlarının! (A. Hulusi) 
 
26 - Bir ceza ki bervechi vifak. (Elmalı) 
 
 
Cezâen vifaka uygun, mütenasip suçla uyumlu bir ceza olarak 

böyle yaptık. 
 
 
27-) Ġnnehüm kânu lâ yercune hısaba; 
 
Muhakkak ki onlar bir hesap (yaĢamlarının sonucunu) 

ummuyorlardı! (A. Hulusi) 
 
27 - Çünkü ummazlardı onlar hiç bir hesap. (Elmalı) 
 
 



Ġnnehüm kânu lâ yercune hısaba Ģüphesiz onlar vaktiyle hesaba 
çekilmeyi arzu etmiyorlardı lâ yercune hısaba hesaba çekileceklerini hiç 
ummuyorlar, arzu etmiyorlar, beklemiyorlardı. Ama oldu iĢte. Ġnsanın 
beklentisine ve arzusuna göre hakikat tecelli etmez ki, O zaman ne 
yapmak lazım; Ġnsan hakikate göre kendini ayarlamak zorunda. Hakikat 
bize uymaz, biz Hakka ve hakikate uymak zorundayız. 

 
 
28-) Ve kezzebu BiâyâtiNA kizzaba; 
 
Varlıklarındaki iĢaretlerimizi yalanladıkça yalanlamıĢlardı! (A. 

Hulusi) 
 
28 - Âyetlerimizi tekzip ede ede kesilmiĢlerdi kezzab. (Elmalı) 
 
 
Ve kezzebu BiâyâtiNA kizzaba ve iĢte ayetlerimizi korkunç bir 

Ģekilde yalanladılar, kökten yalanladılar. Kezzebu, kizzaba; kökten 
yalanladılar. 

 
 
29-) Ve külle Ģey'in ahsaynâhu Kitaba; 
 
(Oysa biz) her Ģeyi en incesine kadar kaydedip dosyalaĢtırdık! (A. 

Hulusi) 
 
29 - Her Ģey'i ise biz ıhsa etmiĢ bir. (Elmalı) 
 
 
Ve külle Ģey'in ahsaynâhu Kitababiz de her Ģeyi bir bir sayarak 

ahsaynâhu kitaba; kayıt altına aldık. Yani o kitaba yı amellerin kayıtlı 
tabiatına atıf olarak göreceğiz. Her Ģeyi kaydettik. Her Ģeyi görüntülü, 
sesli, niyetli, yüreğini, zihnini, aklını, bilincini, bilinç altını, Ģuur altını he r 
tarafını kaydettik. Hayat filmini seyrettirirken her kareyi bütün bunlarla 
birlikte seyrettireceğiz. Biz buradan bunu anlıyoruz. Kitaben; dikkat 
buyurun, belirsiz gelmiĢ, yani aklınız almayacak, aklınızın almadığı bir 
Ģekilde kaydettik. 

 
 
30-) Fezûku felen neziydeküm illâ 'azâba; 
 
O hâlde tadın; size azaptan baĢka bir Ģeyi asla artırmayacağız! (A. 

Hulusi) 



 
30 - Artık tadınız, artık size azâb artırmaktan baĢka bir Ģey yapacak 

değiliz. (Elmalı) 
 
 
Fezûku felen neziydeküm illâ 'azâba (sonunda diyeceğiz ki) 

ektiğinizin meyvelerini tadın. Fezûk; tadın. Ektiniz, cehennem ağacı 
ektiniz, zakkum ektiniz, Ģimdi meyvesini tadın. felen neziydeküm illâ 
'azâba artık size sadece cezayı artıracağız. Azaptan baĢka bir Ģeyi size 
artırmayacağız. Artacak bir Ģey varsa o da cezanız. Çünkü siz Allah‟ın 
verdiği krediyi çar çur ettiniz. Allah sizi size emanet etti, siz size ihanet 
ettiniz. Allah‟tan ne istemeye hakkınız var. Ne almaya hakkınız var. 

 
Azab burada aslında mahrumiyet. Kök manası da budur azabın. 

Yani Fezûku felen neziydeküm illâ 'azâba ancak mahrumiyetinizi 
artıracağız. Derin ıstırap; Allah‟tan mahrum olmaktır aziz dostlar. Rabbim 
kendinden mahrum etmesin. 

 
 
31-) Ġnne lilmüttekıyne mefaza; 
 
Muhakkak ki korunmuĢlar için kurtuluĢ vardır. (A. Hulusi) 
 
31 – ġüphesiz ki korunanlara halâs ve kâm var. (Elmalı) 
 
 
Ġnne lilmüttekıyne mefaza hiç Ģüphe yok ki muttakiler için, 

sorumluluğunun bilincine varanlar için tarifsiz bir kurtuluĢ ve mutluluk 
vardır. Mastar anlamıyla alırsak kurtuluĢ diye çevirmemiz lâzım, değilse 
mutluluk diye çevirmemiz lâzım. 

 
 
32-) Hadâika ve a'nâba; 
 
Sulak bahçeler, üzüm bağları... ("Meselül cennetilletiy" uyarısı 

hatırlanmalı. Cennete dair anlatılanların tümü semboller benzetmelerle 
anlatılmaktadır.) (A. Hulusi) 

 
32 - Hadîkalar var, üzümler var. (Elmalı) 
 
 
Hadâika ve a'nâba bahçeler ve tarifsiz bağlar a‟naben. Aslında 

Hadâika; bahçeye denmez sadece, içinden su çıkan bahçeye değir. 



Ġçinden su çıkan bahçeler ve tarifsiz bağlar. Yine kimsenin bilmediği 
yerden konuĢuyor Kur‟an. Yine hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın 
duymadığı, hiçbir aklın tasavvur edemeyeceği sonsuz nimetler 
diyarından konuĢuyor. Çünkü O‟nun verdiği haber gibisini kim verebilir ki. 
ve lâ yünebbiuke mislü Habiyr. (Fatır/14) her Ģeyden haberdar olanın 
verdiği haber gibi haberi kim verebilir sana. Kimse veremez. ĠĢte onu 
diyor bu ayet. 

 
 
33-) Ve keva'ıbe etraba; 
 
YaĢıt muhteĢem eĢler! (Cinsiyet kavramı olmayan Ģuur yapının 

hakikatinden gelen Esmâ özelliklerini açığa çıkaracağı muhteĢem 
kapasiteli o boyutun özelliğiyle oluĢmuĢ bedenler. DiĢi - erkek ayrımsız! 
Allâhu âlem. A.H.) (A. Hulusi) 

 
33 - Ve turunç sîneli yaĢıtlar var. (Elmalı) 
 
 
Ve keva'ıbe etraba Dahası dengi dengine göz alıcı eĢler. Evet, 

tam da böyle. Çünkü; Keva‟ıb; aslında yüksek, yüce yer demektir. hatta 
sonradan kazandığı anlam yuvarlak anlamı kazanmıĢ, kübik veya 
yuvarlak anlamı kazanmıĢ. Ayak bileğine Kabeyn denir. Kâbe diyoruz 
bakınız Kâbe‟ye kübik olduğu için. Belki hatta bir tarafıyla yuvarlak 
olduğu için çünkü hatıym tarafı yuvarlaktır. Kalbe benzer bir yerde. 
Burada Ve keva‟ıb; tek bir cins için kullanılmaz Arapça da. Her iki cinse 
de hamledilir, her iki cinsi de kapsar. Etrab; Tam denk demek. 
Tercihimizi bu da destekler Onun için eĢler birbirine uyumlu, dengi 
dengine eĢler cennette. 

 
 
34-) Ve ke'sen dihaka; 
 
Dolu kadehler! (A. Hulusi) 
 
34 - Ve bir dolgun peymâne var. (Elmalı) 
 
 
Ve ke'sen dihaka ve dolup taĢan kadehler. Tabii ki dünya 

Ģarabıyla değil, cennet Ģarabıyla. 
 
 
35-) Lâ yesme'une fiyha lağven ve lâ kizzaba; 



 
Orada ne bir boĢ söz duyarlar ne de bir yalan. (A. Hulusi) 
 
35 - Orada ne boĢ bir lâf iĢitirler ne de bir tekzip. (Elmalı) 
 
 
Lâ yesme'une fiyha lağven ve lâ kizzaba dünya da Allah‟ın 

yasakladıklarını, sırf rabbimi üzmeyeyim, incinmesin diye 
yaklaĢmayanlar, ahirette rabbimizin ikramıyla karĢılaĢacaklar. ĠĢte onu 
söylüyor. Lâ yesme'une fiyha lağven ve lâ kizzaba Orada ne boĢ bir 
söz ne de bir yalan duymayacaklar. 

 
 
36-) Cezâen min Rabbike 'ataen hısaba; 
 
Rabbinden bir ceza, (yani) yaptıklarına bağıĢ olmak üzere! (A. 

Hulusi) 
 
36 - Bir karĢılık ki rabbinden atâ, yeter mi yeter. (Elmalı) 
 
 
Cezâen min Rabbike 'ataen hısaba tarifsiz bir hesaba göre, veya 

tarifesiz bir hesaba göre bahĢedilen limitsiz bir ödül „ataen hısaben; 
limitsiz bir ödül. Kelimelerin zaten sıfat tamlamasının, hem sıfatının, hem 
mensufunun belirsiz gelmesi manaya bunu katar yan anlam olarak. 
Limitsiz bir ödül. Allahuekber..! Büyük Allah‟ın ödülü de büyük olur. Onun 
için cennete girince Mü‟minin ilk söyleyeceği Ģey Allahuekber olacak. 
Onun için bayram namazlarında ziyade tekbir alırız. Çünkü cennetten bir 
esinti ve efiltidir bayramlar. Allahuekber diyerek. Bu kadar büyük nimeti 
ancak büyük Allah verir demiĢ oluruz. Bu kadar küçük amele, eyleme, 
hayata, bu kadar büyük nimeti ancak büyük Allah verir demiĢ oluruz. 

 
 
37-) RabbisSemavati vel'Ardı ve ma beynehümerRahmâni lâ 

yemlikûne minhu hıtaba; 
 
Semâların, arzın ve ikisi arasında olanların Rabbidir, Rahmân'dır! 

Hiç kimse O'ndan bir hitaba mâlik değildir. (A. Hulusi) 
 
37 - O Göklerin ve Yerin ve bütün aralarındakilerin rabbi, Rahman, 

bir hitaba malik olamazlar ondan. (Elmalı) 
 
 



RabbisSemavati vel'Ardı ve ma beynehüme O öyle bir Rab ki; 
göklerin, yerin ve o ikisi arasındakilerin rabbi. Er Rahman; O sonsuz 
merhametin kaynağıdır. ĠĢte o Rahman‟dır. lâ yemlikûne minhu hıtaba 
ve hiç kimse O‟na hesap sormaya malik olamayacak. Burada Ģahsen 
O‟na cennet bağlamında geldiği için O‟na karĢı ağzını açamayacak değil, 
Hiç kimse O‟na; Neden ona bundan Ģu kadar büyük nimet verdin diye 
hesap soramayacak Ģeklinde anlaĢılmalıdır. 

 
 
38-) Yevme yekumur Ruhu vel melaiketu saffâ; lâ 

yetekellemune illâ men ezine lehurRahmânu ve kale savâba; 
 
O süreçte, RUH (insanların tümünde Ģuur boyutunda açığa çıkan 

TEK'il Esmâ hakikati mânâsı) ve melekleri saf saf kıyamdadır. 
(Fıtratında) Rahmân'ın izin verdiği hariç, kimse konuĢamaz hâldedir! O 
da doğruyu söyler. (A. Hulusi) 

 
38 - O günkü Kıyama duracak Ruh ve Melâike saf saf. Bir kelime 

söyleyemezler, o kimseden baĢka ki o Rahman ona izin vermiĢ o da 
savabı söylemiĢtir. (Elmalı) 

 
 
Yevme yekumur Ruhu vel melaiketu saffânlâ yetekellemun 

insanlığa ait bütün ruhların ve meleklerin saf saf dizildiği gün kimse 
ağzını açamayacak. Evet, tercihim burada ki er Ruh nedir sualine 
tercihim; Katade, Ġbn. Abbas ve Hasan Basri‟nin tercihidir. Ruh 
belirlilikten dolayı çoğul anlam taĢır. Ġnsana dünyada üflenen akıl, irade, 
fıtrat ve vicdan suretinde tecelli eden ruh, bu ruhtur. Teveffinin ardından 
asli vatanında Ģahit olarak huzura çıkarılan ruh budur. Teveffi ruha 
nispetle kullanılır Kur‟an da mevt, cesede nispetle. Ceset mevt olur, ruh 
teveffi eder, sahibine vefa gösterir ve sahibine gider. Ruh Allah‟ın 
emirlerinden bir emirdir. Sahibi Allah‟tır ve Ģahit olarak huzura gidecek bir 
emanettir. 

 
illâ men ezine lehurRahmânu ancak Rahman‟ın izin verdikleri 

müstesna. Yani onlar konuĢabilirler. Burada Ezine; ûzn; kulak 
anlamından türetilmiĢ, kulaktan. Ġzin bekleyene müsaade olduğu için 
kulak kökünden türetilmiĢtir. Ġzn de aynı kökten gelmiĢtir. Evet Üzn. ve 
kale savâba sadece doğruyu söyleyecek.  

 
MüĢriklerin yamuk Ģefaat anlayıĢını reddeden bir ayet bu. yani 

O‟nun huzurunda biri eğer birini kayıracaksa Allah‟ın kayırdığını 
kayıracak. Çünkü Allah‟ın razı olmadığından Allah‟ın sevdiği razı olamaz. 



Peygamberler, sıddıyklar, alimler, Ģehiydler; Allah‟ın razı olduğundan razı 
olacaklar. Razı olmadığından da razı olmayacaklar. 

 
 
39-) Zâlikel yevmülHakk* femen Ģâettehaze ila Rabbihi meâba; 
 
ĠĢte budur Hak süreç! Artık dileyen Rabbine erecek çalıĢmayı 

yapsın! (A. Hulusi) 
 
39 - O günkü haktır, o halde dileyen Rabbine varacak bir yüz 

edinsin. (Elmalı) 
 
 
Zâlikel yevmülHakk iĢte bu hakkın tecelli ettiği gündür. Hakikatin 

tecelli ettiği gündür. femen Ģâettehaze ila Rabbihi meâba artık kim 
dilerse rabbine varan bir yol tutsun. Dileyen rabbine varan bir yol tutsun, 
yani fahvel hitab dileyen de rabbine varmayan bir yol tutsun. Ama 
sonunu iyi düĢünsün. 

 
 
40-) Ġnna enzernaküm 'azâben kariyba* yevme yenzurulmer'u 

ma kaddemet yedahu ve yekulülkafiru ya leyteniy küntü turaba; 
 
Doğrusu biz sizi yakın bir azap (ölüm) ile uyardık! O gün kiĢi, 

ellerinin (kendine) ne takdim ettiğine bakar; hakikat bilgisini inkâr eden 
de Ģöyle der "KeĢke toprak olsaydım!" (A. Hulusi) 

 
40 - Çünkü biz size yakın bir azâbı ihtar ettik, o gün ki kiĢi ellerinin 

ne takdim ettiğine bakacak ve diyecek ki kâfir: ah nolaydı ben bir türâb 
olaydım. (Elmalı) 

 
 
Ġnna enzernaküm 'azâben kariyba Ģüphesiz biz sizi yakın, çok 

yakın bir azab ile uyarıyoruz. yevme yenzurulmer'u ma kaddemet 
yedahu ve yekulülkafir O gün geldiğinde kiĢi takdim ettiklerine bakacak, 
eliyle ne gönderdiğine bakacak. Daha hayatta iken ahireti için yaptığı 
yatırıma bakacak Yaptığı yatırımın hep günah olduğunu gören kimse 
bakacak ki içinde yüz ağartıcı bir yatırım yok. Dünyada yapıp 
gönderdikleri, cehennemini büyütmüĢ, cennetini değil. AteĢini kıĢkırtmıĢ, 
Nûr‟unu yakmamıĢ. Bakacak ki yüz karası, kendini mahvedecek Ģeyler.  

 
ĠĢte o zaman nankör kiĢi diyecek ki ya leyteniy küntü turaba 

nolaydım, keĢke toprak olaydım. KeĢke toprak olup gideydim de bu 



günleri görmeyeydim diyecek. Yani zira bu kiĢi yaĢarken yeniden diriliĢ 
gerçeğini göz ardı etmiĢ, ölünce toprak olacağını sanmıĢtı. Ama orada 
baktı ki ölünce toprak olunmuyor. Evet, bugün bir tek ölümü çağırmayın 
diyordu ya Kur‟an; ölümleri çağırın, bir çok ölümü çağırın, size bir tek 
ölüm yetmez. ĠĢte o tiplerden birinin son halini, ahirette ki içine düĢtüğü o 
derin piĢmanlığı dile getiren bu ayetle sure son buluyor. 

 
 
“Ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. NAZĠ‟AT SURESĠ (01-46) (186-B) 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Aziz dostlar sure-i celilemiz bittikten sonra Ģimdi Nazi‟at suresine 

geçeceğiz. ĠnĢaAllah Nazi‟at suresinin tefsirini de bu derste iĢlemeye 
çalıĢacağız. 

 
Nazi‟at suresi, söküp çıkaranlar anlamına gelen adını, ilk ayetinden 

alıyor bir çok sure gibi. Mekki bir sure. „adiyat, Zari‟at, Saffat, Mürselat ile 
beraber, ki beĢ suredir bunlar Mevsufsuz sıfatlarla baĢlayan bir sure. 
Mürselat suresini daha önce iĢlemiĢtik oradan hatırlayacaksınız 
mevsufsuz sıfatlarla baĢlamak ne demekti. 

 
Hz. Osman tertibinde Nazi‟at suresi Nebe‟ ile Ġnfitar sureleri 

arasında yer alıyor. Buna itiraz etmek için elimizde hiçbir gerekçemiz 
yok. Dolayısıyla bu sureyi boykot döneminin hemen ardına, yani yaklaĢık 
Mekke döneminin 9. yılına tarihlendirebiliriz. 

 
Suremizin konusu ahiret. Her Ģeyin bir ruhu vardır değil mi. ama 

her Ģeyin. Bedenin bir ruhu var insanın bir ruhu var, peki hayatın ruhu 
nedir? Bu dünya hayatının ruhu nedir? Ahirettir. Bu dünya ahiretin 
cesedi, ahiret, bu dünyanın ruhudur. Ahireti olmayan bir dünya hayatı 
ruhsuz bir cesetten baĢka hiçbir Ģey değildir. ĠĢte bu surenin konusu da 
budur. Benzerleri gibi vahye üstü kapalı atıfla baĢlar. Yani tüm 
mevsufsuz sıfatlarla gelen surelerin usulünde olduğu gibi bu da vahye 
atıfla baĢlar. ġimdi bu girizgâhtan sonra suremizi tefsire geçelim. 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
 Rahman, rahim olan Allah adına. Özünde merhametli, iĢinde 

merhametli Allah adına. 
 
 
1-) Vennazi'ati ğarka; 
 
ġiddetli güç (kuvvesi; Mars); (A. Hulusi) 
 
01 - O daldırıp nez' edenlere. (Elmalı) 
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Vennazi'ati ğarkan nasıl çevirsem diye tereddüt ediyorum, çünkü 

bu ayetlerin mevsufu yok. Sıfat var fakat mevsuf yok. Nitelenen yok. 
Niteleyen var. ġöyle çevirebilirim. ġahit olsun muhatabın yüreğine dalıp 
küfrü oradan söküp atan yiğitlere, veya ayetlere. Çünkü dalıp, çekip 
çıkarmak, söküp almak, söküp atmak manasına geliyor. Vennazi'ati 
ğarkan ğark ise; dalmak, içine dalmak, dibine kadar dalmak manasına 
geliyor. Dalıp çıkarmak ikisi birden, söküp atmak. Dalmak ve daldıktan 
sonra söküp çıkarmak.  

 
Bu saydığım beĢ sure, mevsufsuz sıfatlarla gelen 5 surenin de 

vahye atıfla baĢladığı kanaatindeyim. Tıpkı Hurufu mukadda ile baĢlayan 
surelerin vahye atıfla baĢladığı gibi. Dolayısıyla dalıp çıkarılan nedir? O 
yok. Ama müfessirlerimiz farklı farklı Ģeyler söylemiĢler. Ġlk beĢ ayetin 
mevsufu yok. Meleklerdir demiĢler. Yıldızlardır diyenler olmuĢ. Ok atanlar 
diyenler olmuĢ. Kabzedilen ruhlar diyenler olmuĢ. Ġlk ikisini bir ayrı, son 
üçünü bir ayrı. Ġlk üçünü bir ayrı son ikisini bir ayrı, yani bir Ģeyle bir 
mevsufla tanımlayanlar olmuĢ.  

 
Fakat Ģöyle bir itiraz yöneltilebilir bu yaklaĢımlara. Kur‟an 

meleklerin diĢi tasavvur edilmesini reddeder. Oysa ki Vennazi'at ile 
kelime diĢil gelmiĢ. Mevsufu da diĢil olabilir mi? Gerçi Külli cem‟in 
müennesûn; her cem‟i, her çoğul müennestir kuralı gereği, burada çoğul 
olduğu için böyle gelmiĢ olabilir. Ama öyle olmaya da bilir doğrusu. Onun 
için yıldızlara ve ruhlara da müdebbir denilemez. Bu itiraz yerinde bir 
itiraz. Yıldızlar müdebbir olamaz, o zaman yıldızlar akıllı olmuĢ olurdu. 
Ruhlara da akıl ithaf edilemez. Yoksa ruhlara bizim hayatımıza müdahil 
oldukları gibi bir güç vehmetmek gerekir ki bu da Kur‟an ın düĢünce 
dünyasına aykırı.  

 
O zaman tercihimiz yine vahiy yönündedir; dalıp çıkaran gazap 

ayetleri Ģahit olsun.  
 
 
2-) VennaĢitati neĢta; 
 
YumuĢakça götüren (kuvve; GüneĢ), (A. Hulusi) 
 
02 - Ve usulcacık çekenlere, (Elmalı) 
 
 



VennaĢitati neĢta müjde dolu bir umudu yaydıkça yayan rahmet 
ayetleri Ģahit olsun. 

 
1. ayet gazap ayetlerine, 2. ayette rahmet ayetlerine, çünkü neĢat; 

sevinç, müjde manasına gelir. yani sevinci yaydıkça yayan, müjdeyi 
yaydıkça yayan rahmet ayetleri, cennetle müjdeleyen ayetler. 

 
 
3-) Vessabihati sebha; 
 
(Yörüngelerinde) yüzüp yüzüp giden (kuvveler; Satürn - Jüpiter), 

(A. Hulusi) 
 
03 - Ve yüzüp yüzüp gidenlere. (Elmalı) 
 
 
Vessabihati sebhan ve o umutla hayat denizine açılıp yüzdükçe 

yüzen mü‟minler Ģahit olsun. 
 
Sebh; yüzme. Sabihat yüzenler. Dolayısıyla burada ki yüzme ne 

olabilir diye düĢündüğümüzde bir mevsuf takdir etmek zorundayız. O 
mevsufu gazap ve rahmet ayetleri kendine geldikten sonra kendilerine 
gelen müjdeye iman edip, gazap ayetlerinin uyarısından da sakınan 
mü‟minler kastediliyor olabilir. ĠĢte onlardır hayat denizinde umutla 
yüzen. 

 
 
4-) Fessabikati sebka; 
 
YarıĢıp öne geçen (kuvveler; Merkür - Venüs), (A. Hulusi) 
 
04 - Derken yarıĢıp geçenlere. (Elmalı) 
 
 
Fessabikati sebkan ve hayır yolunda birbiriyle yarıĢanlar Ģahit 

olsunlar. 
 
 
5-) Felmüdebbirati emra; 
 
Hükmü tedbir edenlere (açığa çıkaran kuvveler; AY), (Bu âyetlerin 

'yıldızlara iĢaret ettiği yorumu' Hasan Basri ve Ġmam Razi'ye ait olup, 
paylaĢtığım anlayıĢtır. A.H.) (A. Hulusi) 



 
05 - Derken bir emir çevirenlere kasem olsun ki (Kıyamet var). 

(Elmalı) 
 
 
Felmüdebbirati emran derken onların peĢinden iĢleri yoluna 

koyanlar, tedbir edenler müdebbirati emran iĢleri yerine koyanlar. ġahit 
olsun. Yani ilk mü‟minlerin sanki fotoğrafı çekiliyor gibi bu ayetlerde. 
Ayetler iniyor, gazap ayetleri mü‟minlerin yüreklerinde korku, rahmet 
ayetleri içlerinde müjde oluyor. Ve bu ayetlerin verdiği aĢk ve Ģevkle 
mü‟minler hayatın içine dalıyor, hayat denizinde baĢlıyorlar yüzmeye. 
Gayretle canla, baĢla çalıĢıyorlar. Küfre ve Ģirke karĢı bir muazzam 
savaĢa, mücadeleye, cihada giriĢiyorlar.  

 
Ve iĢleri en sonunda yoluna koyuyorlar. ĠĢ bölümü yapıyorlar, iĢ 

birliği yapıyorlar, Felmüdebbirati emran emri tebdir ediyorlar. 
 
 
6-) Yevme tercüfurRacifetü; 
 
O süreçte Racife (vefat sarsıntısı; zelzele) sarsar. (A. Hulusi) 
 
06 - O gün ki sarsar râcife. (Elmalı) 
 
 
Yevme tercüfurRacifeh yeminin cevabı burada geldi. ĠĢte o gün 

yer yüzü Ģiddetli bir sarsıntıyla sarsılacak. Zımnen bunların her biri Ģahit 
olsun ki o gün yer yüzü Ģiddetli bir sarsıntıyla sarsılacak. 

 
 
7-) Tetbe'uherRadifeh; 
 
Onu Radife (bâ's; yeni ruh bedenle yaĢama baĢlayıĢ) izler. (A. 

Hulusi) 
 
07 - Onu velyeder o râdife. (Elmalı) 
 
 
Tetbe'uherRadifeh artçı sarsıntılar birbirini izleyecek. Racife, 

radife birbirinin mukabili olsa gerek Kur‟an ın üslubu gereği. Sürecin 
baĢlangıcını ve devamını ifade ediyor. Ne sürecinin? Elbette kıyamet 
sürecinin. Son saatin ayrıntılarını burada görüyoruz. Dolayısıyla Kur‟an 
bizi yine uyarırken Ģu kâinatın bir ömrü var ey insan. ġu kainatın bir ömrü 



varsa sen ölümsüz olduğunu mu sanıyorsun. Dolayısıyla kâinatı Allah 
senin için, yeri göğü senin için, güneĢi ayı senin için yarattı. Peki seni kim 
için yarattı. Bunu hiç mi düĢünmüyorsun. Seni kendisi için yarattı. Bunu 
unutma zımni uyarısı var burada. 

 
 
8-) Kulûbün yevmeizin vacifetun; 
 
O süreçte (bazı) bilinçler Ģok olur! (A. Hulusi) 
 
08 - Yürekler o gün oynar kaygıdan. (Elmalı) 
 
 
Kulûbün yevmeizin vacifeh kalpler çarpılmıĢ gibi titreyecek o gün. 

Sanki cereyana tutulmuĢ gibi. 
 
 
9-) Ebsaruha haĢi'ah; 
 
Onların görüĢleri ĢaĢkın, eziktir! (A. Hulusi) 
 
09 - Gözleri kalkmaz saygıdan. (Elmalı) 
 
 
Ebsaruha haĢi'ah onların gözleri yıkılmıĢçasına, bitmiĢçesine yan 

yatmıĢtır. Ya da bitmiĢliği temsil edecek gözleri, haĢi‟ah. Hani bitik, bitkin 
bir insanın görüntüsü olur ya. ġimdi ahirette artık her Ģeyini kaybetmiĢ, 
mutlak bir iflas ile iflas etmiĢ bir adamı gözümüzün önüne getirelim, 
bitmiĢliğini gözümüzün önüne getirelim, bu ayet onu söylüyor. 

 
 
10-) Yekulune einna lemerdûdûne fiylhafireti; 
 
Hâlâ diyorlar: "Gerçekten biz ilk hâlimize (toprak olduktan sonra 

hayata) geri döndürülür müyüz; bâ's var mı?" (A. Hulusi) 
 
10 - Diyorlar ki: biz, gerçek döndürülecek miyiz o hufre de. (Elmalı) 
 
 
Yekulune einna lemerdûdûne fiylhafirah hala diyorlar ki ne yani 

Ģimdi biz yeniden eski halimize mi döndürüleceğiz. O zaman öyle 
diyecekler. 

 



 
11-) Eizâ künna 'ızamen nehıreh; 
 
"Çürüyüp dağılmıĢ kemikler olduğumuzda mı?" (A. Hulusi) 
 
11 - Ya' ufalanmıĢ kemikler olduğumuz vaktı ha? (Elmalı) 
 
 
Eizâ künna 'ızamen nehıreh tamamen çürüyüp bir külçe kemik 

haline gelsek de yeniden mi dirileceğiz. 
 
 
12-) Kalu tilke izen kerretun hasiretun; 
 
"ĠĢte bu, o takdirde (yaĢamın devam etmesi) hüsranlı bir geri 

dönüĢtür" dediler. (A. Hulusi) 
 
12 - O dediler: o halde hüsranlı bir dönüĢ. (Elmalı) 
 
 
Kalu tilke izen kerretun hasirah ve ekliyorlar o zaman desene bu 

ikinci bir hüsran olacak. Tabii ki dalga geçer babda söylüyorlar bunu. 
Yani gır gır geçiyorlar. Desene bu ikinci hüsranımız olacak.  

 
 
13-) Feinnema hiye zecretun vahıdetun; 
 
Oysa o tek bir komuttur! (A. Hulusi) 
 
13 - Fakat o zorlu bir kumandadır. (Elmalı) 
 
 
Feinnema hiye zecretun vahıdeh ne ki o, Allah ile Ģaka olur mu? 

Allah söylüyorsa sadakallahul azıym; Allah doğruyu söyler. Ne ki o 
öldürten bir çığlık gibi tek vuruĢla iĢi bitirecek. Allah tek vuruĢla iĢi 
bitirecek. 

 
 
14-) Feizâ hüm Bissahireh; 
 
Bir de bakarsın ki onlar geniĢ alandadırlar! (A. Hulusi) 
 
14 - Bakarsın uyanmıĢlar hepsi meydandadır. (Elmalı) 



 
 
Feizâ hüm Bissahireh iĢte o zaman gözleri fal taĢı gibi açılacak. O 

yılgın gözleri, o inkarcı gözleri, o aldırmayan gözleri, o hakikati görmeyen 
gözleri fal taĢı gibi açılacak. 

 
 
15-) Hel etake hadiysü Mûsa; 
 
Musa'nın olayı sana ulaĢtı mı? (A. Hulusi) 
 
15 - Geldi ye sana Musâ‟nın kıssası? (Elmalı) 
 
 
Hel etake hadiysü Mûsa Ģimdi bir girizgâh yaptı, bir giriĢ yaptı ve 

bize ahiretten sondan akıbetten, insanın ebedi istikbalinden bir manzara 
sundu. Bu dehĢet manzarasıydı. Kıyametin, son saatin dehĢet 
manzarası. Yerlerin göklerin ömrünün doluĢ manzarası bu.  

 
ġimdi ise insanoğluna tarihten bir pencere açıyor ve bu 

pencereden Hz. Musa‟yı seyrettiriyor. Tabii ki bu kıssa bir çok yerde 
anlatılır Musa ve Firavun kıssası. Ama burada anlatılan kıssa tamamen 
Hz. Musa ile ilgili. Demek ki ilk muhatap Allah resulüne bir teselli 
babında, aynı zamanda bir inĢa babında bir anlatım bu. Hel etake 
hadiysü Mûsa kad etake hadiysü Mûsa. Hel ile baĢlayan tüm ayetleri 
böyle anlayabiliriz demiĢtim. Yani Musa‟nın haberi sana geldi mi? 
Musa‟nın haberi iĢte sana geldi.  

 
 
16-) Ġz nadahu Rabbuhu BilVadilMukaddesi Tuva; 
 
Hani Onun Rabbi Ona, (Bi-)mukaddes vadi Tuva'da hitap etti: (A. 

Hulusi) 
 
16 - O vakit ki ona rabbi nidâ etmiĢti o mukaddes vadîde: Tuva da. 

(Elmalı) 
 
 
Ġz nadahu Rabbuhu BilVadilMukaddesi Tuva hani ona rabbi nida 

etmiĢti mukaddes Tuva vadisinde. Ona rabbi nida etmiĢti, seslenmiĢti. 
 
Mukaddes; ismi mef‟ul, kutsal kılınmıĢ demek. Zaten fail olarak hiç 

gelmez, hep mef‟ul olarak gelir. Fail olarak nasıl gelsin ki, Allah‟ın 



esmasından biridir Kuddus. ..Kuddûs'üs Selâm'ul Mu'min'ul 
Müheymin.. (HaĢr/23) çünkü kutsallığı O koyar. O bir Ģeyi kutsal kılarsa 
o kutsaldır. Yoksa olmaz. Onun için mukaddes denilmiĢ. Bakınız, yani 
Allah‟ın kutsal kıldığı, bir fail tarafından kutsallık yüklenmiĢ bir mef‟ul. 
Kur‟an da 3 yerde kullanılıyor ikisi Tuva vadisi için, birisi Filistin için, Ama 
Kur‟an Filistin için aynı zamanda mübarekte kullanılıyor. Mekke ve 
havalisi için. Yine Filistin için de mübarekte kullanılıyor. Filistin için hem 
mübarek, hem mukaddes kullanıldığına göre. Demek ki bu ikisi birbirine 
yakın manalarla kullanılıyor. Bereketli ve Allah‟ın kutsallık verdiği, 
mukaddes kıldığı vadi. 

 
Vadi mukaddesliğini kendisinden almıyor, o vadide olan Ģeyden 

alıyor. Ne oldu orada? O vadide vahiy indi. Vahiy indiği yere bir 
mübareklik, bir bereket, bir mukaddeslik katıyor. Çünkü vahiy kutsal 
olandan neĢ‟et ediyor. Ey insan sana inerse seni ne yapmaz zımni suali 
bunun içinde var. Onun kutsal kılmadığını kutsal ilan etmek Allah‟tan rol 
çalmaktır. Bunu unutmamak lazım. 

 
 
17-) Ġzheb ila fir'avne innehu tağâ; 
 
"Git Firavun'a! Muhakkak ki o azgınlaĢtı!" (A. Hulusi) 
 
17 - Haydi demiĢti git Firavuna da, çünkü o pek azdı. (Elmalı) 
 
 
Ġzheb ila fir'avne innehu tağâ Musa‟ya seslendik Tuva vadisinde. 

Dedik ki firavuna git, Ģüphesiz o haddini aĢtı, azdı, çığırından çıktı. Tam 
da tağa; tağalma; su taĢınca çığırından çıkınca bu cümle kullanılır. 
Çığırından çıktı, haddini aĢtı firavun. 

 
 
18-) Fekul hel leke ila en tezekkâ; 
 
"De ki: Arınıp saflaĢmaya ne dersin?" (A. Hulusi) 
 
18 - De ki: ister misin temizlenesin? (Elmalı) 
 
 
Fekul hel leke ila en tezekkâ ve ona de ki senin arınmaya gönlün 

var mı? Adam olmaya gönlün var mı? Yani sana öğüt versem sende öğüt 
alacak beni dinleyecek bir kulak var mı? ġu kibarlığa bakınız, davetçiye 
davet üslubu da öğretiliyor aynı zamanda. Davet eden Musa AS. davet 



edilen yer yüzünün süper güçlerinden biri olan Mısır‟ın firavunu. hel leke 
ila en tezekkâ seni uyarsam benim uyarımı dinler misin? 

 
 
19-) Ve ehdiyeke ila Rabbike fetahĢâ; 
 
"Seni Rabbine erdirmeme? (Azameti karĢısında) haĢyet duyarsın!" 

(A. Hulusi) 
 
19 - Ve rabbine irĢat edeyim de seni saygılanasın? (Elmalı) 
 
 
Ve ehdiyeke ila Rabbike fetahĢâ eğer cevabın evet ise ben seni 

doğru yola yönlendireceğim, sen de kendine çeki düzen vereceksin. 
Böyle biraz açılımlı çevireyim. Yani ben seni hidayet yoluna 
yönlendireceğim, sen de kendine çeki düzen verip Allah‟a karĢı saygılı 
olacaksın. FetahĢâ; HaĢyet içinde olacaksın. 

 
 
20-) Feerahul'ayetelkübra; 
 
Derken ona büyük mucizeyi gösterdi! (A. Hulusi) 
 
20 - Vardı ona o büyük mucizeyi de gösterdi. (Elmalı) 
 
 
Feerahul'ayetelkübra ve ona Musa en büyük ayeti gösterdi. Yani 

mucizeyi gösterdi, büyük mucizeyi. Burada nübüvvet, yani peygamberlik 
belgesini gösterdi Ģeklinde anlayabiliriz. Her peygamberin bir 
peygamberlik belgesi vardır. Mucize budur ve Allah Resulünün 
peygamberlik belgesi Kur‟an dır. Ne yaptı peki Firavun? 

 
 
21-) Fekezzebe ve 'asâ; 
 
(Firavun) yalanladı ve isyan etti. (A. Hulusi) 
 
21 - Fakat o tekzip etti, isyan etti. (Elmalı) 
 
 
Fekezzebe ve 'asâ yalanladı ve isyan etti. „asa yı eğer değnek gibi 

dümdüz durdu manasına alırsak; yalanladı ve diklendi. Değnek gibi, 
kazık gibi diklendi. 



 
 
22-) Sümme edbere yes'â; 
 
Sonra koĢarak ardına döndü. (A. Hulusi) 
 
22 - Sonra koĢarak idbara gitti. (Elmalı) 
 
 
Sümme edbere yes'â sonra hıĢımla bulunduğu yeri terk etti. 
 
 
23-) FehaĢere fenâda; 
 
Akabinde topladı, seslendi: (A. Hulusi) 
 
23 - Derken mahĢerini topladı da bağırdı: (Elmalı) 
 
 
FehaĢere fenâda sonra adamlarını topladı baĢladı bağırıp 

çağırmaya. Taktik veriyor; 
 
 
24-) Fekale ene Rabbukümül'a'lâ; 
 
"Ben, sizin en âlâ Rabbinizim!" dedi. (Kadim Hakikat bilgisini elde 

eden Firavun, bunu Ģuurun sınırsız kuĢatıcılığıyla tüm varlıkta 
müĢahedesi yerine; bilincine yükleyerek bedenselliğine vermiĢ; bilinç 
varlığına tanrısallık vermiĢ ve bedenselliğinde dilediğini yapma noktasına 
yani nefs-i emmâre yaĢamına düĢmüĢtü. Bu yüzdendir ki Musa a.s. ona 
hakikat bilgisini aktarmak yerine, yani Allâh'a iman yerine, Rabb-ül 
âlemîn'e iman noktasına çekerek uyarı yapmıĢtı. Yani tüm varlıkta tedbir 
eden Esmâ mertebesine dikkatini çekerek hayalindeki vahdeti, bilinç - 
beden boyutunda yaĢayarak birimselliğiyle sınırlamak yerine; Ģuur 
boyutunda tüm varlığa yaygın Esmâ mânâları çıkıĢına iman etmesini 
teklif etmiĢti. A.H.) (A. Hulusi) 

 
24 - Benim en yüksek rabbiniz, dedi. (Elmalı) 
 
 
Fekale ene Rabbuküm  ve dedi ki ben sizin rabbinizim el „alâ en 

büyük benim. Mahsus böyle çevirdim Ben sizin en büyük rabbinizim 
Ģeklinde çevirmedim. Çünkü el „alâ sebebi nat olmalı burada. Sebebi nat 



olarak anlaĢıldığında böyle çevirmek lazım. Çünkü Firavun da biliyordu ki 
gökleri ve yeri yaratan kendisi değil. GüneĢi doğudan doğdurup, batıdan 
batıran kendisi değil. Bunu da itiraf ettiğini biz yine Kur‟an dan 
öğreniyoruz. Dolayısıyla en büyük rabbin gökleri yaratan güneĢin ve ayın 
rabbi olduğunu biliyordu. Fakat kendisi yer yüzünde bir numara olduğunu 
düĢünüyordu.  

 
Hatta göklerin ilahı göklere karıĢsın yere de beni memur kıldı ben 

karıĢırım kafasındaydı. Yani bir tür Allah‟ın müdahil olmadığı alan fikrine 
inandığı için FiravunlaĢtı. Yani seküler mantığa saplandığı için 
firavunlaĢtı. Allah‟ın müdahil olmadığı alan düĢüncesi Ģirk düĢüncesinden 
baĢka bir Ģey değildi. Firavunu firavun yapan da belki ta zihniyetinin arka 
planında buydu. 

 
Bu firavun tarihsel olarak Hiksos hanedanı, -ki Hiksos hanedanı Hz. 

Yusuf‟a görev veren hanedan- Çoban krallar manasına geliyor ve aslen 
Arap soyundan olan bir hanedan dı, Mısır‟ın fatihleri olarak Mısır‟a 
girdiler. Aslen Irak ve Suriye kökenlidirler. Dolayısıyla Hiksos hanedanı 
ile Hz. Yusuf arasında da bir köken birliği, Sami kök ailesine ait bir birlik 
söz konusuydu. Evet, o hanedan sürüldükten sonra, çıkarıldıktan sonra, 
yerine geçen kamosa hanedanı kendini; tanrının yer yüzünde ki simgesi 
olarak ilan etti., yani yaĢayan tanrı. Eskiden firavunlar öldükten sonra 
tanrı ilan edilirdi, ama kamosa hanedanı döneminde ilk defa yaĢayan 
tanrı ilan ettiler. Bu aslında ona bir atıf olsa gerek. 

 
 
25-) Feehazehullahu nekâlel 'ahıreti vel ûla; 
 
Bunun üzerine Allâh, onu sonsuz yaĢam boyutunun ve öndekinin 

(dünyanın) ibret verici azabı ile yakaladı. (A. Hulusi) 
 
25 - Allah da onu tuttu sonuna önüne nekâl olmak üzere tenkîl 

ediverdi. (Elmalı) 
 
 
Feehazehullahu nekâlel 'ahıreti vel ûla dünya ve ahirete ibret 

olsun diye Allah onu enseledi. Bunun sonucunda Allah onu enseledi. 
Ehazehu; yakaladı. Niçin? Dünya ve ahirete ibret olsun diye. 

 
 
26-) Ġnne fiy zâlike le'ıbreten limen yahĢâ; 
 



Muhakkak ki bunda haĢyete ermiĢ kimseler için elbette bir ibret 
vardır! (A. Hulusi) 

 
26 - ġüphesiz ki bunda bir ibret var, saygı duyacaklar için. (Elmalı) 
 
 
Ġnne fiy zâlike le'ıbreten limen yahĢâ hiç Ģüphe yok ki bunda 

Allah‟a karĢı sorumlu davrananlar için derin bir ibret vardır. „ıbre, ubur, 
geçit manasına gelir kökü. Yani bir geçitten geçeceksiniz düĢünceyle, 
olayın arka planından bakacak ve satır aralarını ve satır arkalarını 
okuyarak sadece rabbim ne dedi değil, rabbim ne demek istedi bana diye 
soracağız. ĠĢte bu „ıbret oluyor. 

 
 
27-) Eentüm eĢeddü halkan emisSema'* benâha; 
 
Sizin yaratılıĢınız mı zorlu yoksa Semâ mı? (Ki Allâh) onu bina etti! 

(A. Hulusi) 
 
27 – Siz mi daha çetinsiniz yaratılıĢça yoksa Semamı? O «Allah» 

onu bina etti. (Elmalı) 
 
 
Eentüm eĢeddü halkan emisSema'* benâha yaratılıĢ açısından 

siz mi daha eĢed siniz, yoksa gök kubbe mi. EĢed i klasik mealler gibi zor 
diye çevirmek kökten yanlıĢ olur. Zira Allah için zor yok ki yaratıĢta. Allah 
için Ģunu yaratmak, bunu yaratmaktan daha zordur diye bir Ģey 
söylenemez ki. EĢed de zaten tek manası bu değil, daha sağlam 
manasına gelir. Aslında ilk manası budur, ana manası budur. Yani siz mi 
sağlamsınız, gökler mi sağlam. Hiç Ģüphesiz gökler sağlam. Çünkü 
insanoğlu yaĢasa yaĢasa 100 yıl kadar yaĢar, göklerse milyarlarca yıldan 
beri duruyor. Onun için hangisi daha sağlam sualinin cevabını biliyoruz. 

 
 
28-) Rafe'a semkeha fesevvaha; 
 
Onun sınırlarını yükseltti de onu tesviye etti (iĢlevini yerine 

getireceği özelliklere göre oluĢturdu)! (A. Hulusi) 
 
28 - Boyuna irtifa' verdi. Nizamına koydu. (Elmalı) 
 
 



Rafe'a semkeha fesevvaha gök kubbeyi yükseltti ve dengeli bir iç 
düzene kavuĢturdu. Fesevvaha. Hatta belki mahul kaleyhini yükledi, 
yaratılıĢ amacı neyse onu da yükledi, programladı diye anlamakta 
mümkin. Tesviyenin bir manası da odur.  

 
 
29-) Ve ağtaĢe leyleha ve ahrece duhaha; 
 
Onun gecesini kararttı, onun gündüzünü aydınlattı. (A. Hulusi) 
 
29 - Gecesini kararttı, kuĢluğunu çıkardı. (Elmalı) 
 
 
Ve ağtaĢe leyleha ve ahrece duhaha onun gecesini karanlık ve 

gündüzünü de aydınlık yaptı. 
 
 
30-) Vel'Arda ba'de zâlike dehaha; 
 
ĠĢte bundan sonra arzı yayıp döĢedi. (A. Hulusi) 
 
30 - Ondan sonra da arzı döĢedi. (Elmalı) 
 
 
Vel'Arda ba'de zâlike dehaha ve onun ardından yer yüzünü 

yuvarlatarak bir düzene koydu. Yuvarlatarak diye çevirim dehaha den 
dolayıdır. Aslında ġems/6 ayetinde ki tahâha ile burada ki dehaha; hem 
mahreç açısından, hem de mana açısından birbirine çok yakındır. Deve 
kuĢu yumurtasıyla alakalıdır. Deve kuĢu yumurtasında denmez deha, 
tâha. Ya neye denir? deve kuĢu yumurtasının yerine yuvasına denir. 
Fakat zaten deve kuĢu yumurtasının yuvası da deve kuĢunun yumurtası 
Ģeklinde olur. Çünkü kumun içine yapıyor, yumurtayı bırakıyor, 
bıraktıktan sonra yumurta dıĢında ki sıvı salgıyla ve hayvanın üstünde 
oturma ağırlığıyla, hayvanın da nemiyle beraber zaten oraya tam 
yumurta gibi bir oyuk açılıyor. Yer yüzünün yuvarlaklığının tipik olarak 
ifadesidir ve mucizevi bir haberdir aynı zamanda. 

 
Zaten Kur‟an da felek kelimesinin geldiği ayetlere baktığımızda 

felekte dönen Ģeyler için, yuvarlak Ģeyler için, tedvir için kullanılır. 
Dolayısıyla bunlar hep birbirini teyit eden Kur‟ani kavramlar. Onun için o 
zaman Batlamyus teorisi dünyada tek teori. Yani tüm uzay bilginleri düz 
bir tepsi gibi zannediyorlardı dünyayı, düz bir tepsi. Kur‟an sa deve kuĢu 



yumurtasının yuvasıyla açıklıyor. Yani yuvarlak olduğunu zımnen 
söylüyor. 

 
 
31-) Ahrece minha mâeha ve mer'aha; 
 
Ondan onun suyunu ve mer'asını çıkardı(ğı hâlde). (A. Hulusi) 
 
31 - Ondan suyunu ve mer'asını çıkardı. (Elmalı) 
 
 
Ahrece minha mâeha ve mer'aha yine orada ondan, oranın 

suyunu çıkardı ve beslenme kaynaklarını yarattı, var etti, çıkardı. 
 
 
32-) Velcibale ersaha; 
 
Dağlara gelince, onları demir atmıĢ gibi dikip sâbitledi. (A. Hulusi) 
 
32 - Ve dağlarını oturttu. (Elmalı) 
 
 
Velcibale ersaha yine dağları sağlamca yerleĢtirdi. 
 
[Ek bilgi; Yer küresinin teĢekkülü kaba taslak Ģöyle düĢünülüyor; 

Çok yüksek derecede ki bir sıcaklığın hüküm sürdüğü ve özellikle -
kayaların erime halinde olduğu- merkezi bir tabakayı ihiva eden derin bir 
tabaka ile katı ve soğuk olan yer kabuğundan yani yüzey tabakasından 
meydana gelmektedir. Bu tabaka çok incedir yerin yarıçapı 6.000 km. 
den fazla olduğu halde, bu yüzey tabakası birkaç Km. ile birkaç on km. 
arasında bir kalınlık teĢkil eder. Bu da yer kabuğunun ortalama olarak 
yer küresinin yarı çapının %1. i kadar bile olmadığı anlamına gelir. 

Jeolojik olaylar iĢte –denilebilirse- bu ince deri üzerinde meydana 
gelmektedir. Bunların temelinde dağ silsilelerinin esası olan kıvrılmalar 
bulunur. Dağların oluĢumuna jeolojide orogene‟se (dağ oluĢması denilir. 
Bu oluĢum sürecinin büyük bir önemi vardır. Çünkü bir dağı meydana 
getirecek olan bir engebeye yer altında yer kabuğunun aynı oranda bir 
gömülmesi tekabül eder ki bu yere çakılmada, alt tabakada ona bir temel 
sağlar.  

Kur‟an ın dağlarla ilgili ifadeleri ve onların bir takım kıvrılma 
hadiselerinin sonucunda sabir bir Ģekilde yerine oturduklarına iĢaret eden 
ayetler çok önemlidir.  

“Değil mi ki biz arzı bir döĢek yaptık.” (Nebe‟/6) 



“Ve dağları birer kazık” (Nebe‟/7). 
Burada iĢaret olunan kazıklar (vedet in çoğulu evtad) çadırı yere 

tespit etmek için kullanılan kazıklardır. ÇağdaĢ jeologlar yer kıvrımlarının 
onlarca km. ye varan değiĢik boyutlarda olan engebeler halinde 
yerleĢmiĢ olduklarını bildirirler. Yer kabuğunun sağlamlığı da bu kıvrılma 
olayından ileri gelir. 

(Maurıce Bucaılle – Kitab-ı Mukaddes, Kur‟an ve bilim/268-270)] 
 
 
33-) Meta'an leküm ve lien'amiküm; 
 
Sizin ve en'amınızın (hayvanlar) yararlanması için. (A. Hulusi) 
 
33 - Sizin ve davarlarınızın indifa‟ı için. (Elmalı) 
 
 
Meta'an leküm ve lien'amiküm siz ve hayvanlarınız için geçim 

yeri olsun diye böyle yaptık. 
 
 
34-) Feizâ câetittammetülkübra; 
 
Et Tammet'ül Kübra (karĢı konulmaz olay - ölüm tadılıp yeni 

yaĢam) baĢladığında. (A. Hulusi) 
 
34 - Fakat geldiği vakit o «tâmmei Kübrâ»(Elmalı) 
 
 
Feizâ câetittammetülkübra imdi, o muazzam olay gerçekleĢtiği 

zaman, yeniden kıyamete getirdi, son saate getirdi, büyük olaya getirdi. 
O muazzam olay gerçekleĢtiği zaman. 

 
 
35-) Yevme yetezekkerul'Ġnsanu ma se'a; 
 
O süreçte insan çalıĢmalarının getirisinin ne olacağını hatırlar! (A. 

Hulusi) 
 
35 - O insanın neye koĢtuğunu anlayacağı gün. (Elmalı) 
 
 
Yevme yetezekkerul'Ġnsanu ma se'a evet iĢte o gün insan neyin 

peĢinden koĢtuğunu fena halde hatırlayacak, fakat hiçbir iĢe 



yaramayacak. Neyin peĢinden yeldirdi, neyin peĢinden ömrünü tüketti, 
saçlarını hangi değirmen de ağarttı, iĢte o zaman fark edecek. Eyvah..! 
diyecek ama iĢ iĢten geçmiĢ olacak. 

 
 
36-) Ve burrizetilcahıymu limen yera; 
 
GörüĢü açılan (göz sınırlaması olmadan gören) için cehennem 

bâriz (apaçık) karĢısındadır! (A. Hulusi) 
 
36 - Ve Cahîm hortlatıldığı vakit, görür kimseler için. (Elmalı) 
 
 
Ve burrizetilcahıymu limen yera cehennem, görme yeteneği olan 

herkesin gözüne sokulacak adeta burrizet; bariz olacak. Yani görme 
yeteneğine sahip herkesin gözüne gözüne sokulacak cehennem ben 
buradayım diye. 

 
 
37-) Feemma men tağâ; 
 
Azıp kural tanımayana, (A. Hulusi) 
 
37 - Artık herkim azgınlık etmiĢ, (Elmalı) 
 
 
Feemma men tağâ fakat tuğyan eden Ģu kimseye gelince, haddini 

aĢan, tağutlaĢan yani Allah‟a baĢ kaldıran, Allah‟a sana ihtiyacım yok 
havalarında olan, sırt dönen, firavunlaĢan, NemrutlaĢan Ģu tip gelince. 

 
 
38-) Ve aserelhayateddünya; 
 
Dünya zevkleri için yaĢamayı seçene gelince; (A. Hulusi) 
 
38 - Dünya hayatı tercih eylemiĢ ise, (Elmalı) 
 
 
Ve aserelhayateddünya ve dünya hayatının etkisiyle kendini 

kaybeden tipe. Devam ediyor; 
 
 
39-) Feinnelcahıyme hiyel me'va; 



 
Muhakkak ki yakıcı ortam mekânı olur! (A. Hulusi) 
 
39 - Muhakkak Cahîmdir onun varacağı, (Elmalı) 
 
 
Feinnelcahıyme hiyel me'va iĢte cehennemdir bu tiplerin son 

varacakları, varıp duracakları son durak cehennem olacaktır. 
 
FiravunlaĢmayı aslında dile getiriyor bu ayetler. Cehenneme 

götüren, firavunu firavun yapan Ģey nedir diye sorsanız ayetlerden 
cevabını alıyoruz. Bir- tuğyan, iki- dünyevileĢmek. Bir haddini bilmeme, 
iki dünyevileĢme. Hani efendimiz de Hubb-ud-dünya Re'sü Külli 
hatietin diyordu ya, dünya sevgisi tüm günahların, tüm yanlıĢların 
baĢıdır. DünyevileĢme de insanı firavun eden bir sürecin baĢlangıcı 
olarak geliyor. 

 
 
40-) Ve emma men hafe mekame Rabbihi ve nehennefse 

'anilheva; 
 
Rabbinin makamından korkan ve nefsini boĢ geçici sonsuzlukta 

hiçbir getirisi olmayan davranıĢlardan koruyana gelince; (A. Hulusi) 
 
40 - Herkim de rabbinin makamından korkmuĢ ve nefsi hevadan 

nehy eylemiĢ ise. (Elmalı) 
 
 
Ve emma men hafe mekame Rabbihi fakat rabbinin makamından 

korkan kimseye gelince. Aslında bu rabbinin sevgisini yitirmek korkusu. 
ve nehennefse 'anilheva ve kendini nefsinin hevasından alıkoyan 
kimseye gelince. Nefsinin hevasına teslim olan değil, iç güdülerinin, bilinç 
altının, Ģehvetinin ayartmalarına karĢı direnen kimse bu. 

 
 
41-) Feinnelcennete hiyel me'va; 
 
Muhakkak ki cennet, barınağın ta kendisidir. (A. Hulusi) 
 
41 - Muhakkak Cennettir onun varacağı. (Elmalı) 
 
 



Feinnelcennete hiyel me'va iĢte onların varacağı yerde cennet 
olacaktır. 

 
Burada cennete götüren amellerde sayılıyor. Yukarıda tersi. Allah 

korkusu ve hevadan uzaklaĢmak, yani keyfi yaĢamdan uzaklaĢma. Kendi 
kurallarını kendin değil, rabbine koydurma, rabbinin koyduğu kuralları 
uygulama. 

 
 
42-) Yes'elûneke 'anissa'ati eyyane mursaha; 
 
Sana O Saat'ten soruyorlar: Onun gelip çatması ne zaman, diye. 

(A. Hulusi) 
 
42 - Sana o saatten soruyorlar: ne zaman demir atması? (Elmalı) 
 
 
Yes'elûneke 'anissa'ati eyyane mursaha ey peygamber sana 

kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. 
 
 
43-) Fiyme ente min zikraha; 
 
(Oysa) onun bilgisi sende ne arar! (A. Hulusi) 
 
43 - Nerde senden onu anlatması? (Elmalı) 
 
 
Fiyme ente min zikraha sen nerede onu bilmek nerede. ġöyle 

yaklaĢık çeviriler yapabilirim. Sen onu nereden bileceksin, sen onu nasıl 
bilebilirsin ki falan. Ama inanın metin ne söylüyorsa ben mümkin olduğu 
kadar metnin aslına sadık kalarak hedef dile taĢımaya çalıĢıyorum 
kaynak dili. Bize de düĢen budur. Metnin aslına sadakattir, vahye 
sadakattir. YumuĢatmak bize düĢmez. Yani bu konuda Kur‟an ın üslubu 
keskinse ben onun içine yumuĢatıcı katamam ki. O keskinliği 
verebildiğim oranda tercüme de baĢarılı olurum.  

 
Sen kim onu bilmek kim diyorsa Kur‟an ya bizim içimizden çıkan, 

peygamber olmadığı halde kıyametin vaktini hesaplamaya kalkanlara ne 
diyor. Aslında böyle ele almak lazım. 

 
 
44-) Ġla Rabbike müntehaha; 



 
Onun sonu rabbinedir. (A. Hulusi) 
 
44 - Rabbinedir onun müntehası. (Elmalı) 
 
 
Ġla Rabbike müntehaha onun nihai sınırı rabbine malumdur, 

sadece rabbine. 
 
 
45-) Ġnnema ente munziru men yahĢâha; 
 
Sen ancak O'ndan haĢyet duyan kimsenin uyarıcısısın! (A. Hulusi) 
 
45 - Sen ancak bir münzirisin ondan haĢyet duyacakların. (Elmalı) 
 
 
Ġnnema ente munziru men yahĢâha sen sadece onun 

azametinden korkanları uyarabilirsin. Sen sadece Allah‟a yönelenleri 
uyarabilirsin. Sen sadece Allah‟tan titreyenleri, Allah‟ın azameti 
karĢısında havf ve haĢyet duyanları uyarabilirsin. Onlara faydalı olur. 
Çünkü Allah korkusu yüreğine düĢmemiĢ insanları uyaramazsın. 

 
 
46-) Keennehüm yevme yeravneha lem yelbesû illâ 'aĢiyyeten 

ev duhaha; 
 
Onu gördükleri süreçte, sanki onlar (dünyada) hiç kalmamıĢlardır! 

Ancak bir AĢiyye (GüneĢ'in ufukta batma süresi) yahut onun battıktan 
sonraki kalan aydınlık süresi kadar dünyada yaĢamıĢ olduklarını 
sanırlar.(A.Hulusi) 

 
46 - Onu görecekleri gün onlar, sanki bir akĢam veya kuĢluğundan 

baĢka durmamıĢa dönecekler. (Elmalı) 
 
 
Keennehüm yevme yeravneha lem yelbesû illâ 'aĢiyyeten ev 

duhaha onlar, Allah‟tan korkmayan, Allah‟ı sevmeyen, Allah‟a saygı 
duymayan, daha doğrusu kendisine saygı duymayan, Allah‟ın açtığı bir 
kredi olduğu halde kendi kendini heba eden ve ihanet eden kimselerin 
sonu ne olacak.  

 



Onlar bu hakikati gördükleri zaman sanki bu dünyada bir gece veya 
bir gündüzden, illâ „aĢiyyeten ev duhaha, bir gece, ya da bir gündüzden 
fazla kalmamıĢ gibi gelecek onlara. 

 
Bu ilginç dostlar, vahiyden ve Allah‟tan mahrum geçen bir ömür tek 

bir gece kadar bereketsiz diyor bu ayet. 
 
Evet Nazi‟at suresinin 46. ayeti olan son ayeti, Allahsız ve vahiysiz 

geçen bir ömür, bir tek gece kadar, ya da bir tek gündüz kadar bereketsiz 
diyor. Peki ya tersi? Tersi de diyor mu? Evet tersi de diyor. Allahlı ve 
vahiyli geçen bir gece; 

 
Ġnnâ enzelnaHU fiy LeyletilKadr, Kadr/1) 
 
Ve mâ edrake mâ LeyletülKadr, (Kadr/2)  
 
Biz onu kadir gecesinde indirdik. Sen nereden bileceksin kadir 

gecesinin ne olduğunu. 
 
LeyletülKadri hayrün min elfi Ģehr. (Kadr/3) 
 
Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Otuz bin kat daha hayırlıdır. 

Ne demek bu? Ġçinde Allah olan ve vahiy olan bir gece ise bir ömre 
bedeldir. Çünkü bin ay 83 yıl eder. O zaman bu ayetle Kadr suresini 
birleĢtirdiğimizde çıkan sonuç Ģudur; Allah‟sız ve vahiysiz bir ömür bir 
gece kadar bereketsiz, Allah‟lı ve vahiyli bir gece bir ömre bedeldir. 

 
Rabbim her gecemizi vahyin nazil olduğu gece kılsın inĢallah. 
 
 
Ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbil alemiyn 
 
Allah doğru söyledi. Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan 

Allah‟a hamd‟adır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. „ABESE SURESĠ (01-42) (187-A) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
El Hamdu Lillahi Rabbil'Alemiyn Vesselatü Vesselâmü alâ 

Resulüna Muhammedin ve alâ alihi ve ashabihi ve etba‟ıhi ecmaiyn. 
 
RabbiĢrah liy sadriy;  
 
Ve yessirliy emriy;  
 
Vahlül ukdeten min lisaniy; 
 
Yefkahu kavliy; (Tâhâ 25-26-27-28) 
 
Rabbim, göğsüme geniĢlik ver, kolaylaĢtır iĢimi, düğümü çöz 

dilimden, ki anlasınlar beni. Amin, amin..! 
 
Değerli Kur‟an dostları bugün inĢaAllah 187. halkamızda, 

dersimizde Kur‟an ın 114 burcundan müstesna bir burcuna daha 
tırmanmaya çalıĢacağız. „abese suresi. 

 
„Abese suresini diğer surelerden farklı kılan bir özelliği var. Allah 

resulüne uyarı olması. Allah resulünün uyarıldığı tek yer hiç Ģüphesiz 
„abese suresi değil. Kur‟an ın baĢka yerlerinde de, daha doğrusu 
nübüvvet süreci boyunca Allah resulü rabbimizin denetimi altında 
olduğunun bir ifadesi olarak uyarılmıĢ. Mesela Tebük seferine çıkılırken 
ResulAllah‟tan sefere çıkmamak için izin isteyen, yada sefere çıkmak için 
izin isteyen, izin istenmemesi gerektiği halde. Çünkü sefer varsa çıkılır. 
Sefere çıkmak için özel bir izin gerekmez. Ġstenmemesi gerektiği halde 
izin isteyerek aslında çıkmasak ta olur gibi bir tavır gösterenler hakkında 
..lime ezinte lehüm.. (Tevbe/43) Niçin onlara izin verdin. Diyen uyarı gibi 
ayet gibi. 'AfAllâhu 'ank (Tevbe/43) Allah seni affetti veya Allah seni 
affetsin, niçin onlara izin verdin ifadesinde buyrulduğu gibi. 

 
Yine münafıkların cenazesine gidip onun mezarı baĢında bulunup 

onun cenaze namazını kılan, cenazesi için dua eden Allah resulüne bir 
daha onların namazını kılma, cenazesi için dua etme, mezarının baĢında 
bulunma Ģeklinde ki uyarı gibi uyarılar görüyoruz Kur‟an da. 
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Bunların 1. amacı Allah resulünün insan olduğunu göstermek. 

Elbette büyük hatadan masum ve mahfuz idi. Peygamberler öyledirler. 
Onun için Ġsmet sahibidirler. Allah‟ın koruması altındadırlar. Fakat insan 
olmanın icabı bazı küçük hatalar da rabbimiz tarafından düzeltilmektedir. 
Bunun 1. amacı peygamberler gibi son nebinin de insan olduğunu 
göstermek ki Kur‟an bu konuda (Kul) innema ene beĢerun mislüküm. 
(Fussilet/6) Ben de sizin gibi ölümlü bir insanım demesini ister Allah 
Resulünden. 

 
2 – 2. amacı eğer Allah Resulünün hayatı rabbinin kontrolü altında 

ise ki öyle; o bir hata iĢleyince uyarılıyorsa onun tüm eylemleri Allah‟ın 
kontrolünden geçiyor, bu kontrole takılanlar düzeltiliyor. Eğer düzeltilme 
ihtiyacı duyulmuyorsa onlarda zımnen onaylanmıĢ demektir. 

 
3 – Hepimize bakın Allah‟ın resulü, Allah‟ın resulü iken hatası 

kendisine söylendiğinde tevbe ve istiğfar ediyor, kendini düzeltiyor, 
rabbine sığınıyor. Siz; sizken neden hatanızı savunursunuz zımni 
vurgusunu içeriyor. Siz de hatanızı savunmayın, siz de hatanız 
düzeltildiğinde kabullenin. Hatayı etmek bir, hatayı savunmak bin suçtur 
zımni vurgusunu içeriyor ve belki daha fazla daha bir çok vurguyu da 
içeriyor. Bunları zikretmekle yetinip. Sureye girelim. 

 
Mushafta 80. sırada duran „Abese suresi ismini ilk ayetinden alıyor. 

'Abese ve tevella (1) „Abese; surat astı, yüzünü ekĢitti manasına geliyor. 
Mekki olduğunda hiçbir tereddüt yok. Suremiz nübüvvetin ilk yıllarında 
indirilen surelerden biri. Surenin ilk pasajı; iniĢ zamanı hakkında bilgi 
veriyor aslında. Surenin ilk pasajında bir olay yansıyor bize. Bu olay 
Abdullah Ġbn Ummi Mektum. Ġbn. Ümmü Mektum künyesiyle anılan 
Abdullah isimli sahabe, ki bu sahabe annesine nispetle anılıyor. Bazı 
kaynaklarda anne annesine denilmiĢse de doğru değil. Annesine nispetle 
anılıyor. Neden babasına değil diye bir soru gelecek olursa, babası 
meĢhur bir sülaleye mensup değil. Ama annesi Ebu Cehil‟in, Velid‟in 
mensubu bulunduğu mahzumoğulları sülalesine mensup. Onun içinde 
soylu, meĢhur bir sülaleye mensup olduğu için annesine nispetle anılıyor, 
babasına değil. 

 
Ġbn. Ümmü Mektum üzerinden gerçekleĢen bir uyarı olayını dile 

getiriyor aslında sure. Onun içinde biz bu olay münasebetiyle bu surenin 
indiği zamanda henüz Allah resulü ile Mekkeli müĢrikler arasında ki 
köprülerin atılmadığını anlıyoruz.  Neden? Çünkü Allah resulünün 
Mekkeli müĢrik kodamanlarla sanabi bi kureyĢ diye anılan kureyĢin ileri 
gelenleri ile sohbet ederken, konuĢurken, hatta onlara tebliğ ederken 



âma olan Ġbn. Mektum gelerek; “Ya ResulAllah rabbinin sana 
öğrettiklerini bana öğret.” Demesi üzerine nazil oluyor.  

 
Buradan yola çıkarak biz surenin iniĢ zamanını anlıyoruz. Henüz 

daha ilk yıllar, çünkü köprüler atılmamıĢ. Henüz Resulallah onlarla 
konuĢabiliyor. Onlara anlatabiliyor ve onlarda henüz dinleyebiliyorlar. ĠĢte 
böyle bir zaman surenin iniĢ zamanı. 

 
Surenin konusu biraz önce de dile getirdiğim örnek olay Ġbn. Ümmü 

Mektum, âma sahabe, gözleri görmeyen engelli sahabe olayı üzerinden 
bize Hz. Nebiyi inĢa eden bir sure olarak indiriliyor. 

 
Aslında bizi inĢa ediyor. Allah Resulünü inĢa ediyor, ama çok 

genelde bizi inĢa ediyor. Ve Hz. peygamberi uyarıyor. Aynı zamanda 
özürlülerle iliĢkimizin nasıl olması gerektiğini öğretiyor. Özürlünün 
önceleneceğini, engelli bir insanın öncelik hakkı olduğunu, tabir caizse 
sanki rabbimizin onu gözü ile imtihan ederken, onu özürlülükle imtihan 
ederken, bizi de onunla imtihan ettiğini, bu imtihanı verebilmemiz için ona 
daha sıcak, daha müĢfik, daha Ģefkatli yaklaĢmamız gerektiğini söylüyor 
sure zımnen. 

 
KiĢilerin Allah katında ki değerinde servetin, Ģöhretin ve sosyal 

statünün herhangi bir yerinin olmadığını öğretiyor. Özellikle surenin ilk 
ayetleri, 1 ve 2. ayeti. Yani birine muamele ederken servetine bakıp 
muamele etmeyin, kıyafetine bakıp muamele etmeyin, Ģöhretine bakıp 
muamele etmeyin. Allah‟ın gör dediği yerden bakın, takvasına bakın, 
ahlakına bakın, insanlığına bakın, Ģefkatine bakın, davranıĢına bakın. 
Yani Allah‟ın baktığı yerden bakın, bak dediği yerden bakın. Yoksa 
insanlara sosyal statüsünden, Ģöhretinden, servetinden bakarak değer 
biçmeyin. Öyle fakirler var ki onun Allah katında ki değerinin, belki binde 
biri bile etmez sizin servetine değer verdiğiniz insanlar. Onun için insanın 
değer ölçüsünü Allah‟tan alın. Burada biz aynı zamanda bu ahlaki öğüdü 
alıyoruz. Yani zengin sevenler, meĢhur sevenler hep uyarılmıĢ oluyor. 

 
Surenin ilk pasajının maksadını veren ayet 23. ayet. Biz bütün 

sureyi bu ayet üzerinden anlayabiliriz. Kellâ lemma yakdı ma emerah 
(23) iĢte bu ayeti kerime. Surenin adeta Kımmesi, zirvesi pik yaptığı yer.  

 
Ne diyor? Hiç kimse O‟nun emirlerini, Allah‟ın emirlerini asla 

kusursuz olarak yerine getiremeyiz. Sanki rabbimiz sevgili nebiyi 
uyarırken, aslında bu doğal bir Ģey demek istiyor. Yani sen de hata 
yapabilirsin. Tarih boyunca, insanlık destanı boyunca hiç kimse Allah‟ın 
emrini kusursuz yerine getirmiĢ değil ki sen getiresin. ĠĢte surenin 23. 



ayeti, surenin ilk pasajının da ana fikrini veriyor. Kellâ lemma yakdı ma 
emerah (23)hiç kimse Allah‟ın emirlerini Ģimdiye kadar kusursuz olarak 
yerine getirmiĢ değildir. Asla yapamaz bunu, bunu beceremez diyerek 
bize surenin ana fikrine de sunuyor. ġimdi surei celilenin tefsirine 
geçebiliriz.  

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
Rahman, rahıym Allah adına. Özünde merhametli, iĢinde 

merhametli Allah adına. Sevginin menbaı olan, Ģefkatin menbaı olan ve 
tüm sıfatlarıyla Ģefkatini ve sevgisini varlığa yayan Allah adıyla. 

 
 
1-) 'Abese ve tevella; 
 
Asıldı yüzü ve çevirdi yüzünü! (A. Hulusi) 
 
01 - EkĢidi ve döndü. (Elmalı) 
 
 
'Abese ve tevella surat astı ve sırtını dönüp uzaklaĢtı.  
 
 
2-) En câehül'a'mâ; 
 
O âmâ geldi diye. (A. Hulusi) 
 
02 - Çünkü ona amâ geldi. (Elmalı) 
 
 
En câehül'a'mâ âma, kör, özürlü geldi diye. 
 
Bu ayetler kimi muhatap alıyor. Bütün tefsirlerimizin hemen hemen 

tümünde bu ayetlerin muhatabı Allah resulü AS. Yani kör olan, görme 
özürlü olan Ġbn. Ümmü Mektum gelince Allah resulü KureyĢ‟in 
ulularından bir kaçıyla konuĢuyormuĢ, sohbet halindeymiĢ. Onlara Ġslam‟ı 
tebliğ ediyor imiĢ. Âma olan Ġbn. Mektum da manzarayı görmediği için 
Allah resulünden, Allah‟ın kendisine öğrettiğini, kendisine öğretmesini 
istiyor. Bu kelimelerle yardım istiyor. Bunun üzerine bu ayetler, bu pasaj 
nazil oluyor. ĠĢte esbab-ı nüzul rivayetleri, iniĢ nedeni rivayetlerine 
bakarak bu pasajın içine bu ayetleri de dahil edip, bu ayetler de Allah 
resulüne hitap ediyor Ģeklinde tefsir ediyorlar. 
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Fakat buraya acizin bir itirazı var. Tamam bu pasajın muhatabı 

Allah resulü. Fakat ilk iki ayetin muhatabı Allah resulü olmasa gerek. 
 
Neden olmasa gerek? Delilim „abese ve tevella kelimelerinin aynen 

bir baĢka yerde Müddessir/23-24. ayetinde KureyĢ in iki ulusu hakkında, 
KureyĢ in iki meĢhur müĢriği, sapığı hakkında geldiğini görüyoruz. 

 
Ebu Cehil veya Velid veya bir baĢkası. Ġsimler çok önemli değil. 

Ama aynen bu iki kelime, bu iki sıfat, yani fiil olarak burada gelmiĢ, orada 
da benzer bir biçimde KureyĢ in küfrü ile ünlü Ģahsı için kullanılıyor. 
Müddessir/23-24. ayetlerinde. 

 
Yine tevella kelimesi, sırt çevirme, yüz dönme kelimesi Kur‟an da 

nerede kullanılıyorsa orada kafirler ve müĢrikleri için kullanılıyor. Gerek 
Müddessir/23-24, gerek tevella kelimesinin Kur‟an da geçtiği her ayet alt 
alta konduğunda bu ibarenin muhatabının Allah resulü olmadığı 
sonucuna varabiliriz. Bu ilk iki ayette muhatap Allah resulünün konuĢtuğu 
müĢrik liderler. Yani âmanın Allah resulüne geldiğini gördüklerinde yüz 
çeviriyor, yüzleri ekĢiyor ve sırtlarını dönüyorlar. Yani Allah resulü âma 
ile muhatap olacaksa eğer, biz toplumun aĢağı kesimlerinin yanında 
bulunmayız diyorlardı zaten. Kur‟an ın farklı yerlerinde onların bu tavırları 
ele veriliyor.  

 
ĠĢte o tavrın bir devamı ve bir uzantısı olarak toplumun aĢağı 

kesimleriyle, onlar öyle görüyorlar. Yoksulları ezilmiĢleri, fakirleri, köleleri, 
azatlıları, soylu olmayanların yanında durmayı zül addediyorlar. Onlarla 
aynı fotoğrafa aynı kareye girmeyi zül addediyorlar. Hesapta kendileri 
onurlu ve Ģerefli, onlar onursuz ve Ģerefsiz (haĢa) olmuĢ oluyor. Onların 
onur ve Ģeref anlayıĢları çok farklı. ĠĢte bu yüzden toplumda nispeten 
meĢhur olmayan kabilelere mensup insanlarla yan yana görünmek 
istemiyorlar. Burada da onu görüyoruz. 

 
Bütün bu delillerle birlikte andığımızda „abese suresinin ilk iki 

ayetinin muhatabı Allah resulü değil, Allah resulünün o an konuĢtuğu, 
veya Allah resulüyle konuĢmaya gelmek üzere olan, gelen ama Allah 
resulüne âmanın, âma bir mü‟minin yöneldiğini görünce onunla aynı 
kareye girmeyi zül addeden bu mütekebbir, burnu havada, küstah, kibirli 
müĢrikler olduğunu rahatlıkla istikrai, tüme varım yöntemiyle okuma 
sonucunda Kur‟an da ki „Abese ve tevella kelimelerinin bir baĢka yerde 
ikisiyle birlikte geçtiği Müddessir/23-24 ten; Tevella kelimesinin geçtiği 
diğer ayetlerden yola çıkarak rahatlıkla söyleyebiliriz. 

 



Peki bunu söylemekle Ģunu söylemiĢ olur muyuz? Bu surede Allah 
resulüne uyarı yapılmamaktadır, uyarı yoktur. Hayır. Bu surede Allah 
resulüne uyarı vardır. Uyarı 1 ve 2. ayetlerde değil, 3 ve devamında ki 
ayetlerdedir. Onlar doğrudan Allah resulünü muhatap almaktadır, Allah 
resulüne hitap etmektedir, iĢte Ģimdi o ayetleri görelim. 

 
[Ek bilgi; YÜZÜNÜ EKġĠTĠP ARKASINI DÖNEN KĠMDĠ? 

…… 

B) Yüzünü ekĢitip arkasını dönme iĢini Mekke‟nin ileri gelenlerinin 

yaptığını benimseyenler de vardır. Buna göre yüzünü çevirip arkasını 

dönen kiĢi peygamber değil yanında ki kibirli Ģahıstı. Bu görüĢün bazı 

delilleri olduğunu düĢünmekteyiz. 

1 – Âyette ki „Abese ve Tevellâ fiillerinin ait olduğu kiĢinin 

Müddessir/22-23 geçtiği üzere Velid Bin Muğira olmaihtimali yüksektir. 

Orada hem „Abese hem de arkasını dönmek anlamında ki edbera 

kelimeleri geçmektedir Söz konusu fiillerin vahyin muhatabı bir 

peygambere aidiyeti noktasında sorun görülebileceği için yüzünü çevirip 

arkasını dönme eylemi Hz. Peygambere nispet edilmek istenmemektedir. 

Kur‟an da iki kez geçen „Abese fiilinin bir yerde Velid Bin Muğira ya, diğer 

bir yerde Hz. Peygambere nispeti zihinleri yorabilecek sonuçlara da 

neden olabilir. Fiili Hz. Peygambere nispet etmeme durumu çok önemli 

bir hassasiyet ifadesidir Hz. Peygamberi böyle bir davranıĢtan uzak 

görme arayıĢıdır. Bu yaklaĢımın saygıdeğer olduğu kuĢkusuzdur. 

(Devam ediyor) 

[(KISA SURELERĠN TEFSĠRĠ II/ 188-191)Mehmet OKUYAN)] 

 
3-) Ve ma yüdriyke le'allehu yezzekkâ; 
 
Ne bilirsin, belki o arınacak! (A. Hulusi) 
 
03 - Ne bilirsin o belki temizlenecek. (Elmalı) 
 
 
Ve ma yüdriyke le'allehu yezzekkâ (sana gelince ey peygamber. 

-Parantez içinde böyle bir giriĢ cümlesi tasavvur edebiliriz- sana gelince 
ey peygamber) nerden biliyorsun, ve ma yüdriyke, nerden biliyorsun 
le‟allehu yezzekkâ hadi o sana gelen âma arınacak idiyse. 
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Burada bir uyarı açık. Peki baĢında ki iki ayet olmadan doğrudan 

bu uyarıyla baĢlaması bir problem oluĢturur mu? Bizce oluĢturmaz. 
Çünkü gerekçesi biraz sonra zaten önümüze sürülecek. ġöyle bir 
manzara tasvir edelim; Allah resulüne müĢriklerin kodamanlarından 
birkaç kiĢi yönelmiĢ geliyorlar. O anda eĢ zamanlı olarak bir de gariban 
bir mü‟min geliyor. Üstelik gözleri görmüyor. Gariban mü‟minin geldiğini 
gören müĢrik kodamanlar yüzlerini ekĢitiyorlar, hoĢlanmıyorlar, 
manzaradan hoĢlanmıyorlar, onunla aynı kareye girmekten 
hoĢlanmıyorlar. Allah resulü de onların bu tavırlarından rahatsız oluyor. 
Ama rahatsız olması âmanın geldiği için.  

 
Neden? Çünkü onlar belki de bu vesileyle imana girecekler, belki 

Allah resulünü ender dinleme moduna girmiĢler, burada bu fırsat 
kaçacak bu adamlar da küfür belasından kurtulamayacaklar diye Allah 
resulü telaĢ ediyor. Ve Allah resulünün de hoĢuna gitmiyor. Âmanın o 
anda gelip, belki eĢ zamanlı gelip bu olayın böyle gerçekleĢmiĢ olması.  

 
ĠĢte Allah resulü bunun için uyarılıyor. Allah resulü âmadan yüz 

çevirmiĢ, ondan uzaklaĢmıĢ ki tevella yüz çevirip uzaklaĢmak demek. 
Yani sadece yüz çevirmek değil, yüz çevirmek mecazdır. UzaklaĢmak. 
Allah resulü uzaklaĢmaz. Allah resulü böyle bir Ģey yapmaz. Dolayısıyla 
uzaklaĢan onlar. Yüzünü ekĢiten onlar, ama Allah resulü onların 
uzaklaĢmasına üzülüyor ve bu sefer Âmanın geliĢini isabetsiz buluyor, 
zamansız buluyor. ĠĢte ona bir cevap ona bir uyarı olarak geliyor bu 
ayetler. 

 
[Ek bilgi; Sûrenin nüzul sebebiyle alâkalı din konusunda söz 

söyleme hakkına sahip olan seleflerimizden müfessir ve muhaddisler bu 
sûrenin bir hadise üzerine geldiğini söyleyerek bize Ģu olayı naklederler:  
 Bir defasında Allah‟ın Resûlü Mekke‟nin kalburüstü insanlarını, 
eĢrafı, Mekke‟de büyük kabul edilenleri büyük kabul ederek onları 
huzuruna almıĢ din anlatıyor, tebliğde bulunuyordu. KureyĢ‟in 
aristokratlarını ikna edip Allah‟ın dinine kazandırabilmek için olağanüstü 
çaba sarf ediyor, deliller getirmeye çalıĢıyordu. Onların dine 
kazandırılmasıyla toplumda dinin yayılmasının hızlanacağı, onların 
inanmalarının Ġslâm‟a izzet kazandıracağı ümidiyle Allah‟ın Resûlü tüm 
dikkatini, tüm himmetini teksif etmiĢ, bütün gücüyle onlara yönelmiĢ, 
onlara din anlatırken birdenbire iki gözü âmâ olan, gözleri görmediği için 
de düĢe kalka, güçlükle oraya kadar ulaĢan Ġbni Ümmü Mektum çıkagelir 
ve: “Ey Allah‟ın Resûlü! Bana hidâyet yolunu göster! Ben Müslüman 
olmak istiyorum!” der.  

Bu konuda farklı rivâyetler var. Kimileri de bu zatın daha önceden 



Müslüman olduğunu ve anlayamadığı bir âyetin mânâsını sorduğunu 
veya “ey Allah‟ın Resûlü! Allah‟ın sana öğrettiklerinden bana da öğretir 
misin?” diyerek geldiğini söylerler.  

Ya Müslüman olmak için, yahut da Müslümanlığını güzelleĢtirmek 
için gelip ResulAllah‟tan bilgi ister. Âma olup çevresini göremediği 
için, yani o ortamda Rasulullah efendimizin kendilerini Allah‟ın dinine 
kazandırmak üzere uğraĢıp dil döktüğü Mekke aristokrat grubun farkında 
olmadığı için veya ResulAllah‟ın o andaki meĢguliyetinden dolayı bu 
talebini birkaç kez tekrarlar. 

O anda kendince bu müdürdür, bu genel müdürdür, bu amirdir, bu 
büyüktür, bu reistir, bu liderdir, bu elit tabakadır, bu aristokrattır diye 
müĢriklerin ele baĢlarını ikna derdiyle kalbi ve kafası dopdolu olan ve 
onun bu tavrından dolayı çevresindekilerin ürkmesinden endiĢelenen 
Allah‟ın Resûlü:  

“ġimdi bunun sırası mıydı ey Ümmü Mektum?” dercesine onun bu 
davranıĢı-nı münasebetsizlik kabul ederek, onun talebini cevapsız 
bırakarak ısrarla ötekilere yöneliĢini sürdürür. Zira reislerin, güçlülerin, 
kalburüstü insanların dine girmesi için çırpınıyordu o anda. ĠĢte Allah‟ın 
Resûlü bu âma kiĢiyi cevapsız bırakıp ötekilere din anlatmaya devam 
edince bu sûre nazil olur. 
 Bir tarafta reisler var, öbür tarafta kör bir adam. Bir tarafta toplumun 
üstün kabul ettiği, toplumun değer verdiği aristokratlar, beri tarafta 
toplumda hiçbir değeri olmayan, hiçbir statüsü bulunmayan bir âmâ.  

Gerçi Rasulullah efendimizin mâzeretleri vardı. Bir kere Allah‟ın 
Resûlü bilmiyordu. Onların bu âmâya tercih edilip edilmeyeceğini 
bilmiyordu. Daha önce bu konuda kendisine bir uyarı gelmemiĢti. Nitekim 
bu uyarıdan sonra Allah‟ın Resûlü asla böyle bir davranıĢta bulunmadı. 
Hayatının sonuna kadar bu uyarıdan sonra Rasulullah efendimiz hiçbir 
fakirin yüzüne surat asmadı, hiçbir kimseye zenginliğinden ötürü özel 
alâka göstermedi.  

Bir de Ģöyle bir mâzereti vardı ResulAllah‟ın. Ümmü Mektum 
ResulAllah‟ın akrabasıydı. Her an onun görüĢüp konuĢma imkânına 
sahipti. Yani daha sonra da gelip görüĢebilirdi ResulAllah‟la. BaĢka 
zaman da sorabilirdi soracaklarını.  

Ama yine de Allah Resûlü‟nün bu davranıĢında cahiliyyenin değer 
yargıları vardı. Bunu, Rabbimizin bu sûresindeki tavrından, peygamberini 
bundan dolayı kınamasından anlıyoruz. (Besâiru-l Kur‟an – Ali Küçük)]  

 
[Ek bilgi 2; Bazı tefsirlerde, Efendimiz‟in bu hadiseden sonra Ġbn 

Ümmi Mektum‟u gördüğünde ona ikramlarda bulunarak „merhaba ey 
Rabbimin beni kendisi sebebiyle itab ettiği kiĢi‟ dediğine de yer verilir. 
(Mesela bkz.: Kurtubî, XIX, 138; Beyzavî, IV, 523.).. 

…Yapılan Ġzahlar IĢığında Uygun Bulduğumuz Meâl;  

http://besairulkuran.blogspot.com/2012/12/abese-suresi.html


1-2. (Ey Nebi, sen de gördün ki), o (kibirli adam), yanına a‟mâ (biri) geldi 
diye rahatsız olup surat astı ve (sonra) sırtını dönüp gitti. (Prof. Dr. 
Yener Öztürk]  

 
 
4-) Ev yezzekkeru fetenfe'ahüzzikra; 
 
Yahut hatırlatılanı düĢünecek de böylece o zikra (hatırlatma) 

kendisine fayda verecek! (A. Hulusi) 
 
04 - Veya öğüt belleyecek de o öğüt kendine fâide verecek. 

(Elmalı) 
 
 
Ev yezzekkeru fetenfe'ahüzzikra ya da senin öğüdün ona 

verecek, o da öğüt alacak idiyse. Hadi böyle olacak idiyse. Yani sen 
isabetsiz buldun, âmanın geliĢini zamansız buldun, onun geliĢini hoĢ 
görmedin. Yani keĢke gelmeseydi de Ģu müĢrik reislerine Ġslam‟ı tebliğ 
etseydim dedin içinden. Fakat hangisinin öğüt alacağını ne biliyorsun? 
Kimin öğüt alacağını ne biliyorsun, bilmiyorsun ki. Ama Allah biliyor. Allah 
kalpleri görüyor. Sen kalpleri görmüyorsun ama Allah görüyor. 
Dolayısıyla olanda hayır vardır. Yani onlar yüz çevirip çekip gittilerse, 
aslında öğüt almaya gelmediler de ondan gittiler. Onun için sen âmaya 
yönel, sen öğüt alacak olana yönel. Sen öğüdün fayda vereceği kimseye 
yönel. Onlar zaten öğüt almayacaklardı, yani onlar için üzülmene 
değmez. Onlar için kendini yıpratmana değmez.  

 
Lealleke bahı'un nefseke ella yekûnu mu'miniyn. (ġuârâ/3) 

mü‟min olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin diyordu ya 
Kur‟an. Yani onlar üzülmeye değmeyen adamlar. Sen Ģu gözleri 
görmeyen, Ģu yoksul, Ģu kabilesi meĢhur olmayan adam var ya ona bak. 
Aslında biz burada ki hikmeti ileriki yıllarda, Medine de nübüvvet 
iktidarının kurulduğu ve peygamber devletinin neĢv ü nema bulduğu 
Medine de görüyoruz. Bu âma zat Allah resulünün seferleri sırasında tam 
12 kez Allah resulünün yerine Medine valisi olarak vekalet ediyor. Demek 
ki gelecek için bir vali adayı, bir Allah resulünün yerine Medine ye, Ġslam 
devletinin baĢkentine vekalet edecek bir devlet baĢkanı vekili, 
yetiĢtiriliyor aslında.  

 
Rabbimizin baktığı yerden bakınca ne farklı görünüyor. Onun için 

ilk görünen Ģeye hükmetmemek lazım kimin geleceğinin ne olduğunu 
Allah bilir. Demek ki rabbimiz daha o günden Allah resulüne bu zatın 
madenini gösteriyordu, cins madenini. 
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Bu ayete Ģöyle bir mana da verebiliriz; Ev yezzekkeru 

fetenfe'ahüzzikra veya alacağı öğüdün kendisine yarar sağlayacağını. 
Yani sen öğüt vereceksin bu bir unsur. Verdiğin öğütte kendisine yarar 
sağlayacak. Demek ki öğüdün iki boyutu var. 1.- öğüt vermek, 2 – Öğüt 
almak. Yani öğüt veren peygamber de olsa öğüt alan almadıktan sonra o 
öğüdün hiçbir yararı olmaz. Burada söylenen bu. Demek ki öğüt almak 
için iradeyi kullanmak ve öğüt alacak bir irade sergilemek lazım. Yani 
öğüt veren dünyanın alemlere rahmet olan insanı da olsa, öğüt alan 
almadıktan sonra kimse öğüt veremez. Evet, öğüt almayana kimse öğüt 
veremez. Onun içinde öğüt almayan cezayı hak eder. Öğüt almayanın 
mazereti yoktur. ĠĢte burada söylenmek istenen hakikatte budur. 

 
Burada tercihimiz yudriy fiilinin birike zamiri, diğeri müteakip iki 

cümle olan iki mefulüyle birlikte tek bir cümle gibi okunması esasına 
dayanır. Sen sadece öğüt verirsin. Yani ilk iki ayetin muhataplarının farklı 
3. ve devamında ki ayetlerin muhatabının da farklı. Ġlk iki ayetinin 
muhatabının müĢrik reisleri, daha sonraki ayetlerin muhatabının da Allah 
resulü olduğuna dair okuma tercihimizin gerekçesi de yüdriy fiilinin iki 
mef‟ul alır, Hatta bazen üç mef‟ul alır bu fiil. Dolayısıyla iki mef‟ulünün 
birin ke zamiri, diğerinin de müteakip iki cümle oluĢuna dayanmaktadır. 

Bu ayetlerde kalpleri sen okuyamazsın vurgusu da var. Zaten 
efendimiz bunu itiraf ediyor. Diyor ki Lem ab as em eĢukka alâ 
kulubinnas ben insanların kalplerini açıp bakmak için gönderilmedim. 
Yine bir savaĢ sırasında son anda tevhid kelimesini söyleyen ama 
öldürülmekten kurtulamayan bir müĢrik üzerine; sen demek rabbim 
Allah‟tır diyen birini mi öldürdün ey Usame diye Üsame Bin Zeyd i 
Ģiddetle uyarması ve o kadar uyarması ki Hz. Üsame nin keĢke bu 
günden sonra Müslüman olsaydım diyecek kadar yerin altına geçmesi, 
utanması hadisesinde biz bunu görüyoruz. Üsame dönmüĢ ve demiĢti ki;  

 
- Ama Ya ResulAllah o kendini kurtarmak için öyle söyledi. La ilahe 

illallah dedi. Efendimiz ona dönüp kalbini açıp baktın mı buyurmuĢtu. Hel 
Ģakakte kalbeh; kalbini, yarıp baktın mı? 

 
Ne güzel bir uyarı, hepimiz için. Yani kalbini yarıp bakmadık, kalbini 

yarıp bakmıĢ gibi muamele edemeyiz. Ġnsanların kalplerinden geçeni 
okuma iddiasında olamayız. Biz zahirle amel ederiz. Biz beyana itibar 
ederiz. Biz insanın özünde güvenli olduğuna inanırız. Kalbini Allah‟a 
havale ederiz. Eğer kandırmaya çalıĢıyorsa kendini kandırıyordur. Eğer 
nifaka sapıyorsa o Allah‟a ayandır. Allah‟ı kimse aldatamaz, kandıramaz. 
Biz beyana itibar ederiz. Onun içindir ki Allah resulü münafıkların 
beyanına itibar edip onları Ġslam toplumunun dıĢına çıkarmadı vefat 



edinceye kadar. bildiklerine dahi bunu yapmadı. ĠĢte burada verilen bir 
baĢka öğütte bu. 

 
Yine bir baĢka öğüt daha var. 3. bir nokta seçkinciliği ret, elitizmi 

reddediyor bu ayetler. Yani toplumun en akıllılarını, en zenginlerini, en 
varlıklılarını, en yakıĢıklılarını alalım, gerisi döküntü. Biz toplumu 
yönetenlere yönelelim, veya toplumun kaymak tabakasına yönelelim, 
onları gözümüze kestirelim gerisi nasıl olsa süprüntüdür. Bu elitist bir 
yaklaĢımdır. Bu elitizmdir, seçkinciliktir ve Kur‟an bunu reddediyor.  

 
Haddi zatında toplumun zayıfları, ezilenleri, mustazafları, ezilmiĢleri 

Ġslam‟ın doğal müttefikleridir. Tarih boyunca böyle olmuĢtur. Tüm 
peygamberlerin getirdiği ilahi davete ilk uyan toplumun ezilen kesimleri 
olmuĢ. onun içinde çağlar üstü doğruların ortak adı olan Ġslâm‟ın doğal 
müttefiki hep ezilenler olmuĢtur. Aksine o çok hürmet edilen, kendisine 
öncelik tanınan toplumun kodamanları en son gelenler olmuĢ ve gelirken 
de kendi hislerini kendi kirlerini de paslarını da beraberlerinde 
getirmiĢlerdir. Onlar tulâka olmuĢtur Allah resulünün ifadesi ile Mekke nin 
fethi günü. Yani salıverilmiĢlerden olmuĢlardır. Asla gönülden teslim 
olmamıĢlardır. Gönülden teslim olanları çıkmıĢsa da çoğunluğu hep 
sureta, teslim olmak zorunda kalmıĢlardır.  

 
ĠĢte bu ayetlerin bize verdiği ders sosyolojik olarak toplumu 

sınıflara bölen bir zihniyeti redir. Toplumun içerisinde öğüt alabilen kim 
varsa bizim için saygıya değer olan öncelikli olan o olmalıdır. Yani 
burada ey Müslüman‟lar Allah rızası için iĢ yaptığını söyleyenler, Allah 
yolunda çalıĢtığını iddia edenler zengin sevmeyin. Yani zengin sever 
olmayın.  

 
Zenginden nefret edin değil Allah‟a yakın olmanın paranın varlığıyla 

yokluğuyla alakası yok. Zengin de Allah‟a yakın olabilir. Fakir fakir olduğu 
için Allah‟tan uzak yada yakın olmaz. Zengin de zengin olduğu için 
Allah‟tan uzak ya da yakın olmaz. Herkes takvasıyla uzak yada yakın 
olur. Burada servetin belirleyici olması istenmiyor. ġöhretin belirleyici 
olması istenmiyor, fiziğin belirleyici olması istenmiyor. Statünün belirleyici 
olması istenmiyor. Konumun belirleyici olması istenmiyor. Yani insanlara 
değer biçerken, insanlara dıĢlarıyla konumlarıyla, statüleriyle değil, 
Allah‟ın yarattığı bir değer, Allah‟ın yarattığı bir unsur, Allah‟ın yarattığı 
Ģerefli bir varlık olarak saygı duyun, değer verin, cebinden değer 
vermeyin, kesesinden bakarak değer vermeyin. Menfaatinizden bakarak 
değer vermeyin. Yani yağlı bir av görmüĢ tilki gibi bakmayın insanlara. 
Ġnsanlara bakarken Allah‟ın gör dediği yerden bakın öğüdü var burada. 

 



 
5-) Emma menistağnâ; 
 
Kendini mustağni görene gelince... (A. Hulusi) 
 
05 - Amma istiğnâ edene gelince. (Elmalı) 
 
 
Emma menistağnâ bizim okuyuĢumuza göre ve ikinci ayetlerin 

muhatabına yeniden döndü pasaj, ve dedi ki; Emma menistağnâ amma 
Ģu müstağni kimseye gelince. Kendi kendine yettiğini zannedene gelince. 
Ġstiğna bu. Ğaniy görmek kendisini. Kendisini kendisine yeter 
zannetmek.Neden zannettiğinde diye çevirdim, çünkü kendi kendine 
yetmez insan. Ġnsanoğlu kendi kendisine yettiğini zanneder ama yetmez. 
Bakın insanoğlu  bu manada baĢkasına muhtaç olma anlamında diğer 
canlılardan daha zayıftır. Bir inek yavrusu doğar doğmaz yürür de, bir 
insan yavrusunu yürütmek için aylar, hatta bir yılı aĢkın bir zaman 
boyunca kucakta gezdirmek lazım. Annesine muhtaçtır, bakıcısına 
muhtaçtır, çevreye muhtaçtır, babaya muhtaçtır. Ġnsan hep muhtaçtır. 
Ama kendi kendine yettiğini zanneden, hele bu zan ile Allah‟a posta 
koymaya kalkıĢan bir tipi düĢünün. Bu ayet, „abese/5. ayeti iĢte o tipi 
getiriyor gözümüzün önüne. 

 
ġirk nedir diye sorsanız tarifim Ģudur; ġirk insanın kendi kendisine 

yettiğini zannetmesidir. 
 
 
6-) Feente lehu tesaddâ; 
 
Sen ona ilgi gösteriyorsun! (A. Hulusi) 
 
06 - Sen onun sedâsına özeniyorsun. (Elmalı) 
 
 
Feente lehu tesaddâ sen bütün ilgini ona yönelttin, ona döndün. 

Yani kendi kendisine yettiğini zannedene yöneldin, ona döndün, fakat 
âmaya yöneltmedin. Bu yakıĢmadı diyor yani. Bu sana yakıĢmadı. Bunu 
ey nebim, ey resulüm, ey elçim. Bunu sana yakıĢtıramadım. Nebiye bir 
uyarı tabii ki. 

 
 
7-) Ve ma 'aleyke ella yezzekkâ; 
 



Onun arınmamasından sana ne! (A. Hulusi) 
 
07 - Onun temizlenmemesinden sana ne? (Elmalı) 
 
 

Ve ma 'aleyke ella yezzekkâ ama onun, berikinin arınmamasının 
sorumlusu sen değilsin ki. Ve ma 'aleyke ella yezzekkâ yani o 
kodamanın, o varlıklı müĢriğin akıllanmamasının, arınmamasının, 
temizlenmemesinin ki; tezekki burada çok önemli bir anahtar kelime 
tezekki. Ella yezzekka. Arınmamasının sorumluluğundan sana ne. Yani 
sen sorumlu değilsin, seni Allah sorumlu tutmaz. Sen öğüt verirsin, o 
öğüt alır veya almaz. Almazsa bunun hesabını Allah sana sormaz ki 
Onun hesabını Allah ona sorar.  

 
Ama bu kelime gerçekten anahtar bir kelime ve bu kelime aynı 

zamanda öğüt verip, verdiğiniz öğüdün karĢılığını almanız. Veyahut ta 
birinin sizi arındırıp sizi arındırana müspet cevap vererek sizinde 
arınmanız manasına gelir. Tezekki: kelime olarak, kip olarak bu manaya 
gelir. Onun için Yetezekka dır aslı mutavaat içindir bu kelime. Mutavaat 
yani dönüĢlü bir fiil. Ne demek? Siz etki yapacaksınız etkinize tepki 
alacaksınız. Siz arındıracaksınız, arındırmaya çalıĢtığınız insan da 
arınacak. 

 
Buradan yola çıkarak kelimenin mutavaat kipinden yola çıkarak 

vardığımız sonuç tezekki; nefis teskiyesi dediğimiz tezekki sadece tek 
taraflı bir iĢlem değildir. Yani kendinizi ölü yıkayıcı elinde ölü gibi 
hissederek tezekkiye eremezsiniz, tezkiyeye eremezsiniz. Tezekki 
yapamazsınız. Çünkü mutavaat içindir. Biri sizi yıkayacak, ama siz de 
yıkanacaksınız. Biri sizi arıtmaya kalkacak ama siz de arınacaksınız. 
Yani iradeniz mutlaka iĢin içinde olacak. Ġradeniz iĢin içinde olmazsa, 
mürit olmazsanız, irade etmezseniz, iradenizi kullanmazsanız sizi 
yıkayanın dünyanın en iyi yıkayıcısı olması, en iyi deterjanlarıyla 
yıkaması hiçbir iĢe yaramaz.  

 
ĠĢte aslında kelimenin kökü, yezzekka kelimesi ki aslı yetezekka 

dır, Mutavaat için bu kipten olması bize sadece temizleyenin iyi olması 
yetmez, temizlenenin de bu iradeyi sergilemesi lazım manasını verir. 
Yani gönüllü olacak temizlenmeye. Vahiy temizleyicidir, gerçekten 
temizleyicidir.  

 
(Kul) innema ene beĢerun mislüküm yuha ileyye ennema 

ilâhuküm ilâhün Vahid. (Fussilet/6) Allah resulü ben de sizin gibi bir 
insanım demesi emr olunuyordu. Yani ne var ki bana vahy olunuyor, ben 



de sizin gibi bir insanım. Demek ki Allah Resulü istediğini 
temizleyemiyor, onun istemesi yetmiyor ya da. Kur‟an da Ebu Talip 
hakkında indirildiği ifade buyrulan o ayeti hatırlayalım;  

 
Ġnneke lâ tehdiy men ahbebte ve lakinnAllâhe yehdiy men 

yeĢa. (Kasas/56) sen sevdiğini doğru yola iletemezsin, hidayete 
iletemezsin. Fakat Allah dilerse onu hidayete eriĢtirir. Allah‟ın dilemesi 
içinde kendinin dilemesi lazım. Kendinin dilemesi olmazsa Allah dilemez. 
Evet,  

 
Ve kulil Hakku min Rabbiküm... De ki Hakk rabbinizden açıkça 

ortaya çıkmıĢtır. Hakikat femen Ģâe felyu'min ve men Ģâe 
felyekfür.(Kehf/29)artık dileyen iman etsin, dileyen küfretsin. Bu ve buna 
benzer bir çok ayetin de gösterdiği gibi, önce dilemek lazım ki Allah‟ta 
dilesin. Allah‟ın verdiği iradeyi hidayet istikametin de kullanmayanın 
hidayetini dilemez Allah. Allah dilememizi istemeseydi, dilemeyi 
vermezdi, iradeyi vermezdi. 

 
 
8-) Ve emma men câeke yes'â; 
 
Ama sana öğrenme hevesiyle gelen o! (A. Hulusi) 
 
08 - Ve amma sana can atarak gelen, (Elmalı) 
 
 
Ve emma men câeke yes'â yine sözün muhatabının akıĢı değiĢti, 

Fakat büyük bir iĢtiyakla yürekten ve gönülden sana koĢup gelene 
gelince: 

 
 
9-) Ve hüve yahĢâ; 
 
O haĢyet duyuyor! (A. Hulusi) 
 
09 - HaĢyet duyarak gelmiĢken, (Elmalı) 
 
 
Ve hüve yahĢâ ki o Allah‟a saygıda kusur etmemiĢti. Yani Allah‟tan 

hep haĢyet içinde, Allah‟ın yüceliğinin hep Ģuuru içinde olmuĢtu. 
 
 
10-) Feente 'anhu telehha; 



 
Sen onunla ilgilenmiyorsun! (A. Hulusi) 
 
10 - Sen ondan tegafül ediyorsun, (Elmalı) 
 
 
Feente 'anhu telehha sen iĢte onu ihmal ettin, yani ihmal ettiğin 

kiĢi böyle biriydi. Allah‟tan tir tir titreyen, Allah‟ın azametinin farkında 
olan, Allah‟ı tanıyan, Allah‟ı bilen, Allah‟ı seven biriydi. Fakat sen iĢte 
onu, böyle birini ihmal edip öbürüne yöneldin. Yani senin gönlün ona 
yönelikti, onlar imana ererse Mekke kurtulur. Önde gidenler mü‟min 
olursa arkadan gelenler zaten olur diye düĢündün ki bu aslında hepimiz 
bir parça böyle düĢünüyoruz. Bu çok kınanacak bir Ģey de değil. Ama 
rabbimiz yine de resulüne böyle düĢünmemesini emrediyor, istiyor. ĠĢte 
pasaj burada bitti ve yeni pasaja giriyoruz. Yeni pasaja girerken de 
öğütler genelleĢiyor. 

 
 
11-) Kellâ inneha tezkiretun; 
 
Hayır, muhakkak ki o hatırlatmadır. (A. Hulusi) 
 
11 - Hayır hayır zinhar, çünkü o bir tezkiredir, (Elmalı) 
 
 
Kellâ inneha tezkirah yoo..! böyle yapma, sizde böyle yapmayın 

ey mü‟minler. Ey resulün risalet mirasını üstlenenler, yüklenenler, siz de 
böyle yapmayın. inneha tezkirah bu (ayetler) bir uyarıdır.  Yani rabbin 
seni uyarıyor ey nebi, ey alemlere rahmet olan. Bu bir uyarıdır. Hatta biz 
bunun altında Ģöyle zımni bir Ģefkat ifadesini de görüyoruz. Maksat seni 
üzmek değildir, seni uyarmaktır. Yani Kellâ da biz bunu zımnen 
görüyoruz. Maksat seni uyarmaktır. Neden? Dost, dostu uyarır. Rabbin 
senin hasmın değil dostundur, rabbin seni uyarıyor. Sen Ona teĢekkür et, 
sen seni uyarana teĢekkür et, yanlıĢ yapmaman için seni uyaran, sana 
iyilik eden demektir. zımnen böyle bir nükte de görüyoruz burada. 

 
 
12-) Femen Ģâe zekereh; 
 
Dileyen Onu hatırlar! (A. Hulusi) 
 
12 - Ġmdi onu dileyen tezekkür etsin. (Elmalı) 
 



 
Femen Ģâe zekereh tabii ki uyarı kabul eden, uyarılmayı dileyene, 

öğüt almak isteyen kimse için bu bir uyarıdır. Ama öğüt almayan ne 
kadar uyarırsan uyar, kellim, kellim la yem faağ söyle söyle fayda 
vermez. Yani yalnız sana değil. Bu son ayet Femen Ģâe zekereh 
oradaki “men” in kapsamı hepimizi içine alır. Uyarı alacak, öğüt alacak 
herkes için burada anlatılanlar bir uyarıdır. Biz de bu uyarıya dahiliz. Bizi 
uyarıyor rabbimiz aslında. Biz bu ayetlerin sebebi nüzulüyüz. 

 
 
13-) Fiy suhufin mükerremetin; 
 
Çok Ģerefli kayıtlardadır, (A. Hulusi) 
 
13 - Tekrim edilir. (Elmalı) 
 
 
Fiy suhufin mükerremetin bu uyarı, bu öğüdün kaynağı seçkin ve 

kutsal kayıtlar altında korunmuĢtur. Kutsal kayıt, seçkin kayıtlar altında. 
Mükerrameh; aslında kerem, keriym; bir türün en seçkinine en iyisine 
verilen isimdir, keriym. Dolayısıyla mükerrameh, keriym kılınmıĢ 
demektir. Kendisinden keriym değil, kendisinden kutsal değil, Allah ona 
kutsiyet vermiĢ. Yani onu keriym kılan biri var. Onun içinde o 
kendiliğinden mübarek değil, o kendiliğinden kutsal değil. Allah onu 
bereketlendirmiĢ ve kutsal kılmıĢ. Dolayısıyla Fiy suhufin 
mükerramehBurada ki suhuf aslında kayıt manasına geliyor. Yani 
seçkin kayıtlar altında korunmuĢtur vahyin kaynağı. Bu Ģu manaya 
geliyor; vahyin kaynağını kimse saptıramaz. Vahyin kaynağına kimse 
tecavüz edemez. Vahyin kaynağını kimse bulandıramaz manasına 
geliyor. 

 
Bu zımnen de bir Kur‟an ın kaynağının ilahi olduğuna dair „Abese 

suresinde bir delilin olduğunu göstermiyor mu? Kur‟an ın Allah resulü 
tarafından yazılan bir vahiy değil, Allah‟tan gelen bir vahiy olduğunun 
delilini görmüyor muyuz. Eğer ResulAllah kendi elleriyle kaleme almıĢ 
olsaydı, kendi kendisine kızar mıydı? Veya eğer ResulAllah‟ın bir Ģeyleri 
gizlemek gibi bir hakkı olsaydı gizleyeceği ilk yerlerden biri de burası 
olmaz mıydı? Çünkü burada ona uyarı yapılıyor (Azar iĢitiyor) Rabbinden 
uyarı alıyor. Rabbinden aldığı uyarıyı bize iletmek zorunda. Yani bu 
ayette aslında Allah Resulünü uyardığım cümleler de Kur‟an a girer, 
çünkü korunmuĢtur. O manası var. 

 
 



14-) Merfû'atin mutahheretin; 
 
Ulviyete yükseltilmiĢ ve tümüyle arınmıĢ! (A. Hulusi) 
 
14 - Yüksek tutulur mutahhar sahîfelerde, (Elmalı) 
 
 
Merfû'atin mutahherah yüce ve Ģaibesiz. Mutahherah; tertemiz, 

Ģaibesiz bir kelam bu kelam. Bu hitap Ģaibesiz bir hitap, yüce bir hitap. 
Yani o hitabı kimse kaynağında bulandıramaz. O hitaba kimse 
dokunamaz. Kimse oynayamaz onunla. 

 
 
15-) Bieydiy seferetin; 
 
Sefere'nin (yazıcı meleklerin) elleri (kuvveleri) ile. (A. Hulusi) 
 
15 - Kiramı berabere, (Elmalı) 
 
 
Bieydiy seferah elçilerin elleriyle taĢınan, seferah, sefiyr de 

oradan geliyor. Büyük elçiye sefir derler. Bieydiy seferah yüce elçilerin. 
Orada ki kapalı “t” yi biz açarsak böyle bir zımni anlam da alırız. Yüce ve 
kutlu elçilerin elleriyle taĢınan bu mübarek ayetlerin kaynağına kimse 
müdahale edemez. 

 
 
16-) Kiramin berereh; 
 
Keriym (Ģerefli, üstün) ve Barr (daima iyilik ve tâat sadır olan 

Sefere) (A. Hulusi) 
 
16 - Sefere ellerinde, (Elmalı)  
 
Kiramin berereh türünün en iyisi ve hatasız. Bererah; hatasız. Sıfır 

hata demektir. çünkü melekler hata yapmazlar. Melekler Allah‟a teslim 
olmuĢ iradesiz varlıklardır. Yani iradeleri olsaydı hata yapma yetenekleri 
de olurdu. Allah irade vermemiĢtir hata yapma yetenekleri olmadığı için. 
Veya irade vermediği için hata yapma yetenekleri yoktur. sadece emre 
muti olmakla görevlidirler. Onlar Allah‟ın görevlileridirler. 

 
 
17-) Kutilel'Ġnsanu ma ekfereh; 



 
Ölesi (de hakikati göresi) insan, ne kadar da inkârcıdır! (A. Hulusi) 
 
17 - O kahrolası insan ne nankör Ģey, (Elmalı) 
 
 
Kutilel'Ġnsanu ma ekfereh insana getirdi sözü „abese suresi ve 

tüm insan soyunun bize, yapısını ele veren bir gerçeği dile getiriyor 
Ģimdi. Canı çıkası insan, nankörlükte ne kadar da sınır tanımazdır. Kutile 
aslında Arap dilinde ölesice, geberesice, canı çıkasıca manasına gelir, 
tıpkı Türkçede ki kullanımı gibi hem severken hem de döverken kullanılır. 
Yani bazen severken de söyleriz mesela geberesice deriz. Bazen 
kızarken de deriz. Arap dilinde de aynen böyle iki yanlı kullanılır. 

 
Ġnsan nankörlükte ne kadar da sınır tanımaz? Ma ekferah burada 

ki fiili teaccübi evvel siğa içinde kalıp bu. Yani hayret edilecek kadar 
nankör bir varlık. ġaĢılası nankörlükte bir varlık. Niye bu kadar nankör 
olur insan? Anlamak mümkün değil gibi bir açılımı var. 

 
 [Ek bilgi; Ġnsandan sâdır olan her amel/eylem, ya Ģükürdür 

veya küfür (nankörlük). KiĢinin içinde yüzdüğü bunca nimeti görmezlikten 
gelip baĢına gelen bazı musibetleri anması, nankörlük karakterini 
uyandıran durumlardandır. Yine Ġnsana ulaĢan sıkıntıların ve korkuların 
ortadan kalkması da nankörlüğün ortaya çıktığı durumlardandır. 
(Besâiru-l Kur‟an- A. Küçük)] 

 
 
18-) Min eyyi Ģey'in halekah; 
 
Hangi Ģeyden yarattı onu? (A. Hulusi) 
 
18 - O yaratan onu hangi Ģeyden yarattı? (Elmalı) 
 
 
Min eyyi Ģey'in halekah peki o Allah insanı neden yarattı? ġöyle 

bir baksın. Bu nankörlüğüne tağyan olmayan, nankörlüğüne yeter 
olmayan insan Ģöyle dönüp de neden yaratıldığına bir baksın. 

 
 
19-) Min nutfetin, halekahu fekadderehu; 
 
Bir nutfeden yarattı onu; tabiatını oluĢturdu! (A. Hulusi) 
 



19 - Bir nutfeden, yarattı da onu biçimine koydu, (Elmalı) 
 
 
Min nutfetin, bir basit sıvıdan, basit bir damlacıktan yaratıldı. Min 

nutfetin; öz sudan yaratıldı. halekahu fekadderah  o basit sıvıya Allah 
nazar etti, öyle bir görev yükledi, öyle bir yetenek bahĢetti, öyle bir 
müdahale de bulundu ki, o, bir yerine bulaĢması durumunda kin saydığı 
insanın, yıkamadan rahat edemediği, içinin rahat etmediği o Ģeyden 
muhteĢem bir varlık yarattı Allah. Onu da o yarattı,O‟ndan yarattı. 
Aslında burada Min nutfetin aynı zamanda insan türünün yaratıldığı özü 
gösteriyor. Buna Adem de dahildir. Adem‟in de nutfeden, can suyundan, 
spermden yaratıldığına buradan yola çıkarak hükmedebiliriz. 

 
halekahu fekadderah  ve sonra, onu yarattı halekahu, onu yarattı, 

fekadderah sonra ona takdir yeteneği bahĢetti. Fakirin tercihi bu 
kelimeye takdir yeteneği, kadderah. Ama bir baĢka anlamla Ģöyle de 
çevirebilirim. Onu yarattı ve onu takdir etti. Yaratmak aynı zamanda 
zaten takdiri içerir. Onun için kadderahu ona takdir etme yeteneği ona 
miktar koyma yeteneği verdi. Ki bununla Ve alleme AdemelEsmâe 
küllehâ.. (Bakara31) yı yan yana koyabiliriz. Ademe isimlerin tamamını 
öğretti. Veya Halekal Ġnsân, Allemehül beyân. (Rahman/3-4) Ġnsanı 
yarattı, ona kendini ifade etme yeteneğini verdi, beyanı öğretti. Bunların 
üçünü yan yana koyduğumuzda fekadderah ibaresine fakirin verdiği 
mana Allah‟u alem isabetli gibi görünüyor. Yani ona takdir yeteneği verdi. 

 
 
20-) Sümmessebiyle yesserah; 
 
Sonra yolunu kolaylaĢtırdı ona. (A. Hulusi) 
 
20 - Sonra ona yolunu kolaylattı. (Elmalı) 
 
 
Sümmessebiyle yesserah sonra ona doğru yolu kolaylaĢtırdı. 

Ona doğru yolda yürümeyi, hidayeti bulmayı kolaylaĢtırdı. Ne ile? 1 - 
fıtrat verdi, 2 – akıl verdi 3 - irade verdi, bununla da yetinmedi 
peygamber gönderdi, peygamberlerle kitaplar mesajlar gönderdi daha ne 
yapsın Allah. Bu kaç kere Ģefkattir, kaç kere rahmettir, kaç kere 
mağfirettir. Bütün bunlara aslında nankörlük yapan, küfreden insan bir 
kere değil kaç kere nankörlük yapmaktadır, kaç kere küfür etmektedir. 
Nankörlüğü kaç kattır insanın Allah‟a karĢı söyler misiniz. Ma ekferah 
(17) bu iĢte nankörlükte ne kadar da sınır tanımazdır bu iĢte. 

 



 
21-) Sümme ematehu feakbereh; 
 
Sonra öldürdü de kabre (bedene) yerleĢtirdi onu. (A. Hulusi) 
 
21 - Sonra onu öldürdü de kabre gömdürdü. (Elmalı) 
 
 
Sümme ematehu feakbereh sonra onun için ölümü yarattı ve 

kabre girmeyi takdir etti. Yani ölümü yarattı ve ondan sonra yolunu kabre 
düĢürttü, kabre uğrattı. 

 
 
22-) Sümme izâ Ģâe enĢerah; 
 
Sonra onu dilediğinde kabrinden (bedeninden) bâ's eder. (A. 

Hulusi) 
 
22 - Sonra dilediği vakit ona nüĢur verecek. (Elmalı) 
 
 
Sümme izâ Ģâe enĢerahsonra dilediğinde onu tekrar diriltecek, 

inĢa edecek yaratacaktır. BaĢlangıçta nasıl yoktan var etmiĢse, rabbimiz 
vardan var edecektir. Yoktan var ettiğine inanıp, vardan var ettiğine 
inanmamak bir çeliĢki, yoktan var olan insanı, vardan var edeceği 
konusunda tereddüde düĢmek bir baĢka çeliĢki. Dolayısıyla yoktan var 
eden Allah vardan var edemez mi? Böyle mi düĢünüyorsunuz. Tabiata 
bakın, kıĢtan sonra bahar nasıl geliyor, tabiata bakın geceden sonra 
gündüz nasıl geliyor. Kendinize bakın, Ģu yüzünüz 6 ay önceki yüzünüz 
değil, 6 ayda yüzünüzde değiĢmeyen hücre kalmıyor. Yani sizin 
vücudunuzda her an milyonlarca hücre ölüyor, milyonlarcası doğuyor. 
Bunu görün. Aslında siz ölümün ve hayatın deveran ettiği bir aynasınız. 
Kendinize bakmayı bir becerebilseniz. 

 
 
23-) Kellâ lemma yakdı ma emerah; 
 
Hayır! Ona emrettiği Ģeyi henüz yerine getirmedi (Hilâfetinin tam 

hakkını veremedi). (A. Hulusi) 
 
23 - Hayır hayır, doğrusu o hiç onun emrini tam eda etmedi. 

(Elmalı) 
 



 
Kellâ lemma yakdı ma emerah iĢte surenin zirve ayeti geldi; 

Hiçbir insan asla onun emirlerini kusursuz, eksiksiz, noksansız yerine 
getirmeyi beceremez. Yani surenin 3.- 4, - 5. - 6. ayetleriyle birlikte 
düĢündüğümüzde; Ey nebi sen Allah‟ın tebliğ emrini, nübüvvet ve risalet 
görevini yerine getireyim diye, Allah‟ın kullarına hidayeti ulaĢtırayım diye 
çırpındın. Bu çırpınma sırasında sana gelen Mekke kodamanlarının iman 
etmesi için, sana gelen bir âmanın geliĢini zamansız buldun ve hoĢuna 
gitmedi. Yani bu bir hata idi. Fakat bu hata çok doğal, insani bir hata. 
Zaten hiç kimse Ģimdiye kadar Allah‟ın emirlerini kusursuz yerine 
getirememiĢtir. 

 
Buradan çıkardığımız sonuç ne? Allah sizden kusursuzluk 

beklemiyor, sizden insanlık bekliyor meleklik değil. Melek olmaya 
kalkmayın, insan olun yeter. Allah sizden kusursuzluk beklemiyor, 
kusurda ve hata da direnmemenizi bekliyor. Adem„de kusur iĢledi, Ģeytan 
da. Fakat Ģeytanı Ģeytan eden hatasını savunmaktı, Adem‟i adam eden 
de hatasına istiğfar etmekti, itiraf etmekti. ĠĢte bu, fark bu. Siz de Adem 
gibi olun, Adem gibi davranmazsanız iblisleĢirsiniz. Dikkat buyurun 
Kur‟an da nerede Ģeytandan bahsediliyorsa, iblis olarak bahsedildiği 
yerlerde Allah‟a nispetle kullanılır, Yani Allah‟a nankörlüğü anlatıldığında 
iblis ismiyle anılır Ģeytan, insana nankörlüğü, insanı saptırması anlatıldığı 
yerlerde de Ģeytan olarak kullanılır.  

 
 
24-) Felyenzuril'Ġnsanu ila ta'âmih; 
 
Ġnsan yediğine bir baksın! (A. Hulusi) 
 
24 - Bir de insan taamına baksın. (Elmalı) 
 
 
Felyenzuril'Ġnsanu ila ta'âmih insan yediklerine bir baksın. 
 
 
25-) Enna sabebnelmâe sabbâ; 
 
Doğrusu biz o suyu bolca akıtıp döktük. (A. Hulusi) 
 
25 - Biz o suyu bir döküĢ dökmekteyiz. (Elmalı) 
 
 



Enna sabebnelmâe sabbâ hiç Ģüphe yok ki biz, elbet suyu biz 
tarifsiz bir cömertlikle indirdik.Ġndirdikçe indirdik. Sabebnâ, sabbâ; cömert 
bir biçimde indirdik, sınırsızca indirdik. Baksın insanoğlu, Allah‟ın indirdiği 
suyu insanoğluna satıyor. Kendi yaratmadığı halde satıyor. Bulduğu 
zaman onu bir kabın içine dolduruyor ve ağa pahasına satıyor. Allah 
sizden su parası alsaydı bir düĢünün servetiniz yeter miydi? Hangi 
ırmağa, hangi çağlayana, hangi yağmura para yetirirdi. Bir mevsimde yer 
yüzüne düĢen yağıĢ miktarı, yer yüzünde yapılan tüm ticaretin miktarının 
kat kat fazlası. 

 
Dolayısıyla Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban (Rahman) 

nasıl olur da Allah‟ın nimetini yalanlarsınız. Nasıl Allah‟ın üzerinizde ki 
hakkını yalan sayarsınız. Ya Allah bir de havaya para almaya kalksaydı? 
Ücretsiz hava alamazsınız deseydi. Allah‟ın verdiğini siz kapların içine 
koyup bir birinize pazarlıyorsunuz. Ama Allah sizden hiçbir ücret 
istemiyor, sadece kulluk istiyor, sadece bilmenizi istiyor. Sadece ben 
kulum sen Allah‟sın itirafınızı istiyor. Çok mu istiyor? Zımnen bu 
söyleniyor. 

 
 
26-) Sümme Ģakaknel'Arda Ģakka; 
 
Sonra arzı bir Ģakk ile yardık da (böylece), (A. Hulusi) 
 
26 - Sonra o Arzı bir yarıĢ yarmaktayız(Elmalı) 
 
 
Sümme Ģakaknel'Arda Ģakka sonra yer yüzünü Ģakka Ģakka etti, 

yani yer yüzünü yardı da içinden bitkileri, tohumları çıkarttı. Sizin için 
gökten yağmuru, yerden bitkiyi fıĢkırttı. 

 
 
27-) Feenbetna fiyha habbâ; 
 
Orada ekinler yetiĢtirdik. (A. Hulusi) 
 
27 - Bu suretle onda daneler. (Elmalı) 
 
 
Feenbetna fiyha habbâ ve oradan tohumları sizin için bitirdi. Sizin 

için tohumları meyveye, tohumları bitkiye, tohumları gıdaya dönüĢtürdü. 
Yani tüm besinleriniz oraya bağlı. Ġster hayvani, ister nebati olsun, 
nereden besleniyor olursanız olun besinlerinizin merkezi topraktır. Allah 



toprağa böyle bir iĢlev yüklememiĢ olsaydı, bu cömertliği toprağa 
vermemiĢ olsaydı kendi cömertliğinden, sizi kim doyurur ve insanoğlunun 
insanoğluna ettiğini gördüğümüzde insan insana neler etmezdi. 

 
 
28-) Ve 'ineben ve kadbâ; 
 
Üzüm, taze yonca, (A. Hulusi) 
 
28 - Üzümler, yoncalar. (Elmalı) 
 
 
Ve 'ineben ve kadbâ üzüm bağları, sebze bahçeleri. 
 
 
29-) Ve zeytunen ve nahlâ; 
 
Zeytin, hurma, (A. Hulusi) 
 
29 - Zeytinlikler hurmalıklar. (Elmalı) 
 
 
Ve zeytunen ve nahlâ zeytin ağaçları, hurma ağaçları, hurmalıklar, 

zeytinlikler. 
 
 
30-) Ve hadâika ğulba; 
 
Sık ve iri ağaçlı bahçeler, (A. Hulusi) 
 
30 - Âfâka ser çekmiĢ dilber bahçeler. (Elmalı) 
 
 
Ve hadâika ğulba ve balta girmemiĢ ormanlar. Ğulba yı sık ağaçlı 

alan olarak geçen bu ibareyi, balta girmemiĢ orman olarak tercih ettim. 
Çünkü sık ağaçlı bahçeler zaten hadâik, içinden su çıkan sık ağaçlı 
bahçe demektir. hadâika. Fakat bir de ğulba gelmiĢ o zaman balta 
girmemiĢ orman diye çevirmek daha doğru gibi geldi bana. 

 
 
31-) Ve fakiheten ve ebba; 
 
Meyve ve çayır, (A. Hulusi) 



 
31 - Meyveler, çayırlar neler yetiĢtirmekteyiz. (Elmalı) 
 
 
Ve fakiheten ve ebba meyveli meyvesiz bitkiler, envai çeĢit. Yani 

aklınıza, hayalinize gelmedik sayamayacağınız, onun için ikisi de nekira 
gelmiĢ. Fakiheten, ebban. 

 
 
32-) Meta'an leküm ve lien'amiküm; 
 
Siz ve en'amınız yararlansın diye. (A. Hulusi) 
 
32 - Sizin ve davarlarınızın intifaı için. (Elmalı) 
 
 
Meta'an leküm ve lien'amiküm hem siz yiyesiniz, hem de 

hayvanlarınız yesinler, beslensinler diye Allah böyle cömert yarattı. Böyle 
cömert nimetler verdi. 

 
 
33-) Feizâ câetissâhhatu; 
 
O korkunç sayha duyulduğunda, (A. Hulusi) 
 
33 - Amma geldiği vakit o Sahha (o sayhasını dinletecek belâ). 

(Elmalı) 
 
 
Feizâ câetissâhhah yepyeni bir pasaja girdik; Nihayet kulakları 

sağır eden mahĢer çığlığı kopacak. Kulakları sağır eden mahĢer çığlığı. 
 
 
34-) Yevme yefirrulmer'u min ahıyh; 
 
O süreçte kiĢi, kardeĢinden kaçar, (A. Hulusi) 
 
34 - O kaçacağı gün kiĢinin kardeĢinden. (Elmalı) 
 
 
Yevme yefirrulmer'u min ahıyh ne olacak o zaman? KiĢi öz 

kardeĢinden kaçacak. Kur‟an hiç kimsenin haber veremeyeceği 
mahĢerden haber veriyor. Bize o kâinattan, bize o alemden, bize o 



dünyadan kimse haber taĢıyamaz. Hiçbir ajansın oradan haber taĢıma 
gibi bir yeteneği yok. Sadece Allah verir ve iyi dinleyelim, neymiĢ oradaki 
manzara. 

 
 
35-) Ve ümmihi ve ebiyh; 
 
Anasından, babasından, (A. Hulusi) 
 
35 - Ve anasından babasından. (Elmalı) 
 
 
Ve ümmihi ve ebiyh kiĢi o gün öz annesinden kaçacak, öz 

babasından kaçacak. 
 
 
36-) Ve sahıbetihi ve beniyh; 
 
Karısından ve oğullarından! (A. Hulusi) 
 
36 - Ve refîkasından ve oğullarından. (Elmalı) 
 
 
Ve sahıbetihi ve beniyh ve eĢinden, can yoldaĢından, yani 

sevgilisinden ve çocuklarından kaçacak. Evet, küfür, Ģirk tuğyan, fısk, 
fücur, isyan öyle tehlikeli ve bulaĢıcı bir hastalık gibi olacak ki mahĢerde, 
insan aynı kareye girmek istemeyecek bir kafirle, isterse annesi, isterse 
babası olsun. Onunla poz vermek istemeyecek, mahĢerde onunla yan 
yana görünmek suç ve töhmet olacak. Onun için kaçacak. Ne kadar 
severse sevsin, kafirin yanında durmak bile töhmet olacak. 

 
 
37-) Liküllimriin minhüm yevmeizin Ģe'nün yuğniyh; 
 
O süreçte onlardan her birinin derdi kendi iĢidir! (A. Hulusi) 
 
37 - Onlardan her kiĢinin bir Ģe'ni vardır o gün baĢından aĢar. 

(Elmalı) 
 
 
Liküllimriin minhüm yevmeizin Ģe'nün yuğniyh o gün herkesin 

birbirinden kaçmak için yeterli sebepleri olacak. Yani ne kadar manidar 
bir ayeti kerime. Yeterli gerekçeleri, yeterli nedenleri olacak o gün 



birbirinden kaçmak için herkesin. Rabbim o gün bizi kaçılan değil, 
yanında durulmakla iftihar edilenlerden kılsın inĢaAllah. 

 
 
38-) Vucûhun yevmeizin müsfiretün; 
 
O süreçte yüzler (vardır) parıldar! (A. Hulusi) 
 
38 - Yüzler vardır o gün ıĢılar. (Elmalı) 
 
 
Vucûhun yevmeizin müsfirah bazı yüzler vardır o gün ıĢıl ıĢıldır. 

Ağardıkça ağaracak müsfiratün; ağardıkça ağaracak. 
 
 
39-) Dahıketün müstebĢiretün; 
 
Gülen, müjdelendiğiyle sevinçli! (A. Hulusi) 
 
39 - Güler sevinir. (Elmalı) 
 
 
Dahıketün müstebĢiretün gülen tebessüm eden, Ģen Ģakrak, 

müjdelenmiĢ yüzler. 
 
 
40-) Ve vucûhun yevmeizin 'aleyha ğaberetün; 
 
O süreçte nice yüzler de (vardır) toz kapatmıĢ! (A. Hulusi) 
 
40 - Yüzler de vardır o gün üzerinde tortoz. (Elmalı) 
 
 
Ve vucûhun yevmeizin 'aleyha ğaberah bazı yüzler de vardır o 

gün buna mukabil, öyle yüzler ki bütünüyle toz toprak. 
 
 
41-) Terhekuha kateretün; 
 
Onu da karalık bürür! (A. Hulusi) 
 
41 - Sarar onu bir kara. (Elmalı) 
 



 
Terhekuha katerah karardıkça kararacak. Öbürü ağardıkça 

ağaracak,Dahıketün müstebĢirah Ģen Ģakrak olacak, bu daTerhekuha 
katerah karardıkça kararacak. 

 
 
42-) Ülâike hümül keferetül fecerah; 
 
ĠĢte bunlar facir (bâtıla meyleden) hakikat bilgisini inkâr edenlerin ta 

kendileridirler! (A. Hulusi) 
 
42 - ĠĢte onlar o keferei fecere. (Elmalı) 
 
 
Ülâike hümül keferetül fecerah iĢte bunlar inkarın dibini boylayan, 

küfrü kendine hayat tarzı edinenlerdir. Ġnkarın dibini boylayanlar ve 
günahı hayat tarzı haline. Fücur, fecerah günahı hayat tarzı haline 
getirenlerdir. 

 
Rabbim öyle olmaktan muhafaza buyursun. Rabbim yüzü ak 

edenlerden, ak olanlardan kılsın. Yarın yüzümüzü kara çıkarmasın 
inĢaAllah. 

 
 
“Ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbil alemiyn” El Fatiha. 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. TEKVÎR SURESĠ (01-29) (187-B) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
ġimdi Müteakip sureti olan Tekviyr suresinin tefsirine geçiyorum. 
 
Tekviyr suresi 81. sure mushafta. Hiç Ģüphe yok ki nüzul 

sıralamasında hayli önlerde bir sure. Mekki bir sure. Necm den önce 
indiği kesin, zira Necm/13-18 ayetleri arasında ki pasaj, bu surenin 23. 
ayetine atıftır. Ġlk tertipler Tekviyr suresini, „Ala suresinin önüne, 7. sıraya 
koymuĢlar. 

 
Cinnet ve delilik suçlaması yöneltiliyor Allah Resulüne. Mecnun 

olduğu suçlaması ki dönemin tabiatına uygun olduğu görülüyor. Dar‟ül 
erkam dönemi yaklaĢık. Yani davetin henüz gizli olduğu dönem.  

 
Bu surenin özel bir durumu var. 12 adet iza zaman zarfı geçiyor bu 

surede. 12 tane, tam. 6. sı dünya ile ilgili, 6 sı ahiret ile ilgili bu zaman 
zarflarının. Adeta inkarı ret ve ispatı te‟kit için 12 yerde de böyle bir te‟kit 
kullanılıyor. Yani aklını kullan ey insan. Allah‟ın sözüne, kelamına kulak 
ver, aklını kullan yoksa halin harap olur dercesine. 

 
Surenin konusu son saat. Bir önceki sure gibi ve hesap günü. 

Alem; rahmanın nefesinin bir tecellisidir. Kevn ve fesat, nefes-ür 
Rahman‟ın alınıĢ ve veriliĢidir tabir caizse. OluĢ ve bozuluĢ o nefesin 
veriliĢ ve alınıĢına delalet eder. Yani fesat bir kaos değildir. Ġlahi nefesin 
alınıĢıdır. Enbiya/4. ayetinde ki kozmik dürülüĢü andırır bir dürülüĢtür bu 
surede anlatılan.  

 
Hani; Yevme natvis Semae ketayyis sicilli lilkütüb. (Enbiya/104) 

ayetinde öyle bulunuyordu ya o gün biz uzayı. -Es sema tekil gelince 
uzaya delalet eder- bir kitabın, -o günkü kitaplar rulo halinde idi- rulonun 
katlarını dürer gibi sarar düreriz. kema bede'na evvele halkın nu'ıydüh 
tıpkı baĢlangıçta nasıl baĢlamıĢsak, onu bir daha yeniden yaratırız. ĠĢte 
burada ki o dürülüĢ anlatılacak, bundan bir sonraki sure de açılıĢ, infitar; 
açılıĢ anlatılacak. Burada dürülüĢ, orada açılıĢ. ġimdi surenin tefsirine 
geçebiliriz. Ki aslında kıyametle ilgili Kur‟an da ki surelerin genel bir, 
Kur‟an da ki üslubun, ahiret, son saat, kıyametle ilgili Kur‟an üslubunun 
genel bir sayım dökümünü yapmak isterdim. ĠnĢaAllah bu derse 
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yetiĢmeyecek ama bir sonraki derste Kur‟an ın kıyamet, ahiret, son 
saatle ilgili genel üslubunun karakteristiği nedir sualine cevap verecek 3 
– 5 baĢlık halinde bir sunum yapmak isterim. 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
 
1-) ĠzeĢġemsü küvviret; 
 
GüneĢ dürüldüğünde (Akıl karĢılaĢtığı gerçeklik ile kaplanıp gücünü 

yitirdiğinde), (A. Hulusi) 
 
01 - O GüneĢ dürüldüğü vakit, (Elmalı) 
 
 
ĠzeĢġemsü küvviret güneĢin defteri dürüldüğü zaman. GüneĢin de 

defteri dürülecek. Yani ömrü milyarlarca yıl olan güneĢin bile bir ölümü 
var ey insan oğlu, güneĢin ömrü karĢısında senin ömrünün esamesi bile 
okunmaz. Peki ya bu Allah‟a karĢı tekebbürün ve gururun ne. Kendini ne 
zannediyorsun sen ey insanoğlu. Zımnen fakir bu ayetleri böyle okuyor. 
Evet, haddini bil, kendine gel. 

 
Ġbm. Abbas güneĢ içine çökecek, yutan veya yutulan bir karanlık 

halini alacak diye tefsir ediyor bu ayeti. Burada küvvirat; sarığın sarılması 
gibi sarılmadan bahsediliyor. Aslında rücu bu, geri, aslına rücu, aslına 
dönüĢ. Yeniden yaratılıĢın tersi bu. Ġnfitar yeniden yaratılıĢ, rücu ettikten 
sonra, dürüldükten sonra tabir caizse rulonun geri açılması. Burada ise 
rulo haline getirilmesi. Tekviyr zaten budur, yuvarlak, kürevi cisimler için 
kullanılır küvvirat, tekviyr kelimesi. Küre de oradan gelir. Top gibi 
cisimlere küre diyoruz. Küre de oradan gelir zaten. Yer yüzünün 
yusyuvarlak olduğunun baĢka delilini aramaya gerek yok bu ibare yeter 
de artar bile. 

 
[Ek bilgi-1; GüneĢin ölümü 
Alfa füzyonu sırasında her ne kadar yıldızın çekirdeği çökse de, dıĢ 

tabakalar yaklaĢık 100 kat geniĢleyerek bir "kızıl dev" hâlini alır 
Nükleer füzyon reaksiyonları gücünü kaybettikten sonra, radyasyon 

sıcaklığına bağlı basınç tekrar düĢerek kütle-çekimiyle dengelenir ve 
yıldızın hacmi o kadar küçülür ki yoğunluğu suyunkinin bir milyon katına 
ulaĢır. Bu duruma gelen yıldıza "beyaz cüce" denir. Beyaz cücelerin 
büyüklükleri yaklaĢık olarak dünyanınki kadardır. Kütlesi ise, GüneĢ'in 
kütlesinin yarısı ile 1,4 katı arasındadır. Yüzey sıcaklıkları yaklaĢık 10 bin 
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dereceyi bulan beyaz cüceler, zamanla enerjilerini kaybederek kararıp 
söner. 

Kıyamet ile ilgili bir diğer teoriye göre, dev kara delikler bütün 
kâinatı yutacaktır. Maddeyi yutuĢu sırasında kara delik çevresinde 
oluĢan akresyon (yığıĢım, toplanma) diski de bize maddenin "dürülme" 
tabirini hatırlatmaktadır. (Ömer D. Ġkramoğlu- Sızıntı dergisi)] 

 
[Ek bilgi-2; GüneĢin ölümü Video)] 
 
 
2-) Ve izennücûmünkederet; 
 
Yıldızlar karardığında (DüĢünme iĢlevi durup - fikirler ıĢık tutmaz 

olduğunda), (A. Hulusi) 
 
02 - Ve yıldızlar bulandığı vakit, (Elmalı) 
 
 
Ve izennücûmünkederet ve yine yıldızlar döküldüğü zaman, 

döküleceği zaman. Ġze, zaman zarfı. Mazi fiili geçmiĢ kipiyle gelen fiili 
geleceğe döndürür. Burada aslında küvvirat mechul, inkederat; 
mutavaat. Kur‟an ın tamamında ahiret, mahĢer, son saatle kıyametle ilgili 
tüm ayetler fiil olarak geldiği zaman hep ya meçhul ya da mutavaat 
kipiyle gelir. Neden? Failine bakmayın, faili o kadar belli ki onu anmaya 
gerek yok. Ne olduğuna bakın da ibret alın manasına gelir. 

 
 
3-) Ve izelcibâlu süyyiret; 
 
Dağlar yürütüldüğünde (organlar çalıĢmaz olduğunda), (A. Hulusi) 
 
03 - Ve dağlar yürütüldüğü vakit, (Elmalı) 
 
 
Ve izelcibâlu süyyiret dağlar yürütüldüğü zaman, 
 
 
4-) Ve izel'ıĢaru 'uttılet; 
 
IĢar (en gözde develer; zenginlik ve statü nesneleri) baĢıboĢ 

bırakılıp terk edildiğinde (dünya değerlerinden geçildiğinde), (A. Hulusi) 
 
04 - Ve kıyılmaz mallar bırakıldığı vakit, (Elmalı) 

http://www.sizinti.com.tr/konular/ayrinti/gunesin-kiyameti.html
http://www.youtube.com/watch?v=xWUZ304UR4E


 
 
Ve izel'ıĢaru 'uttılet doğumu yakın hamile, gebe develer, 

doğurduklarını unuttukları zaman. Veya 10 aylık hamile develer. EĢar bu 
manaya geliyor, öĢur, aĢera. 10 aylık hamile develer terk edildiği zaman, 
unutulduğu zaman. Bir bedevi ve cahiliye Arabının gözünde Ģu dünya da 
en değerli Ģey nedir diye sorsanız, 10 aylık hamile devedir dermiĢ. 
Çünkü 10 aylık hamile deve, iki deve. Üstelik anne diĢi yine doğuracak. 
Doğuracağının diĢi olma ihtimali de var. Yani bir görünüyor ama iki. Bir 
cahiliye insanı için dünyada ki en değerli varlık 10 aylık hamile bir deve. 
Onun için yani en değerli varlığını dahi unutacak, gözü görmeyecek. Bu 
ayetle ve hac suresinin ilk 3 ayetini okuduğumuzda beraber o zaman bu 
halin dehĢetini daha iyi anlarız. 

 
 
5-) Ve izelvuhûĢu huĢiret; 
 
VahĢiler haĢrolunduğunda (hayvani duygular toplanıp güçlerini 

kaybettiklerinde), (A. Hulusi) 
 
05 - Ve vuhuĢ toplandığı vakit, (Elmalı) 
 
 
Ve izelvuhûĢu huĢiret vahĢi hayvanlar birbirine sokulduğunda. Biz 

bunu Ģöyle de anlayabiliriz. Av ve avcı birbirine sığındığında. Adeta 
aslanla geyik birbirine sığınacak. Kurtla kuzu birbirine sığınacak. Yılanla 
fare birbirine sokulacak. Yani av ve avcı birbirine sokulacak günün 
dehĢetinden, azametinden, korkunçluğundan. O günün dehĢetini izah 
için ifade ediliyor bunlar. 

 
 
6-) Ve izelbiharu sücciret; 
 
Denizler kaynadığında (Ģartlanma yollu edinilmiĢ bilgiler açığa 

çıkan gerçekler karĢısında tutuĢup kaynadığında), (A. Hulusi) 
 
06 -  Ve denizler ateĢlendiği vakit, (Elmalı) 
 
 
Ve izelbiharu sücciret denizler fokur fokur kaynadığında. Yani 

tabii ki burada aslında denizlerin tükeniĢi, kaynayarak tükeniĢi, bitiĢi dile 
getiriliyor. 

 



[Ek bilgi; Dünyanın Ölümü BL04 video. ( 
http://www.youtube.com/watch?v=Pvpzocs7eRI)] 

 
 
7-) Ve izennüfûsu züvvicet; 
 
Nefsler tezvic edildiğinde (bilinçler ölümün bu tadılıĢıyla birlikte yeni 

ruh bedenleriyle eĢleĢtirildiğinde), (A. Hulusi) 
 
07 - Nüfus çiftlendiği vakit, (Elmalı) 
 
 
Ve izennüfûsu züvvicet züvviyet diye de okunur. Bütün insanlar 

tasnif edildiğinde, züvvicet, tezvic edildiğinde, eĢleĢtirildiğinde. Aslında 
hani bu ayeti izah eden Kur‟an da baĢka ayetler de var. Ne gibi? Vakıa 
suresinde ki ayetler gibi. Tüm canlılar üçe ayrılacak diyor. Varlığı, hatta; 
Ve küntüm ezvâcen selâseh. (Vâkı‟a/7) insanlar üçe ayrılacak. 
Feashabül meymeneti mâ ashabül meymeneh. (Vâkı‟a/8) sağ ehli Ve 
ashabül meĢ'emeti mâ ashabül meĢ'emeh. (Vâkı‟a/9) iyiler, kötüler. Ves 
sabikunes sabikun. (Vâkı‟a/10) bir de iyilerin liderleri, rehberler. Ġyiler de 
tek sınıf değil. Kendi arasında iyiler; yürüyenler, koĢanlar, belki de 
sürünenler. Onun için sürünenle Allah yolunda koĢanlar aynı olur mu? 
ĠĢte onun da aynı olmayacağını zımnen söyleyen bir ifade. 

 
 
8-) Ve izelmev'ûdetu süilet; 
 
Diri diri toprağa gömülen (kız çocuklara) sorulduğunda, (A. Hulusi) 
 
08- Ve o diri gömülen sorulduğu vakit, (Elmalı) 
 
 
Ve izelmev'ûdetu süilet öldürülen kız çocuğu sorduğunda, seelet, 

bir okuyuĢ böyle. Süilet diye okursak sorulduğunda kız çocuğuna. Seelet 
okuyuĢunu benimsersek, o kız çocuğu sorduğunda. 

 
 
9-) Bieyyi zenbin kutilet; 
 
"Hangi suçundan dolayı öldürüldü?" diye. (A. Hulusi) 
 
9 - Hangi günahla öldürüldü? (Elmalı) 
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Bieyyi zenbin kutilet hangi suçundan dolayı öldürüldüğünü 

sorduğunda. Evet, beni hangi suçumdan dolayı öldürdünüz dediğinde. 
Nedir bu? Bu el vu‟ud; cahiliye Arabında bilinen bir korkunç cinayet türü. 
El Va‟d, mev‟udeh.  

 
Bu bir vahĢet aslında kız çocuğu doğduğu zaman haydi dayına 

gidiyorsun diye evden çıkarılır, en güzel elbiseleri giydirilir, önceden 
kazılmıĢ bir çukurun baĢına getirilir ve çukurun içinde kendisini bekleyen 
bir hediye olduğu kandırmacasıyla onun baĢına yaklaĢtırılır ve onun 
baĢında bakarken arkasından itilip üzerine toprak atılırdı. ĠĢte el vu‟d 
veya el ve‟d bu cinayet. 

 
Bu birkaç sebepten yapılırdı. Bir yokluk ve yoksulluk, açlık 

korkusuyla. Ġki kız çocuklarının ilerde kötü yola düĢme korkusuyla. 
DüĢünün ahlak adına cinayet iĢlemek. Bunu Naciye Bin Sa‟sa isimli bir 
zat 360 çocuğu kurtardığı rivayet edilir. Bir rivayette 400 çocuğu. Böyle 
öldürülmek üzere olan 400 kız çocuğunu kurtaran bir zat. Böyle yiğitler 
de çıkmıĢtı o dönemde. Tamam bir tarafta vahĢeti uygulayanlar vardı 
ama, öbür tarafta yine cahiliye insanı içinden böyle yiğitler de çıkıyordu. 
Hatta bir kezinde Allah Resulüne bu ayetlerin okunması üzerine gelen bir 
zat, 8 kızını bu yolla katlettiğini, 8 kızını cinayete kurban götürdüğünü 
itiraf edecekti. Böyle bir vahĢet. 

 
Aslında burada söylediği Ģu; Bu günün insanı aman aman ne 

vahĢet, ne fena, ne korkunç falan diye kendini teselli etmesin. 
Günümüzün cinayetleri çok daha sofistike iĢleniyor ama. Günümüzde 
daha az cinayet iĢlenmiyor. Hayır hayır, böbreği için, dalağı için, ciğeri 
için kesilen orada burada çöp bidonlarına atılan, kaçırılan dünyanın 
çocuklarını kastetmiyorum. Dünyanın geliĢmiĢ ülkelerinde yaĢayan 
sözüm ona geliĢmiĢ beylerinin eksik organlarına bir organ deposu olmak 
için kesilip biçilen yavrulardan söz etmiyorum.  

 
Asıl söz ettiğim bu günün kürtaj hadisesi. Bugün anne karnında 

annenin hissettiği her Ģeyi hissedecek kadar diri, canlı bir beden olan 
milyonlarca yavruyu göz kırpmadan, hem de en vahĢi ce yani orada 
parçalamıyor yine canlı canlı, diri diri. ġimdi o kız üzerinde deneyelim. 
Doğunca diri diri parçalamak, çok ay ne çirkin, ay ne vahĢi oluyor da 
anne karnında diri diri bir kesici aletle parçalamak ay ne cici, ay ne 
geliĢmiĢ, ay ne modern mi oluyor. Böyle mi bakacağız. 

 
Hayır. Bu bir iki yüzlülüktür. Modern cahiliyenin cinnetidir bu. Onun 

için Modern cahiliyenin kadiym cahiliye ye söyleyecek sözü ve yüzü 



yoktur aslında.  
 
Ve tabii bu cinayeti ve cinneti Ġslam kökünden kazımıĢtır. Bırakınız 

onu Allah resulü 3 kız çocuğunu güzelce yetiĢtirip terbiye edene cenneti 
müjdelemiĢtir. ĠĢte oradan iĢte buraya. Gelinen nokta bakınız. Bırakınız 
böyle bir cinayet toplumundan Allah resulü öz kızına daha 7 – 8 
yaĢındayken Fatıma sına babasının annesi adını koyacaktır. Ümmü 
Ebiyhe. Oradan buraya. Böyle bir cinayet toplumun içinde Allah 
resulünün yaptığı ahlak inkılabının yüceliğine bakın ki öz çocuklarını diri 
diri gömen bir toplum; Kızı Allah resulüne geldiğinde yerinden kalkıp 
kızını yerine oturtan bir baba ahlakı ortaya çıkacaktır.  

 
Evet, Nereden nereye. Diplerin dibinden Ģahikaların tepesine 

zirvelere. ĠĢte bu Allah resulünün insanlığa yaptığı katkıyı biz nasıl 
görmezden geliriz. Bir vicdan sahibi nasıl görmezden gelir. 

 
 
10-) Ve izessuhufu nuĢiret; 
 
KaydedilmiĢ sayfaları açıldığında, (A. Hulusi) 
 
10 -  Ve defterler açıldığı vakit, (Elmalı) 
 
 
Ve izessuhufu nuĢiret amel defterleri açıldığında. 
 
 
11-) Ve izesSemâ'u küĢitat; 
 
Semâ sökülüp giderildiğinde (bilinç muhakemesini yitirdiğinde), (A. 

Hulusi) 
 
11 - Ve sema' sıyrıldığı vakit, (Elmalı) 
 
 
Ve izesSemâ'u küĢitat Evet, bir deri gibi gök, ya da uzay 

soyulduğunda. BambaĢka bir Ģeyden söz ediliyor burada. Uzayın dürülüĢ 
sürecinin tamamlanıĢından söz ediliyor. Sema, uzay bir deri gibi 
soyulacak diyor. Nasıldır bilmiyoruz. 

 
 
12-) Ve izelcahıymu su'ğğiret; 
 



Cahîm tutuĢturulup alevlendirildiğinde (piĢmanlık yangını 
alevlendiğinde), (Not: Yaptığımız yorum, âyetlerin kiĢinin kıyametini 
sembolize etmesi yönündendir. A.H.) (A. Hulusi) 

 
12 - Ve Cehennem kızıĢtırıldığı vakit, (Elmalı) 
 
 
Ve izelcahıymu su'ğğiret cehennem, gözleri yuvalarından fırlatan, 

cahıym bu. Cehennem ateĢi kıĢkırtıldığında. Buradan cehennemin 
bilinen kozmoloji dıĢında bir yer olduğu çıkarılabilir. 

 
 
13-) Ve izelcennetü üzlifet; 
 
Cennet yaklaĢtırıldığında, (A. Hulusi) 
 
13 - Ve Cennet yaklaĢtırıldığı vakit, (Elmalı) 
 
 
Ve izelcennetü üzlifet ve cennetin görüntüsü yakın plan 

sunulduğunda. Üzlifet; yakın plan görüntü sunulduğunda. Böyle 
çevirmeyi çok isabetli görüyorum. Bu da yine cennette yerler ve göklerin 
dıĢında bir özge ve özel bir mekan olduğuna delalet etse gerektir. 

 
 
14-) 'Alimet nefsün ma ahdaret; 
 
Her nefs (bilinç) hazırladığı Ģeyi bilmiĢtir (biyolojik bedenli 

yaĢamında yaptıklarının getirisini algılamıĢtır). (A. Hulusi) 
 
14 - Anlar bir nefis ne hazırlamıĢtır. (Elmalı) 
 
 
'Alimet nefsün ma ahdaret her can ne hazırladığını iĢte o zaman 

bilecek. 
 
 
15-) Felâ uksimu Bilhunnesi; 
 
Kasem ederim El Hünnes olarak (GüneĢ'in ıĢığından gündüz 

görünmeyen yıldızlar), Not: Hz.Âli r.a. "El Hünnes"i Ģöyle tefsir eder: 
"Bunlar gündüzün sinen - görünmeyen, geceleyin zâhir olan - çıkan 
yıldızlardır (gezegenlerdir)." (A. Hulusi) 



 
15 - ġimdi kasem ederim o sinenlere, (Elmalı) 
 
 
Felâ uksimu Bilhunnesi yook..! bundan öte söz yok. ĠĢte ben 

yemin ediyorum gizlenenlere, iĢte Allah yemin ediyor gizlenenlere. Daha 
öte söz olur mu, ötesi yok, yemin eden Allah. Bu ve bir sonraki ayetlerin 
mevsufları yok, sıfatlar var. Dolayısıyla tefsirler bunlara yıldızlar, 
gezegenler, yabani hayvanlar falan diye tefsir etmiĢler bunların 
mevsuflarını. Ama iki ihtimal görüyorum;  

 
1 – Zamanın ve mekanın geri sarılıĢ sürecinin sonunda. Yıldızlar, 

galaksiler, alemin tamamı bir çekirdekte gizlenmiĢ. ĠĢte buradaki gizleme 
bu. Yani Bilhunnes. 

 
2 -  Gönüllerde vahyin harekete geçirdiği gizli güç. Bu iki Ģeye 

delalet edebilir. Allahu alem..! 
 
 
16-) Elcevarilkünnesi; 
 
El Cevar'e, El Künnes'e (yörüngelerinde seyrederken aynı 

zamanda burçların etki alanlarında dolaĢanlar - gezegenler), (A. Hulusi) 
 
16 - O akıp akıp yuvasına girenlere, (Elmalı) 
 
 
Elcevarilkünnesi yuvalarına giren yıldız ve gezegenlere yemin 

ediyorum. Yani yıldızlar cariye gibi döndüğü için el cevaril denmiĢ 
 
 
17-) Velleyli izâ 'as'ase; 
 
Geri döndüğünde geceye, (A. Hulusi) 
 
17 - Ve yöneldiği dem o geceye, (Elmalı) 
 
 
Velleyli izâ 'as'ase zaman ve mekansız yokluğun kalıcı 

karanlığına yemin ediyorum. Zamansız, mekansız yokluğun kalıcı 
karanlığına yemin ediyorum. ġöyle de diyebilir miyiz? Yokluk gecesinin 
sonuna yemin ediyorum. Yani her Ģey dürülmüĢ, artık alem bir çekirdeğin 
içinde yok olacak, görünmeyecek noktaya kadar inmiĢ, noktanın altına 



inmiĢ adeta. BaĢlangıcına geri dönmüĢ. 
 
 
18-) Vessubhı izâ teneffes; 
 
Teneffüs ettiğinde sabaha, (A. Hulusi) 
 
18 - Ve nefeslendiği dem o sabaha ki, (Elmalı) 
 
 
Vessubhı izâ teneffes ve henüz soluk almaya baĢlayan zaman 

yemin ediyorum. Alem geri çekilmiĢ, geldiği yere dönmüĢ, artık yeni bir 
sabah, yeni bir varlık sabahı olacak. ĠĢte ona yemin ediyorum. 

 
 
19-) Ġnnehû lekavlu Rasûlin keriym; 
 
Ki, muhakkak O, Ģerefli bir Rasûlün sözüdür; (A. Hulusi) 
 
19 - Muhakkak o (Kur'an)i kerîm bir Resulün getirdiği kelâmdır. 

(Elmalı) 
 
 
Ġnnehû lekavlu Rasûlin keriym hiç Ģüphe yok ki bu mübarek bir 

elçinin sözüdür, Sadece elçinin sözü değil, keriym; türünün en iyisi olan 
bir elçinin sözü.  

 
Ne demek Allah‟ın kelamıydı hani; Kur‟an öyle diyordu hani, elçinin 

sözü mü? Elçinin sözü elçiye ait değildir, bunu bilmeyecek ne var. Elçi 
sözün elçisidir, sözün sahibi Allah‟tır, elçi o söze elçilik yapmıĢtır, burada 
da söylenen odur. 

 
 
20-) Ziy kuvvetin 'ınde ziyl'arĢi mekiyn; 
 
Kuvvet sahibi (bir Rasûlün)! ArĢ sahibi'nin indînde güvencede! (A. 

Hulusi) 
 
20 - Bir Resul ki pek kuvvetli, metîn, Zül'arĢın nezdinde mekîn, 

(Elmalı) 
 
 
Ziy kuvvetin 'ınde ziyl'arĢi mekiyn arĢın sahibi katından ona hem 



güç, hem de makam bahĢedilmiĢtir.  
 
 
21-) Muta'ın semme emiyn; 
 
Ġtaat edilendir orada (Semâ'da), Emin'dir. (A. Hulusi) 
 
21 - Muta' orada, emîn, (Elmalı) 
 
 
Muta'ın semme emiyn kendisine itaat edilir, üstelik güvenilir bir 

elçidir o. Hz. Cibrilden bahsediliyor, vahiy meleğinden. 
 
 
22-) Ve ma sahıbuküm Bimecnun; 
 
Sahibiniz (Hz. Muhammed) bir cin etkisi altında olan değildir! (A. 

Hulusi) 
 
22 - Yoksa sahibiniz mecnun değil, (Elmalı) 
 
 
Ve ma sahıbuküm Bimecnun ve yeni pasajda Allah resulüne 

yeniden döndü sure. ArkadaĢınız cinlenmiĢ değildir. Yani deli diye 
çevirmedim. Çünkü cahiliye arabının tasavvurunda Ģiir cinle alakalı, Ģair, 
mecnun, sihir, arraf hep bilinmeyenin bilgisine ulaĢma çerçevesinde 
kullanılırdı. Onun için vahyi de cinle alakalandırıyor cahiliye tasavvuru ve 
aklı. 

 
 
23-) Ve lekad reahu Bil'ufukılmubiyn; 
 
Andolsun ki Onu apaçık ufuk olarak müĢahede etti! (A. Hulusi) 
 
23 -  Vallahi gördü onu açık ufukta. (Elmalı) 
 
 
Ve lekad reahu Bil'ufukılmubiyn onu apaçık bir ufukta görmüĢtü. 

Apaçık, berrak bir ufukta görmüĢtü. Vahyin geliĢ sıklığının henüz 
bilinmediği baĢlangıçta doğal bir vahiy molasını kesildi zanneden Allah 
resulüne bir teselli bu.  

 
Burada Necm/13. ayetine bir atıf var.Ve lekad reahu nezleten 



uhra. (Necm/13) onu bir kez daha iniĢ sırasında görmüĢtü. O ayetle bu 
ayet bakıĢımlı. 

 
 
24-) Ve ma huve 'alelğaybi Bidaniyn; 
 
O, gayb hakkında cimri değildir! (A. Hulusi) 
 
24 - Ve o gayb üzerine kıskanılır değil, (Elmalı) 
 
 
Ve ma huve 'alelğaybi Bidaniyn evet, o gaybı kıskanan biri değil 

ki. Allah resulü gaybı eline geçirmiĢte hiç kimseye vermemek için onu 
kıskanıyor değil ki. Veya Ģöyle de anlaya bilir miyiz, çevirebilir miyiz. 
Gaybi bilgi üzerinde tekel kuran biri değil ki. Evet. 

 
 
25-) Ve ma huve Bikavli Ģeytanin raciym; 
 
Ve O, recm olunmuĢ (hakikatten uzaklaĢtırılmıĢ) Ģeytanın lafı da 

değildir! (A. Hulusi) 
 
25 - Ve o bir racîm ġeytanın sözü değil, (Elmalı) 
 
 
Ve ma huve Bikavli Ģeytanin raciym yine o kovulmuĢ, taĢlanmıĢ 

Ģeytanın sözü de değil. Çünkü o Ģeytana dost değil ki Ģeytan da ona dost 
olsun. ġeytanın ilk geçtiği yer nüzul sürecinde burası. Dayanıklı ip 
manasına halat manasına geliyor. Es Ģatanu aslında çok cazip bir yılana 
da verilen isim. Öyle cazip bir yılan ki, hem zehirli, hem cazip. Gören 
gözünü alamıyor ondan. Ama üzerine gittikçe de zehirleme tehlikesi 
artıyor. Tam iblise benziyor, ne güzel de bir benzetme ve köken olmuĢ 
bu. Evet. 

 
 
26-) Feeyne tezhebun; 
 
O hâlde (Kurân'ı bırakıp) nereye gidiyorsunuz? (A. Hulusi) 
 
26 - Siz nereye gidiyorsunuz? (Elmalı) 
 
 
Feeyne tezhebun nereye gidiyorsunuz Feeyne tezhebun ey 



insanlık nereye gidiyorsunuz? 
 
 
27-) Ġn huve illâ zikrun lil'alemiyn; 
 
O âlemler (insanlar) için yalnızca Zikir'dir (hatırlatmadır)! (A. Hulusi) 
 
27 -  O hâlis bir zikirdir âlemin için, (Elmalı) 
 
 
Ġn huve illâ zikrun lil'alemiyn  bu bütün bir insanlığa öğütten 

baĢka bir Ģey değil ki. Siz nereye gidiyorsunuz, öğüt almayacak mısınız. 
Alemlerin rabbi sizi öğüt almaya çağırıyor, siz kime kaçıyorsunuz. 
Allah‟tan kaçılır mı ey insanlık. 

 
 
28-) Limen Ģâe minküm en yestekıym; 
 
Sizden bilfiil gerçek üzere yaĢamayı dileyenler için! (A. Hulusi) 
 
28 - Ġçinizden müstekîm olmak dileyenler için, (Elmalı) 
 
 
Limen Ģâe minküm en yestekıym sonuçta içinizden doğru yolda 

yürüyenler, yürümeyi isteyenler için bir öğüttür. Doğru yolda yürümeyi 
dileyenler için bir öğüttür. Yani yine öğüt alacak olan sizsiniz. Allah öğüt 
veriyor da, bu öğüdü kafanıza sokmuyor, siz ona yüreğinizi açacaksınız. 
Eğer isterseniz, alırsanız Allah‟ın verdiğini, Allah‟ın uzattığı vahyi 
tutarsanız, Allah‟ın kudret elini tutmuĢ olacaksınız. 

 
 
29-) Ve ma teĢâune illâ en yeĢâAllâhu Rabbül'alemiyn; 
 
Rabb-ül âlemîn olan Allâh dilemedikçe, siz dileyemezsiniz! (A. 

Hulusi) 
 
29 - Fakat o âlemlerin rabbi Allah dilemeyince siz dilemezsiniz. 

(Elmalı) 
 
 
Ve ma teĢâune illâ en yeĢâAllâhu Rabbül'alemiyn Ģunu iyi bilin 

ki alemlerin rabbi olan Allah eğer sizin dilemenizi dilememiĢ olsaydı siz 
asla dileyemezdiniz.. Bir önceki ayette ne diyordu? Limen Ģâe minküm 



en yestekıym içinizden dosdoğru yolda yürümeyi isteyenler için bir 
öğüttür diyordu, yürümeyi dileyenler için. Demek ki dileyebiliyormuĢuz. 
Peki son ayet ne diyor? Allah dilemeden siz dileyemezsiniz diye mi 
çevireceğiz? Hayır. Allah sizin dilemenizi dilediği için si,z 
dileyebiliyorsunuz Ģeklinde çevireceğiz. 

 
Ġradeyi veren Allah‟tır. Eğer Allah dilemenizi istemeseydi irade 

vermezdi. Ġrade vermiĢ dileyesiniz diye. Onun için sapıklığınızın 
sonucunu, kusurunu Allah‟a çıkaramazsınız. 

 
Ne diyordu müĢrikler? ..lev ĢaAllâhu ma eĢrekna.. (En‟am/148) 

eğer Allah isteseydi, dileseydi biz Ģirk koĢmazdık. Allah‟a iftira etmeyin 
diyor. Hiçbir sapığın sapıklığını Allah dilememiĢtir. Allah irade vermiĢtir ki 
siz doğruyu seçesiniz. Ve doğruyu da göstermiĢtir. 

 
Rabbim O‟nun verdiği iradeyle hakikate ihanet edenlerden etmesin 

O‟nun verdiği iradeye sadık kalıp o iradenin hakkını verenlerden kılsın. 
 
 
“Ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbil alemiyn” El Fatiha. 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. ĠNFĠTAR SURESĠ (01-19) (188-A) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Elhamdülillâhi Rabbil Âlemîn, Vessalâtü vesselâmü „alâ 

Muhammedin ve „ala „alihi, ve eshabihi ve „etba‟ıhi ecmaiyn. 
Rabbeneftah bil hayr, vahtim bil hayr, Rabbi yessir ve lâ tüassir, 
Rabbi temmim bil hayr. 

 
 
Rabbim hayır ile baĢlat, hayır ile tamamlat. Rabbim kolay kıl, güç 

kılma. Allahümme amin..! 
 
Değerli Kur‟an dostları bugün dersimize, ki 188. ders ĠnĢaAllah. 10 

yıldan beri süren görüntülü ve sesli tefsir projemizin sonuna geliyoruz. 
Herkes saçını bir yerde ağartır. Rabbim saçlarımızı güzellikler uğrunda 
ağartmayı nasip etsin. ĠnĢaAllah biz de Kur‟an a hizmet uğrunda 
ağartmıĢ oluruz. Rabbim kabul buyursun. 

 
Bugün Ġnfitar suresini, bu dersimizde iĢleyeceğiz ĠnĢaAllah. Ġnfitar 

suresi mushafta 82. sure. Adını ilk ayetinden alıyor. Yolsuzluk yapanlar 
manasını verebilirim. Ġnfitar; bir çekirdeği yarıp içinde ki potansiyeli 
ortaya çıkarmak manasına geliyor. Zaten fa ta ra, çekirdeği yardı. 
Allah‟ın esmasından biri de Fatır; yarıp çıkaran, var eden, yaratan 
manasına. Dolayısıyla Ġnfitar; mutavaat kipiyle gelmiĢ, yani yarılma 
emrini alıp, bu emre imtisal edip, boyun eğip, teslim olup yarıl emrine 
cevap vererek yeniden varlığın ortaya çıkması manasına geliyor. Ki 
Ġnfitar suresi zaten bize bu gerçeği ifade ediyor, bu hakikati ifade ediyor. 
Bu gaybi hakikati zaten bir baĢkası da bize veremez. 

 
Bir önceki sure Tekviyr suresiydi, dürülüĢü ifade ediyordu. Nefesi 

rahmaninin alınıĢına tekabül eden varlığın geldiği yere iadesi, varlığın 
geri bir tek noktaya dönüĢü, rücu anlatılıyordu. Burada da adeta bir tek 
çekirdekte, bir tek noktada temerküz eden, geldiği yere geri dönen, hani 
Enbiya/104. ayetinde buyrulduğu gibi geldiği yere geri dönen; 

 
Yevme natvis Semae ketayyis sicilli lilkütüb. (Enbiya/104) kitap 

sayfaları gibi, ruloları gibi ta baĢına geri dürülen, dürülerek geri doğduğu 
noktaya döndürülen varlık, Ġnfitar suresinde yeniden bir açılıĢ, bir saçılıĢ, 
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bir ortaya çıkıĢ ve bir yeniden oluĢ sürecine giriyor. Bize Ġnfitar suresi 
bunu veriyor. 

 
Sure Mekkî. Hem mushafta, hem de nüzulde ilginç bir tevafuk ve 

tetabuk gereği 82. sırada bulunuyor. Hem iniĢ sıralamasında, hem de 
elimizde ki Mushaf sıralamasında. Hz. Osman‟a nispet edilen ünlü nüzül 
tertibinde Nazi‟ât suresi ile ĠnĢikak suresi arasına denk geliyor. Ki boykot 
dönemi öncesi surelerinden sayabiliriz. Yani bu yaklaĢık Mekke 
döneminin 5. veya 6. yılına tekabül edebilir. 

 
Surenin konusu açık. Son saat, kıyamet ve tabii ki ahiret. Bize göre 

sure yeniden baĢlangıcı ifade ediyor. Ama klasik tefsirlerimizde kadiym 
müfessirlerimiz sureyi bir yıkılıĢ suresi olarak okuma eğilimindeler. Fakat 
fakir bu eğilime katılmıyor. Bu sure bir önceki surenin tam zıddını ifade 
ediyor. Bir önceki sure aslına dönüĢü, bir çekirdeğe dönüĢü, bu sure ise 
bir çekirdekten yeniden kainatın oluĢunu ifade ediyor. ĠnĢaAllah birazdan 
ayet ayet göreceğimiz gibi. 

 
Surenin zirve ayeti; Ya eyyühel'Ġnsanu ma ğarreke 

BiRabbikelkeriym (6) Elleziy halekake fesevvake fe'adelek (7) Fiy 
eyyi suretin ma Ģâe rekkebek (8) ey insan sana karĢı bu kadar cömert 
olan rabbine bu gururun ne. Bu kadar neden mağrursun Allah‟a karĢı. 
Allah sana bu kadar cömertken sen Allah‟a neden bu kadar hasissin. 
Kullukta neden cimrisin ey insan. Ki O seni yarattı, yaratmakla kalmadı 
sana yaratılıĢ amacını ma hulika leh i,ni yükledi. Onunla da kalmadı seni 
bir dengeye bindirdi, yani duygu düĢünce, eylem, fikir, ruh, beden. 
Madde mana, Dünya ahiret dengesine kavuĢturdu. MuhteĢem bir 
dengenin ifadesisin sen ey insan. Dolayısıyla bu kadar cömert olan 
rabbine karĢı bu gururun ne? Diyen ayet surenin zirvesini teĢkil eder ki 6. 
7. 8. ayeti surenin. 

 
Maksat belli. Hesap verilecek bir hayatı yaĢamamız için ikaz 

ediliyoruz. Hesabı verebilecek, verilebilecek bir hayat yaĢa ey insanoğlu. 
Ey insanoğlu Allah‟ın sana açtığı krediyi; krediye aykırı alanlarda 
kullanma, sözleĢme dıĢı kullanma. Allah‟ın tabi caizse varlığın ve 
saadetin için açtığı krediyi gidip de Kumar masasında ütülme ey 
insanoğlu. Adeta mesaj bu. ġimdi surenin tefsirine geçebilirsiniz. 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
Rahman rahiym olan Allah adına. Özünde merhametli, iĢinde 

merhametli Allah adına.  
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Surenin tefsirine geçmeden daha önceki derste söz verdiğim ve 

kıyametle ilgili, mahĢerle ilgili, ahiretle ilgili, son saatle ilgili tüm Kur‟an da 
ki surelerin, ayetlerin genel üslubu ve karakteristiğini veren ilkeler üzerine 
birkaç kelam etmek isterim. 

 
Önümde bunlara dair bir kaç not tuttum. Kur‟an ahiretle ilgili, son 

saatle ilgili, yani bizim için gayb olan, iman konusu olan bu mevzularla 
ilgili ayetlerde nasıl bir üslup kullanıyor sualinin cevabı olabilecek birkaç 
maddelik not. Onu sizinle paylaĢmak isterim. 

 
Ahiret, kıyamet ve son saatle ilgili surelerin lafızları, dehĢet, hayret 

ve ilgi uyandıracak lafızlarla gelmiĢtir. Olayın büyüklüğünü ve dehĢetini 
anlatmak için kullanılan lafızlardır bu konuda ki tüm ayetlerde kullanılan 
lafızlar. 

 
1 – ġiddetlidirler. Mesela ĞaĢiye; bürüyüp kaplayan. ĠnĢikak; 

param parça olmak. Ġntisar; Yine toz duman olmak. Yani kül gibi 
savrulmak. Vakıa; müthiĢ olay, korkunç olay. Nebeil 'Azıym; olay haber. 
Tabir caizse Ģok haber. Sanki göklerin bir manĢeti var, bu manĢette 
ebedi manĢet. Yani eğer insanların yazdığı gazetelerde bir manĢet 
varsa, göklerin haberinde de bir manĢet var. Nebe‟un Azıym; ġok haber. 
Nedir bu? Bir gün kıyametin kopacak ey insanoğlu, 

 
Yine Sayha, çığlık. Hem de insanı çıldırtan bir çığlık. Racfe; 

sarsıntı, sarsıntıyla birlikte çığlık. Öyle bir deprem ki, insanlar içmeden 
sarhoĢ olacaklar. Hac suresinin giriĢinde olduğu gibi. Emzikli anneler 
bebelerini unutacaklar diyor. ĠĢte böyle. Zelzele; inne zelzeletessaati 
Ģey'ün azıym. (Hac/1) diye baĢlar ya Hac suresi, iĢte son saatin 
zelzelesi. Öyle bir deprem ki, yeryüzünde ki 8 – 9 Ģiddetindeki insan 
yapılarını yerle bir eden depremlere benzemez. Bu deprem dağları yerle 
bir edecek, kıtaları yerinden oynatacak, belki yer yüzünü yörüngesinden 
söküp küçük bir top gibi fırlatacak uzaya. Belki yer yüzü kalbi 
dayanamayacak dünyanın ve patlayacak, uzaya dağılacak. ĠĢte öyle bir 
deprem bu. 

 
Ba‟sera; içini boĢaltmak, teba‟suf; içini dıĢına çevirmek. Yine et 

taammeh; hızla dehĢetli bir biçimde yayılan. Yani Ģiddetiyle bilinen 
kelimelerdir bir. 

 
2 – ġeffaflık ve dakikliği ile bilinen kelimelerdir. Son saat, kıyamet 

ve Ahiret hakkında kullanılan kelimeler. Miskale zerretin; zerre miktarı. 
Adeta tozlu mamullerin teraziye yapıĢan miktarı. Veya güneĢ ıĢığı eve 



girdiğinde o ıĢığın içinde ki yüzen zerrecikler. hebâen münbessen 
(Vakı‟a/6) Un ufak olmak manasına. Yine küçüklüğü, dakikliği, Ģeffaflığı 
ifade eder.Yine. kel 'ıhnil menfûĢ (Ka‟ria/5) Hallaç pamuğu gibi, yün 
gibi. AtılmıĢ veya renkli yün. Bu ifade de Ģeffaflık ve dakikliği ifade eder. 
Yine kelferaĢil mebsûs. (Ka‟ria/4) Nedir? UçuĢan kelebekler. Kelebekte 
Ģeffaflığı, narinliği, nazeninliği ifade eder. Kanadına elimizi vurduğumuz 
zaman toza dönüĢüverir. Yine es serab; Yoktu ama varmıĢ gibi, çölde 
yansıyan suymuĢ gibi yansıyan bir yansıma. Ed Duhan; Duhan, yani 
duman. ĠĢte bunun gibi kıyamet ve son saat hakkındaki kavramlar, 
birincisi Ģiddetli kavramlar, ikincisi de Ģeffaf ve dakik kavramlar.  

 
Yine ikinci bir kural çıkarabiliyoruz son saat ve ahiret konusunda. 

Kur‟an ahiret ve son saati naklettiği ayetlerinde olayı failine bina etmez. 
Ne yapar? Bunun yerine iki Ģey yapar; Ya meçhul fiille gelir, yani failini 
bildirmez. Faili meçhuldür. Ya da mutavaat kipiyle gelir. ĠĢte Ġnfitar da 
olduğu gibi. Ġnfitar mutavaat kalıbıdır. Küvvirat meçhul kalıbıdır. Failini ya 
çok bilindiği için anmaz, ki faili çok iyi bilinen fiillerde fail kullanılmaz. 
Çünkü zihninize onun baĢka faili gelmez. Gökyüzünü dürecek baĢka 
kimdir ki. Yıldızları söndürecek baĢka kimdir ki, güneĢi, karartacak baĢka 
kimdir ki. Yer yüzünü toz toprak gibi un ufak paramparça edecek baĢka 
kimdir ki. Denizleri kaynatacak baĢka kimdir ki Dağları yürütecek baĢka 
kimdir ki, gökleri çatır çatır çatlatacak baĢka kimdir ki, Kainatı bir tek 
zerreye kadar dürecek baĢka kimdir ki. Veya bir tek zerre gibi tohumdan 
yeniden bir alem çıkaracak baĢka kimdir ki. Failini söylemeye lüzum yok 
manasına gelir. 

 
Ġkincisi de sen faile değil, burada fiile dikkat et. Asıl fiilden al 

dersini. Çünkü fiil bu kadar büyükse fail ne kadar büyük onu sen intikal 
yoluyla çıkar manasına gelir ki, burada onu görüyoruz. 
ĠzesSemâunĢakkat. (ĠnĢikak/1) bakınız Hukkat,Muddet. Hep mutavvat 
ve meçhul fiiller kullanılıyor. Zülzilet; Mechul fiil. Evet, Feizâ nüfiha.. 
(Mü‟minun/101) bakınız meçhul kullanılmıĢ. Huvviretil ard. Yine meçhul 
kullanılmıĢ…dekketen vahıdeh. (Hakka/14) Yine meçhul kullanılmıĢ. 
Feizennücûmu tumiset. (mürselat/8) meçhul kullanılmıĢ. Yıldızlar 
söndürüldüğü zaman. Yine Ve izesSemâu furicet. (Mürselat/9) gök 
yarıldığı zaman. Meçhul kullanılmıĢ. izeĢġemsü küvviret (Tekvin/1) 
meçhul kullanılmıĢ. Döndürüldüğü sarıldığı dürüldüğü zaman. Yine; 
izelcibâlu süyyiret. (Tekviyr/3) Dağlar yürütüldüğü zaman. Meçhul 
kullanılmıĢ. Fail yok. Yine Ve izel'ıĢaru 'uttılet. (Tekviyr/4) 10 aylık 
hamile develer terk edildiği zaman. Meçhul kullanılmıĢ Ikterabetis sa'ah. 
(Kamer/1) mutavvat için kullanılmıĢ bakınız. Yine faili yok. Ama Mutavvat 
olduğu için bir failin etkisine tepki vermiĢ. ĠzesSemâunfetaret. (Ġnfitâr/1) 



yine mutavvat kipi kullanılmıĢ. Fertekıb yevme te'tis Semau Bi duhanin 
mubiyn. (Duhan/10) burada da yine mutavvat kipi kullanılmıĢ.  

 
Dolayısıyla Kur‟an da kıyamet son saat ve ahiret sahneleri hep ya 

meçhul ya da mutavaat kipinde gelmiĢ. Müfessirler failini takdir etmiĢler 
bunun Allah demiĢler. Gerekçe olarak ta fail bilindiği için demiĢler bir 
kısmı ki, onu biraz önce zikrettim. 

 
Peki, buna biz ne diyeceğiz? Doğru diyeceğiz mi? Fakir daha farklı 

bir yaklaĢıma sahip bu konuda. Eğer faili bilindiği için meçhul kiple 
gelmiĢse, faili daha iyi bilinen bir çok olay Kur‟an da failiyle beraber 
gelmiĢtir. Mesela; ...illâ HU* haliku külli Ģey'in.. (En‟am/102) Allah her 
Ģeyin halıkıdır. Buna ne Ģüphe. Onun için her Ģeyin halıkı olduğu 
bilinmiyor muydu. Onun için Hulika gelemez miydi. Meçhul gelemez 
miydi. Yine ..halekasSemâvati vel'Ard. (Yasin/81) gökleri ve yeri O 
yarattı. Bu da hulika Ģeklinde gelemez miydi meçhul Ģeklinde. Yine; 
nezzelel Furkane alâ abdiHĠ. (Furkan/1) Kur‟an ı kulu üzerine O indirdi. 
Ġndiren belli zaten. Bu da nüzzile gelemez miydi meçhul olarak.. Bunun 
gibi bir çok örnek var. Demek ki tek sebep bu değil. Onun içinde faili çok 
bilindiği için izahı tek baĢına yetmiyor. 

 
Peki ne sonuç çıkaracağız buradan? 
 
1 – Ey insanoğlu kâinat Allah‟ın koyduğu yasalara göre iĢliyor. Bu 

yasalar. bir baĢı olanın bir sonu da olduğu Ģeklindedir. Onun için kâinatın 
da bir ömrü vardır. Kâinat Allah‟ın yasalarına uygun bir ömür sürsün de, 
sen Allah‟ın yasalarından mı kaçasın. Veya Kâinat iradesiz olduğu halde 
Allah onlar için bir yasa koysunda, senin gibi mahlukatın Ģereflisi olan bir 
varlığa, insana yasa koymasın mı. Seni boĢa mı yaratmıĢ olsun. 
Anlamsız ve amaçsız mı olasın. Senin için yarattığı gökler için bir kanunu 
olsun da, gökleri senin için yarattığı, yani gökleri ve yerleri uğruna 
yarattığı insan için bir kanunu olmasın mı. Biz netice olarak aslında bu 
kiplemelerden, bu üsluptan, Üslubu-l Kur‟an dan bu sonucu çıkarabiliriz. 
Neticede kıyamet ve son saatlerle ilgili ayetlerden alacağımız ibret Ģudur. 
Kıyamet ansızın kopacaktır. Bağdeten. Ansızın. 

 
2 – Olaylar kevn ve fesat yasaları gereği kendi iç dinamiği ile 

gerçekleĢecektir. Yani dıĢarıdan bir müdahaleye gerek yoktur. Kendi iç 
dinamiği ile, çünkü Allah onun yasasını ona yüklemiĢtir. Onunla 
gerçekleĢecektir. Onun için meçhul ve mutavaat fiilleri ile gelir. 

 
3 – DıĢarıdan bir emir ve amire ihtiyaç duyulmayacaktır. Çünkü 

rabbimiz onun emrini daha baĢtan vermiĢtir. 



 
4 – Sistem yaratılıĢtan almıĢ olduğu emri kendisi uygulayacak, yani 

sistem aslında Müslüman dır. GüneĢ Müslüman olduğu için dürülecek. 
Gök Müslüman olduğu için yarılacak, ay Müslüman olduğu için 
kararacak, Denizler Müslüman olduğu için kaynayacaktır. Allah‟ın emrine 
teslim olmuĢtur. Siz de o zaman Allah‟ın emrine teslim olun demektir bu 
Allah‟u alem. En doğrusunu Allah bilir. ġimdi suremizin tefsirine 
geçebiliriz. 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
 
1-) ĠzesSemâunfetaret; 
 
Semâ yarıldığında, (A. Hulusi) 
 
01 - Semâ çatladığı vakit, (Elmalı) 
 
 
ĠzesSemâunfetaret es sema, yani gök tekil geldiğinde uzay diye 

çevirebiliriz. Daha önce de vurgulamıĢtım. Uzay çatlayan bir çekirdek gibi 
çatladığında. Yani çatlayan bir çekirdekten çıkan filiz gibi yeniden 
yaratılmaya baĢladığında. Çünkü fetara; bir çekirdeğin ağaca dönüĢmek 
için ucunu çatlatıp içinden filizin çıkmasına denir. Filiz çıktı, filiz çıkmak 
için çatladı aslında. Onun için Lillâhi Fatıris Semavati vel Ard. (Fatır/1) 
Allah göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Yani bir tohumdan, bir çekirdekten 
bir ağacın çıkması gibi gökleri ve yeri çıkarmıĢtır, yaratmıĢtır manasına 
gelir. Onun için burada yeniden yaratılıĢın bir tek tohumdan nasıl 
baĢladığı ifade edilmekte. 

 
Tekviyr in zıddı olduğunu daha önce söylemiĢtim, bir önceki sure. 

Belki mushafta Tekviyr suresi ile Ġnfitar suresinin arka arkaya gelmesinin 
sebebi de budur. Hem mushafta, hem nüzül sıralamasında Ġnfitar 
suresinin yeri 82. sıradır. Belki bunun da sebebi budur. Dolayısıyla biz 
Ġnfitar ile Tekviyr‟i, yani dürülüĢ ve açılıĢı rahmanın nefesinin alınıĢ ve 
veriliĢi, daha doğrusu veriliĢ ve alınıĢı olarak göreceğiz. 

 
 
2-) Ve izelkevakibünteseret; 
 
Gezegenler saçılıp dağıldığında, (A. Hulusi) 
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02 - Ve Yıldızlar döküldüğü vakit, (Elmalı) 
 
 
Ve izelkevakibünteseret gezegenler, kevket; nücumdan farklı 

olarak, necm den farklı olarak gezegenlere denir. gezegenler serpilip 
saçıldığında. Yani bu saçılma parçalanma ve yok olma değil baĢlangıç 
olarak tefsir ettik, bunu tercih etmiĢtik biz. Yani bu surenin son saat değil 
ilk saate tekabül ettiğini söylemiĢtik ki bu bizim tercihimiz ve yorumumuz. 
Bu yorum üzerinden diğer ayetleri de anlayacak olursak yıldızlar yeniden 
serpilmeye baĢlandığında. Yani oluĢ, kâinatın oluĢu yeniden 
baĢladığında, daha yıldızlar bebek iken, alem bebek iken bu kâinat daha 
yeni doğmuĢ bir bebek iken. 

 
 
3-) Ve izelbiharu fucciret; 
 
Denizler kaynayıp fıĢkırtıldığında, (A. Hulusi) 
 
03 - Ve denizler akıtıldığı vakit, (Elmalı) 
 
 
Ve izelbiharu fucciret denizler yeniden yükselip kabardığında yani 

kâinat daha bebek, denizler yeni oluĢuyor, yer yüzü bebek. Bebek 
yeryüzünde yeni yeni oluĢuyor denizler. 

 
[Ek bilgi; Kıyamet sahneleri açıklanırken daha evvel Tekvir 

suresinde “denizler kaynatıldığı zaman” ifadesi geçmiĢti. Burada ise 
denizlerin kıyamet günündeki durumu “denizler yarılıp akıtıldığı zaman” 
diye açıklanmaktadır. Ġki açıklamayı beraber değerlendirirsek, kıyamet 
anında oluĢan depremler nedeniyle yerkabuğu altındaki magmanın 
denizleri kaynatacağı, denizlerin yarılıp yataklarından taĢarak karaları 
kaplayacağı ve hayat diye bir Ģey bırakmayacağı anlaĢılmaktadır. 

Bu ayetlerde ifade edilen olaylar Ģu ayetlerde de bulunmaktadır; 
Ve o gün gökyüzü bulutlar ile yarılır ve melekler ardı arkasına 

indirilir.  
ĠĢte o gün gerçek hükümranlık, Rahman‟a özgüdür. Kâfirler için ise 

o, pek çetin bir gün olmuĢtur. 
Ve o gün, o zalim kimse ellerini ısırarak; “Eyvah, keĢke elçi ile 

beraber bir yol tutsaydım!  
Eyvah, keĢke falancayı izdaĢ edinmeseydim.  
Hiç Ģüphesiz bana geldikten sonra, beni Zikir‟den o saptırdı. Ve 

Ģeytan insan için bir rezil edenmiĢ!” der. (Furkan/25- 29) 



Sûr'a bir tek üfleme üflendiği,  yeryüzü ve dağlar yerlerinden 
kaldırılıp bir çarpıĢla birbirine çarpılarak darmadağın olduğu zaman, iĢte 
o gün, “o olay” olmuĢtur. Ve gök yarılmıĢtır, artık o, o gün dayanaksızdır. 
Melekler onun (semanın)  çevresindedirler. O gün Rabbinin ArĢını da 
bunların fevkinde, Biten, (yok edilenlerin yerine getirilenler) taĢır. 
(Hakka/16) 

Sonra da gök yarılıp zeytinyağı gibi bir gül olduğu zaman... 
(Rahman/37) 

Gökyüzü de açılıp kapı kapı oluvermiĢtir. Dağlar da yürütülüp serap 
oluvermiĢtir. (Nebe/19) 

Gök bile onunla [o günün Ģiddeti ile] parçalanır. O'nun vaadi 
gerçekleĢmiĢtir. (Müzzemmil/18) 

Denizler kaynatıldığında… (Tekvir/6)(Hakkı yılmaz-Tebyinü-l 
Kur‟an)] 
 

 
4-) Ve izelkubûru bu'siret; 
 
Ruhlar dünyalarından çıkartıldıklarında (evrensel gerçekliği fark 

ettiklerinde); (A. Hulusi) 
 
04 - Ve kabirler deĢildiği vakit, (Elmalı) 
 
 
Ve izelkubûru bu'siret kabirler içini boĢalttığında. Yeniden 

yaratılıĢ, yani ba‟sü ba‟del- mevt; öldükten sonra diriliĢ. Ġman ettiğimiz o 
ölümden sonra diriliĢ. Allah‟u alem mahĢer baĢlıyor burada. kabirler içini 
boĢalttığında mahĢer baĢlıyor. MahĢer yeri yeniden düzenleniyor, 
rabbimiz haĢr yerini yaratıyor yeniden. 

 
 
5-) 'Alimet nefsün ma kaddemet ve ahharet; 
 
Her nefs takdim ettiği (yapıp önceden gönderdiği) ve tehir ettiği 

(yapmadığı, sonraya bıraktığı) Ģeyi bilmiĢtir. (A. Hulusi) 
 
05 - Bilir bir nefis: nedir takdîm ettiği ve tehîr ettiği? (Elmalı) 
 
 
'Alimet nefsün ma kaddemet ve ahharet o zaman asıl bize öğüt 

olan tarafı burada, asıl söylemek istediği burada geldi. ĠĢte o zaman 
insan, her can; nasıl çevireyim ma kaddemet ve ahharet i?öncelediğini 
niçin öncelediğini, ertelediğini de niçin ertelediğini bilecek. Bu çeviri 



yüreğime tam oturdu. Evet, neyi öncelediğini, neyi ertelediğini, bunu da 
niçin yaptığını bilecek.  

 
Öyle değil mi? ġimdi bir Ģeyleri önceliyoruz, dünyayı önceliyoruz. 

Elbiseyi önceliyoruz, yiyeceği önceliyoruz, midemizin gıdasını 
önceliyoruz da ruhumuzun gıdasını erteliyoruz. Bedenimizin örtüsünü 
önceliyoruz da, kalbimizin örtüsünü erteliyoruz. Bizim dünyada ki 
komĢumuzu önceliyoruz da ahirette ki komĢumuzu erteliyoruz. Dünyada 
ki hatırımızı ve Ģöhretimizi önceliyoruz da ahirette ki hatırımızı ve 
Ģöhretimizi erteliyoruz. Dünyayı önceliyor, ahireti erteliyoruz. Nefsi 
önceliyor, ruhu erteliyoruz. Ġç güdülere öncelik veriyoruz da bilince 
öncelik vermiyor ve erteliyoruz. Dünyamıza öncelik veriyoruz da dinimize 
öncelik vermiyoruz. Çocuğumuzun okuluna öncelik veriyoruz, statüsüne 
öncelik veriyoruz, çocuğumuzun istikbali adıyla dünyevi geleceğini 
kuruyoruz ve inĢa ediyoruz da ahiret istikbalini erteliyoruz. Acıktığımızda, 
karnımızın acıktığı zamanı biliyoruz da, aklımız ve ruhumuz acıktığı 
zaman iplemiyoruz.  

 
ĠĢte neyi önceleyip neyi ertelediğini, daha  doğrusu aslında 

öncelediklerinin öncelenmeye değer olmadığını, ertelediklerinin de 
ertelemeye gelmeyecek kadar önemli olduğunu insan iĢte o gün bilecek 
ama hiçbir yararı olmayacak. ĠĢ iĢten geçecek. Evet, bunu söylüyor 
aslında. Ve arkasından zirve ayet geliyor; 

 
 
6-) Ya eyyühel'Ġnsanu ma ğarreke BiRabbikelkeriym; 
 
Ey insan! Keriym olan Rabbine (Hakikatine, hakikatini bildiren 

bilgiye nankör olmaya) nasıl cüret ettin? (A. Hulusi) 
 
06 - Ey insan! Ne mağrur etti seni o kerîm Rabbına? (Elmalı) 
 
 
Ya eyyühel'Ġnsanu ma ğarreke BiRabbikelkeriym ey insanoğlu 

bu kadar cömert olan rabbine karĢı seni böyle gururlandıran, müstağni 
kılan be? Ğarrake; gurur buradan geliyor. Aslında aldanıĢtır. Ğarrake, 
seni aldatan. Beni kim aldatıyor? Beni ben aldatıyorum. Ġnsanın en büyük 
aldanıĢı kendi kendisini aldatıĢıdır. Bir baĢkası bizi aldatırsa bunu fark 
ettiğimizde aldanmaktan kurtuluruz. Ama biz kendi kendimizi aldatırsak 
bundan nasıl kurtuluruz? Onun için insanoğlunun en tehlikeli aldanıĢı, 
kendisini aldatıĢıdır. En tehlikeli aldatma kendini aldatmadır.  

 



ĠĢte bu ayet, Ġnfitar suresinin 6. ayeti bu gerçeğe dikkat çekiyor. 
Kendinizi aldatmayın diyor. Kendinizi aldatırsınız zaten, Allah‟ı 
aldatamazsınız. Rabbinize karĢı neden bu kadar gururlusunuz. 
Rabbinize karĢı oysa ki yer bağır olmanız lazım, secde halinde olmanız 
lazım. Çünkü varlığınızı O‟na borçlusunuz. Her Ģeyinizi, aldığınız nefesi 
O‟na borçlusunuz.  

 
Zaten borcunuzu ödemediniz ki. Sizi, size emanet etmiĢti, onu 

ödemediniz. Borç borçla ödenmez ki. YaĢadığınız her an, aldığınız her 
nefes borç. Peki nasıl düĢünüyorsunuz ödemeyi? Hayır. ĠĢte din dıyn den 
gelir onun için. Din borçluluk bilincidir. Borçlu olduğunu itiraf et ey kulum, 
ödemiĢ sayacağım. Biz mesajı böyle alıyoruz.  

 
Ey kulum; “Allah‟ım sana borcum yok ki, sana ne borcum var 

deme, böyle der gibi yapma, bu anlama gelecek bir gurura girme, Ya 
rabbi her Ģeyimi sana borçluyum itirafında bulun ödemiĢ gibi üstünü 
çizeyim borcunun. Ne cömert rabbimiz var değil mi, keriym Allah‟ımız 
var. 

 
 
7-) Elleziy halekake fesevvake fe'adelek; 
 
O ki seni yarattı (izhar etti), seni tesviye etti (beynini, bilincini ve 

ruhunu oluĢturacak Ģekilde meydana getirdi), seni tam dengeli yaptı! (A. 
Hulusi) 

 
07 - Ki seni yarattı, düzenine koydu, tenasüp ve itidal verdi. (Elmalı) 
 
 
Elleziy halekake fesevvake fe'adelek bakın ikramına, okuyalım. 

Teker teker nasıl sayıyor bakınız. Ne ikram etmiĢ rabbimiz bize? 
Öncelikle bizi bize ikram etmiĢ. Biz O‟nun bir ikramıymıĢız. Bizi bize 
zimmetlemiĢ, bizi yaratıp bize emanet etmiĢ. Elleziy halekake seni O 
yarattı, yaratmakla kalmadı fesevvak; seni tesviye etti, yani mâ hulika 
leh i, yükledi, yaratılıĢ amacını da verdi. Amaçsız yaratmadı manası 
çıkar bundan bir. Anlamsız yaratmadı manası çıkar iki, senin için biçtiği 
amacı sana fıtrat olarak yükledi manası çıkar üç. Eğer O‟nun yüklediği 
amaç ve anlamın dıĢında yaĢarsan kendini anlamsız ve amaçsız 
zannedersen iĢte bu Allah‟a karĢı baĢkaldırı ve gurur anlamına gelir 
manası çıkar dört. 

 
Dahası; fe'adelek, evfe‟addelek iki Ģekilde de okunur. ġeddeli 

olarak ta okunur, Ģeddesiz olarak ta, mübalağa vezniyle de okunur. Yani 



seni ta‟dil etti, adaletli bir biçimde yarattı. Biz bunu dengeli diye 
çeviriyoruz ve anlıyoruz. Duygu-düĢünce dengesi koydu sana. Bir duygu 
dünyan var, bir düĢünce dünyan var. Onun için duygularını da 
kirletmemeye çalıĢ düĢüncelerini de. Duygusal temizliğini de koru, 
düĢünsel temizliğini de.  

 
Yine; seni madde ve mana ile birleĢtirdi. Yani ruh, mana alemini 

temsil ediyorken, cesedin madde alemini temsil ediyor. Bu ikisini bir 
araya getirdi, sen iki alemin karıĢtığı noktada duruyorsun. 
Meracelbahreyni yeltekıyan. (Rahman/19) adeta iki denizin birleĢtiği 
noktada bulunuyorsun. 

 
Yine; seni dünya ve ahiret için yarattı. Dünya senin tarlan, ahiret 

senin hasadın olacaktı. Yine; seni hem dünyaya hem de ahirete yönelik 
bir boyutla yarattı ki, hem burayı inĢa edesin, hem orada mutlu olasın 
diye. Yani fe‟adelek, evfe‟addelek bu dengeyi ifade ediyor. sen bu 
dengeyi bozma ey insanoğlu. Yani bedenle ruh dengesini, madde ile 
mana dengesini, dünya ile ahiret dengesini bozma. Yani nerede ne kadar 
kalacaksan orada o kadar çalıĢmaktır dengeyi bozmamak. Dengeyi 
bozmamak; eĢit davranmak değil. Dengeyi bozmamak herkese hakkını 
vermektir. Dünyaya dünya da kalacağın kadar, ahirete de ahirette 
kalacağın kadar hakkını vermektir. 

 
[Ek bilgi; ġüphesiz insan, yapısı gerçekten güzel ve düzgün, özü 

itibariyle dengeli bir yaratıktır. Ġnsanın bünyesindeki yaratmanın Hayret 
verici güzellikleri onun anlama kapasitesinin çok üstündedir. Ġnsanın 
etrafında gördüğü her Ģeyden daha Hayret vericidir. 

Bu güzellik, düzgünlük ve denge insanın hem bedensel yapısında, 
hem akli yapısında hem de ruhsal yapısında gözlenebilmektedir. Ve 
bütün bunlar insanın bünyesinde Ģahane bir güzellik ve düzgünlük içinde 
dizilmiĢtir, uyum içine girmiĢtir. (Seyyid Kutub- Fizilal‟il Kur‟an)] 

 
 
8-) Fiy eyyi suretin ma Ģâe rekkebek; 
 
Hangi sûrette olmanı diledi ise öylece terkibini - bileĢimini 

oluĢturdu! (A. Hulusi) 
 
08 - Dilediği her hangi bir surette terkîp etti. (Elmalı) 
 
 
Fiy eyyi suretin ma Ģâe rekkebek yani burada parantez içi var 

olduğunu düĢünebiliriz) Hangi surette dilemiĢse seni o surette terkip etti. 

http://www.islamidavet.com/kuran/tefsirler/fizilalil-kuran-tefsiri/infitar-suresinin-tefsiri-fizilalil-kuran-seyyid-kutub/


 
 
9-) Kellâ bel tükezzibune Biddiyn; 
 
Hayır, (iĢ sandığınız gibi değil)! Bilakis dininizi (tâbi olduğunuz 

Sistem'i) yalanlıyorsunuz! (A. Hulusi) 
 
09 - Hayır hayır, doğrusu siz dîni tekzip ediyor, cezaya 

inanmıyorsunuz. (Elmalı) 
 
 
Kellâ Ģimdi iyi bak; Ģimdi burada dur. Sanki; Yoo..! burada dur ve 

düĢün Allah‟ın dediklerini Yani burada ki kellâ, aslında yukarıda ki 6. 
ayete atıf.Ya eyyühel'Ġnsanu ma ğarreke BiRabbikelkeriym ey 
insanoğlu bu kadar cömert olan rabbine karĢı seni böyle müstağni kılan 
ve gururlandıran ne. Ayetinde, iĢte böyle bir Allah‟a karĢı gururlanılmaz. 
Kulluk yap, boyun eğ, yerlere kapan, rabbinin huzurunda secdeye eğil, 
O‟na kayıtsız Ģartsız teslim ol deyince ey insan, bunun aksini 
yapamazsın. Bu kellâ nın altında bunlar var. 

 
bel tükezzibune Biddiyn peki sen ne yapıyorsun ey insan, böyle 

yapacağın yerde, ne yapıyorsun? Bilakis o tip dini yalanlıyor, siz dini 
yalanlıyorsunuz. Yani hatta belki Biddiyn; deyn köküne eğer atfedersek; 
siz Allah‟a borçlu olduğunuz gerçeğini yalanlıyorsunuz. Bu mana 
yüreğime daha çok yattı. Siz Allah‟a borçlu olduğunuz gerçeğini 
yalanlıyorsunuz. Borcum yok diyorsanız, her Ģeyinizi borçlu olduğunuz 
birine, ondan nasıl davranmasını beklersiniz. ġu dârı dünyada bile 
ödenebilecek küçük borçlarımızı inkar ettiğimizde tepemize gök kubbeyi 
yıkıyorlar da, ya varlığımızı kendisine borçlu olduğumuz Allah‟a olan 
borcumuzu inkar edersek ne olur ki? Ne oluruz? Allah korusun. 

 
 
10-) Ve inne 'aleyküm lehafizıyn; 
 
Muhakkak ki (her düĢüncenizi beyninizden ruhunuza) kaydediciler 

olduğu hâlde. (A. Hulusi) 
 
10 - Halbuki üzerinizde hâfızlar var. (Elmalı) 
 
 
Ve inne 'aleyküm lehafizıyn hiç Ģüphe yok ki üzerinizde 

gözetleyip hafızaya kaydediciler olduğunda hiç Ģüphe yok. Yani bu 
konuda tereddüdünüz olmasın. Veya “vav” ı haliye olarak alırsak eğer; 



üzerinizde gözetleyip hafızaya kaydediciler olduğu halde dini 
yalanlıyorsunuz ha? Evet, böyle de anlayabiliriz. Ġki ayeti bir, ortada ki 
“vav” ı da hâl “vav” ı olarak görürsek. Yani her hareketiniz kaydediliyor, 
üzerinizde gözetleyiciler var. Böyle olduğu gerçeğine rağmen mi dini 
yalanlıyor veya Allah‟a borçlu oldunuz gerçeğini, hakikatini 
yalanlıyorsunuz.  

 
[Ek bilgi; Nörokuantoloji Notları; 
Evren, esas yapısı itibariyle, tümüyle, sayısız manyetik dalgalardan 

oluĢmuĢ bir kütledir ve her dalga boyunun kendine has orjinal bir mânâsı 
vardır. 

Beyin ise orijini itibariyle bu dalga boylarındaki mânâları 
değerlendirecek bir alıcı, bir değerlendirici ve sayısız yeni mânâlar 
oluĢturucu bir cihaz gibidir!. Ve bu beyin, elde ettiği tüm hâsılayı, ürettiği 
ruha yâni hologramik dalga bedene yüklemektedir! 

KiĢinin ölüm ötesi kapasitesi, bir diğer ifade ile mertebesi, derecesi, 
dünyada iken geliĢtirebildiği son beyin kapasitesi kadardır... (Ahmed 
Hulusi)]  

 
 
11-) Kiramen katibiyn; 
 
Kiramen Kâtibîn (muhteĢem yazıcı kuvveler)! (A. Hulusi) 
 
11 - Kiram kâtipler var. (Elmalı) 
 
 
Kiramen katibiyn o kaydediciler, onlar kaliteli kaydediciler. 

Rahatlıkla böyle çevirebilirim, çünkü kâtibiyn; kaydediciler. Kiramen; 
keriym bir türün en iyisi manasına gelir. Türünün iyisine keriym denilir. 
Kiramen; Öyle bir kayıt ki bu en iyi kaydediciler. Yani aklımıza hemen, 
bugünün en iyi kaydedicileri neler? Kameralar. Ama bu günün kamerası 
ne ki, bunlar ahiret kamerası. Bunlar ahiret kamerası olan melekler. Yani 
Allah‟ın sırf itaate ayarlı, emrine amade aletleri, varlıkları.  

 
Ne yapıyorlar? Sadece ve sadece dıĢ dünyamızı çekmiyorlar bu 

dünyada ki kameralar gibi. Bu geliĢmiĢ kameraların en geliĢmiĢi 3 
boyutlu çekerler bizi. Ama bu kameralar 3.000 boyutlu, 300.000 boyutlu, 
3.000.000 boyutlu. Bu kameralar sadece yüzümüzü çekiyor. Gülüyorsak 
güldüğümüzü, ağlıyorsak ağladığımızı gösteriyor. Fakat Allah‟ın 
kaydedicileri, bu türünün en yüksek kaydedicileri yüreğimizi çekiyor. Bir 
Ģey yaparken yüreğimiz ne durumda, niyetimizi çekiyor. Bugün niyeti 

http://www.beyindoktoru.com/Ahmed-hulusiden-norokuantoloji-notlari.htm


çeken kamera var mı dünyada. Böyle bir teknoloji var mı? Bu kamera 
bilinç altımızı çekiyor. 

 
Namaz kılıyoruz, namaz kılarken aklımızda nereye gezmeye gittik, 

veya hanım lamı kavga ediyoruz veya ders mi çalıĢıyoruz, veya borç mu 
ödüyoruz, para mı sayıyoruz, veya maaĢı mı denk getirmeye çalıĢıyoruz, 
veya mutfakta yemeği namazın içinde mi piĢiriyoruz. Veya, veya, veya.. 
Evet onu da çekiyor. Ve; Kulum sen bedenini namaza bırakmıĢsın 
nereye gitmiĢsin böyle? Yani Allah eti kemiği ne tapsın da sen bedeni 
namaza bırakıp ta gitmiĢsin baĢka yerlere derse ne cevap vereceğiz. 

 
Yine bilinç altımızı çekiyor, sevap iĢleriz diye iĢlemiĢiz. DıĢardan 

öyle görünüyor, müthiĢ bir eylem. Herkesin alkıĢlayacağı. Ama bilinç 
altını görseler eğer herkes tükürür. Çünkü desinler diye yapmıĢ. Hatta 
bambaĢka beklentileri var. AlkıĢlanmak için yapmıĢ, Allah bilsin 
diyememiĢ, Allah görüyor ya bu bana yeter diyememiĢ. ĠĢte böyle bir 
kamera, böyle kayıt bu, müthiĢ bir kayıt. Türünün en ileri kaydı bu. 

 
 
12-) Ya'lemune ma tef'alun; 
 
Ne yaparsanız bilirler. (A. Hulusi) 
 
12 - Her ne yaparsanız biliyorlar. (Elmalı) 
 
 
Ya'lemune ma tef'alun yaptıklarınızı fark eden ve birer birer 

kaydeden kaydediciler. 
 
 
13-) Ġnnel 'ebrare lefiy na'ıym; 
 
Muhakkak ki Ebrâr (iyiler), elbette Nimet cenneti içindedir. (A. 

Hulusi) 
 
13 - ġüphesiz ki iyiler naîm içindedir. (Elmalı) 
 
 
Ġnnel 'ebrare lefiy na'ıym bu ilahi kaydın arkasından, ki efendimiz 

bu kaydın her an bilincinde olduğu için, her an kaydedildiğinin Ģuurunda 
olduğu için bu aleme, bu cihana sahip olmak için değil, Ģahit olmak ve 
Ģahit olunmak için geldiğimizin Ģuurunda olduğu için her halinde Ģahit ol 



ya rab tavrı içindeydi. Zaten bu tavrı söze döktüğü veda hutbelerinde de 
görüyoruz. 

 
Allahümme feĢhed diyordu; Rabbim Ģahit ol, rabbim Ģahit ol..! 

Yine bir dağa çıktığı zaman 2 rekat namaz kılıyor ve adına da Ģahadet 
namazı diyordu. Dağ Ģahit olsun. Hayatını Ģahit olarak yaĢayan ve; 
fektübna ma'aĢ Ģahidiyn. (A.Ġmran/53) bizi Ģahitlerden yaz diyen 
mü‟minler arasına katsın rabbim bizleri de inĢaAllah. Burada da o.  

 
Ve onun arkasından; Ġnnel 'ebrare lefiy na'ıym eğer hayatı 

iyiliklere Ģahit olan ve hayatında ki iyiliklere Ģahit olunan biri ise o 
ebrardır. Yani iyiler arasına karıĢmıĢtır, ebrardandır. Onlar; lefiy na'ıym 
sonsuz nimetler diyarında olacaklar. 

 
Bir iyilik El berru; iyi. Fıtrattaki iyiliği ahlak haline getirmiĢ insana 

denir. Hz. peygamber iyiyi nasıl tarif ediyor biliyor musunuz? Ya 
ResulAllah diyor bir sahabe, iyiliği ve kötülüğü nasıl anlarız. Efendimiz; 
Yaptığında içinde huzur ve sükun bulduğun Ģey birr dir diyor. Onu 
yaptığında içinde derin bir huzur, derin bir sükunet bulduğun Ģey Birr dir. 
Kötülük ise, sû‟ ise onu yaptığında kalbini, içini huzursuz eden, 
darmadağın eden Ģeydir buyuruyor. 

 
Demek ki aslında insan yaratılıĢ olarak iyiyi ve kötüyü tanıyacak bir 

fıtratla yaratılmıĢ. Tabii ki vicdanını öldürmemiĢ, vicdanının sesini 
bastırmamıĢ, vicdanının üzerine küfür perdesini yaymamıĢsa. 

 
 
14-) Ve innel fuccare lefiy cahıym; 
 
Muhakkak ki füccar (kötüler, Hak'tan sapanlar), elbette Cahîm 

(ateĢ) içindedirler. (A. Hulusi) 
 
14 - Ve Ģüphesiz ki fâcirler Cahîm içindedirler. (Elmalı) 
 
 
Ve innel fuccare lefiy cahıym kötülüğü, günahı hayat tarzı, füccar. 

Facir değil, günahı ve kötülüğü hayat tarzı haline getirmiĢ her hücresine 
yedirmiĢ manasına gelir. Lefiy cahıym;Ġ Onlarda gözleri yuvalarından 
fırlatacak bir ateĢte olacaklar.Cahıym in açılımı bu. Cahıym; Na‟im in 
mukabili olarak görülüyor burada. Na‟im e giren cahıymden kurtulacak, 
cahıyme giren Na‟imden mahrum kalacak manasına gelir. Na‟im gözü 
aydın eden nimet, Cahıym gözü yuvasından fırlatan dehĢet manasına 
geliyor. 



 
 
15-) Yaslevneha yevmeddiyn; 
 
Din hükümlerinin yaĢandığı süreçte yaslanırlar ona! (A. Hulusi) 
 
15 - Din günü ona yaslanacaklardır. (Elmalı) 
 
 
Yaslevneha yevmeddiyn O din gününde, hesap gününde oraya 

yaslanacak. Çok ilginçtir essalvü; ateĢe yaslanmak manasına gelir. 
essalâ; namaz kılmak manasına gelir. Bakınız, dua etmek, ibadet etmek, 
davet etmek, çağırmak manasına gelir. Ġkisi de kökte destek manasına 
gelir. Ġkisinin de kök anlamı birdir. Suliyya; cehennemin isimlerinden 
biridir Kur‟an da geçen onun için salleytülud örnek cümlesini verir 
lügatlar. Nedir? Değneği ateĢe tutarak doğrulttum, fırınlayarak 
doğrulttum.  

 
Aslında Salâtta doğrulmak demektir. Ekamessalâh; namazın 

doğrulması, aslında doğru olanı doğru kılmak demektir. Yani namazı 
aslına rücu ettiremek, ibadeti aslına rücu ettirmektir. Onun için essalvü 
aynı zamanda üzerinde dik durduğumuz, dik oturduğumuz oyluklara 
verilen isimdir. Yine bizi dik tutan omurgaya verilen isimdir. Yani insan bu 
sayede dik yürür. Onun için efendimiz destek manasına kullanmıĢtır. 
Essalâtü imadüddıyn; namaz dinin desteğidir, direğidir. 

 
Bu aynı zamanda etimolojik köken tahlilidir, kelimenin kök tahlilidir. 

Yani bunlar neyi gösteriyor? Naçiz buradan yola çıkarak Ģu sonuca 
varıyorum; namazla dünyada doğrulmayan, cehennemde ateĢle 
doğrulacak. Kökenleri bir olan bu iki kelime adeta manaları itibarıyla zıt 
köĢelerde duruyorlar. Ey insan salât ile dünyada doğrul ki Allah seni 
cehennemde yoğun bakım ünitesinde doğrultmasın. Yoksa orada 
zorunlu olarak, mecburen doğrulursun. Oraya diker seni, ateĢe diker 
manasına. 

 
 
16-) Ve ma hüm 'anha Biğâibiyn; 
 
Onlar her an cehennemi müĢahede eder hâldedirler! (A. Hulusi) 
 
16 - Ve ondan gâbi olmayacaklardır. (Elmalı) 
 
 



Ve ma hüm 'anha Biğâibiyn oradan kurtulmaları asla mümkin 
olmayacak, kurtulma Ģansları yok. 

 
 
17-) Ve ma edrake ma yevmüddiyn; 
 
Bilir misin Din Günü'nü? (A. Hulusi) 
 
17 - Ve bildin mi nedir din günü? (Elmalı) 
 
 
Ve ma edrake ma yevmüddiyn sen din gününün ne olduğunu 

biliyor musun? Nereden bileceksin ki daha doğrusu. Din gününün ne 
olduğunu nasıl bileceksin ki. Yani burada dirayetle bilemezsin, 
düĢünerek bilemezsin, fikir yolu ile bilemezsin, tefekkür yoluyla 
bilemezsin çünkü yer yüzünde onun bir karĢılığı yok. Hesap gününü 
kıyaslayacağımız yer yüzünde bir durum yok ki o kelime ile izah edelim. 
O zaman rivayetle Allah‟tan öğren. 

 
 
18-) Sümme ma edrake ma yevmüddiyn; 
 
Sonra, bilir misin Din Günü'nü? (A. Hulusi) 
 
18 - Evet bildin mi nedir din günü? (Elmalı) 
 
 
Sümme ma edrake ma yevmüddiyn sonra evet sen sahiden 

hesap gününün , deyn gününün, borç gününün ne olduğunu bilir misin? 
 
 
19-) Yevme lâ temlikü nefsün linefsin Ģey'a* vel'emru 

yevmeizin Lillâh; 
 
O süreçte kimse, kimse için hiçbir Ģey yapamaz! O süreçte hüküm 

Allâh'a aittir (birimin yapacak hiçbir Ģeyi yoktur, yalnızca yapılmıĢların 
sonuçları yaĢanır)!(A. Hulusi) 

 
19 - O gün ki kimse kimse için bir Ģey'e mâlik olmaz, emir o gün 

yalnız Allah‟ındır. (Elmalı) 
 
 



Yevme lâ temlikü nefsün linefsin Ģey'a o gün neymiĢ, o gün 
hiçbir insan bir baĢkasına asla fayda vermez, yarar sağlamaz, yardım 
edemez. Öyle bir gün. Ve o gün vel'emru yevmeizin Lillâh iĢte o gün 
tüm emir verme iĢi, yani talimat verme iĢi Allah‟a mahsustur. Allah‟tan 
baĢka kimse o gün talimat veremez ve kimse, kimsenin yardımına 
gelemez. Tüm Ģefaat anlayıĢları bu ayet ıĢığında yeniden tashih 
edilmelidir. Okuyalım Müddessir/48. ayetini; 

 
Fema tenfe'uhüm Ģefa'atüĢĢafi'ıyn. (Müddessir/48) evet, onlara 

hiçbir Ģefaatçinin Ģefaati o gün onlara fayda sağlamaz. 
 
Yine Zümer/44. ayetini okuyalım; Kul LillâhiĢ Ģefa'atü cemiy'an 

(Zümer/44) Ģefaatin tamamı Allah‟a mahsustur de. 
 
Yine Sebe‟/23. ayetini okuyalım; Ve lâ tenfa'uĢ Ģefa'atü 'ındeHU 

illâ limen ezine leh. (Sebe‟/23) Allah‟ın izin verdiği kimse dıĢında hiç 
kimseye Ģefaat fayda vermez, hiç kimsenin Ģefaati fayda vermez. Ġki 
Ģekilde de anlaĢılır. O zaman Ģefaatin gerçek sahibi Allah‟tır. ġefaat 
birine kurtuluĢ karnesini, ödülünü vermektir. Rabbimiz o ödülü verendir. 
O ödülü ey falan zat kalk falana verdiğim kurtuluĢ ödülünü sen tevdi et 
buyurursa iĢte bu takdirde ona da Ģefaat etmiĢ olur, onu da ödüllendirmiĢ 
olur. Ama ödülü alan kimse eğer teĢekkürü ödülün sahibi olan Allah‟a 
değil de, ödülü kalk sen ver denilen kimseye yaparsa ödülün sahibini 
karıĢtırmıĢ olur. Ödülün sahibine teĢekkür etmek Ģarttır. ĠĢte Ģefaat böyle 
anlaĢılacak. 

 
Sadakallahul azıym. Allah doğrusunu, hakikatini söyledi, en gerçeği 

Allah buyurdu diyoruz ve diğer suremize geçiyoruz. 
 
“Ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbil alemiyn” El Fatiha. 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. MÜTAFFĠFĠN SURESĠ (01-36) (188-2) 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
 
Mutaffifin suresi. Mutaffifin tatfif (Alırken dolgun, verirken eksik 

ölçmek.) mastarı aslında yolsuzluk yapanlar manasına geliyor. El 
mutaffifin. Tatfif; yolsuzluk diye çevirebiliriz. Aslında yontmak, kesmek. 
Tatfif; takfiğ dir, kısaltmak, kesmek. Hani nalıncı keseri diye bir tabir 
kullanılır ya Türkçede, kendine yontmak. Zaten sure de o gelecek 
kendine yontan mantığı ele alacak. 

 
Surenin zamanı ihtilaflı, Ġbn. Mes‟ud ve Ģakirtleri Mekke de indiğini 

söylüyorlar, Ġbn. Abbas ve Ģakirtleri Medine de indiğini söylüyorlar. Hatta 
bir üçüncü görüĢ daha var, onlar da Kelbî ve Cabir Bin Zeyd yolda, 
Mekke Medine arasında indiğini söylüyorlar. Ama surenin üslubuna, 
surenin belağatına, surenin konumuna ve konusuna baktığımızda Mekki 
surelerde ki özelliği görüyoruz. Dolayısıyla bu mutraffifin suresini Mekke 
de ki son sure olarak görmemizde hiçbir mahsur yok. 

 
Surenin konusu yolsuzluğu ret. Bugünün dünyasının da en büyük 

problemlerinden biri olan yolsuzluğa iliĢkin bir sure var Kur‟an da. Çok 
ilginç değil mi. Yani yolsuzluk yapanlara iliĢkin bir sure var Kur‟anımızda 
demek ki yolsuzluk problemi insanoğlunun kadiym zaaflarından 
kaynaklanıyor ve tabi ki adalete davet emrediliyor surede, hesap günü 
uyarısı yapılıyor. Yani yolsuzluk yapanlar, sizin defterinizi Allah tutuyor. 
Yolsuzluğunuza yer yüzünde kılıf bulabilirsiniz da, Allah‟a hesap 
gününde ne kılıf bulacaksınız. Bu sure aslında bunu söylüyor. Bu özetten 
sonra suremize geçelim. 

 
[Ek bilgi; Medine'ye hicret edilince, orada da Yahudi tüccarları 

ticaret hilelerinde becerikli idiler. Ashabı kiram ticaret konularına Ġslâmî 
bir yaklaĢımla el atınca, dürüst bir ticaret baĢladı. Piyasada güven 
sağladılar. Ekonomi ve para gücü giderek onların eline geçti. Artık ayet 
ve hadislerle yapılan yeni ekonomik düzenlemelerde, hilekarların güç 
kazanmasına imkan bırakılmıĢtı. Ayetlerde söyle buyrulur:  

"Ölçüyü ve tartıyı adâletle yapın" (En'âm,152). 
"Bir Ģeyi ölçerken tam ölçün, tartarken de doğru teraziyle 

tartın" (Ġsrâ,35).  
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Cenâb-ı Hak, ölçü ve tartıda hile yapmaları sebebiyle ġuayb 
peygamberin kavmini helak et-mistir. Âhirette karĢılaĢılabilecek sıkıntı 
için de; "Yoksa onlar, büyük bir gün için diriltileceklerini sanmıyorlar 
mı?" buyrulur. 

Ebû Hureyre'den rivayet edildiğine göre; Hz. Peygamber bir gün 
pazar yerinden geçerken, elini bir zahire yığının içine sokmuĢ, alt 
kısmının ıslak olduğunu görünce sebebini sormuĢtur. Satıcının; yağan 
yağmurun ıslattığını söylemesi üzerine söyle buyurmuĢtur: "Bu ıslaklığı 
herkesin görmesi için zahirenin üzerine çıkarman gerekmez miydi? 
Hile yapan benden değildir" (Müslim, Ġman,164; Ebu Davud, Buyu,50) 
(Basâirü-lKur‟an Ali Küçük)] 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
Rahman, Rahıym olan. Özünde merhametli, fiilinde, ef‟alinde, 

davranıĢında, yaratıĢında, muamelesinde merhametli Allah adına. 
 
 
1-) Veylün lilmutaffifiyn; 
 
Vay hâline ölçü ve tartıyı tam yapmayanların! (A. Hulusi) 
 
01 - Veyl o mutaffifîne. (Elmalı) 
 
 
Veylün lilmutaffifiyn yolsuzluk yapanlara yazıklar olsun, lanet 

olsun. Vay gele onların baĢına. Kendine yontanlara, haksızlık yapanlara 
eksik ölçüp tartanlara, yamuk ölçüp tartanlara, yamuk bir bakıĢ açısıyla 
ölçüp tartanlara, yamuk bir akılla ölçüp tartanlara. Yamuk bir tasavvurla 
ölçüp tartanlara.  

 
Neden geldik buraya? Çünkü burada ki mutaffifin maddi olana 

indirgenemeyecek kadar geneldir. Yani ille de fiili ölçülebilir ve tartılabilir, 
ticarette yapılan noksanlıklara ve ticarette yapılan yolsuzluklara 
hasredilemez, tahsis edilemez. Asıl yolsuzluk insanın zihnindedir. Çünkü 
zihnindeki kilo ve zihnindeki metre bozuksa, elindeki kilo ve elinde ki 
metrenin tam olması ne iĢe yarar. Zihninde ki bozukluğu eline yansıtır. 
En azından tartarken malı terziye hızlıca atar ki oradan 20 gr. 30 gr. 
Çalayım diye. Bu aslında ki zihindeki yamukluğun ele yansımasından 
baĢka nedir ki? 
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Ama ben en zararlı, en zarar verici yontmanın, yolsuzluğun, 
haksızlığın, yanlıĢ ölçme ve tartmanın mallarda alınıp satılan emtiada 
olduğu kanaatinde değilim. Çünkü bizim Ģerefimiz, bizim değerimiz, bizim 
onurumuz, bizim haysiyetimiz, bizim paramızdan daha değerli olmalı. 
Öyle görmeliyiz. 

 
Peki ya haysiyetimizi değerlendirirken haksızlık yapanlar? Ya 

Ģerefimize yönelik haksızlık yapanlar, yanlıĢ tartanlar bizi 
değerlendirirken yanlıĢ ve eksik ölçenler. Eksik teraziyi kullananlar, 
yamuk ölçenler. Cebimizdeki parayı çalmaları mı bizi daha üzer, yoksa 
onurumuzu ve Ģerefimizi çalmaya kalkmalarımı.  

 
Demek ki Veylün lilmutaffifiyn nin kapsam alanı çok daha geniĢ, 

ticari olana indirgenemeyecek kadar geniĢ ve asıl bizce burada 
tasavvurda ki ve akılda ki yamukluğa dikkat çekiliyor. Çünkü içinde ki kilo 
ve metre 80 cm ise bir insanın eline 100 cm lik bir metre, bin gr.lık bir kilo 
verseniz de yamuk ölçer. Çünkü yamukluk içinde. Ġçindeki yamukluğu 
düzeltmeden elinde ki yamukluğu, içindeki yamukluğu düzeltmeden 
iĢindeki yamukluğu düzeltemezsiniz. Ġçindeki yamukluğu düzeltmeden 
terazisindeki yamukluğu düzeltemezsiniz. Tasavvurunda ki yamukluğu 
düzeltmeden ticaretindeki yamukluğu düzeltemezsiniz. ĠĢte bu kapsam 
içerisinde anlarsak doğru anlamıĢ oluruz. 

 
 
2-) Elleziyne izektalu 'alenNasi yestevfun; 
 
Onlar ki, insanlardan haklarını tam ölçüyle alırlar da; (A. Hulusi) 
 
02 - Ki nâs üzerinden kendilerine ölçtükleri zaman tam basarlar. 

(Elmalı) 
 
 
Elleziyne izektalu 'alenNasi yestevfun kendileri baĢkalarından 

alacaklar diyelim değil mi. „alennas Ġnsanlardan alacaklı oldukları zaman 
yestevfun isterler ki tam adalet yapsın, adilce versin, hiç noksansız 
versin hakkımızı isterler. Ġlginç bir tahlil değil mi? En hırsızını bile 
aldatılmayı arzu ederken göremezsiniz. Ama sen baĢkalarını 
aldatıyorsun? Hayır o herkesi aldatsın ama hiç kimse onu aldatmasın. 
Beni aldatsın, yar bana bir aldatıcı..! diye gezen duydunuz mu? 
Gördünüz mü? Var mı, olabilir mi öyle. En hırsızı, en soyguncusu, en 
üçkağıtçısı affedersiniz bile hayır aldanmak istemez. Hep aldatmak ister.  

 



Neden? ĠĢte fıtratın aslında Allah tarafından nakĢedildiğinin bir 
göstergesi bu. Çünkü aldatmak kötüdür. Kimse kendisine kötülük 
yapılmasını istemez. Ġnsanoğlu fıtraten onun için iyidir, iyilik ister. 
Ġnsanoğlunun fıtraten kötü olduğunu ispatlamak için kendisine kötülük 
yapılmasını insanın istemesi lazım. Böyle bir tür bulduğumuzda 
insanoğlunun özü itibarıyla kötü olduğu sonucuna varabiliriz. Yoksa 
varamayız. 

 
 
3-) Ve izâ kâlûhüm ev vezenuhüm yuhsirun; 
 
Onların (hakkını vermeye gelince) ölçtüklerinde eksiltirler! (A. 

Hulusi) 
 
03 - Onlara ölçtükleri veya tarttıkları vakit ise eksiltirler. (Elmalı) 
 
 
Ve izâ kâlûhüm ev vezenuhüm yuhsirun fakat baĢkaları için 

ölçüp tarttıkları zaman hile yaparlar. Yuhsirun; azaltırlar, eksiltirler, 
sahtekarlık yaparlar. Nalıncı keseri gibi kendilerine yontarlar. 

 
 
4-) Elâ yezunnu ülâike ennehüm meb'usûn; 
 
Bunlar kendilerinin (ölümü tatmanın akabinde) bâ's olunacaklarını 

zannetmiyor mu? (A. Hulusi) 
 
04-5 - Zannetmez mi bunlar ki büyük bir gün için ba's olunacaklar? 

(Elmalı) 
 
 
Elâ yezunnu ülâike ennehüm meb'usûn dikkat, onlar, iĢte bu 

tipler diriltilmeyeceklerini mi zannediyorlar. Yan, bir daha yeniden 
diriltilmeyecekleri zannıyla mı böyle yapıyorlar. Buradan çıkardığımız Ģey 
nedir? Aslında Ģudur Bir insan ahirete iman etmiyorsa ancak baĢkalarını 
aldatma konusunda bu kadar iĢtahlı olabilir. Yine çıkardığımız sonuç 
Ģudur; Dünyada ki ahlaksızlık, üç kâğıt, soygun, vurgun, yolsuzlukların 
tamamının zemininde ahirete görür gibi bir imanın olmaması yatıyor. 
Yani bu meseleyi kökten çözmek istiyorsa insanoğlu, ahirete görür gibi 
iman etmeyi sağlamalı.  

 
Evet, yaratan rabbimiz insanı biliyor, bildiği insanı da böyle 

bildiriyor. Ġnsan bize tefsir ediliyor. Burada tefsir edilen aslında ayet değil, 



ayetin tefsir ettiği insan. Allah‟ın yarattığı insanı, Allah kelâmıyla tefsir 
ediyor. Çünkü Elâ ya'lemu men halâk. (Mülk/14) yaratan yarattığını 
bilmez mi. ĠĢte böyle. 

 
 
5-) Liyevmin 'azıym; 
 
Aziym bir süreç için. (A. Hulusi) 
 
04-5 - Zannetmez mi bunlar ki büyük bir gün için ba's olunacaklar? 

(Elmalı) 
 
 
Liyevmin 'azıym yani tekrar diriltilmeyeceğini mi zannediyor o, bu 

tip. Öyle bir gün ki Liyevmin 'azıym dehĢetli bir günde hesaba 
çekilmeyeceğini mi zannediyor. Veya dehĢetli bir günde hesaba çekilmek 
için tekrar diriltilmeyeceği zannında mı bulunuyorlar. Evet,  

 
 
6-) Yevme yekumunNasu liRabbil'alemiyn; 
 
Rabb-ül âlemîn için insanların kıyam ettiği süreç! (A. Hulusi) 
 
06 - O gün ki nâs rabbülâlemîn için kıyam edecekler. (Elmalı) 
 
 
Yevme yekumunNasu liRabbil'alemiyn o gün insanlık, en Nas; 

insan türü, insan soyu Alemlerin rabbinin huzuruna çıkarılır. Yani Allah‟ın 
huzuruna. Hakimi Allah olan bir mahkeme düĢünün. Hakimi Allah, Ģahidi 
peygamberler ve sanığı insanoğlu. Böyle bir mahkemede delil karartmak 
ne mümkün. Böyle bir mahkeme de yalan Ģahit bulmak ne mümkün. 
Böyle bir mahkemede yalan söylemek ne mümkün. Elyevme nahtimü 
alâ efvahihim ve tükellimüna eydiyhim ve teĢhedü ercülühüm Bimâ 
kânu yeksibûn. (Yasin/65) o gün ağızlarını bantlarız bize elleri konuĢur, 
ayakları Ģahitlik yapar yaptıkları hakkında. Eliniz ayağınız sizin Ģahidiniz 
olduktan sonra siz nasıl hilafı hakikat beyanında bulunabilirsiniz ki. Elimiz 
bizi yalanlar o zaman. O zaman dilimiz bizi yalanlar. O zaman 
hücrelerimiz bizi yalanlar. Gözümüz, peki biz gözümüzü yalanlayabilecek 
miyiz? Gözüm yalan söylüyor ya rabbi, elim yalan söylüyor ya rabbi, 
ayağım yalan söylüyor ya rabbi. Bu mümkün mü? Evet, iĢte bunu 
hatırlatıyor. 

 
 



7-) Kellâ inne Kitabel füccari lefiy sicciyn; 
 
Hayır (asla)! Muhakkak ki füccar (Hak'tan sapanlar)'ın kayıtları 

elbette siccîn'dedir! (A. Hulusi) 
 
07 - Hayır hayır: çünkü fâcirlerin yazısı siccîndedir. (Elmalı) 
 
 
Kellâ Yo..! Burada dur. Artık yeter. Artık böyle yapmayın. Nalıncı 

keseri gibi kendinize yontmayın, yolsuzluk yapmayın. Hem insanlara 
tartarken, ölçerken insanların Ģeref ve haysiyetlerini, değerlerini 
kıymetlerini kıymetlendirirken, insanlar hakkında hüküm verirken. Hem 
mal melal satarken, yicaret yaparken, yani hangi konuda olursa olsun bir 
ölçme ve değerlendirme yapıyorsanız bunu adil olarak yapınız, zalimce 
yapmayın. Bu yeter artık bunu yapmayın. 

 
inne Kitabel füccari lefiy sicciyn evet, ilginç bir noktaya getirdi. 

Günah bataklığına gömülenlerin kaydı sicciyn de arĢivlenecek. inne 
Kitabel füccari lefiy sicciyn boğazına kadar günaha gömülmüĢ, füccar 
bu. Facirden daha öte bir Ģey. Fücur günah iĢlemek, facir günah iĢleyen. 
Ama füccar; günahı hayat tarzı haline getiren, yan hayatını günaha 
dönüĢtüren. ĠĢte böyle birinin sicili, böyle birinin kaydı sicciynde olacak. 
NeymiĢ sicciyn? 

 
 
8-) Ve ma edrake ma sicciyn; 
 
Siccîn'i (ne olduğunu) sana bildiren nedir? (A. Hulusi) 
 
08 – Bildin mi siccîn nedir? (Elmalı) 
 
 
Ve ma edrake ma sicciyn sen sicciyn in ne olduğunu nereden 

bileceksin. Yani dirayetle bilemezsin, Allah haber verecek sen bileceksin. 
O zaman ilahi rivayetle bil. 

 
 
9-) Kitabun merkum; 
 
Merkum (silinmesi {Ġngilizce'de; erase} sözkonusu olmayan) bir 

kayıttır! (A. Hulusi) 
 
09 - Terkıym olunmuĢ bir kitab. (Elmalı) 



 
 
Kitabun merkum o sayısal değerlerle korunmuĢ bir kayıttır. Daha 

güzel çevirecek kelimeler bulamıyorum. Kitabun merkum Kitap, kayıt. 
EĢyanın kayıt tabiatını ifade eder. Merkum; rakamlanmıĢ, sayısal 
değerlerle korunmuĢ bir kayıttır. Nasıl anlarsanız anlayın, ama bu ayeti 
anlama konusunda bu çağın insanı geçmiĢ çağların tümünün insanından 
daha Ģanslı olduğu bir gerçek, Ģimdi çok daha kolay anlayabiliriz. Sayısal 
değerlerle kayıtların yapıldığı, her türlü kaydın korunduğu, arĢivlendiği 
günümüz dünyasında bu ayeti; tarihte ki herkesten daha iyi 
anlayabilecek bir konumda olduğumuz konusunda Ģahsen bu acizin bir 
tereddüdü yok. 

 
 
10-) Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn; 
 
O süreçte (Sünnetullâh'ı) yalanlayanların vay hâline! (A. Hulusi) 
 
10 - Veyl o gün o yalan diyenlere. (Elmalı) 
 
 
Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn veyl olsun, yazıklar olsun, vay 

gele o gün yalanlayın baĢına. Yani benim sicilim tutulmaz canım, veya 
benim kaydımı bir biçimde sildiririm. Veya adamını bulurum oradaki 
kaydı temizletirim. Veya gider sahte bir temiz kâğıdı alırım, veya bir 
biçimde bir kayırıcı bulur yine de iĢi kurtarırım. Burada zaten kurtarıyoruz 
orada da birilerini buluruz, yani rüĢvet veririm (haĢa). Bir önceki surenin 
sonunu hatırlayalım. 

 
 
11-) Elleziyne yükezzibune Biyevmiddiyn; 
 
Ki onlar, Din (yapılanların otomatik sonucunun yaĢanacağı) 

süreçlerini yalanlarlar! (A. Hulusi) 
 
11 - O dîn gününü tekzip edenlere. (Elmalı) 
 
 
Elleziyne yükezzibune Biyevmiddiyn Onlar din gününü 

yalanlıyorlar, yani hesap günü. Din günü hesap günüdür, hesap gününü 
yalanlıyorlar. 

 
 



12-) Ve ma yükezzibu Bihi illâ küllü mu'tedin esiym; 
 
Onu yaĢayacağını yalnızca her haddi aĢan suçlular yalanlar! (A. 

Hulusi) 
 
12 - Ki onu ancak her bir haddini aĢkın, günaha düĢkün, tekzip 

eder. (Elmalı) 
 
 
Ve ma yükezzibu Bihi illâ küllü mu'tedin esiym ancak haddi 

aĢan günahkârlar yalanlarlar din gününü. Onlardan baĢka kimse hesap 
gününü yalanlamaz. Demek ki günaha gömülüp gidince mahkemeyi 
yalanlamaktan baĢka çıkar yolu kalmıyor. Adamın hayatı suç olmuĢ. 
DüĢünsenize böyle bir insana mahkemeyi sever misin diyorsunuz. 
Alacağınız cevap belli değil mi? Ömrü suç olmuĢ biri hiç mahkemeyi, 
hakimi, adaleti sever mi? Yani böyle bir insana adaleti istemez misin 
diyorsunuz. Ġstemez. Adalet olması halinde ömrü gider onun. Çünkü 
Adalet istemesi halinde önce kendi yakasına yapıĢır.  

 
Dolayısıyla bu tipi ele veriyor. Onun için düĢünün günaha 

gömülmüĢ bir toplumun içinde adalet gerçekleĢir mi? Kur‟an bize bunu 
söylüyor. Eğer adaletin yer yüzünde adaleti ikame etmek istiyorsanız, 
adil bir dünya kurmak istiyorsanız önce günahı engelleyin, insanı 
günahkar olmaktan çıkarın, insanın günahının önüne engeller koyun. 
Ġnsanı günahının içine gömülmekten kurtarın diyor, hala anlamıyor 
muyuz. Dinin amacı bu, peygamberlerin amacı bu, vahiylerin amacı bu. 
Yani yer yüzünde adil bir hayatı kurmamızı temin için olmazsa olmaz 
Ģartları bize sunmak ve nasıl yapacağımız konusunda bize yol 
göstermek, rehberlik yapmak. 

 
 
13-) Ġzâ tutlâ aleyhi ayatuNA kale esatıyrul'evveliyn; 
 
Ona iĢaretlerimiz bildirildiğinde: "Evvelkilerin efsaneleri" dedi! (A. 

Hulusi) 
 
13 - KarĢısında âyetlerimiz okunurken evvelkilerin esatîri dedi. 

(Elmalı) 
 
 
Ġzâ tutlâ aleyhi ayatuNA kale esatıyrul'evveliyn bu tip, kendisine 

ayetlerimiz okunduğunda der ki; eskilerin masalları, eskilerin efsaneleri 
der. Aslında Kur‟an da geldiği 9 yerde esatıyrul'evveliyn eskilerin 



masalları, efsanevi masallar. Esatıyrul; usture; efsane, eskilerin 
efsaneleri ifadesinin 9 yerde geldiği her yerde mutlaka bağlamda ahiret 
vardır. Demek ki yeniden diriliĢe bu sözü eden adamlar yeniden 
dirilmeye eskilerin masalları olarak bakıyorlar.  

 
Aslında bakıyorlardı diyebilir miyiz? Hayır. Bu günün günahkârları, 

günaha gömülüp gidenler, günahkâr bir hayatın içinden kendine pay 
çıkaranlar, onun içinde ilkeli yaĢamaya düĢman olanlar, sınırlara düĢman 
olanlar, Ġslam‟ın emirlerine düĢman olanlar, Allah‟ın dinine düĢman 
olanlar, Allah‟ın nebisine ve vahye düĢman olanlar iĢte böyle bir hayat 
istiyorlar. Böyle düĢünüyorlar. Bugünküler de aynı düĢünüyorlar. Yani 
kadıym cahiliye ile modern cahiliye arasında bir Ģey fark etmiyor. Kendi 
günahlarını serbestçe yaĢamak için yer yüzünün günaha gömülmesini 
istiyorlar. Eğer içinde yaĢadıkları toplumda sevap iĢleyenler çoğalır, 
günah iĢleyenler azalırsa rahatlıkla mel‟anet karıĢtıramayacaklarını 
düĢünüyorlar. Yumurtalarını piĢirmek için memleketi yakan tiplere 
benziyorlar. 

 
DüĢünün, sigaramı yakayım diye dünyayı tutuĢturan bir çılgını 

düĢünün. Bu ondan az bir çılgınlık değil, evet. Zaten ayet tam da o yerine 
gelmiĢ söylüyor. 

 
 
14-) Kellâ bel rane 'alâ kulûbihim ma kânu yeksibun; 
 
Hayır (asla)! Aksine yaptıklarının getirileri onların Ģuurlarını (bir pas 

gibi) örtmüĢtür. (A. Hulusi) 
 
14 - Hayır hayır: fakat onların kazançları kalplerinin üzerine pas 

bağlamıĢtır. (Elmalı) 
 
 
Kellâ Yo..! bu tipin baĢka bir izahı yok. Bu tip bu noktaya kolay 

kolay gelmez. Yani sırf ben günah iĢleyeyim diye memleketi günahkârlar 
tarafından yönetilmesini, sırf ben günah iĢleyeyim diye kanunların günah 
iĢlemeyi teĢvik etmesini, sırf ben günah iĢleyeyim diye günahın 
caddelere ve sokaklara hakim olmasını, sırf benim günahıma zeval 
gelmesin diye herkesin günahkâr olmasını isteyen bu tipin problemi 
nerede biliyor musunuz diyor Kur‟an. 

 
bel rane 'alâ kulûbihim ma kânu yeksibun onların kalpleri 

günahtan dolayı pas bağlamıĢtır. Evet, Kalplerini, kazandıkları, boydan 
boya, baĢtan baĢa pas bağlatmıĢtır, simsiyah olmuĢtur.  



 
Efendimiz sanki bu ayeti açıklama sadedinde; “her günah siyah bir 

noktadır buyururlar. Kalp ise sırça bir aynaya benzer. Günah noktası o 
aynaya düĢer, çoğaldıkça kalp kararır ve en sonunda kalp kapkara olur. 
ĠĢte buna kasvetül kalp diyor Kur‟an. Kalp kararması. Nedir bu? sonuç? 
Kalp ölümü. Bu kalbin ölümü kan pompasının ölümüne benzemez. Kan 
pompası ölürse biz dünyada ki hayatımızı kaybederiz. Ama bu kalp 
ölürse imanımızı, yani ahirette ki ebedi hayatımızı kaybederiz.  

 
ĠĢte problem burada, onun için yürekte deterjanı nedir Kur‟an bize 

onu sunuyor. Yani yüreğe dökülmüĢ günah kirlerini nasıl arındırırız. 
Allah‟tan baĢka bu sualin cevabını alacağımız bir kapı yok. ĠĢte Kur‟an 
bize bu formülü sunuyor. 

 
 
15-) Kellâ innehüm 'an Rabbihim yevmeizin lemahcubun; 
 
Hayır! Muhakkak ki onlar, o gün, elbette Rablerinden perdelidirler! 

(A. Hulusi) 
 
15 - Hayır hayır: muhakkak ki onlar o gün rablerinden hicap da 

kalacaklar. (Elmalı) 
 
 
Kellâ Yo..! hayır, burada durun, bu çok önemli bir mesele. 

innehüm 'an Rabbihim yevmeizin lemahcubun elbet onlar bir gün 
rablerinden mahrum kalacaklar, mahcup olacaklar. Yani Türkçede ki 
mahcup aslında örtülme manasına gelir. Belki mahcubiyette de bir 
oradan telmih vardır. Allah‟a karĢı mahcup olmak, ama perdelenmek, 
Allah‟tan mahrum kalmak manasına gelir kelime anlamıyla. Allah‟tan 
mahrum kalan neye sahiptir ki, Allah‟ın yok; neyin var? Allah‟ın var; neye 
muhtaçsın. Allah‟tan mahrum kaldıktan sonra bir insan neye sahip olur 
ki.  

 
DüĢünün yer yüzünde Ģöyle bir Ģey gelse Allah göstermesin; 

sevdiğimizin veya bizim baĢımıza. Tüm çocukların, eĢin, annen, baban, 
akrabayı taallukatını taĢıyan otobüs kaza yaptı ve sağ kurtulan olmadı 
haberi gelse. Yani kaybettin tüm yakınlarını. Dün; evlat, kız, oğlan, eĢ, 
anne, baba sahibi idin, bir gün sonra hiç birine sahip değilsin artık. 
Kaybettin. O anda elimize çakmak çaksalar duyar mıyız acının 
yoğunluğundan.  

 



Ahireti düĢünün; Ġnsan anne babasından kaçacak, öyle bir yer. 
MahĢeri düĢünün. Allah‟tan baĢka dost yok, herkes canı derdine 
düĢmüĢ, herkes kendi hesabını vermenin peĢinde. Peygamberler bile 
nefsiy, nefsiy diye koĢuyorlar. 

 
ĠĢte öyle bir anda Allah‟ı kaybettin. Allahuekber..! Ġnsan ne olur? 

yevmeizin lemahcubun odur iĢte. Allah‟tan mahrum kalacaklar onlar. 
 
 
16-) Sümme innehüm lesalulcahıym; 
 
Sonra, muhakkak ki onlar ateĢe gireceklerdir. (A. Hulusi) 
 
16 - Sonra onlar muhakkak Cahîme yaslanacaklar. (Elmalı) 
 
 
Sümme innehüm lesalulcahıym sonra onların gözleri fal taĢı gibi 

açılacak. Daha doğrusu gözleri fal taĢı gibi açan bir ateĢe sokulacaklar. 
Cahıym; El aynül Cahme‟; Pörtlek göze denir. gözü yuvasından fırlatan 
bir ateĢ. Nasıl bir ateĢse. Öyle bir cazibesi var ki ateĢin, öyle bir dehĢeti 
var ki, gözünüz o ateĢi görmeye dayanamıyor. Ya yuvasından geri 
kaçıyor arkaya, ya da fırlayıp gidiyor, patlıyor. Böyle bir ateĢ. 

 
 
17-) Sümme yukalu hazelleziy küntüm Bihi tükezzibun; 
 
Sonra: "ĠĢte bu, yalanladığınız Ģeydir" denilir. (A. Hulusi) 
 
17 - Sonra da denecek: iĢte bu, sizin o tekzip edip durduğunuz. 

(Elmalı) 
 
 
Sümme yukalu hazelleziy küntüm Bihi tükezzibun sonra 

kendisine iĢte denilecek; bu sizin yalanladığınız gerçektir. Yani; hani 
dünyada yalanlıyordunuz ya, yalanladığınız hakikat iĢte bu gün tecelli 
etti, tahakkuk etti. 

 
 
18-) Kellâ inne Kitabel 'ebrari lefiy 'ılliyyiyn; 
 
Hayır... Muhakkak ki Ebrâr'ın kitabı, elbette Ġlliyyîn'dedir. (A. Hulusi) 
 
18 - Hayır hayır: Çünkü ebrarın yazısı ılliyyîndedir. (Elmalı) 



 
 
Kellâ Yo..! burada bir daha durun ey insanoğlu inne Kitabel 

'ebrari lefiy 'ılliyyiyn iyilerin kaydı „ılliyyin de arĢivlenecek. Yukarıdakinin 
tersi. Kötülerin kaydı cehennemde, iyilerin kaydı „ılliyyin de arĢivlenecek. 
NeymiĢ „ılliyyin; tercüme etmiyorum, tercüme etmem doğru olmaz çünkü 
bir sonraki ayet zaten ne diye soruyor. 

 
 
19-) Ve mâ edrake ma 'ılliyyun; 
 
Ġlliyyîn (-in ne olduğunu) sana bildiren nedir? (A. Hulusi) 
 
19 – Bildin mi ılliyyîn nedir? (Elmalı) 
 
 
Ve mâ edrake ma 'ılliyyun sen „ılliyyun un ne olduğunu nereden 

bileceksin. 
 
 
20-) Kitabun merkum; 
 
Merkum (silinmesi {Ġngilizce'de; erase} sözkonusu olmayan) bir 

kayıttır! (A. Hulusi) 
 
20 - Terkıym olunmuĢ bir kitab. (Elmalı) 
 
 
Kitabun merkum aynısı, yukarıdaki 9. ayetinin aynısı yine 20. 

ayette de geldi. Sayısal değerlerle korunmuĢ bir kayıttır. Yani kötü 
kayıtlar cehennemde sayısal değerlerle, daha doğrusu bunun karĢılığı 
Ģu; Hiç kimse bu kaydı bozamayacak. Bu kaydı bozmak mümkin değil. 
Yani Ģöyle düĢünmeyin; Kayırt eskimiĢtir nasıl olsa, yani dura dura 
mutlaka bayatlamıĢtır, baĢına bir hal gelmiĢtir, 15 – 20 sene veya 300 – 
500 sene geçince artık o kötü sahneleri göstermez olur. Dolayısıyla 
ahirete de artık kaydından kurtulmuĢ olurum falan diye düĢünmeyin. 
Burada aslında zımnen bu söyleniyor. 

 
 
21-) YeĢheduhul Mukarrebun; 
 
Ona mukarrebûn (kurbiyet ehli - tecelli-i sıfat nasiplileri) Ģahit olur. 

(A. Hulusi) 



 
21 - Ki ona mukarrebîn Ģahit olurlar. (Elmalı) 
 
 
YeĢheduhul Mukarrebun onu, Allah‟a yakın olanlar izleyebilir. O 

kaydı Allah‟a yakın olanlar izleyecek. YeĢheduhu; Yani müĢahit derler TV 
izleyicisine günümüz Arapçasında. Dolayısıyla onu Allah‟a yakın olanlar 
izleyecekler. 

 
 
22-) Ġnnel Ebrare Lefiy na'ıym; 
 
Muhakkak ki Ebrâr, elbette Nimet cenneti içindedir. (A. Hulusi) 
 
22 - Haberiniz olsun ki ebrar muhakkak bir naîm içindedir. (Elmalı) 
 
 
Ġnnel Ebrare Lefiy na'ıym iyiler, sonsuz nimetler diyarında 

bulunacaklar. Ġyiler iyiliklerinin karĢılığını görecekler. Ġyiler iyiliği kum 
kadar yaptılar, Allah‟ta onlara karĢılığını Allah‟ça verecek. 

 
 
23-) 'Alel'erâiki yenzurun; 
 
Koltuklar üzerinde nazar ediyor oldukları hâlde. (A. Hulusi) 
 
23 - Erîkler üzerinde nezaret ederler. (Elmalı) 
 
 
'Alel'erâiki yenzurun cennet divanları üzerinde birbirlerine 

bakacaklar erike tekili. „erâik. Gelin karyolası demektir. Yani gelin ve 
damat karyolaları üzerinde birbirlerine bakacaklar. 

 
 
24-) Ta'rifu fiy vucûhihim nadretenna'ıym; 
 
Yüzlerinde, o nimetlerin parıltısını tanırsın. (A. Hulusi) 
 
24 - Yüzlerinde naîmîn revnakını tanırsın. (Elmalı) 
 
 
Ta'rifu fiy vucûhihim nadretenna'ıym yani cennette rabbimiz 

onları en güzel halleriyle misafir edecek demiyorum, çünkü rabbimizin 



dünyada misafiriyiz, cennette ise varis sahibiyiz. Asıl sahipliğimiz orada 
baĢlayacak. Ahirette mülkiyet var ama dünyada emanet var. Evet, 
emanet olan geri alınacak, mülkiyet olan geri alınmayacak. Bu böyle. 
Rabbim hepimizin akıbetini cennet etsin inĢaAllah. 

 
Ta'rifu fiy vucûhihim nadretenna'ıym yüzlerinde sonsuz 

mutluluğun tarifsiz parıltısını göreceksin. Sonsuz mutluluğun. fiy 
vucûhihim nadretenna'ıym sonsuz mutluluğun tarifsiz parıltısı. 

 
 
25-) Yüskavne min rahıykın mahtum; 
 
MühürlenmiĢ (korunmuĢ) hâlis bir Ģaraptan içirilirler. (A. Hulusi) 
 
25 - Onlara öyle bir rahîktan sunulur ki mahtum. (Elmalı) 
 
 
Yüskavne min rahıykın mahtum kiĢiye özel tarifsiz bir içki ikram 

edilecek. KiĢiye özel tarifsiz bir içki diyor. Yüskavne; Su zahmet çekecek 
kendini sunacak. Aslında yeĢrabune; suya ulaĢan kiĢinin suyu içmesine 
denir, yüskavne suyun, su içenin ayağına gelmesine denir. Onun için 
essükya daha farklıdır, yani Ģürpten farklıdır. ġürp; suyun ayağına gidip 
suyu içmek, üska ise su ayağınıza gelip zahmet çekmeden kendini size 
içirmesi. Nasıl olacak? Cenneti tarif ne mümkün, burada anlayamayız ki 
biz bunu. Ancak ölünce göreceğiz ĠnĢaAllah. Onun için görseydik 
ölürdük, görseydik yaĢayamazdık.  

 
Fela ta'lemü nefsün ma uhfiye lehüm min kurreti a'yün. 

(Secde/17) orada mü‟mini bekleyen göz kamaĢtırıcı nasıl sürprizlerin 
beklediğini kimse bilemez, tahayyül dahi edemez. Hani efendimiz öyle 
tefsir ediyordu ya bu ayeti: Adettü ibadüssalihıyn salih kullarım için 
cennette öyle güzel nimetler hazırladım ki mâ lâ 'aynun re'et hiçbir göz 
görmedi. Ve lâ üzünün semi‟at hiçbir kulak iĢitmedi ve lâ hatara 'alâ 
kalbi beĢerin Hiçbir beĢerin aklına öylesi gelmedi. Ne diyelim Ģimdi. 
Sözün bittiği yer. 

 
 
26-) Hıtamuhu misk* ve fiy zâlike elyetenafesilmütenasifun; 
 
Onun hitamı (sonu) misk'tir... YarıĢanlar iĢte onda yarıĢsınlar! (A. 

Hulusi) 
 
26 - Hıtamı misk, iĢte ona imrensin artık imrenenler. (Elmalı) 



 
 
Hıtamuhu misk onu içtikten sonra geriye misk kokusu 

hissedilecek. Yani onun sonu mistir ve fiy zâlike 
elyetenafesilmütenasifun iĢte bu nedenle yarıĢmak isteyenler ille de 
yarıĢacaklarsa artık bu uğurda yarıĢsınlar. Ey insanoğlu, bir Ģey uğruna 
yarıĢmak mı istiyorsun. Dünya da hep yarıĢıyorsunuz, mal yarıĢı 
yapıyorsunuz, Ģöhret yarıĢı yapıyorsunuz, para yarıĢı yapıyorsunuz, yani 
bir Ģey yarıĢtırıyorsunuz. Ġlla, evlat yarıĢtırıyorsunuz, onun evladı 
benimkinden tahsilli, benimki daha iyi olacak, onun Ģöhreti benimkinden 
Ģöyle. Eğer ille de yarıĢacaksanız size bir yarıĢ alanı göstereyim. Nedir 
o? Cenneti elde etmek için yarıĢın. Bundan daha güzel yarıĢ mı olur.  

 
Aslında rabbimiz daha ne desin münamese; nefislerin nefasette 

yarıĢması. Hasetçi kemâle düĢmandır. Münafis ise kemâle aĢıktır. Onun 
için hasetçiden farklıdır münafis. Yani münafis kemâle aĢık olduğu için 
koĢar, Hasetçi ise baĢkası sahip olmasın diye koĢar. Birincisi bedduadır 
hasetçinin hasedi, münafisin yarıĢması ise duadır. 

 
 
27-) Ve mizacuhu min tesniym; 
 
Onun karıĢımı Tesnîm'dendir. (A. Hulusi) 
 
27 - Hem mizacı Tensîmden. (Elmalı) 
 
 
Ve mizacuhu min tesniym onun katkı maddesi cennetin 

zirvesinden dolacak. Allahuekber..! Bir de katkı maddesi var. Demek ki 
sâbikuna içirilen değil bu. Katkı maddesi katılacağına göre iyilere 
verilecek. Bir de iyilikte ileri gidenler var. hani yarıĢın dedi ya? YarıĢın 
iyilikte? 

 
 
28-) 'Aynen yeĢrebu Bihel Mukarrebun; 
 
Mukarrebûn olarak kendisini içtiği bir kaynaktır! (A. Hulusi) 
 
28 - Bir çeĢme ki mukarrebîn onunla içerler. (Elmalı) 
 
 
'Aynen yeĢrebu Bihel Mukarrebun Allah‟a yakın olanların içtiği bir 

kaynaktan dolacak. 



 
Ha..! burada iki zümreden bahsediliyor aslında. Yani iki ayrı cennet 

var, iki ayrı cennetlik var. Cennetliklerden bir kısmı öyle zirvede olacaklar 
ki, onlar ondan içecekler zaten, cennetin en yükseğinde ki pınardan. 
Ama ötekilere de o pınardan katkı maddesi olarak onların içeceğine 
katılacak. Burada böyle diyor. 

 
 
29-) Ġnnelleziyne ecremu kânu minelleziyne amenû yadhakûn; 
 
Muhakkak ki o suç iĢleyenler iman edenlere gülerlerdi. (A. Hulusi) 
 
29 - Evet, o cürüm iĢleyenler iman edenlere gülüyorlardı. (Elmalı) 
 
 
Ġnnelleziyne ecremu kânu minelleziyne amenû yadhakûn ne var 

ki günah bataklığına gömülmüĢ olanlar, bir zamanlar iman edenlere 
gülerlerdi, onlarla dalga geçerlerdi. Yani; seninkine bak, karada gemi 
yapıyor derlerdi. Seninki ne kadar da Müslüman derlerdi. Sofuya bak 
derlerdi, ipten kazıktan çıkmıĢ dünyayı bu bağlayacak derlerdi. Sen mi 
kurtaracaksın anam derlerdi. Gel derlerdi bir kerecikten bir Ģeycikler 
çıkmaz derlerdi. Ve bak, bak, bak daha bizim iĢlediğimiz günahı ömründe 
hiç iĢlememiĢ diye dalga geçerlerdi ya. ĠĢte onlar ne olacak? 

 
 
30-) Ve izâ merru Bihim yeteğamezun; 
 
Onlara rastladıklarında, birbirlerine göz kırparlar, alay ederlerdi. (A. 

Hulusi) 
 
30 - Ve onlara uğradıkları zaman birbirlerine göz kırpıyorlardı. 

(Elmalı) 
 
 
Ve izâ merru Bihim yeteğamezun ve ne zaman onlara rastlasalar, 

karĢılaĢsalar kaĢ göz ederlerdi dünyada. Seninkine bak, yine sofuluk 
yapıyor, seninkine bak yine karada gemi yapıyor. Yani günah denizinde 
bir sevap adası olanı hep böyle küçümserler dalga geçerlerdi. Tıpkı Nuh 
kavminin Hz. Nuh ile geçtiği gibi. 

 
 
31-) Ve izenkalebû ilâ ehlihimunkalebû fekihiyn; 
 



Kendi ehillerine (ailelerine, yandaĢlarına) döndüklerinde, 
keyiflenmiĢ mutlu dönerlerdi. (A. Hulusi) 

 
31 - Ve evlerine döndükleri zaman zevk alarak dönüyorlardı. 

(Elmalı) 
 
 
Ve izenkalebû ilâ ehlihimunkalebû fekihiyn kafadarları arasına 

döndüklerinde de keyifle yaptıkları çirkinliği, terbiyesizliği anlatırlardı. 
Yani sevap adalarıyla dalga geçtik, sevap adalarını kirletmeye çalıĢtık 
derlerdi. 

 
 
32-) Ve izâ raevhüm kalu inne haülâi ledâllun; 
 
Onları (iman edenleri) gördüklerinde: "Muhakkak ki bunlar, elbette 

sapkınlardır" derlerdi. (A. Hulusi) 
 
32 - Ve onları gördükleri vakit ha, iĢte bunlar sapıklar diyorlardı. 

(Elmalı) 
 
 
Ve izâ raevhüm kalu inne haülâi ledâllun iman edenleri 

gördüklerinde onlar derlerdi ki; ĠĢte bunlar var ya bunlar, sapıtmıĢlar 
derlerdi. Kendileri sapık oldukları halde, kendi sapıklıklarını itiraf etmek 
yerine doğru yolda gidenleri sapık ilan ederlerdi. Kendileri doğru yola 
gelmek yerine, doğru yolda gidenleri yamuk ve yanlıĢ olarak tanıtırlardı. 
Böyle iĢlerine gelirdi. 

 
 
33-) Ve ma ursilu 'aleyhim hafizıyn; 
 
Hâlbuki onlar (iman edenler) üzerine koruyucular olarak irsâl 

olunmadılar! (A. Hulusi) 
 
33 - Halbuki üzerlerine gözcü gönderilmemiĢlerdi. (Elmalı) 
 
 
Ve ma ursilu 'aleyhim hafizıyn ne ki onlar mü‟minlerin inancına 

müfettiĢ olarak gönderilmediler. Haydi böyle tercüme edeyim. Evet, onlar 
mü‟minlerin inancının müfettiĢi olarak mı gönderildiklerini sanıyorlar 
kendilerine. Ki onların inançlarını değerlendiriyorlar. Böyle olmadıkları 



halde inanç müfettiĢliğine giriĢirlerdi. Kendileri sapık oldukları halde 
doğru yolda gidenleri sapık ilan ederek. 

 
 
34-) Felyevmelleziyne amenû minelküffari yadhakûn; 
 
Bu süreçte de iman edenler, o gerçeği reddeden o perdelilere 

gülüyorlar! (A. Hulusi) 
 
34 - ĠĢte bugün de iman edenler kâfirlere gülecekler. (Elmalı) 
 
 
Felyevmelleziyne amenû minelküffari yadhakûn artık bugün 

iman edenler, küfre gömülüp gidenlere gülecekler iĢte. Bir gün gelecek 
ahirette iman edenler de o küfre gömülüp gidenlerin orada ki acıklı ve 
komik haline, gülünç haline gülecekler. Kim gülünçmüĢ bakalım, kim kâr 
etmiĢ, kim zarar etmiĢ, kim akıllıymıĢ, kim ahmakmıĢ. Yani Allah‟a sırtını 
dönen mi, Allah‟a yüzünü dönenmi. Allah‟ın emrine teslim olan mı, 
Allah‟ın emrinden kaçan mı. KimmiĢ iĢte asıl orada kimin gülünç olduğu 
ortaya çıkacak. 

 
 
35-) 'Alel erâiki yenzurun; 
 
Koltuklar üzerinde nazar ediyor oldukları hâlde. (A. Hulusi) 
 
35 - Erîkler üzerinde nazar edecekler. (Elmalı) 
 
 
'Alel erâiki yenzurun ve onlar orada cennet divanlarında 

birbirlerine bakacaklar. Veyahutta; rablerine bakacaklar. Böyle de 
çevrilebilir. 

 
 
36-) Hel süvvibelküffaru ma kânu yef'alun; 
 
Hakikati inkâr edenler yaptıklarının sonucunu yaĢıyorlar mı iĢte 

böyle! (A. Hulusi) 
 
36 - Nasıl kâfirler ettiklerinin cezasını buldular mı? (Elmalı) 
 
 



Hel süvvibelküffaru ma kânu yef'alun evet, nasıl? ġöyle bu son 
ayeti çarpıcılığını Türkçeye yansıtacak Ģekilde çevirmek istiyorum; 
Küffar, küfre gömülüp gidenler yapa geldiklerinin sevabına nail olmuĢlar 
mı bakalım. Evet, hani dalga geçiyorlardı ya, rabbimizde ironik bir hitapla 
onlara hitap ediyor. Yaptıklarının sevabına nail olmuĢlar mı. Nasıl, bugün 
nasıllar. oradaki sevap kinayeten tabii ki ince bir orada ironi var. Yani 
onlar müminlerle dünyada nasıl dalga geçtilerse, ahirette öyle bir hale 
girecekler ki herkes onlarla dalga geçecek. 

 
Rabbim dünyada da ahirette de halimizi iyi hal etsin. Rabbim dalga 

geçilecek bir halle huzuruna çıkarmasın. Rabbim cennete layık bir ömür 
yaĢatsın, cennetini buldursun, ebediyen yüzümüzü güldürsün inĢaAllah. 

 
 
Ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbil alemiyn 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. ĠNġĠKAK SURESĠ (01-25) (189-A) 
 

"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
El Hamdu Lillahi Rabbil'Alemiyn Vesselatü Vesselâmü alâ 

Resulüna Muhammedin ve alâ alihi ve ashabihi ve etba‟ıhi ecmaiyn. 
 
RabbiĢrah liy sadriy;  
 
Ve yessirliy emriy;  
 
Vahlül ukdeten min lisaniy; 
 
Yefkahu kavliy; (Tâhâ 25-26-27-28) 
 
Rabbim, göğsüme geniĢlik ver, kolaylaĢtır iĢimi, düğümü çöz 

dilimden, ki anlasınlar beni. Amin, amin, amin..! 
 
Değerli Kur‟an dostları bugün Kur‟an ın 114 burcundan bir burcuna, 

hatta inĢaAllah zamanımız elverirse 1.5 saatlik ders müddetimiz 
içerisinde 3 burcuna birden tırmanmaya çalıĢacağız. O burcun 
güzelliklerini, gizemlerini, odalarını, her biri bir mücevher dolu olan o 
muhteĢem odalarını dolaĢacağız inĢaAllah. 

 
Bugün dersimize ĠnĢikak suresiyle baĢlıyoruz. ĠnĢikak suresi adını 

bir çok sure gibi ilk ayetinden alıyor. ĠzesSemâunĢakkat yarılma, 
parçalanma, param parça oluĢ anlamına geliyor. Dikkat ettiniz mi 
bilmiyorum bir önceki derste, Tekviyr suresinin giriĢinde olacak yanlıĢ 
hatırlamıyorsam, iĢlediğim kıyamet, son saat, yani kevn ve fesat, oluĢ ve 
bozuluĢla ilgili tüm ayetlerin ve surelerin üslubuna dair bir takım Kur‟anî 
kurallar serdetmiĢtim.  

 
O kurallar içerisinde Kur‟an ın üslubuna dair, üslub-ul Kur‟an a dair 

o maddeler içerisinde bir tanesi de oluĢ ve bozuluĢla ilgili, son saat ve 
kıyametle ilgili tüm pasajların, ayetlerin, surelerin içerisinde ki lafızların 
ya meçhul kipiyle, yani faili olmayan bir kiple. Ya da mutavaat kipiyle 
kullanıldığını söylemiĢtik. Kur‟an ın üslubu bu, genel bir üslup. Ki Kur‟an 
baĢtan sona bir üslup manzumesi, bir kurallar bütünü, belağatın Ģahikası.  
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Onun için Kur‟an ın içerisinde bir örgü var. MuhteĢem bir örgü. Bir 
dantel gibi ilmek ilmek dokunmuĢ adeta. Biz bu örgüyü fark etmeden, 
keĢfetmeden Kur‟an ın manalarının kalbine giremeyiz. Manalarının 
kalbine girmemiz için bu dantelin bütün içerisinde ki parçaların yerlerini 
bulmamız ve parçayı bütüne bağlayan bir takım üslup özelliklerini 
keĢfetmemiz lazım. 

 
ĠĢte onlardan biri de son saat ve kıyametle ilgili tüm ayetlerin dahil 

olduğu bir üslup. Bu üslubun özelliklerinden biri fail yok. Ya meçhul kip 
geliyor, ya mutavaat. Meçhul kip belli. Faili söylenmeyen, hatta failinde 
mefulü olan, mefulünde faili olan. Faili mefulünün içine gizlenmiĢ, fiilin 
içine gizlenmiĢ olan kip. Bir de mutavaat kipi var ki, mutavaat kipi de 
aynı. Faili söylenmiyor. Fakat mutavaad kipini meçhul kipten ayıran 
Ģudur; Mutavaad kipinde etkiye tepki vardır. Etki eden bir Ģey ve ona 
karĢılık bir tepki. Hani klasik Arapça öğrenimi görürken talebeler Ģu 
cümleyi bir model cümle olarak okurlar.  

 
Kesertüv vücace men kesera zalikez zücacü. Bu mutavaat kipinin 

cümle içinde nasıl bir anlam kazandığını gösterme babından bir örnektir. 
Ben camı kırdım, cam da kırılmaklığı kabul etti. Yani bir etki vardır, etkiye 
de bir tepki vardır dolayısıyla mutavaad kipinde de etki eden 
söylenmemiĢtir. Ama tepki dile getirilmiĢtir.  

 
Bunun birkaç sebebi olabilir. Klasik tefsirimizde zikredilen sebep; 

faili o kadar belli ki, yani gökleri, göğü, uzayı parçalayacak olan Allah‟tan 
baĢka kimdir ki. Dolayısıyla fail bu kadar belli iken faili söylemeye gerek 
yoktur diye söylemiĢler, tespitte bulunmuĢlar. Fakat bu tespit çok ikna 
edici değil, çünkü faili çok çok daha belli olan öyle fiiller var ki onlarda fail 
zikredilmiĢ. (Allahu)? halkus Semâvati vel Ard . (ġûra/29)Allah göklerin 
ve yerin yaratıcısıdır gibi. Mesela; Halâkahu; O yarattı. O, onu yarattı. 
Dolayısıyla  orada, O Allah yarattı fail burada gizli de olsa ortada, fail var, 
hüve.  

 
Yine nezzelel Kitabe.. („Araf/196) Allah kitabı indirdi. Kitabı 

indirenin Allah olduğu besbelli, Allah‟tan baĢkası zaten indirmezdi. 
Nüzzile gelmek yerine nezzele geldi? Yani bu açıklayıcı değil. Peki nasıl 
açıklayabiliriz? Daha önce de ilgili yerde açıklandığı gibi biz Ģöyle 
açıklamayı daha uygun buluyoruz. Son saat, kevn ve fesat, oluĢ ve 
bozuluĢ anında eĢyanın, göklerin yerin, ayın, güneĢin dürülüĢü, iflas 
ediĢi. Ya da geri kâinatın alınıĢı. BaĢlangıçta olduğu gibi bir açılıĢ ve 
ondan sonra dürülüĢü bir yasaya bağlı olarak gerçekleĢecek. Bu yasa 
Allah‟ın; eĢyanın içine yaratılıĢtan koyduğu, yazdığı bir yazgı, bir yasa. 
Yani bir takdir, Allah‟ın takdiri bu. Onun için bir fail gerekmeyecek. 



Veyahut ta sonradan bir müdahaleye gerek duymayacak. EĢya zaten 
baĢtan kendi içine konulmuĢ yasalar çerçevesinde oluĢ ve bozuluĢ 
sürecine girecek. 

 
Ama burada mutavaat kiplerinin Ģöyle bir sonucu da olabilir. Yani 

etkiye tepki demiĢtik. Yerlerin ve göklerin bozuluĢunda insanoğlunun 
eylemleri, günahları, sevapları, amelleri, fıskı, küfrü, Ģirki, fücuru, 
sapması, isyanı, zulmü, tuğyanı sebep olacak. Bu sebeplerle yer yüzü 
tepki verecek. Bu etkiye insanoğlunun etkisine tepki verecek. Veya 
insanoğlunun çevreyi kötü kullanmasına, tabiatı tepe tepe kullanmasına, 
Allah‟ın kendisini misafir ettiği misafirhaneyi berbat etmesine tepki 
verecek ve bu tepki sonucunda zincir kırılacak, Allah‟ın koyduğu bozuluĢ 
yasası böylece yasa gereği harekete geçecek Ģeklinde anlayabiliriz. 

 
Suremiz Mekki bir sure. 6, 13, 14 ve 20 ile 24. ayeti kerimeleri 

Mü‟minlerin acı çektiği bir zamanda indiğini gösteriyor suremiz. 
Gerçekten de mü‟minler acı çekerken kafirler safa sürüyor. Bu zikrettiğim 
ayeti kerimelerde bu ima var. Bu da muhtemelen vahyin ilk yıllarına, yani 
ilk yılları dedimse öyle hemen ilk yılları değil boykotun ilk yıllarına tesadüf 
ediyor ki 7. veya 8. yılı diyebiliriz nübüvvetin, peygamberliğin 7. veya 8. 
yılında ĠnĢikak suresi inmiĢtir diyebiliriz. 

 
Surenin konusu bu kâinatın bir de ötesi var, bu hayatın bir de ötesi 

var. Yani dünyanın bir de ruhu var; Ahiret. Hayatın bir de ruhu var. 
Dolayısıyla eğer ahiret siz bir dünya tasavvur ederseniz ruhsuz bir hayat 
tasavvur ediyorsunuz demektir. Hesap günü ilahi adalet surede 
iĢlenmekte. Yani yolların sonu Allah‟a çıkar. Ey insan Allah‟tan kaçma, 
mümkin değil. Ġster istemez rabbine doğru yol alacaksın. Ne yaparsan 
yap sen ey insanoğlu hidayet yolunda ilerlemesen dahi, batıl ve dalalet 
yolunda ilerlesen dahi, ne yaparsan yap hayatın yolunda son sürat 
ilerlerken yolların sonu Allah‟a çıkar. Rabbine doğru yol alacaksın, 
sonunda O‟na kavuĢacaksın diyor bu surenin içinden berceste ayet. 
Dolayısıyla bu sure bize ey insan alâ külli hal öleceksin ve rabbinin 
huzuruna çıkıp hesap vereceksin diyen bir sure. Bu girizgâhtan sonra 
suremizi tefsire geçebiliriz. 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
Rahman, rahiym olan Allah adına. Özünde merhametli, iĢinde 

merhametli Allah adına. Kâinatı rahmetiyle kuĢatan ve tüm varlığa, 
Rahman ismiyle rahmetini tecelli ettiren ama çok özel olarak kendisine 
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iman eden, güvenen ve imanında sebat edenlere de ayrıca rahıym 
ismiyle tecelli edecek olan Allah adına. 

 
 
1-) ĠzesSemâunĢakkat; 
 
Semâ yarıldığında, (A.Hulusi) 
 
01 - Semâ inĢikak ettiği, (Elmalı) 
 
 
ĠzesSemâunĢakkat Gök, es Sema çoğul değil de tekil geldiği için 

bütün bir uzayı ifade etse gerektir. Bütün bir uzay, bütün bir gök, göklerin 
tamamı Ģerha Ģerha yarıldığı zaman. ĠnĢakkat; infial babındandı, 
mutavaat için olduğunu ve mutavaatında hikmetinin ne olduğunu 
girizgâhta söylemeye çalıĢmıĢtım. Yani faili mefuldür mutavaatın. 

 
Burada bozuluĢ ifade ediliyor. Yani son saat, yani fesat. Kevn ve 

fesat. Kaos değil, kaos yok. BozuluĢta kaos yok, yapılıĢta zaten kaos 
yok. YıkılıĢta bile kaos yok. Çünkü yıkılıĢta Allah‟ın yasalarına göre 
gerçekleĢiyor. Kainatta kaos yok. Kaos iradeli varlık olan insanın içinde, 
insanın iç dünyasında. Allah‟ın yarattığı kainatta yıkılırken de yapılırken 
de kaos olmaz, yok. Peki ne var? bozuluĢ aleminin tasviri var burada.  

 
BozuluĢ Kur‟an da 3 ayrı süreçte ifade ediliyor. Ġnfitar suresi ile 

ĠnĢikak suresi ile, bir de enbiya/104. ayetiyle. Yani kavramsal olarak 
Ġnfitar, ĠnĢikak, tayy. BaĢı Ġnfitar, baĢlangıç, yarılıĢ, açılıĢ. Ortası ĠnĢikak. 
BozuluĢ. Sonu tayy; dürülüĢ. 

 
Yevme natvis Semae ketayyis sicilli lilkütüb. (Enbiya/104)  O 

gün uzayı bir kitabın rulo sayfası gibi rulo yapılan çok katlı sayfalar gibi o 
gün uzayı böyle spiral bir dürüĢle düreriz. Samanyolunun geriden 
çekilmiĢ görüntüsü aklımıza gelsin nasıl bir dürülüĢ dersek eğer. Böyle 
çok katlı bir ruloyu dürer gibi öyle düreriz. kema bede'na evvele halkın 
nu'ıydüh. Tıpkı yoktan yarattığımız gibi onu tekrar vardan yaratırız. Veya 
tekrar yaratırız, iade ederiz. va'den aleynabu bizim üzerimize bir 
vaaddir. Evet, inna künna faıliyn. (Enbiya/104)biz, evet biz vaadimizi 
yaparız, söyledik mi yaparız. Çünkü Allah yapmayacağını söylemez. 
Allah‟ın yapamayacağı bir Ģey yoktur ki. Bu ayetler, bu sureler arasında 
bir bağlantı var. Devam ediyoruz; 

 
 
2-) Ve ezinet liRabbiha ve hukkat; 
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Rabbini dinleyip boyun eğdiğinde -ki Hak budur! (A.Hulusi) 
 
02 - Ve rabbini dinleyip haklandığı vakit, (Elmalı) 
 
 
Ve ezinet liRabbiha ve hukkat Burada da yine meçhul kullanılmıĢ; 

hukkat gelmiĢ. Yani orada ki “vav” ı vavı tefsiriyye vurgusuyla okuyalım; 
Yani rabbine kulak verdiğinde ve sonuç alındığında. Ve ezinet liRabbiha 
ve hukkat rabbine kulak verdiğinde ve sonuç alındığında. Rabbine kulak 
verecek, rabbinin emrine kulak verecek, rabbinin kanununa, yasasına 
kulak verecek ve sonuç tahakkuk edecek. Hukkat; tahakkuk ettiğinde, 
veya haklandığında. Kadim Türkçede de kullanıldığı gibi haklandığında. 
ĠĢte rabbinin emrinden kaçması mümkin olmayacak. 

 
 
3-) Ve izel'Ardu müddet; 
 
Arz uzatılıp yayıldığında, (A.Hulusi) 
 
03 - Ve Arz meddedildiği, (Elmalı) 
 
 
Ve izel'Ardu müddet devam ediyor; yine yer yüzü uzatıldığında, 

dümdüz edildiğinde, uçsuz bucaksız bir düzlük haline getirildiğinde Ve 
izel'Ardu müddet sanki burada yer yüzü büyük mahkeme için tüm, 
yekpare bir mahkeme salonu haline getirildiğinde der gibi, getirileceği 
zaman der gibi. 

 
 
4-) Ve elkat ma fiyha ve tehallet; 
 
Ġçinde olan Ģeyleri attığında ve boĢaldığında, (A.Hulusi) 
 
04 - ve içindekini atıp boĢaldığı, (Elmalı) 
 
 
Ve elkat ma fiyha ve tehallet içinde ki her Ģeyi atarak, ve tehallet; 

boĢaldığında. Yer yüzü içinde ki her Ģeyi atarak boĢaldığında. Ne diyor 
bize? Naçizane aklıma hemen yer yüzünün içindeki madenler, gazlar, 
cevherler, petrol, kömür ve daha ne varsa hepsi çıkarılıp adeta yer yüzü 
iĢlevini tamamladığında, doğal ömrünü tamamladığında insana 



vereceğini verip, vereceği baĢka bir Ģey kalmadığında der gibi. Böyle bir 
imayı seziyorum içinin boĢalmasından.  

 
Veyahut ta yer yüzünün içerisinde kabirlere gömülmüĢ olanlar 

tekrar iade edildiklerinde. Veyahut ta yer yüzü muhteĢem bir kamera, alt 
kamera, ay üst kamera, güneĢ üst kamera. GüneĢ gündüzün kamerası. 
Ay gecenin kamerası, yer yüzü ise alt kamera. Tabir caizse insanoğlunun 
ayağının altından çeken bir kamera. Bu kamera kaydettiklerini 
sunduğunda Ģeklinde de anlaĢılabilir. Yani gizlisi saklısı yer yüzünün 
kalmadığında. Hiçbir gizlisi saklısı kalmadığında. 

 
 
5-) Ve ezinet liRabbiha ve hukkat; 
 
Kendisine hak üzere Rabbini dinleyip boyun eğdiğinde! (A.Hulusi) 
 
05 - Ve rabbini dinleyip haklandığı vakit, (Elmalı) 
 
 
Ve ezinet liRabbiha ve hukkat tekrar geldi 2. ayeti kerime, 5. ayeti 

kerimede de tekrarlandı diyeceğim ama tekrarlandı diyemiyorum, çünkü 
bu ayetler hemen bir öncesine raci olarak anlaĢılır, onun için de Kur‟an 
da mutlak tekrar yoktur. Mutlaka tekrar gibi gördüğümüz cümleler bir 
öncesine atfen, ona vurguyla anlaĢılır. 

 
Yine burada ki emirle bir önceki kulak veriĢ ayrıdır. Bir öncesinde 

ĠnĢikak‟a kulak verdi, burada ise Ve elkat ma fiyha ve tehallet e (4) 
kulak verdi. Yani yine rabbine kulak verdiğinde ve sonuç alındığında, 
sonuç tahakkuk ettiğinde veya haklandığında. Ne olacak? Cevabı geldi; 
Yani bütün bunların toplamından sonra iĢte söylenen asıl söz Ģu; 

 
[Ek bilgi; “1 -Gök, yarılıp-parçalandığı,” Kıyamet‟te atmosfer, 

diğer yıldızlarla çarpıĢma ve yer çekimi etkisiyle oradaki gazlar emiliyor. 
Emildiğinde gördüğümüz bu mavi, gökyüzü mavi kubbe açılıyor siyahlık 
görülüyor. Yani normalde dıĢarısı siyah yani uzay siyah, koyuluk hakim 
yani gece gibi. Açıldığında böyle bakacaklar ki mavilik delinmiĢ, uzay 
görülüyor, siyahlık görülüyor. Bu çok harika bir durumdur. Yani hiç 
insanların alıĢmadığı bir Ģeydir. Mavi gök kubbenin delinmesi ve büyük 
bir deliğin açılıp, büyük bir boĢluk meydana gelip, uzayın ve yıldızların 
görünmesi, gündüz gözüyle inĢaAllah.  

“2 - Ve 'kendi yaratılıĢına uygun' Rabbine boyun eğdiği 
zaman;” “hepsi Allah‟ın emrindedir” diyor Cenab-ı Allah. Yani ne zaman 



yarılacak gök, ne kadar yarılacak nereden baĢlayacak, çapı ne kadar 
olacak hepsi bellidir.  

“3 -Yer, düzlendiği,” yer Ģu an gökyüzü açıldığında yerde de bir 
yapı değiĢikliği oluyor, normalde dağlardan oluĢur değil mi dağlar, 
tümsekler var, yedi tepe var, “dünya bir titremeye tutulacak” diyor Cenab-
ı Allah, deprem etkisiyle dağlar böyle eriyen kum yığını gibi olacaklar 
yani gittikçe sallandıkça dağlar eriyor eriyor böyle bir toz Ģekerden böyle 
bir konik bir tepe düĢünelim, onu alttan sallasa insanlar o yavaĢ yavaĢ 
yavaĢ yavaĢ yayılır ve dümdüz hale gelir, gittikçe düzleĢir. Onun gibi 
“bütün yeryüzü düzleĢecek” diyor Cenab-ı Allah.  Yani o depremin 
Ģiddetinden. 

“4 -Ve içinde olanları dıĢa atıp boĢaldığı,” Ġçinde olanlar nedir? 
Magma. Yer kabuğu parçalandığı için, diğer çarpıĢan yıldızların da çekim 
gücüyle o karmaĢa da, çünkü dünya yörüngesinde çıkıyor, diğer 
yıldızlara yakın geliyor, içindeki magma boĢalıyor parçalanmanın 
etkisiyle. Ama tabi Ģiddetli bir boĢalma, hatta ayette: “Denizlerin 
yandığını görürsün” (Tekviyr/6) diyor. Denizden magma fıĢkırıyor ve 
denizden alevler fıĢkırıyor, deniz yanıyor yani.  

“5 -Ve kendi yaratılıĢına uygun Rabbine boyun eğdiği zaman.” 
“Tam Allah‟ın istediği gibi olur” diyor. Yani insanlar zannediyor ki öyle bir 
Kıyamet anında, madde baĢıboĢtur, baĢıboĢ parçalanır, baĢıboĢ 
yırtılmalar olur, baĢıboĢ patlamalar olur, bütün patlamalar, sökülmeler, 
dağılmalar hepsi Allah‟ın kontrolündedir. Yani her bir atom nereye 
gideceğini biliyor. Bakın atomun yapısına kadar. Yani magma 
patladığında bir atom mesela nereye gidecek, tek tek parça, magma 
nereye kadar akacak, nasıl parçalanacak, hepsi 'kendi yaratılıĢına 
uygun olarak Rabbine boyun eğer” diyor Allah. (Harun Yahya)] 

 
 
6-) Ya eyyühel'Ġnsanu inneke kadihun ila Rabbike kedhan 

femülakıyh; 
 
Ey insan! Muhakkak ki sen, Rabbine (doğru) çalıĢıp 

çabalamaktasın! Sonunda O'na kavuĢacaksın! (A.Hulusi) 
 
06 - Ey o insan! Sen cidden rabbine doğru çabalar da çabalar 

nihâyet ona mülâkî olursun. (Elmalı) 
 
 
Ya eyyühel'Ġnsan rabbimi insan yöneldi ve Kur‟an doğrudan 

insana hitap ederek, doğrudan insana nida ederek Ey insan soyu, ey 
insanlık ailesi Eyyuha kalıbının açılımının ailenin tamamını ifade ettiği 
bilindiği ve hatırlandığında tam karĢılığı bu olur. Ey insanlık ailesi inneke 
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kadihun ila Rabbike kedhan femülakıyh hayat yolunda son sürat 
yeldirdikçe, koĢtukça, ilerledikçe (ister istemez) O‟nun yani rabbinin 
huzuruna doğru ilerliyor, sonunda rabbinin huzuruna doğru çıkıyorsun. 
Yani,? Yanisi açık aslında. Ey insan Allah‟tan kaçamazsın. Ġstersen 
kaçmaya çalıĢ, kaçtığın yerde de rabbin seni yakalar. Yani kaçtığın her 
yerde de rabbine çıkar yol. Ama enselenirsin. Rabbine doğru varanla 
rabbinden kaçanın hali belli olur. Rabbine doğru varanlar karĢılanırlar, 
rabbinden kaçmaya çalıĢanlar enselenirler. 

 
Ayette kedhan geçmiĢ. Aslında kesben diye tefsir ediliyor, yani 

kazanç. Kisb, kesb. Kazan. Fakat ikisi arasında fark var. Kedhan; illet, 
kesben; sonucu ifade eder. Yine kedhan; sahibini aĢırı yoran gayret, 
kazanç, Kesben ise kar, zarar olarak dönen, sahibi yorulmuĢ yorulmamıĢ 
fark etmez, bir biçimde sonuçta kâr veya zarar olarak dönen kazançtır. 
Onun için burada  kedhan ın özellikle vurgusu çok yoran.  

 
Hayat insanı yorar. Hayatın tabiatı bu. Hayat insanı yorar. Zaten 

imtihan olması da bu değil mi. yormasaydı cenneti özler miydi insan. 
Cenneti dünyada kurmaya çalıĢmak onun için abesle iĢtigaldir. Bu dünya 
hiçbir zaman cennet olmayacak. Cenneti dünyaya taĢımak isteyenler, 
ahirette cennette yaĢamak istemeyenler olacak. Dolayısıyla cennet 
orada. Cenneti hak etmek için bu dünyayı bir tarla, bir mezra olarak 
kullanın. Hasat orada, hasat burada değil. Onun için kedhan; Yani çalıĢıp 
didinip çabalasan, ne yaparsan yapsan da Allah‟tan kaçamazsın.  

 
Bu hayat zaten yorar. Ama gel yorulduğun yanına kalmasın, 

yorulduğunun karĢılığını fazlasıyla al ey insan. Akıllı ol, Allah‟ta alacağın 
olsun ey insan yoksa güvenmiyor musun Allah‟a. Gel akıllı ol. Bu hayatı 
amaçsız ve anlamsız yaĢayanlar da yaĢıyorlar, anlamlı ve dolu 
yaĢayanlar da yaĢıyorlar. Herkes acı çekiyor. Ama bazılarının acısı hiçbir 
iĢe yaramıyor, bazılarının acısı ise ebedi saadete sebep oluyor. Sen ey 
insan, nasıl olsa yorulup didineceksin. Gel bu yorgunluğunu Allah için 
yap, Allah için yorul da ücretin cennet, ücretin rıza olsun der gibi. 

 
 
7-) Feemma men ûtiye Kitabehu Biyemiynih; 
 
Kimin ki, sağından oluĢmuĢ bilgileri verilir ise, (A.Hulusi) 
 
07 -  O vakit kitabı sağ eline verilen, (Elmalı) 
 
 



Feemma men ûtiye Kitabehu Biyemiynih fakat kitabı sağ elinden 
verilenlere gelince. Kitabı sağ elinden verilmek aslında kurtulmak 
anlamına geliyor. Ebedi saadete nail olmak anlamına geliyor. Yani 
karnesi ve sicilini geçer notla alanlar, haydi sınıf geçtin. Haydi ey 
insanoğlu hayat isimli imtihan da, dünya isimli imtihan mahallinde 
yaptıklarınla Ģimdi Allah sana geçer not verdi ve karneni de geçer Ģekilde 
verdi. 

 
Tabii iyi de geçmektir, pek iyi de geçmektir, yıldızlı pekiyi de 

geçmektir, takdir de geçmektir, teĢekkür de geçmektir. Allah‟tan takdir 
almakla, haydi ortalamayla geçtin demek arasında fark olmasın mı. 
Cennete sürünerek gidenlerle, koĢarak, hatta uçarak gidenler arasında 
fark olmasın mı.  

 
Feashabül meymeneti mâ ashabül meymeneh. (Vakıa/8) diyor 

onlara yürüyerek veya biraz da sürünerek gidenlere. Ama uçarak 
gidenlere ise; 

 
Ves sabikunes sabikun. (Vakıa/10) diyor Kur‟an. sabıklar, öne 

geçenler. 
 
Ülâikel mukarrebun. (Vakıa/11) iĢte onlar Allah‟a en yakın 

olanlardır. Tabii ki iyiler de kendi arasında tasnife tabi tutulacak. 
 
 
8-) Fesevfe yuhasebu hısaben yesiyra; 
 
(O), kolay bir hesap ile hesaba çekilecek, (A.Hulusi) 
 
08 - Kolay bir hesap ile muhasebe olunur, (Elmalı) 
 
 
Fesevfe yuhasebu hısaben yesiyra iĢte onlar karnesi, sicili 

sağından verilenler, geçer not alanlar; onun hesabı pek kolay görülecek.  
 
Hısaben yesiyra ne demek? Hesabın kolay görülmesi ne demek. 

Kur‟an dan isterseniz bakalım Ģöyle manasına, oradan arayalım; 
 
1 – ġu manaya gelebilir. Ki Nur/28 (38 0lacak)ve Ahkaf/16 ayetleri 

yol gösterir bize. Liyecziyehümullâhu ahsene ma amilu. (Nur/38) Allah 
onları yaptıklarının en güzeli ile ödüllendirecek. Bu manaya gelebilir. 
Yani yapmıĢız. Mesela insanlara iyilik yapmıĢız. Ġyiliklerimiz tasnif 
edilecek. Altın iyilikler, gümüĢ iyilikler, bakır iyilikler, pirinç iyilikler, demir 



iyilikler, hatta belki, de elmas iyilikler ve dahası. Yakut, zümrüt iyilikler. 
Eğer iyiliklerimizin içinde bir zümrüt iyilik varsa demir iyiliklerimiz de onun 
içine alınacak. 

 
Namazlar; BakılmıĢ namazların bir çoğu teneke namaz. Çünkü 

içerisinde namazdan baĢka her Ģey var. Allah‟ın huzuruna eti kemiği 
bırakmıĢ, aklıyla zikriyle, fikriyle gitmiĢ baĢka yerlerde baĢka iĢler 
yapıyor. Bunlar teneke namazlar. Kalıbına kıldırmıĢ, kalbine kıldırmamıĢ. 
Ama bir yerde, bir tane oradan içinden, namaz dosyasının içinde ıpıl ıpıl 
ıpılayan, böyle parıl parıl parıldayan bir namaz gözüküyor. Altın namaz.  

 
Kulumun o namazını çıkarın oradan, diğerlerini de onun hesabına 

altına yazın. ĠĢte Liyecziyehümullâhu ahsene ma amilu. (Nur/38)Evet, 
Allah‟ın en güzeli ile ödüllendirmesi. Yaptıklarının en güzeliyle  
ödüllendirmesi. Liyecziyehümullâhu ahsene ma amilu. 

 
2 - Yine ikinci bir Ģekilde Ģöyle anlayabiliriz leükeffirenne anhüm 

seyyiatihim onların günahlarının kökünü kazıyacağım. leükeffirenne 
anhüm seyyiatihimve leüdhılennehüm cennatin tecriy min tahtihel 
enhar.(A. Ġmran/195) ayetinde olduğu gibi. Onların günahlarının kökünü 
kazıyacak veya üstünü örteceğim ve onları tabanından ırmaklar çağlayan 
cennetlere sokacağım. Bu da olabilir en güzeliyle ödüllendirilmek, yani 
hisaben yesiyra, kolay hesap nasıl olur veya ne anlamalıyız sualinin 2. 
cevabı da bu olabilir. 

 
3 – Yine 3. bir ihtimal Men cae Bil haseneti felehu aĢru 

emsaliha. (En‟am/150) kim bir güzellikle gelirse, çünkü burada eyleme 
değil eylemin sahibine dikkat vardır, insandır önemli olan. Önce insandır. 
Onun için insanı merkeze alır, Arap dilinin özelliği budur. Batı dillerinde 
kiĢinin getirdiğine yoğunlaĢır cümle. Arap dilinde ise getirene yoğunlaĢır. 
Getirdiğinden çok getirene yoğunlaĢır. Onun için burada olduğu gibi Men 
cae Bil haseneti kim bir güzellik ile gelirse felehu aĢru emsaliha ona 
10 katı vardır. Onun on katı. Bu da hısaben yesiyra nın açıklaması 
olabilir. Yani kolay hesap. 

 
Peygamberimiz sık sık Ģöyle dua ederdi Allahümme hasipniy 

hısaben yesiyla. Allah‟ım hesabımı kolay gördür. [(Orjinali)Allahumme 
a'tınî kitabî bi yemînî ve hâsibnî hisâben yesîrâ)] Allah‟ım hesabını 
kolay görenlerden kıl beni diye sık sık dua ederdi. 

 
Rad/18. ayetinde Allah‟a icabet etme manasında da alabiliriz bunu. 

Yani Allah davet ediyor, Allah‟ın davetine icabet edenler hesabını kolay 



verecek olanlar diyebiliriz. ĠĢte bütün bu kapsamda anlaĢılabilir Fesevfe 
yuhasebu hısaben yesiyra. 

 
[Ek bilgi; Ġbadet hakkında" adı verilen bütün çalıĢmaların, 

tamamıyla, beynin biyoelektrik ve biyoĢimik yapısıyla ilgili olduğundan 
söz etmiĢtik. 

Ġbadetlerin bir kısmı, bilindiği üzere, bedenin ihtiyaç duyduğu 
biyoelektrik enerjiyi temine dönük olarak yapılmaktadır. Bu enerji beyin 
tarafından değerlendirilerek, dalga bedene; ilim ve güç olarak yüklenir. 
ĠĢte bu sebeple de, beyin durup, devre dıĢı kaldıktan sonra, yani "ölüm 
tadıldıktan" sonra, artık ölüm ötesi yaĢamda ibadetler kalmaz!.. ĠĢte bu 
yüzden ölüm ötesinde Ģeriatın teklifleri geçerliliğini yitirir!.. Zira, zâhirle 
ilgili bütün bu teklifler, hep beynin biyoelektrik ve biyoĢimik yapısıyla ilgili 
olarak düzenlenmiĢtir!... 

 
Dünya'da "ibadet" adı verilen (hakikatleri olan Allâh'a ait özelliklerin 

kendilerinde açığa çıkması) çalıĢmalara gereken önemi vermiĢ olanlar; 
bu çalıĢmalar sonucu edindikleri NÛR ile, enerji ile, kendilerini 
cehennemin ve içinde yaĢamakta olan canlılarının ortamından kurtarıp, 
cennet boyutuna geçiĢ yapacaklardır. Sahip oldukları NÛR oranının 
getirdiği hız nispetinde.  

Cehennemden kaçıĢ; Ruh bedenlerin cehennem ortamında terk 
edilmesi ve NÛR bedenle yeni bir boyuta geçilmesi suretinde olacaktır! 
Nasıl madde beden, Dünya'da bırakılıp, ruh bedenle kabir âlemi ve 
cehennem boyutuna geçildiyse; ruh beden de cehennem boyutunda terk 
edilerek, NÛR bedenle cennet boyutuna geçilecektir!(A. Hulusi-Cennet)]  

 
 
9-) Ve yenkalibu ila ehlihi mesrura; 
 
Ve mutlu olarak cennet ehlinin yapısına dönüĢür! (A.Hulusi) 
 
09 - Ve mesrur olarak ehline gider, (Elmalı) 
 
 
Ve yenkalibu ila ehlihi mesrura ve o yandaĢları, taraftarları, 

cemaati arasına, ki en güzel karĢılığı bu bağlamlarda cemaattir, o kendi 
cemaati arasına sevinç içinde Ģem Ģakrak bir biçimde dönecektir. 

 
 
10-) Ve emma men ûtiye Kitabehu verae zahrih; 
 
Kitabı arka tarafından verilen kimseye gelince, (A.Hulusi) 

http://www.ahmedhulusi.org/yazi/ibadet-kisinin-kendisi-icindir.htm
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/#ibadethakkinda
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/cennet.htm


 
10 - Ve amma kitabı «arkasında» verilen, (Elmalı) 
 
 
Ve emma men ûtiye Kitabehu verae zahrih nasıl dönmesin ki 

aziz dostlar, düĢündenize Ģu dari dünyada bile insan bir baĢarı 
kazandığında, bir ödül kazandığında ödülüne seviniyor ve yandaĢları 
onunla gurur duyuyorlar da, ya ahirette hesabını geçer not alan, ahiretin 
yıldızı olan meleklerin omuzlarında cennete girmek üzere milyonlarca 
meleğin korosu eĢliğinde muhteĢem bir törenle cennete giriĢi kutlanan bir 
insanla onu tanıyanlar, ona eli değenler, onunla bir biçimde yolu 
kesiĢenler gurur duymazlar mı? Asıl gurur o, Asıl gurur duymakta o. 
Ahiretin starı, ahiretin yıldızı olmak. 

 
Ve emma men ûtiye Kitabehu verae zahrih fakat kitabı 

arkasından verilenlere gelince. Diğerinin tersi. Ama ilginçtir bu Kur‟an da 
kitabı arkasından verilenler geldiği gibi, kitabı solundan verilenler 
Ģeklinde de geçiyor. 

 
Kitabı arkasından verilmek sanki mecaz gibi geliyor. Mesela Hakka 

suresinde solundan diyor. O zaman bunun mecaz olduğuna 
hükmedebiliriz. çünkü soldan mı arkadan mı diyeceksiniz. Ha belki, de 
kötüler kötülüklerine göre tasnif edilecek, bazılarınki solundan, bazıları 
solu bile kurtarmayacak. Yani, hani yıldızlı pekiyisi var, teĢekkürü var, 
taktiri varsa, kötünün de kötüsü, sıfırın da altı olacak manasına gelebilir. 

 
Arkasından verilmek mecaz ise eğer hakikat değilse zorluk ve 

kaybetmiĢliğe delalet eder de, asıl fakire de hatır olan Ģöyle bir Ģey 
geliyor aklıma. Karnesi sırtına yapıĢtırılacak yafta gibi. Karnesini sırtında 
taĢıyacak, hakikate sırtını döndüğü için sırtı da kendisinden intikam 
alacak. Sırtı; beni niçin hakikate döndün. Yüzünü batıla döndün diye 
kendisi de kendi varlığından intikam alacak. Onun için sırtına karnesi 
yapıĢtırılacak ki herkes okusun. Yafta yapıĢtırılmıĢ bir idam mahkumu 
gibi. Yafta, gömlek giydirilmiĢ bir idam mahkumu gibi. 

 
 
11-) Fesevfe yed'u sübûra; 
 
"Sübûra = yetiĢ ey ölüm!" diye çağıracak, (A.Hulusi) 
 
11 - Helâk! Diye çağırır, (Elmalı) 
 
 



Fesevfe yed'u sübûra  artık o ne yapacak bu durumda? Israrla yol 
olmak için dua edecek, yalvarıp yakaracak. Ama duası tutmayacak. Yok 
olmak için, sübûr, ölmek değil, sübûr; yok olmak. Yani varlığının 
tamamen sıfırlanması yok olmak için yalvaracak. Ne diyordu Furkan 
suresinde;  Lâ ted'ul yevme süburen vahıden ved'u süburen kesiyra. 
(Furkan/14) bugün bir tek yok oluĢu, bir tek ölümü çağırmayın, bir 
ölümsüze yetmez ey cehennemlikler. Ölümleri çağırın. Bir çok ölümü 
çağırın, bir çok yok oluĢu çağırın. Ama gelmeyecek. Çünkü sizi var eden 
Allah‟tır. kim yok edecek. Yok olmak sizin için bir kurtuluĢ gibi olacak 
ama, yok olamayacaksınız. Çünkü anlamsız ve amaçsız yaratılmadınız 
ki. Hani toprak olacağınızı sanmıĢtınız, çürüyüp gideceğinizi sanmıĢtınız. 
Orada zannınız gerçekleĢmeyince eyvah..! diyeceksiniz ama iĢ iĢten 
geçecek. 

 
 
12-) Ve yaslâ se'ıyra; 
 
Ve Saîr (alevli ateĢ)'e maruz kalacaktır! (A.Hulusi) 
 
12 - Ve Saıyre yaslanır, (Elmalı) 
 
 
Ve yaslâ se'ıyra ama çılgın bir ateĢi boylayacak bu tipler. Çılgın bir 

ateĢ se‟ıyr; kıĢkırtılmıĢ, korkunç, insan kaçsa üzerine gelen ve kaçanın 
kurtulamayacağı güdümlü bir ateĢ, sanki güdümlü bir mermi, güdümlü bir 
füze gibi. AteĢe layık olana güdümlenmiĢ bir ateĢ. 

 
 
13-) Ġnnehu kâne fiy ehlihi mesrura; 
 
Muhakkak ki o, kendi gibiler içinde mutluydu. (A.Hulusi) 
 
13 - Çünkü o ehlinde mesrur idi. (Elmalı) 
 
 
Ġnnehu kâne fiy ehlihi mesrura değil mi ama0, bu tip, bu yaftası 

sırtına yapıĢtırılan, karnesi arkasından verilen ve cehennemin kendisine 
güdümlendiği bu tip bir zamanlar kendi cemaati içinde pek Ģen Ģakrak, 
pek sevinç içinde, pek hatırlıydı. Yani bir zamanlar kendi günah cemaati 
içinde yıldızdı, el üstünde taĢınıyordu. Fakat Ģimdi ne oldu? ĠĢte; Ġnnehu 
kâne fiy ehlihi mesrura mesele insanın dünyada ne olacağı değil, 
öldükten sonra ne olacağı. Onun için çocuklara büyüyünce ne olacaksın 



diye soran büyüklere bizim de bir sorumuz olmalı. Ölünce ne olmayı 
düĢünüyorsun. 

 
 
14-) Ġnnehu zanne en len yehure; 
 
Muhakkak ki o, asla (Rabbine) dönmeyeceğini zannetti (ona göre 

yaĢadı). (A.Hulusi) 
 
14 - Çünkü hiç inkılap görmeyecek sanmıĢtı. (Elmalı) 
 
 
Ġnnehu zanne en len yehure evet, o zannetmiĢti ki, sanmıĢtı ki en 

len yehur; asla ama asla dönmeyecek. Bir daha hiç geri çevrilmeyecek. 
Yehur; havr dan gelir, aslında huri de aynı kökten gelir. Havari de aynı 
kökten gelir. Göze iliĢkin kullanılan kavramlardır bunlar. Gözün akı ak, 
karası kara olmak manasına gelir, bir de dönüĢ. Aslında dönüĢle gözün 
aklığı ve karalığı nasıl böyle aynı yerde birikmiĢ. Bu iki mana birbirinin 
çok ayrı duruyor, ama neden aynı yerde gelmiĢ diye soracak olursanız 
aslında huri nin manasından yola çıkarak ta bulabiliriz.  

 
Huri; hem erkeğe, hem diĢiye Hûr, Bi Hûrun „ıyn; bakın göze nispet 

ediliyor. Yani gözü Hûr olanlar. Ne demek? BakıĢı temiz demek. BakıĢı 
temiz, bakıĢını kirletmemiĢ, eĢinden baĢkasını gözü görmeyene Hûrun 
„ıyn denir. EĢinden baĢkasını gözü görmeyecek, gözü eĢine kilitli olacak, 
yani gözünde yüz izi, yüzünde göz izi olmayana denir. Evet, yüzünde göz 
izi var, sana kim baktı yarim diyordu ya Yüzündeki göz izini görebilecek 
bir göz. Bizim medeniyetimiz ürettiği türküyü bile böyle üretir. Sanki 
ayetlerin tefsiri gibi bir türkü. Onun için yüzdeki göz izini görebilmek için 
göz yetmez. Feraset lâzım.  

 
ĠĢte burada da Hûr o. Yani eĢine dönük, baĢkasına değil, kendine 

dönük, eĢine dönük, içine dönük. Öyle etrafta değil. Onun içinde dönme 
köküne nispet edilmiĢ, döneceğini asla zannetmemiĢti, asla itimat 
etmemiĢtir döneceğine, bir daha diriliĢ olacağına, yeniden dirileceğine 
asla ve asla ihtimal vermemiĢti. 

 
 
15-) Belâ* inne Rabbehu kâne Bihi Basıyrâ; 
 
Hayır! Muhakkak ki onun Rabbi, onda Basıyr idi! (A.Hulusi) 
 
15 - Hayır, çünkü rabbi onu gözetiyordu. (Elmalı) 



 
 
Belâ* inne Rabbehu kâne Bihi Basıyrâ evet, öyleydi. Kûfe 

ekolünün verdiği manayı vereyim Belâ ya; Evet öyleydi, esinlikle öyleydi. 
Ama rabbi onu sürekli gözetliyordu. Yani döneceğine ihtimal vermemiĢti 
bu kesin, fakat rabbi onu gözetliyordu, bu daha da kesin. 

 
 
16-) Fela uksimu BiĢĢefak; 
 
ġafağa kasem ederim, (A.Hulusi) 
 
16 - Ġmdi kasem ederim o Ģafağa. (Elmalı) 
 
 
Fela uksimu BiĢĢefak Ģimdi bu pasajın arkasından yepyeni bir 

pasaja girdi sure, asıl söyleyeceğini Ģimdi söylüyor ve yeminle giriyor 
söze; Bütün bunların arkasından sözün özü o ki; Felâ uksimu BisĢefak. 
Ötesi yok, dahası yok, ben yemin ediyorum Allah olarak. Ben Ģahit 
tutuyorum. Neyi Ģahit tutuyorum? BisĢefak; Ģafağı Ģahit tutuyorum. 

 
ġefak; aziz dostlar kızıllıktan sonraki beyazlığa verilen isim. 

Kızıllıktan sonra ki. Aslında akĢama konuĢul itibarıyla akĢamın 
kızıllığından sonraki beyazlığına denilir. Ama sabah için de kullanılmıĢ 
Her ikisi içinde kullanılmıĢ. Türkçeye genellikle sabah için olan manası 
inkiĢar etmiĢ, yaygınlaĢmıĢ Türkçede. Yani Ģafağa ben yemin ediyor, ben 
Ģafağı Ģahit tutuyorum: 

 
Niye Ģafak vaktini Ģahit tutuyor? Çünkü artık ağarıyor, veya 

kararıyor. Gün bitiyor veya baĢlıyor. Ya gece bitiyor, ya gündüz bitiyor. 
Her ikisine de delalet ettiği için. Yani hayat bitiyor bir baĢka hayat 
baĢlıyor. Geçici hayat bitti kalıcı hayat baĢladı. Geceye benzeyen dünya 
hayatı bitti, gerçek gündüz olan ahiret hayatı baĢladı. Ahiret neden 
gündüzdür? Çünkü her Ģey ortaya çıkacak, ayan açık görünecek de 
ondan. Onun için ahiret yakıyn olarak anılmıĢtır Kur‟an da. 

 
 
17-) Velleyli ve ma veseka; 
 
Geceye ve toplayıp taĢıdığı Ģeye, (A.Hulusi) 
 
17 - Ve geceye ve derlendiğine. (Elmalı) 
 



 
Velleyli ve ma vesak gece Ģahit olsun ve toplayıp kaydettikleri 

Ģahit olsun. Gece Ģahit olsun. Demek ki BisĢefak; gecenin önündeki Ģey, 
veya ardında ki Ģey. Onun için Ģafağı gecenin önünde geçtiği için gündüz 
olarak anlamak daha doğru. Gündüz Ģahit olsun, gece Ģahit olsun ve 
gecenin topladıkları Ģahit olsun ve ma vesak; toplayıp biriktirdikleri. 

 
Ne demek gecenin topladıkları? Gündüz zaten Ģahittir. Çünkü 

gündüz herkes her Ģeyi görüyor. Ama gece? Gece kimse görmüyor 
zannederiz değil mi? gece de toplayıp biriktiriyor. Yani gece de kamera, 
gece görüĢ dürbünü, gece kamerası, gece çeken kamera. Gecenin 
kendisi bir kamera ise kim neyi örtebilir ki, kim neyi saklayabilir ki, kim 
hangi karanlığın arkasına sığına bilir ki. 

 
 
18-) VelKameri izetteseka; 
 
Dolunay'a ki, (A.Hulusi) 
 
18 - Ve derlendiği zaman o Aya. (Elmalı) 
 
 
VelKameri izettesak ve yine ay Ģahit olsun izettesak; ıĢığını 

biriktirdiğinde, ıĢığını çoğalttığında, ıĢığı en yüksek hale geldiğinde. 
Böyle anlarsak eğer izettesak; itteseka aslında izteseka idi ilâl ve idğam 
kaideleri gereğince böyle oldu, kolay söylenme babından. Ama Veseka 
ile akraba bir kelime. Taman; vesika o. Çünkü simle, bu ise se ile. Ama 
mahreçleri yakın. ĠĢtigagı ekberde üç harften ikisi aynı, üçüncüsünün 
mahreci yakınsa mananın da yakınlığına delalet eder. Onun için biriktirip 
sakladıklarına, sanki bir vesika biriktirir gibi arĢivlediklerine, arĢiv Ģahit 
olsun. ArĢive yemin olsun veya arĢiv Ģahit olsun. Demek ki gecenin de 
arĢivi, gündüzün de arĢivi var. Hatta ay arĢiv tutuyor. Nasıl kaçacaksın 
ey insanoğlu. Nasıl saklayacaksın, Allah‟tan neyi kaçıracaksın demektir 
bu baĢka deyiĢle. Ay Ģahitse, gece Ģahitse, yer Ģahitse, gündüz Ģahitse, 
el ayak, dil dudak, göz kulak Ģahitse ey insanoğlu sen Allah‟tan neyi 
kaçıracaksın demektir. 

 
 
19-) Leterkebünne tabekan 'an tabak; 
 
Mutlaka siz, boyutlar değiĢtirerek o boyutların uygun bedenlerine 

dönüĢeceksiniz! (A.Hulusi) 
 



19 - Ki sizler binip binip geçeceksiniz elbette tabakadan tabakaya, 
(Elmalı) 

 
 
Leterkebünne tabekan 'an tabak ey insanlar mukadder sona 

doğru safha safha, adım adım, tabaka tabaka, aĢama aĢama, birim birim 
ilerleyeceksin. Ne demek? Bu ayetin nasıl anlaĢılması gerektiği üzerinde 
bir miktar durmamız lazım. 

 
Tabekan „an tabak; Ya ismi mürfet veya tabakattan türetilmiĢ isim 

olarak anlayabiliriz. Manası bir Ģeyin hacim ve miktar olarak bir diğerine 
denk olması demektir. Sıralılık, katlılık, aĢamalılık ifade eder. Tabakta 
oradan gelir zaten üst üste dizildiği, konduğu için. Tıpkı tıbak gibi, 
Uyumluluk, mutabakat, uygunluk manasına gelir tıbak. Tabakanın cemisi 
de olabilir. Bir ikinci ihtimal. Tabakanın çoğulu. Bu durumda bir mekanın 
üstündeki mekan demektir. mekandan mekana ilerleyerek geleceksiniz. 
Yani bu dünyadan önceki mekanınız alemi ervah idi, oradan anne 
karnına, hatta oradan babanın sulbüne, oradan rahmi mabere, anne 
rahmine, oradan dünyaya, dünyadan berzah alemine, alemi berzahtan 
da alemi ukbaya ahirete gireceksiniz. Tabakadan tabakaya böyle 
ilerleyeceksiniz. 

 
Ya da leterkeden okuyanlara göre, kasemden sonra muzari 

geleceğini gösterir genellikle mana; halden hale geçeceksiniz. Ahiret, 
dünya ve alemi ervah. Halden hale. Yani ..zidnahüm azâben fevkal 
azâb.. (Nahl/88) onlara azab üzerine azab artıracağız diyordu ya 
rabbimiz. Belki bu bağlamda cehennemde de tabakadan tabakaya 
geçeceksiniz manasına gelir. 

 
Ebu Naiym; ölüm diriliĢ, haĢr, saadet, Ģekavet, cennet cehennem 

demiĢ bu tabakalara. Yani her bir tabaka ayrı ayrı dünyada ki bir hali 
iĢaret eder. Yine tennin i tür olarak görürsek mana Ģu olur; hesaba bölük 
bölük getirilen bir tür olacaksınız. Allah‟ın huzuruna hesaba bölük bölük, 
tabaka tabaka, yani herkes kendi bölüğün, kendi taburunun, kendi 
ordusunun, kendi kolordusunun, kendi tugayının içinde gelecek. Herkes 
içinde geldiği yerde hesaba çekilecek manasına gelebilir ki buna Ģöyle 
bir itiraz yapabiliriz. Ahiret ayetleri muzari le değil, mazi ile gelir. 
Dolayısıyla bu ayet ahirete değil dünyaya delalet eder. itirazımız haklıdır. 
Bu dünyadır. 

 
Yine Ġbn. Atıyye nasıl anlamıĢ; Fetihten fethe koĢacaksınız. Yer 

yüzünü Müslümanlar fethedecekler, her bir coğrafyayı tabaka olarak 



görmüĢ, kıtadak kıtaya, coğrafyadan coğrafyaya. Güzel bir nükte 
doğrusu bir müjde olarak anlaĢılabilir. 

 
Yine fakir ise Ģöyle anlıyorum; boyuttan boyuta. Dünya bir boyut, 

ahiret bir boyut. Alemi ervah bir boyut, alemi mülk bir boyut. Alemi misal 
bir boyut, alemi ulvi bir boyut. Dolayısıyla fizik uzaydan metafizik uzaya 
geçeceksiniz Ģeklinde anlayabileceğimiz gibi, göklerin tabakalarına 
açılacak atmosferin tabakalarını geçeceksiniz bir gün gelecek. Ey 
insanoğlu göğün tabakalarını, yani tratosferi, stratosferi, izonosferi, 
biyosferi geçeceksiniz ve onun da ötesine aĢacaksınız manası da 
çıkarılabilir. 

 
Bütün bu manalar hepsi bu ayetin içine sığar mı? Sığar. Kur‟an ın 

beleğatı gerçekten mucizevidir. 
 
 
20-) Femalehüm lâ yu'minun; 
 
Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar (bunlar gerçek)! 

(A.Hulusi) 
 
20 - O halde onlara ne var ki iman eylemezler? (Elmalı) 
 
 
Femalehüm lâ yu'minun ne oluyor da onlara iman etmiyorlar. 

Femalehüm lâ yu'minun bu benim aklıma lev kânû ya'lemûn. 
(Bakara/103) ayetini getirdi. KeĢke bilselerdi. Rabbimiz derse bunu içiniz 
sızlamaz mı? Cızz..! etmez mi. Alemlerin rabbi olan Allah keĢke ne 
olurdu bilselerdi diyorsa eğer, Allah karĢısında utançtan erimez misiniz. 
Evet, Femalehüm lâ yu'minun ne oluyor da onlara iman etmiyorlar veya 
ahlaki manasıyla Allah‟a güvenmiyorlar. 

 
 
21-) Ve izâ kurie 'aleyhimülKur'ânu lâ yescüdun; 
 
Onlara Kur'ân okunduğunda secde etmiyorlar (benliklerini yok edip 

Hakk'a boyun eğmiyorlar)? (21. âyet secde âyetidir.) (A.Hulusi) 
 
21 - Ve karĢılarında Kur'an okunduğu vakit secde etmezler? 

(Elmalı) 
 
 



Ve izâ kurie 'aleyhimülKur'ânu lâ yescüdun kendilerine Kur‟an 
okunduğu zaman Kur‟an a uymazlar, Kur‟an ın önünde yerlere 
kapanmazlar, Kur‟an a tam teslim olmazlar. Lâ yescüdun; burada ki 
secdeyi namaz secdesi olarak anlamak mümkin mi? Hayır. Ayete 
bakarsak burada ki secdenin Ģer-i namaz secdesi ile alakası yok. Burada 
ki secde Kur‟an a uymaktır. Secde Ku‟an a uymak, Kur‟an a uymak 
secdedir. Zaten secde Allah‟a teslimiyetin bir sembolüdür. Yani 
logosodur. Secdenin açılımı; Allah‟ım ömrüm boyunca senin emirlerine 
teslimim manasına gelir.  

 
Burada secde olduğunu söyleyenler olmuĢ. Mesela Ebu Hanife ve 

ġafiye göre burada secde var. Çünkü onlar Kur‟an ın 14 yerinde tilavet 
secdesi olduğuna kaildirler. Fakat Ebu Hüreyre den gelen sahih bir 
rivayette Kur‟an da 11 yerde secde var. O rivayete göre -Ki Ġmam Malik o 
rivayetle amel etmiĢ- O rivayete göre Ebu Hanife‟nin ve ġafi‟nin Necm, 
ĠnĢikak ve „alak surelerinde gördüğü secde o rivayette geçmez. Zaten 
rivayet Ģöyle; 

 
Kur‟an da 11 secde vardır, Mufasal da bunlardan hiçbiri yoktur. 

Mufassal Kur‟an ın kısa sureleri, Yani ayetlerinin fazla bölündüğü, 
veyahut ta ayetlerinin kıs olduğu sureler manasına gelir. Kısar-ı 
Mufassal, Evsat-ı Mufassal, Tıval-ı Mufassal Ģeklinde üçe ayırmıĢlar 
kendi içerisinde. Fakat Kur‟an ın kısa surelerinin tamamına verilen 
isimdir. Ġbn. Hambel e göre ise 15 yerde var, Hac suresinde 2 kere, Hac 
suresinin son ayetinde de secde var. Dolayısıyla biz bu ayette ki secdeyi 
eğer namaz secdesi değil de Kur‟an a insanın tam uyumu, Kur‟an ı 
hayatına geçirmesi olarak göreceksek ki öyle, o zaman burada tilavet 
secdesi olmadığını söyleyen Ebu Hüreyre hadisi daha isabetli 
görünmektedir. 

 
 
22-) Belilleziyne keferu yükezzibun; 
 
Üstelik yalanlıyorlar o hakikat bilgisini inkâr edenler! (A.Hulusi) 
 
22 - Hattâ o küfr edenler tekzip ederler. (Elmalı) 
 
 
Belilleziyne keferu yükezzibun Bilakis küfürde direnen kimseler 

yalanlamakta ısrar etmektedirler. Elleziyne keferu yerine belhum 
yükezzibun gelebilirdi. Neden gelmedi derseniz, bunun cevabı inkarı sıfat 
haline getirdiklerini beyan için böyle geldi. Onlar inkarı hayat tarzı haline 



getirdiler. Ġnkarı ahlak ve huy haline getirdiler. Ayet böyle gelmekle bunu 
söylemiĢ oluyor. Yalanlamayı, hakikati inkarı. 

 
 
23-) VAllâhu a'lemu Bima yû'un; 
 
Oysa Allâh (içlerinde) ne toplayıp yığdıklarını (düĢünce ve 

itikatlarını) daha iyi bilir. (A.Hulusi) 
 
23 - Halbuki Allah içlerindekini biliyor. (Elmalı) 
 
 
VAllâhu a'lemu Bima yû'un ama Allah içlerinde biriktirdiklerini, 

içlerinde topladıklarını çok iyi bilmektedir. Bima Yû‟un Bima kap 
demektir, aynı zamanda kapta toplanmak demektir. bir kapta toplamak. 
Yani içlerinde topladıklarını çok iyi bilmektedir, kalplerindekini çok iyi 
bilmektedir. Ġnsanın açıkladıkları vardır, bir de açıklamayıp gizledikleri. 
Allah insanın yaptıklarını dıĢarıdan görünene bakarak değil, içinde 
gizledikleri sebeplere, niyetlere, bilinç altına, tasavvura, bilincin daha 
daha altına bakarak karar verecek. Onlara notunu öyle verecek. 

 
 
24-) FebeĢĢirhüm Bi'azâbin eliym; 
 
Artık onları feci azapları ile müjdele! (A.Hulusi) 
 
24 - Onun için onlara elîm bir azâb müjdele. (Elmalı) 
 
 
FebeĢĢirhüm Bi'azâbin eliym onları, içlerinde gizlediklerini 

Allah‟ın görmediğini zanneden bu küfürde direnen, yani vicdanlarının 
üstünü örten, vicdanlarının sesini dinlemeyen, dolayısıyla hakikati 
duymayan bu insanları elim bir azab ile müjdele.  

 
 
25-) Ġllelleziyne amenû ve 'amilussalihati lehüm ecrun gayru 

memnun; 
 
Sadece iman edip imanın gereğini uygulayanlar müstesnadır! Onlar 

için kesintisiz bir mükâfat vardır. (A.Hulusi) 
 
25 - Ancak iman edip Salih ameller yapanlar baĢka onlara 

tükenmez bir ecir var. (Elmalı) 



 
 
Ġllelleziyne amenû ve 'amilussalihati lehüm ecrun gayru 

memnun fakat iman eden, imanında sebat eden ve imanını salih amel 
ile taçlandıran, Salih amel ne idi? Salihat; Hasenattan farklıdır. Hasenat 
namaz kılmak, zekat vermek hasenat olarak zikredilir Kur‟an da. Fakat 
salihat ıslah edici ameldir. Mutlaka toplumsal bir boyutu vardır. Yani 
bozulmuĢ bir Ģeyi düzelten amele salih amel denir. Ġman eden ve bozuk 
bir iĢi, bozuk bir Ģeyi düzelten, bozukluğu düzelten, yanlıĢı doğrultan, 
kötüyü iyileĢtiren ve kötüye razı olmayan kimseler, mü‟minler için ecrun 
gayru memnun kesintisiz, minnet edilmeyecek, yani baĢa kakılmayacak 
bir ecir, bir karĢılık, bir ödül vardır. 

 
Rabbim hepimizi bu kesintisiz ödüle mazhar kılsın inĢaAllah. 
 
Ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbil alemiyn 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. BURÛC SURESĠ (01-22) (189-B) 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Yeni suremiz Buruc suresi. Buruc suresi adını diğer suremizde 

olduğu gibi ilk ayetinden alıyor. Burçlar demek. Burç aslında Kur‟an 
dilinden batı dillerine de geçmiĢ, hepsinde de aynı manaya geliyor. Burg 
diye anıyorlar onlar, telaffuz ediyorlar. Hamburg, Lüksemburg. Yani bu 
isimler hep burc manasına gelen kelime. Arap dilinden alınmıĢ kelimeler 
bunlar. 

 
Buruc suresi Mekkî bir sure. Necm ile Hakka arasında indirilmiĢ ve 

indirilme zamanını bize ele veren bir sure çünkü iĢkenceden bahsediyor. 
Mü‟minlere iĢkencenin bu kadar ayrıntılı bir örnek üzerinden, bu kadar 
ayrıntılı tasvir edildiği Kur‟an da yer çok azdır, veya yoktur desem daha 
doğru olur. Onun içinde 5 veya 6. yılda inmiĢ olması kuvvetle muhtemel, 
çünkü Mekke de mü‟minlere iĢkencenin zirveye çıktığı yıllar 5 ve 6. 
Hassaten de 4. yılın sonu, 5. yıl idi. HabeĢistan hicretinin baĢladığı yıl idi. 

 
Ġlk tertiplerde, ilk nüzül sıralamalarında ġems suresi ile Tiyn suresi 

arasına yerleĢtirilmiĢ.  
 
Konusu belli, inanca baskı. Yani aslında burada örgütlü devlet 

teröründen söz edilir. Sanki bu surenin ismini Ģöyle açsak (Devlet terör 
suresi) de denilebilir. Veya örgütlü terör suresi denilebilir. Veya iktidarın 
terörü suresi denilebilir. Ġktidar terörünü ele veren, onu kınayan, onu 
yeren, onu yerden yere vuran, veyahut ta belki de daha bir açılımıyla 
inanca baskıyı reddeden sure denilebilir. 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
Rahman, rahıym olan Allah adına. 
 
 
1-) VesSemâi zâtilburûci; 
 
Andolsun o burçları barındıran Uzay'a! (A.Hulusi) 
 
01 - O Semai zatilbüruca. (Elmalı) 
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VesSemâi zâtilburûci burçlar sahibi gök Ģahit olsun. Yine Ģahitlikle 

baĢladı. ġahit tutarak baĢladı. Neye Ģahit olsun gök? BaĢlangıçta Allah‟a 
Ģahit olsun. Varlığına ve birliğine Ģahit olsun. Allah‟ın Ģahit olduğuna 
Ģahit olsun. Allah‟ın hesap soracağına Ģahit olsun. Bir gün hesap 
gününün geleceğine Ģahit olsun. BaĢka? Ġnsana Ģahit olsun gök. Gök 
kubbe altında iĢleniyor tüm suçlar. Gök kubbe altında iĢleniyor tüm 
zulümler, tüm ah vahlar gök kubbe tarafından iĢitiliyor. Gök kubbe bunları 
saklıyor bu ahu eninleri zayi etmiyor. Bir gün gelecek gök kubbede 
toplanan bu sesler Allah tarafından bir bir Ģahit olarak dinletilecek. 

 
Bugün pozitif bilim kâinatta gök kubbeye saldığımız hiçbir sedanın 

boĢa gitmediğini tespit etmiĢ durumda. ĠĢte size gök Ģahit olsun ayetinin 
açılımı. Gök nasıl Ģahit olur? Sesleri biriktirerek, seslerin hiç birini zayi 
etmeyerek insanlığın baĢından bu güne kadar insan ağzından çıkmıĢ 
tüm iyi ve kötü, tüm adalet ve zulüm sözcüklerini hafızaya kaydederek 
Ģahit olur. Bu da bir Ģahit değil midir. 

 
Burç; ortada olan Ģey. Saray, kale, burç. Zaten burç olarak ta 

anılıyor. Yine yıldızlar. Büyük yıldızlar, takım yıldızlar, takım adalar. 
Bunların oluĢturduğu suretler. Mesela aslan sureti. Aslan burcu aslan 
suretini verdiği için. Balık burcu; balık, kova burcu; kova, yengeç burcu; 
yengeç gibi olduğu için isimlendirilmiĢ zaten. Veya 12 burç. Koç, boğa, 
ikizler, yengeç, aslan, baĢak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık. 6.sı 
güneyde 6.sı kuzeyde bu burçların ki bunlar takım yıldız kümeleri 
aslında. Bunların bulunduğu alana mıntıkat-ül buruç deniliyor. Yani bütün 
bu anlamlara gelebilir.  

 
Tabii ki burada ki burçla günümüzdeki falcılığı ayırt etmek lazım. 

Hele hele günümüzde iyice çığırından çıkmıĢ olan arraflık ve kahinliğe 
dönüĢtürülen burçculuğu, buradaki burç hakikati ile ayırt etmek lazım. 
Burçların, göğün, ayın, kâinatın insan ve davranıĢlarıyla etkileĢimi hiç 
Ģüphesiz ki gerçeklik payı olan bir husus. Ayın özellikle kadın bedeni 
üzerinde ki tezahürlerini nasıl inkar edebiliriz. Fakat buradan yola çıkarak 
insan iradesini ipotek altına alan ve kendi kendini gerçekleĢtiren 
kehanete dönüĢen burççuluğu asla tecviz ve tasvip edemeyiz. 

 
Senin burcun, atıyorum baĢak burcu, veya yengeç burcu. Yengeç 

burcundan olanlar çabuk pes edermiĢ. Hayda..! bizimki hiçbir iĢi 
baĢaramıyor. Eline aldığı her iĢ yarım, hiç direnci yok, sebatı yok, sabrı 
yok, hiç. Kendisine sorduğunuzda ben ne yapayım, burcum yengeç, ben 
ne yapayım falan burçtanım. Bizimkisi her iĢte baĢarısız, baĢarısızlığı da 



akılsızlığından kaynaklanıyor. Çünkü rabbimiz aklını kullanmayanı pisliğe 
mahkum ederiz diyor. Ömrü pisliğe mahkum olmuĢ. Soruyorsunuz niye 
pisliğe mahkum oldun? Eğer cevabını Allah‟tan alacak olsa aklını 
kullanmadığın için demesi lazım. Ama burççuluktan almaya 
baĢladığında; ne yapayım benim suçum yok ki, falan burçta doğmuĢum.  

 
ĠĢte böyle kendi kendini gerçekleĢtiren bir kehanete dönüĢtüğünde 

insanoğlunun kendi iradesine hakaret anlamına geliyor ve burada eli kolu 
bağlayan bir zincire, Ģeffaf bir zincire, bir prangaya, bir akıl prangasına 
dönüĢtüğü için burççuluğu reddetmemiz gerekiyor. Yoksa burç bilimini 
veya kânatla, tabiatla, göklerle, gök cisimleri ile insanlar arasında ki hatta 
parçanın parçayla parçanın bütünle irtibatını inkar etmek anlamına hiç 
gelmiyor tabii ki. 

 
[Ek bilgi; Ġbn. Arabi‟de Astroloji. 
Burçlar olarak nitelendirilen takımyıldızlar eski çağda Babil'liler 

tarafından tespit edilmiĢ ve tasnife sokulmuĢtur. 12 Burç olarak tasnif 
edilen takımyıldızların bu durumuna ait bilgi bazı kaynaklarda o çağda 
yaĢadığı ileri sürülen Ġdris Nebi'nin mucizesi olarak da belirtilmiĢ ve bu 
ilmin kaynağının adı geçen Zât olduğu öne sürülmüĢtür. 

Daha sonra bu ilim Yunanlılara, Mısır'lılara ve Ġslâm âlemine intikâl 
etmiĢtir. Burçlar denilince akla gelen, Dünya ve üzerindekileri etkileyen 
12 büyük takımyıldızdan söz edilir. Bunlar sırasıyla Ģöyledir: Koç, Boğa, 
Ġkizler, Yengeç, Aslan, BaĢak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık. 
(Ġbn. Arabi-F. Mekkiye) 

 
Ġ. Hakkı Erzurumi‟de astroloji. 
Bedenin terkibi bahsinin ikinci fasıl, üçüncü nevi'nde ise Erzurumlu 

Ġbrahim Hakkı Hazretleri Ģu görüĢü anlatır: 
"Allâhû Teâlâ'nın kudreti ile, ulvî ecramın -planetlerin ve burçların- 

süflî cisimlerde -maddi yapılarda- çeĢit çeĢit tesirleri daimî olduğundan, 
bütün halkın Ģekil, hâl, ahlâk ve tavrı henüz ana rahminde nutfe iken 
rastgelen baht ve talileri tesirlerinden meydana gelmiĢtir. 

Ana rahmine nutfe vâhi olduğu saatte, baba ve ananın tâlileri hangi 
iĢte ise, o, nutfenin zâtına tesirle nakĢıbend, yani iĢlenmiĢ olur. 

Mesela saadeti, Ģekaveti, anlayıĢlı, ahmak, bahil cömert, korkak, 
yiğit, sevgi, düĢmanlık hırs kanaat, himmet ve alçaklık, fakirlik ve 
zenginlik, rahat ve rahatsızlık, yaĢama ve yaĢamama, ceml ve kemâl, 
kelâl ve melâl her ne hâl üzere ise, o nutfenin zâtına tali olur. Çünkü o 
nutfe ceninin cisminin levhi mahfuzdur. Levhi mahfuz ise bu âlemin 
mazharı, aynasıdır. Nitekim Habîb-i Ekrem (s.a.s) hazretleri Ģöyle 
buyurmuĢtur: 



- Saîd o kimsedir ki, annesi karnında saîd olmuĢ; Ģakî o kimsedir ki, 
annesi karnında Ģakî olmuĢtur!.. 

Herkesin talinin tesirini remz ve iĢaret ile duyurmuĢtur. 
Halkın bütün Ģekil, sıfat ve mizaçları felekî vaziyetler gereğince 
rahimlerde ayrı olunca, ecelî müsemmaları da mizaçlarına göre orada 
muhtelif takdir olunmuĢtur. (Ġ. Hakkı Erzurumi-Marifetname) 
 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Mevlâna Celaleddin Rumî de astroloji. 
Pencereden giren ziya evin içinde dolaĢır ve yer değiĢtirir. Çünkü 

güneĢ bir burçtan bir burca intikal eder.  
Her kim bir yıldıza irtibatı ve münasebeti varsa o yıldızın hükmünde 

seyr-ü hareket eder.  
Talihi Zühre yıldızı olursa zevku taraba ve aĢk u talebe külliyen 

mail olur.  
Eğer kanlı ve zalim tabiatlı Merih yıldızına mensup olursa; ceng, 

iftita ve husumet talebinde bulunur.  
Yıldızların ötesinde ir takım yıldızlar daha vardır ki onlarda yanmak, 

sönmek ve uğursuzluk diye bir Ģey olmaz. 
O yıldızlar Ģu meĢhur 7 gökten baĢka göklerde seyrederler.  
Onlar envar-ı ilahiyyenin Ģa‟Ģaasına karĢı rüsuhlu ve meleklelidirler. 

Ne birbirinden ayrı ne de yekdiğerine muttasıldırlar. 
Her kimin talihi yıldızların ötesinde ki yıldızlardan olursa onun nefsi 

recm-ü tard hususunda kâfir yakıcı olur.  
O kimsenin hıĢmı Merih yıldızının hıĢmı ve gazabı gibi değildir. 

Merih, mağlup iken galip görünmek gibi ters gidiĢlidir. Yahut o kimse 
galip iken mağlup görünmekle (münkalip rey)dir. 

ġeklinde devam ediyor. (Mesnevi 2. cilt748- 752..) 
 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Ahmed Hulusi de astroloji 
Eskilerin "BURÇ" kelimesiyle adlandırdığı takımyıldızlar yaklaĢık 

500-600 milyon ile milyarı geçen sayılarda bir araya gelmiĢ GüneĢ 
benzeri yıldızlardan oluĢmuĢtur. Ve bunlar, evrene, kendi yapılarına 
uygun bir biçimde çeĢitli kozmik ıĢınlar yayarlar. Bunların yaydıkları 
ıĢınlar ise GüneĢ çevresinde dönmekte olan Dünya'yı ve üzerindekileri, 
tüm sistemle birlikte sürekli bombardıman altında tutarlar. 

GüneĢ sistemindeki Plüton, Neptün, Uranüs, Satürn, Jüpiter, Mars, 
Dünya, Venüs, Merkür isimli planetler sürekli olarak bunlardan gelen 
tesirleri alırlar ve bir tür yansıtıcı görevi görerek insan beyinlerini daimî 
olarak etki altında tutarlar. 



Astroloji yıldız falı mıdır, yoksa bir gerçek ilim mi? 
Bize sorarsanız. Ġnsanlığın oluĢ düzeni ve sistemi Astroloji ilminde 

mevcuttur. Nitekim Muhyiddini Arabî de bu yüzden burçların tesirleri 
hakkında: 

"Dünya'da ve cennetlerde oluĢan her Ģey burçların tesirleriyle 
meydana gelir" ifadesiyle konuya iĢaret etmiĢtir. 

Bu tesirleri fark edip, ancak genel ilâhî nizam içindeki yerini 
değerlendiremeyen insanlar geçmiĢte ancak Ay'a, GüneĢ'e ve diğer 
yıldızlara tapınma durumuna girdikleri için, daha sonraki devrelerde bu 
konu kapatılmaya gidilmiĢtir. 

Oysa... Ġlâhî düzen içinde yağmurun rüzgârın, yenen yemeğin yeri 
ne ise, bu takımyıldızların ve onların ıĢınımlarının yeri de odur!.. Her biri 
ne görev için var edilmiĢ ise, o görevi yerine getirmektedirler. Onların bu 
tesirleri dahi ilâhî irade içinde kudreti ilâhî ile meydana gelmektedir. 

Nasıl, yediğimiz yemek, içtiğimiz su belli bir enerjiyi oluĢturup 
bedenimize yararlı oluyor diye bunlara tapınmak gerekmiyorsa ve 
tapınılmıyor ise; aynı Ģekilde beyinlerimizin çalıĢma düzeni üzerinde ilâhî 
takdir ve tedbir gereği olarak tesirli olan bu burçlara ve planetlere de asla 
tapınılmaz ve onlar ilâh düzeyinde mütalaa edilemez!.. Hâlbuki, bu 
gerçeğe rağmen Dünya üzerinde bugün GüneĢ'in oğluna tapıp, bayrak 
edinenler mevcuttur. 

Burçların yaymıĢ olduğu ıĢın türleri esas olarak dörde ayrılır. Bu 
türler eskiden yapılan tasnifte, Ģu isimlerle belirtilmiĢtir: 

AteĢ; Koç - Aslan – Yay 
Hava; Ġkizler - Terazi – Kova 
Su; Yengeç - Akrep – Balık, 
Toprak; Boğa - BaĢak – Oğlak 
ġimdi önce bu dört gruptan söz edelim. 
"AteĢ" grubunun en bariz özelliği, bu gruptan olan kiĢilerin kendini 

beğenmiĢ, gururlu, dediğim dedik, bir yapıda olmalarıdır. Daima 
çevrelerine hükmetmek isterler. Hep zirveye tâliptirler. 

"Hava" grubunun özelliği ise havaî bir tip olmalarıdır. Sebatkâr 
olmazlar. Her konuya dönüktürler. Fakat bir süre sonra o konudan bıkıp 
baĢka bir konuya merak sararlar. Fedakâr ve çevreyi düĢünen tiplerdir. 

"Su" grubunun ortak özelliği ise son derece duygusal bir kafa 
yapısına sahip olmalarıdır. 

"Toprak" grubu insanların ortak özelliği ise sâbit fikirli ve genelde 
maddeye dönük, paraya bağlı olmalarıdır. (Ahmed Hulusi-Ġnsan ve 
sırları)] 

 
VesSemâi zâtilburûc burçlar sahibi gök Ģahit olsun. 
 
 



2-) Velyevmilmev'ûdi; 
 
Vaad olunmuĢ o sürece! (A.Hulusi) 
 
02 - Ve o yevmi mev'uda. (Elmalı) 
 
 
Velyevmilmev'ûd vaad olunan gün Ģahit olsun. vaad edilen gün 

ne? Elbette ilk akla gelen hesap günü. Yevmil hısab. Dahası Kur‟an da ki 
Fatiha da ki ismiyle YevmidDiyn; din günü, deyn günü, borç günü, borç 
ödeme günü. Yani adalet günü, hesap günü. Adaleti ahire için 
kullanmıyor Kur‟an onun için bizim de kullanmamamız lazım, Ahiret 
Allah‟ın rahmet günüdür aslında. Mağfiretini sonuna kadar açtığı gündür 
aslında. Allah ahirette rahmetiyle muamele eder. Bu manada 
YevmidDiyn en doğru karĢılık olsa gerek yevmilmev‟ud için. 

 
 
3-) Ve Ģahidin ve meĢhud; 
 
ġahide ve Ģahit olunana! (A.Hulusi) 
 
03 - Ve Ģâhide ve meĢhûda kasem olsun. (Elmalı) 
 
 
Ve Ģahidin ve meĢhud Ģahit, Ģahit olsun da, Ģahit olunan da Ģahit 

olsun. Yalnız Ģahit değil Ģahit olunan da Ģahit olsun. Yani Ģahit ve 
meĢhud; 1. ihtimal bu ayetler neye tekabül eder dersek, elbette ki yemin 
bu ayetler. ġahit kılma, ve Ģahit kılınmayla alakalı ..yevmün meĢhud 
geçiyor Kur‟an da Hud/103 de. yani Ģahit olunan gün. Kıyamet için, 
hesap günü için meĢhud günü diyor Kur‟an. Burada ki kelimeyle aynı. 

 
Yine; ..meĢhedi yevmin azıym. (Meryem/37) de. Yine ahiret için, 

yine hesap günü için meĢhedi yevmin azıym geçiyor. Buradakini andırır 
ve çağrıĢtırır Ģekilde. Bunlarla bağlantılı olarak okursak bu ayetleri, bu 
ayetleri sadece dünyada yapılan ve belli bir coğrafya da gerçekleĢmiĢ 
olan bir zalimin zulmüyle sınırlı saymayıp ahireti de içine alan, ahirete de 
taalluk eden bir Ģekilde okuyabiliriz. Yani bu pasaj 2 Ģekilde okunabilir. 
Bir dünyaya yönelik, bir ahirete yönelik. Dünyaya yönelik okuması Ģu 
okuyacağım ayetle çok bağlantılı; 

 
 
4-) Kutile ashâbül uhdûd; 
 



Öldürüldü o hendek halkı... (A.Hulusi) 
 
04 - Tel'ıyn edildi sahipleri o uhududun. (Elmalı) 
 
 
Kutile ashâbül uhdûd kahrolsun. Kutile; öldürüldü manası vermek 

çok yanlıĢ, Kur‟an da ve Arap dilinde bu iğrenç manası, lanet manasına 
gelir. Allah‟ın rahmetinden uzak olsun. Hatta hatta Arap dilinde mücerred 
olarak kullanıldığında geberesice manasına gelir ki bu sevdiği içinde 
söylenebilir. Ama burada değil tabii ki. Kızdığı içinde söylenebilir. Hani 
insanlar bebelerini severlerken, dedeler torunlarını severken geberesice 
derler. O manada da Arap dilinde mücerred kullanıldığında kullanılıyor. 
Fakat karine açık burada, burada kahrolsun manasına. Kim? Uhdud 
ashabı kahrolsun. 

 
Uhdud ashabı kim? Ondan fazla rivayet var. bize kadar gelen. Hz. 

Ġbrahim, hz. Nemrud arasında ki mücadele demiĢler bazıları. Bazıları 
Yahudiler ile Babil kıralı Nebukadnezar arasından geçen zalim – mazlum 
mücadelesi. Yine Zünuvas ile Yemen de Necran da, bugünkü Necran da, 
Suudi Arabistan güney sınırlarında kalan bir bölge. Necran da yerleĢik bir 
devletin baĢkanı olan Zünüvas ile Ġsevi mü‟minler arasında geçen bir 
zalim mazlum münasebeti, yani zulüm olayı. Yine Antonyus ile Ġseviler 
arasında geçen bir olay diyenler var. 

 
Yerler de birden fazla; bir çok ihtimal ileri sürülmüĢ tefsirlerde. Bu 

olay Necran da olmuĢtur diyenler var, ġam da olmuĢtur diyenler var, 
Faris te, Ġran da  olmuĢtur diyenler var, Irak ta olmuĢtur  diyenler var, 
HabeĢistan da olmuĢtur diyenler var. Peki ne diyeceğiz?  

 
Efendimiz A.S. çok güzel bir kıssa, daha doğrusu hikaye anlatır 

Hikayenin tarihsel karĢılığı nedir bilmiyoruz. Ama bize anlattığı bu kıssa 
gerçekten ibret verici, Yani Ģahadet ölmek değil birinin bin diriltmek için 
kendini feda etmesidir manasına gelen bir kıssa.  

 
ġehit toprağa gömülen bir tohuma benzer. Allah yolunda hayatını 

Ģahit kılana Ģehit denir. öncelikle Ģehidin tarifini insanlar yapmazlar, Allah 
yapar. Çünkü Kur‟an a göre Ģehit, Allah‟a hayatını Ģahit kılandır. Allah 
yolunda yürüyendir. ĠĢte bu manada Ģehit toprağa gömülmüĢ bir 
tohumdur ki bir tanesi toprağa düĢer bin tanesi çıkar manasına gelir. 

 
Olay Necran da geçmektedir. Necran da bir alim vardır, bölgenin 

putperest halkının taptığı putlara tapmıyor, o tek Allah‟a ibadet ediyordur. 
Hatta bu hal ehli zattan bir takım olaylar zuhur ettiği içinde ona sihirbaz 



demektedir bölge halkı. Ve bölgede bir genç bu alimin, bu zahid insanın 
hayatına hayran olarak ona çırak olur. ġakirt olur, mürid olur. Ve o da 
mü‟min olur, iman eder. Artık Allah‟a kulluk yapmaya baĢlar ve bu 
bölgenin putperest kralının, veyahut ta bölgenin Yahudi putperest 
kralının, öyle de diyelim, Çünkü Yahudi olmak, putperest olmaktan azade 
olmak anlamına gelmiyor o manasıyla. Samiri gibi de olabiliyor. ĠĢte 
Zünüvas‟ın kulağına gider ve benim inancımdan benim vatandaĢım nasıl 
yüz çevirir diyerek adam tüm zulmü ile gencin üzerine yürür. 

 
Fakat hangi komployu kurduysa genci öldüremez. Bir türlü genci 

temizleyemez. Bu inanç yayılmasın diye genci öldürmek istemekte fakat 
öldürememektedir. En sonunda gence sorar. Seni ne yaptımsa 
öldüremedim. Söyler misin seni öldürmenin yolunu sen öğret der. O da 
der ki; Al bu oku, bayramda tüm toplumun toplandığı meydan da bana bu 
oku Ģu delikanlının rabbinin adıyla diye sıktır, attır, iĢte beni o zaman 
öldürebilirsin der. 

 
Dediği yapılır, bir bayram günü tüm Necran lılar bayram 

alanındayken gencin verdiği ok Bismi rabbi hazel gulam. Bu 
delikanlının rabbinin adıyla denilerek atılır ve delikanlı yere yığılır. ĠĢte 
olan olmuĢtur. Bir düĢmüĢ, bin kalkmıĢtır ve orada bulunan insanlar 
ayağa kalkarak; Amenna Birabbi hazel gulam, biz bu delikanlınım 
rabbine iman ettik derler Ve Zünüvas elde etmek istediği sonucu elde 
edemediği gibi bütün bir Necran halkının imanına sebep olan olayı ortaya 
çıkarır. 

 
ĠĢte bunun üzerine Zünüvas ta siz misiniz böyle yapan diyerek ateĢ 

çukuru hendekler kazdırır, ve içine ateĢler yaktırır ve insanları o 
hendeklere atar. Ya inancından döneceksin, ya da yanacaksın. Der. 
Küçük çocuklarda, annelerde, emzikli bebelerde bundan kurtulamazlar. 
Bu olayı anlatmaktadır.  

 
Bu olayla Tirmizi de ve Müslüm de geçen bu hadis arasında 

doğrudan bir bağ kurulmaz aslında rivayette geçtiği Ģekliyle Ama bu bağı 
daha sonra Ģarihler kurmuĢlardır. Bu bağ aslında çok ta fena olmamıĢtır, 
çokta ayrıksı kaçmamıĢtır. Gerçekten de yapılan araĢtırmalarda bölgede 
bir takım kitabeler bulunmuĢtur bu yüzyılda ve bu kitabelerde bölgede 
böyle bir zulmün yapıldığının delilleri hakikaten de ortaya çıkarılmıĢtır. 
Eğer bir ihtimal söylenecekse tarihsel olarak bu Necran olmalıdır. Zaten 
Hz. Ömer de hilafeti döneminde Necran da bu zulmün yapıldığı yere bir 
mescit yaptırmıĢ, o mescidin yerinde halen bir mescidin ayakta olduğunu 
fakir de duymuĢtum. Dolayısıyla olayın tarihi arka planı böyle, ama 
ahirete müteallik olarak ta anlayabiliriz, devam edelim. 



 
[Ek bilgi; “Hendeğe atılanlar öldürüldüler…” yani, nefsin sıfatlarıyla 

perdelenen bedenliler, beden arzı çukurlarında ve hendeklerinde 
lanetlendiler, (Ġbn Arabi-Tefsiri-Kebir Te‟vilat C/2)] 

 
 
{[Atlanan ayetler; 
 
5-) En nari zâtĠlvekud; 
 
O çıralı ateĢte. (A.Hulusi) 
 
05 - O çıralı ateĢin. (Elmalı) 
 
 
En nari zâtĠlvekud O ateĢ ki çıralı, tutuĢturacak odunu çırası çok, 

yani o alevli ateĢi kapsayan "uhdûd"un, o ateĢ hendeğinin sahipleri ki 
müminleri imanlarından vazgeçirmek üzere içine atmak için böyle ateĢ 
hendekleri yaptıklarından dolayı "Ashab-ı uhdûd" adını almıĢlar.  

Fakat kalplerdeki imanı bu Ģekilde yakmağa çalıĢanlar baĢarılı 
olamamıĢ, aksine lanetlenerek mağlup edilip ezilmiĢler ve adları kötüye 
çıkmıĢtır. Bunların kimler ve nerelerde olduğuna ve Yemen'de, 
Necran'da, Irak'ta, ġam'da veya HabeĢ'te Mecusiler veya Yahudiler veya 
bazı krallar tarafından yapıldığına dair birçok rivayet nakledilmiĢ ise de 
Kur'ân bunları belirleme maksadı da Ģımardığından, sadece nitelikleri ve 
fiilleriyle zikr olunmuĢlardır.(Elmalı) 

En nari zâtĠlvekud En nar Kuran da geçtiği hemen her yerde 
cehennem ateĢi anlamına kullanılır. zâtĠlvekud tutuĢturulmuĢ ve bu da 
odundur aslında, aslında yakıttır. Petrol de vekud dur. Eğer o taraftan 
bakarsak. Yanan her Ģey. Bu manada Kur‟an da Hümeze suresinde bu 
kelime bir daha geçiyor. Narullahil mûkadeh. (Hümeze/6) Allah‟ın 
tutuĢturulmuĢ ateĢi. Demek ki vekud ahirete müteallik anladığımızda 
hiçbir beis yok aksine doğal olarak bağlamda öyle anlamamız daha 
doğru olur. (Mustafa Ġslamoğlu farklı tefsir dersleri) 

 
 
6-) Ġz hüm 'aleyha ku'ûd; 
 
Hani onlar ateĢ çevresinde oturanlardı. (A.Hulusi) 
 
06 - O vakit ki üzerine oturmuĢtular. (Elmalı) 
 
 



Ġz hüm 'aleyha ku'ûd O vakit ki üzerine oturmuĢlardı (Elmalı)  
 
(Bazı rivayetler; 1 - Hz. Ali'den (r.a) rivayet olunduğuna göre, Ġran 

Kisrâsı, bir gün içkiden dolayı sarhoĢken, kendi kız kardeĢi ile zina etmiĢ 
ve ikisi arasındaki iliĢki devam etmiĢti. Bu haber halk arasında yayılınca, 
Kisrâ, 'Tanrı kız kardeĢlerle evlenmeyi helâl etti.' diye ilan etmiĢ, halk da 
buna karĢı çıkınca azab etmeye, hatta onları ateĢ dolu hendeklere atarak 
öldürmeye baĢlamıĢtı. Hz. Ali, Mecusilerde, kız kardeĢle evlenmenin o 
zamandan baĢladığını söyler.  

 
2 - Bu olaylar içinde en meĢhuru Necran Hıristiyanlarının baĢına 

gelendir. Bunu Ġbn HiĢam, Taberî, Ġbn Haldun ve Mu'cem-ul-Buldan'ın 
sahibi ile diğer Müslüman tarihçiler rivayet ederler. Bu olayın özeti 
Ģöyledir: 

Himyer (Yemen) Kral'ı Tuban Esed Ebu Karib, bir defasında 
Medine'yi ziyaret etti. Orada Yahudilerle temas ederek, dinini değiĢtirdi 
ve Yahûdi oldu. Beni Kurayza'dan (Yahûdilerin Medine'deki kollarından 
biri) iki Yahûdi alim alarak Yemen'e getirdi. Böylece orada Yahûdiliği 
yaymaya baĢladılar.  

Daha sonra oğlu Zûnuvas tahta geçer ve Necrân'ı (Arabistan'ın 
güneyinde Hıristiyanların en kuvvetli merkezlerinden biriydi) ortadan 
kaldırmak için hücum ederek oranın halkını Yahûdi olmaları için zorlar. 
(Ġbn HiĢam bunların Hz. Ġsa'nın gerçek dini üzerinde bulunduklarını 
söyler) Zûnuvas Necran'ı ele geçirdikten sonra halkı Yahûdiliğe davet 
edince, halk bu daveti reddetti. 

O da bundan dolayı birçok kimseyi, ateĢ dolu hendeklere atarak 
yaktı ve bir çoğunu da katletti. Toplam 20.000 kiĢi öldürüldü. Necran 
ahalisinden bir Ģahıs, dost Zûsaliban'a gitmeyi baĢardı. Bir rivayete göre 
Rum Kayseri'ne gitti, yine bir baĢka rivayete göre ise HabeĢistan Kral'ı 
NecaĢi'ye giderek, bu zulmü ona anlattı. Birinci rivayete göre Rum 
Kayseri HabeĢistan kralı'na mektup yazdı. Ġkinci rivayete göre ise, 
NecaĢi, Rum Kayseri'ne deniz kuvvetleri göndermesi için ricada bulundu. 
Sonunda HabeĢistan, Uryat isimli bir komutanın emri altında 20.000 
askeri Yemen'e gönderdi. Zûnuvas öldürülerek Yahûdi hakimiyeti 
ortadan kaldırıldı ve Yemen HabeĢistan sınırlarına dahil edildi. (Ġbn 
Cerir)(Ebu-l „Alâ Mevdudi.) 

Ġz hüm 'aleyha ku'ûd hani onlar onun baĢında oturduklarında. 
Bunu sebebi nüzüle müteallik anladığımızda yaktıkları ateĢ çukurunun 
tepesine, baĢucuna oturmuĢlar seyrediyorlar Ģeklinde çevirmemiz lazım. 
Ama bu ahirete müteallik olarak anlarsak ki doğru anlayıĢın o olduğunu 
düĢünüyorum, o zaman aleyha‟yı ateĢin üstüne oturmuĢlardır. Çünkü 
„alâ; üzerine demektir. Sanki bir tandır var, tandırın üzerine oturmuĢlar. 
(Mustafa Ġslamoğlu farklı tefsir derslerinden)]} 



 
 
7-) Ve hüm 'alâ ma yef'alune Bilmu'miniyne Ģuhud; 
 
Onlar, iman edenlere yaptıkları Ģeylere Ģahittiler! (A.Hulusi) 
 
07 - Mü'minlere yaptıklarına karĢı Ģahit de oluyorlardı. (Elmalı) 
 
 
Ve hüm 'alâ ma yef'alune Bilmu'miniyne Ģuhud onlar mü‟minlere 

yaptıkları zulmü seyrediyorlardı. Mü‟minlere yaptıklarına Ģahit oluyorlardı. 
Veya daha hoĢ bir meal verebilir miyiz buraya? Bence verebiliriz; Ģöyle 
bir meal vermek daha hoĢuma gidiyor. Zira mü‟minlere yaptıkları kendi 
baĢlarına gelmiĢti. Ahirete müteallik olarak okursak burayı. Yani 
meĢhedi yevmin azıym. (Meryem/38) ayetleriyle birlikte okuduğumuzda 
mü‟minlere yaptıkları baĢlarına gelmiĢti. 

 
Ve hüm 'alâ ma yef'alune Bilmu'miniyne Ģuhud Burada ki 'alâ 

anahtar sözcük. 
 
 
8-) Ve ma nekamu minhüm illâ en yu'minu Billâhil 'Aziyzil 

Hamiyd; 
 
Onlardan (iman edenlerden) yalnızca Aziyz ve Hamiyd olan Allâh'a 

iman ettikleri için intikâm aldılar. (A.Hulusi) 
 
08 - Onlardan kızdıkları da yalnız azîz, Hamîd olan Allaha iman 

etmeleri idi. (Elmalı) 
 
 
Ve ma nekamu minhüm illâ en yu'minu Billâhil 'Aziyzil Hamiyd 

onlar mü‟minlere Aziyz ve Hamiyd olan Allah‟a iman etmeleri dolayısıyla 
iĢkence etmiĢtiler baĢka sebeple değil. BaĢka hiçbir nedeni yoktu. Aziyz 
ve Hamiyd olan Allah‟a iman ettikleri için. Nekame; reddetti ve 
cezalandırdı manasına geliyor. 

 
Aziyz ve Hamiyd esmasıyla bitmesinin nedeni yok mu ayetin? 

Elbette var. Bu Ģu manaya geliyor; Ġmana saldırı Allah‟a saldırıdır. Allah‟a 
saldırıdan ise Allah zarar görmez. Çünkü Aziyz‟dir. Siz tüm hamdinizi 
Allah‟a yöneltin, Allah hamdlerin makamıdır ve hamdler O‟na mahsustur. 
Hamd bu manada sadece verince değil alınca da hamd edilen, sadece 
sevinince değil üzülünce de Allah‟a yönlendirilen teĢekkürdür. Yani Allah 



yolunda acı çekiyorsak Allah‟a hamd etme makamında olduğumuz 
hatırlatılıyor. Neden? 

 
1 -  Allah verdi zaten, Allah alır. Allah aldıysa, veren aldıysa ne 

demeye hakkınız var. 
 
2 – Daha büyüğünü vermek için alır. Dolayısıyla Allah‟ta alacağınız 

olsun tabir caizse. 
 
3 – Allah‟a güvenmiyor musun, rabbiniz alsın. ġu dünyada herkes 

zaten zorluk içinde bir hayat geçiriyor. Daha önceki surenin içinde 
görmedik mi inneke kadihun ila Rabbike kedhan femülakıy. (ĠnĢikak/6) 
ne kadar zorluk içinde yüze yüze en sonunda rabbine zaten varıyor. 
Kaçmak istese de varıyor, istemese de varıyor. Dolayısıyla sen bu 
zorluğu ey insanoğlu rabbinin yolunda üstlen. Hani efendimizin ağzından 
Hakim‟in Müstedrek‟in de nakledilen ve fakirin hayat tarzı olarak 
benimsediği o meĢhur haber var ya; Neydi o? 

 
Allah‟ın dinini dert edinenin dertlerini Allah satın alır, özel 

dertlerini Allah satın alır. Allah‟ın dinin, dert edinmeyip de özel 
dertleriyle baĢ baĢa kalanı da Allah derdiyle baĢ baĢa bırakır. Ne 
halin varsa gör dercesine. 

 
Hayat düsturu bu olmalı. Allah‟ın dinini dert edinmek ve kendi özel 

dertlerini Allah‟a satmak. Akıllılık bu değil mi? 
 
[Ek bilgi;  ġu anda bizler de mü‟miniz. ġu anda bizler de îman 

ediyoruz. Ama âyetin ifadesine dikkat ederseniz onlar bizden farklı 
inanmıĢ. Onlar, o mü‟minler bizden farklı müminlermiĢ ki onun için 
yakılmıĢlar. Bizden çok farklı bir îmanla inanmıĢlar da onun için 
hendeklere gömülmüĢler. 

Kâfirlerin bu kadar gazaplanmalarının sebebi onların bizim gibi 
eksik inanç sahibi olmamaları. Onlar Allah‟a Allah‟ın istediği gibi îman 
etmiĢler. Nasıl bir Allah‟a inanmıĢlar? Ya da inandıkları Allah‟ın ne 
sıfatları varmıĢ? Ġnandıkları Allah‟ı hangi sıfatlarla bilmiĢler?  

Hangi sıfatların sahibi bilmiĢler? Bakın Allah diyor ki: 
 Bu Müslümanlar Azîz olan bir Allah‟a inanmıĢlar. Ya da inandıkları 
Allah‟ı Azîz bilmiĢler de onun için yakılmıĢlar. Eğer bugün kâfirler 
tarafından bizim karĢımıza da bu tür hendekler kazılıp diri diri 
yakılmıyorsak, eğer Ģu anda kâfirleri bu kadar gazaplandırmıyorsak, eğer 
Ģu anda kâfirler bizden rahatsız değillerse, eğer Ģu anda kâfirlerle kol 
kola bir hayat yaĢıyorsak, kesinlikle bilelim ki bizler eksik inanıyoruz da 
ondan. Allah‟a, Allah‟ın istediği inanmıyoruz da ondan. Eğer böyle 



olmasaydı, eğer bugün bizler de o mü‟minler gibi inanmıĢ olsaydık, o 
zaman bu kâfirler karĢısında bizim durumumuz da onlarınkinden farklı 
olmayacaktı. Çünkü tarih boyunca kâfirler hiç değiĢmemiĢtir. 
DeğiĢen onlar değil, Müslümanlardır. (Besâiru-l Kur‟an-Ali Küçük)] 
 
 

9-) Elleziy leHU MülküsSemavati vel'Ard* vAllâhu 'alâ külli 
Ģey'in ġehiyd; 

 
O ki, semâlar ve arzın mülkü O'na aittir! Allâh her Ģeye Ģahittir! 

(A.Hulusi) 
 
09 - Ki bütün Semavât ve Arz mülkü onundur ve Allah, her Ģey'e 

Ģâhittir. (Elmalı) 
 
 
Elleziy leHU MülküsSemavati vel'Ard O Aziyz ve Hamid olan 

Allah‟ki gökler ve yer O‟nun mülkiyetindedir, O‟nun mutlak mülküdür. 
vAllâhu 'alâ külli Ģey'in ġehiyd Allah her Ģeye Ģahittir. 

 
 
10-) Ġnnelleziyne fetenülmu'miniyne velmu'minati sümme lem 

yetûbu felehüm 'azâbu cehenneme ve lehüm 'azâbulharıyk; 
 
Muhakkak ki, iman eden erkeklere ve iman eden kadınlara iĢkence 

yapıp, tövbe de etmeyenler var ya, onlar için cehennemin azabı vardır ve 
onlar için yakıcı azabı vardır. (A.Hulusi) 

 
10 - O kimseler ki müminîn ve mü'minâta fitne yapmıĢlar, sonra da 

tevbe etmemiĢlerdir muhakkak artık onlara Cehennem azâbı var ve 
onlara yangın azâbı vardır. (Elmalı) 

 
 
Ġnnelleziyne fetenülmu'miniyne velmu'minati sümme lem 

yetûbu mü‟min erkekler ve mü‟min kadınlar. ĠĢkenceye uğrayan, ıstırap 
çeken, acı çeken, Allah yolunda baĢına iĢ gelen, acıya katlanan, bu iĢ ne 
olursa olsun yeter ki Allah yolunda olsun. Allah yolunda iĢkence gören 
mü‟min erkekler ve mü‟min kadınlara gelince; sümme lem yetûbu 
onlara mü‟min erkekler ve mü‟min kadınlara iĢkence edenlere gelince 
ĠĢkence eden kimselere gelince sümme lem yetûbu iĢkence edip sonra 
da tevbe etmeyen kimselere gelince; felehüm 'azâbu cehenneme ve 
lehüm 'azâbulharıyk iĢte cehennem azabı onlar içindir. Yakıcı ateĢ 
azabı da onlar içindir. 



 
Dikkatinizi çekti mi bir Ģey? Buruç/10. ayetinde yan yana “vav” la 

beraber cehennem azabı, yakıcı ateĢ azabı geliyor. O zaman cehennem 
azabı ayrı bir Ģey mi. Yakıcı ateĢ azabı geldiğine göre eğer ikisi de aynı 
Ģeyi söylemeyecekse, ki belagat açısından söylememeli, aynı Ģeyi 
tekrarlamıĢ olur. Bu belagat, Kur‟an belagatine aykırı. O zaman bu ikisi 
ayrı Ģey. Cehennem azabı nedir o zaman? 

 
Bizim aklımıza cehennem deyince hemen ateĢ geliyor. Aslında 

cehennemin kelime manasında ateĢ yok, uçurum, Gohinam aslı. Dipsiz 
uçurum manasına geliyor. Cehennem azabı aslında azap kelimesinin 
kök manasıyla izah ediliyor. Burada onu açıkça görüyoruz. Nedir? 
Mahrumiyet. Allah‟tan mahrum kalmak, Allah‟ın rahmetinin dıĢında 
kalmak, imandan mahrum kalmak.  

 
Evet, imandan mahrum kalmak Allah‟tan mahrum kalmaktır. Azab 

ta mahrumiyet demektir zaten. Ma‟ül azb denir insanın yangınlığını alıp, 
yangınlığından mahrum ettiği için. Ciğer yanıklığından mahrum ettiği için, 
insanı kandırdığı için soğuk suya, buz gibi suya Ma‟ül azb denir. Evet. ve 
lehüm 'azâbulharıyk ayrıca da yakıcı azab gelmiĢ. 

 
[Ek bilgi; Ġnsanlara iĢkence denince, iki tür iĢkence anlıyoruz: 
1. Bizâtihi, resen, Müslüman‟a Müslümanlığı sebebiyle bedenine 

yapılan iĢkenceler. BaĢını örttün, sarık sardın, Ģunları konuĢtun, Ģunları 
yaptın diye yapılan iĢkenceler. ġu anda Müslümanlığından dolayı 
kodeslere tıkılanlar gibi. 

2. Müslümanlıklarından ötürü Müslümanlara yapılan bir baĢka 
iĢkence türü daha vardır. Görünmeyen iĢkence. Hafi, gizli iĢkence. 
Ġnsanların farkına varamadıkları, ruhlarına, inançlarına yapılan 
iĢkenceler.  

Eğer insanlara Müslümanlık verilmez, onlara vahiy sunulmaz, 
Kur'an ve Sünnet bilgilerinden mahrum bırakılır da, o insanlar da farkında 
olmadan iĢkenceye, cehenneme, ateĢe doğru gidiyorlarsa iĢte bu onlara 
yapılan en büyük iĢkencedir.  

Bu öyle korkunç bir iĢkencedir ki, insanlar bunun farkına bile 
varamazlar. Yani öncekinde olduğu gibi bizâtihi insanın bedenine 
iĢkence yapılmaz. Vücudunda yara bere yoktur, ama ona Kur‟an sız ve 
Sünnetsiz bir eğitim sunulur, dinsiz, îmansız bir hayat programı sunulur 
ve bu Ģekilde ona iĢkence edilir.  

Onun Kur‟an la, Sünnetle, dinle, âhiretle münasebetini kesme 
adına ne gerekiyorsa yapılır. Spordu, eğlenceydi, sinemaydı, 
televizyondu, kumardı, içkiydi, uyuĢturucuydu her Ģey hazırlanır ve 
dinden habersiz yetiĢen zavallı, farkında olmadan iĢkenceye, 



cehenneme doğru yol alır. ĠĢte Ģu anda dinini tanımadan, materyalist bir 
eğitimin kurbanı olarak ümmeti Muhammed‟in çocuklarının süratlice 
iĢkenceye doğru gittiklerini görüyoruz. (Besâiru-l Kur‟an-Ali Küçük)] 

 
 
11-) Ġnnelleziyne amenû ve 'amilussalihati lehüm cennatün 

tecriy min tahtihel'enhar* zâlikelfevzülkebiyr; 
 
Muhakkak ki iman edip imanın gereğini uygulayanlara gelince, 

onlar için altlarından nehirler akan cennetler vardır... ĠĢte bu büyük 
kurtuluĢtur! (A.Hulusi) 

 
11 - O kimseler ki iman etmiĢler ve salih ameller iĢlemiĢlerdir, 

muhakkak onlara altından ırmaklar akar Cennetler var, iĢte o büyük 
kurtuluĢ dur. (Elmalı) 

 
 
Ġnnelleziyne amenû ve 'amilussalihati lehüm cennatün tecriy 

min tahtihel'enhar fakat iman eden ve salih amel iĢleyen, imanını; 
toplumsal yanlıĢları ve bozuklukları düzelterek ispat eden kimselere 
gelince, iĢte onlar için tabanından ırmaklar çağlayan cennetler vardır. 
Zâlikelfevzülkebiyr iĢte budur büyük baĢarı, budur gerçek baĢarı. 
BaĢarıyı Allah tarif ederse böyle eder.  

 
Fevz nedir? Hani Amir Bin Füheyr‟e Bir‟i Mâune faciasında kafirler 

tarafından pusuya düĢürülüp öldürülürken son sözü öyle olmuĢtu. Legat 
füztü vallahi, Vallahi iĢte Ģimdi baĢardım. Ölen değil de neden öldürülen 
baĢarıyor? ĠĢte bu sorunun peĢine düĢen katil en sonunda imanı 
bulacaktır.  

 
 
12-) Ġnne batĢe Rabbike leĢediyd; 
 
Muhakkak ki Rabbi'nin yakalayıĢı çok Ģiddetlidir! (A.Hulusi) 
 
12 - Hakîkat rabbinin tutuĢu Ģedittir. (Elmalı) 
 
 
Ġnne batĢe Rabbike leĢediyd hiç Ģüphe yok ki rabbinin 

yakalaması çok Ģiddetlidir. Rabbinin enselemesi çok Ģiddetlidir. 
 
 
13-) ĠnneHU HUve yübdiu ve yu'ıyd; 



 
Muhakkak ki "HÛ"dur, ibda (izhar) eden ve iade (tekrar izhar) eden! 

(A.Hulusi) 
 
13 - Çünkü o hem mübdî hem muîddir. (Elmalı) 
 
 
ĠnneHU HUve yübdiu ve yu'ıyd ilk kez yaratan ve yaratılıĢı 

tekrarlayacak olan da yine O dur. Yani Allah yaratılıĢı tekrarlayacaktır. 
Ve yu‟ıyd; yeniden iade edecektir. Manasında. 

 
 
14-) Ve "HU"vel Ğafûrul Vedud; 
 
O, Ğafûr'dur, Vedud'dur. (A.Hulusi) 
 
14 - Onunla beraber gafurdur, çok sevgili (vedud) dur. 
 
 
Ve "HU"vel Ğafûrul Vedud zira O rahmeti sonsuz, mağfireti 

sonsuz, ğufranı sonsuz, bağıĢlaması sonsuz olandır ve el Vedud olandır. 
El vedud; sadece seven manasına gelmez. Fe‟ul vezni hem ismi fail, 
hem de ismi mef‟ul anlamını içerir. Yani hem seven, hem sevilmeyi 
isteyendir. Allah rızık verir rızık istemez, bağıĢlar bağıĢlanmayı istemez, 
yaratır ama yaratılmaya muhtaç değildir. YaĢatır ama yaĢatılmaya 
muhtaç değildir. Fakat bir hususa gelince Allah karĢılıklı bekliyor. Yani 
sever ve sevilmeyi ister. Sevgi iĢte böyle çift taraflıdır. Allah‟ın sevgisi, El 
Vedud, 

 
 
15-) Zül'ArĢil Meciyd; 
 
ArĢ sahibi'dir, Meciyd'dir (Ģanı, azameti yüce). (A.Hulusi) 
 
15 - ArĢın sahibi, Ģanlı (mecîd) dir. 
 
 
Zül'ArĢil Meciyd en yüce makamın sahibidir Allah. Yani insanın 

sevgisine muhtaç olduğu için değil, insan o‟nun sevgisine muhtaç olduğu 
için Allah insan tarafından sevilmeyi ister. Çünkü insanın Allah‟ı 
sevmesinden Allah çıkar kazanmaz, insanın çıkarı vardır. 

 
 



16-) Fa'alün lima yüriyd; 
 
Ġrade ettiğini (Dilediğini) yapar! (A.Hulusi) 
 
16 - Dilediğini yapar (fa'alün limâ yürîd) dir. 
 
 
Fa'alün lima yüriyd O her istediğini, her dilediğini yapandır. Bu 

ayetlerde Allah tanıtılıyor. Enseleyen, yoktan var eden, vardan var eden 
Gafur ve Vedud olan, arĢın sahibi olan ve dilediğini yapan Allah. 

 
 
17-) Hel etake hadiysülcünûd; 
 
O orduların haberi sana geldi mi? (A.Hulusi) 
 
17 - Geldi ya, sana kıssası o orduların (o cünudun). 
 
 
Hel etake hadiysülcünûd malum orduların haberi sana geldi mi? 

Malum ordular kim? 
 
 
18-) Fir'avne ve Semud; 
 
Firavun ve Semud'u (helâk eden)! (A.Hulusi) 
 
 
18 - Firavunun ve Semud‟ün. 
 
 
Fir'avne ve Semud biri firavun, iri Semud kavmi. Firavun iktidarın 

azmasını, Semud ise refahla azmayı ifade eder. 1. si iktidarla azmayı, 2. 
si refahla azmayı, Ģımarmayı ifade eder. Onun için ikisine birer örnek 
vermiĢ. 

 
 
19-) Belilleziyne keferu fiy tekziyb; 
 
Hayır! Hakikat bilgisini inkâr edenler bir yalanlama içindedirler. 

(A.Hulusi) 
 
19 - Fakat o küfredenler hâlâ bir tekzibe. 



 
 
Belilleziyne keferu fiy tekziyb maalesef, burada “bell” e 

verebileceğim en güzel anlam maalesef. Maalesef küfürde ısrar edenler, 
direnenler yalanlamanın içine boylu boyunca daldılar. Fiy tekziybin; 
Yalanın içine boylu boyunca daldılar. Yalana gömüldüler desek yeridir. 

 
 
20-) VAllâhu min verâihim muhıyt; 
 
Allâh, onların verasından (derûnlarından) ihâta edendir! (A.Hulusi) 
 
20 - Halbuki Allah arkalarından kuĢatmıĢ. 
 
 
VAllâhu min verâihim muhıyt Allah ise onları arkalarından 

kuĢattı. 
 
 
21-) Bel Huve Kur'ânun Meciyd; 
 
Üstelik O, Kur'ân-ı Meciyd'dir. (A.Hulusi) 
 
21 - Fakat o Ģanlı bir Kur'an dır. 
 
 
Bel Huve Kur'ânun Meciyd ve sözün özü; bütün bunların ötesinde 

söylenecek gerçek Ģudur ki; bunları haber veren, bu gerçekleri söyleyen, 
insanı insana tanıtan Allah‟ı insana tanıtan, hakikatin kaynağını insana 
haber veren, ebedi mutluluğun haritası olan ve Allah‟a varan yolu 
gösteren ilahi rehberliğin ifadesi olan bu hitap, bu Ģanlı, Ģerefli bir Kur‟an 
dır, hitaptır. 

 
Aslında el ile gelmediği için Kur‟an a Kur‟an diye çevirmek doğru 

değil, Ģanlı, Ģerefli bir kitaptır. Evet, Meciyddir, Ģanlı ve Ģereflidir. Neden; 
Çünkü Allah‟tan gelmiĢtir. Çünkü Ġnsanın lehinedir, çünkü insana ilahi 
rehberliktir. 

 
 
22-) Fiy Levhın Mahfuz; 
 
Levh-i Mahfuz'dadır! (A.Hulusi) 
 



22 - Bir Levhi mahfuzda. 
 
 
Fiy Levhın Mahfuz tarifsiz bir levhada, tam tercüme etmeden 

vereyim; koruma altına alınmıĢtır. Yani tarifsiz bir hafızada, yongada, 
tabir caizse kartta. Ġlahi kart bu. Bilgisayar kartına benzemez. Bu Allah‟ın 
kartı. Dolayısıyla tarifi de mümkün değil. Onun için Fil Levhın Mahfuz 
değil. Fiy Levhın Mahfuzin. Yani akla hayale gelmez, tarifi mümkin 
değil, düĢünmek isteseniz düĢünemezsiniz, tasvir etmek isteseniz 
edemezsiniz. ĠĢte öyle bir levha da, öyle bir kartta koruma altına 
alınmıĢtır bu vahyin kaynağı. 

 
 
Ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbil alemiyn 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. TÂRIK SURESĠ (01-17) (190-A) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Elhamdülillâhi Rabbil Âlemîn, Vessalâtü vesselâmü „alâ 

Resulina Muhammedin ve „ala „alihi, ve eshabihi ecmaiyn.  
 
RabbiĢrah liy sadriy;  
 
Ve yessirliy emriy;  
 
Vahlül ukdeten min lisaniy; 
 
Yefkahu kavliy; (Tâhâ 25-26-27-28) 
 
Rabbeneftah bil hayr, vahtim bil hayr, Rabbi yessir ve lâ 

tüassir, Rabbi temmim bil hayr. 
 
Rabbi edhılniy müdhale sıdkın ve ahricniy muhrace sıdkın 

vec'al liy min ledünke sultanen nasıyra. (Ġsra/80) Amin, amin, amin..! 
 
Değerli Kur‟an dostları bu dersimize inĢallah Târık surei celilesiyle 

baĢlayacağız. 114 burçlu Kur‟an ülkemizin bir burcuna daha 
tırmanacağız. Bakalım o burçta bizi neler bekliyor. Hangi kelam 
sürprizleriyle karĢılaĢacağız, hangi güzellikleri göreceğiz, hangi uyarı 
levhaları bizi karĢılayacak, hangi müjdeler bekleyecek. 

 
Târık suresi elimizde ki mushafta 86. sırada yer alıyor. Adını ilk 

ayetinden alıyor. VesSemâi vetTarık gecenin konuğu, gece gelen 
misafir veya sabah yıldızı manasına geliyor. 

 
Buruc suresi tivai mufassalin (Kur'an-I Kerim'de 49'uncudan 

85'inciye kadar olan sureler.) sonu idi. Bu sure ise evsat- ı  mufassalın 
baĢı, (Kur'an-I Kerimin 86. suresi olan Tarık Suresinden 98. sure olan 
Beyyine Suresinin sonuna kadar olan surelerdir) Târık suresi. 
Mufassallar üçe ayrılırdı; Tıvali mufassal, evsatı mufassal, kısalı 
mufassal. Yani kısa sureler 3 e taksim edilmiĢti, iĢte bu Târık suresi 
evsatı mufassalın, orta mufassalların baĢı olmuĢ oluyor. 
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Ebu Hüreyre rivayetinde Yatsı da buruç ve Târık surelerini 
efendimizin aynı namazda okuduğunu söylüyor. Ve orada da; VesSemâi 
vetTarık Ģeklinde anıyor sureyi. Demek ki sure ilk nesillerin dilinde Târık 
ismi ile değil, VesSemâi vetTarık yani ilk ayetiyle anılıyordu. 

 
Suremiz Mekki. Birçok kısa surelerde olduğu gibi. ĠniĢ yılı takriben, 

tabii ki muhtemelen, çünkü kesin bir Ģey söylemek genellikle zor. 
Elimizde bir karine bir delil olmadan surenin iniĢ yılı Ģudur diyemiyoruz. 
Bazılarında bunu yapabiliyoruz elimizde delil var karine var çünkü. „Alâk 
suresinde bunu yapmamamız söz konusu olamaz zaten. Hatta Duha ve 
ĠnĢirak surelerinde bunu yapabiliyoruz. Ama bazı sureler için yaklaĢık yıl 
veriyoruz ki bu yıl Târık suresi için peygamberliğin, nübüvvetin 4. yılı. 

 
Buruc, ĠnĢikak, Ġnfitar gibi sema ile baĢlayan surelerin hizasına 

yazılmalıdır Târık suresi. Beled suresi ile Kamer suresi arasında nazil 
olmuĢ. ġimdi suremizin tefsirine geçebiliriz. 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
Rahman, Rahıym Allah adına. Her kelâm, her bildiri bir makamın, 

bir otoritenin adına okunur. Bu kelamı ilahi ise Allah adına okunmalıdır. 
Çünkü rabbimiz bunu göndermiĢtir biz insanlara. Elçi melek, ve elçi insan 
vasıtasıyla. Biz de Allah‟tan gelen bu bildiriyi, beyanı almıĢ, ruhumuzun 
üstüne demiĢ, bağrımıza basmıĢ, tabii ki onu alıp bağra basmanın gereği 
olan hayatımıza koymaya gayret etmiĢsek o zaman hakkını vermiĢiz 
demektir.  

 
Ama hayatımıza koymak içinde önce anlamak lazım. AnlaĢılmayan 

bir Ģey nasıl yaĢanır? Bir Ģeyi yaĢamak için anlamak lazım. Kur‟an 
anlaĢılsın diye indirilmiĢtir. Çünkü Mübiyndir. Hem özünde açık, hem de 
açıklayıcı. Dolayısıyla Kur‟an ın anlaĢılmaz olduğunu ima eden her türlü 
yaklaĢım Kur‟an la taban tabana zıt düĢmüĢtür. Hatta Kur‟an ı 
yalanlamıĢtır. Rabbimiz Kitabı mübiyn derken o mübiyn olmadığını 
söylemiĢ. Kitabın kapalı olduğunu, anlaĢılmaz olduğunu iddia etmiĢ olur 
ki Allah ile ters köĢelere düĢmüĢ olurlar. 

 
 
1-) VesSemâi vetTarık; 
 
Andolsun semâya ve Tarık'a, (A.Hulusi) 
 
01 - Kasem olsun o Semâya ve Târıka. (Elmalı) 

javascript:void(0);


 
 
VesSemâi vetTarık Uzay Ģahit olsun. esSema; Semâvat çoğuluyla 

değil de, tekil olarak geldiğinde bütün sema, bütün bir sema Ģahit olsun. 
Veya uzay Ģahit olsun. Burada “vav” kasem olarak gelmiĢ, semâya 
yemin ediliyor. Semâ; her Ģeyin üst tarafı manasına geliyor. Sümû; yüce, 
üst, yüksek anlamına geliyor. Onun için bugün dahi gündelik Arapça da 
makam sahibi krallara ve ona benzer Ģahsiyetlere ekselansları 
anlamında sümuğvül melik, sümuğvül vezir gibi yüceltme sıfatları 
kullanılır. Semâ oradan geliyor. Sâmi de oradan geliyor. Yüce, yücelik 
sahibi. Ġsim de oradan geliyor. Ġisim iki köke nispet edilir; hem vesm, 
visam; madalya, alem. Hem de sümuğ; yani yücelik isim sahibi olmak, 
yücelik sahibi olmaktır. Demek ki var olanın ismi olur, var olmak bizatihi 
yücelik sahibi olmaktır. Çünkü var eden yücedir. El Aziyz. 

 
Es Semâ ve et Târık üzerine yemin ediliyor, Ģahit tutuluyor. Târık 

etturug dan fail. Gece gelen manasına. Araplarda gece biri geldiği zaman 
ya ayağını yere vurur, ya da yerden iki taĢ alır birbirine vururmuĢ. ĠĢte 
tarraka çıkarmak budur. Yani vurmak, ses çıkarmak, tarraka çıkarmak 
anlamında. Gecenin konuğu demek, gece gelen demek, gece gelen 
misafir. Veya sabah yıldızı. Yani gece, sabah yıldızını getirip oraya 
bıraktığı içinde sabah yıldızına Târık, sabahın kapısını vuran yıldız 
manasına, sabahın kapısını vuran misafir yıldız, sabahı haber veren 
haberci manasına sabah yıldızına Ģi‟ra yıldızı, yanlıĢ hatırlamıyorsam 
özgün ismi, iĢte o yıldıza Târık ismi veriliyor, ona yemin ediliyor. 

 
Aslında sabahı haber veren vahye yemin ediliyor desek daha doğru 

olur. Çünkü vahiy; insanlığın kararan gecesinin sabahını haber veriyordu. 
Vahiy gece gelmiĢti, çünkü Ġnnâ enzelnaHU fiy LeyletilKadr. (Kadr/1) 
biz onu kadir gecesinde indirdik buyuruyordu rabbimiz. O bir gece inmiĢti 
ve indiği gece Kadr ismini almıĢtı. Veya Kadr ismini alan bir gece de 
inmiĢti. Belki bu LeyletilKadr; Marife gelmesi, insanlığın yaratıldığı ana bir 
delalet ediyordu. Yani eğer bu gece Kur‟an inmeden önce Kadr ismini 
almıĢ, Ģerefli, kadri kıymeti olan bir gece ismini almıĢsa, o zaman bu 
gecede de daha önce çok büyük bir Ģey olmuĢtu. Belki insanlığın 
yaratıldığı gece, belki yer kürenin yaratıldığı gece, belki de varlığın; 
yokluk gecesinden çıkıĢına delalet ediyordu bilmiyoruz, Allah biliyor en 
doğrusunu. 

 
[Ek bilgi; Muhammed Esed Meal/tefsirinden hareket edersek, Tarık 

sabah yıldızı manasının yanı sıra "felâketin ve sıkıntının derin 
karanlığında bunalmıĢ bir insana zaman zaman gelen semavî bir teselli 
ve rahatlamayı veya belirsizliğin karanlığını gideren ani, sezgisel bir 



aydınlanmayı da ifâde eden bir mecaz"dır. Anlamları üzerine derin 
tefekkür hâlinde namazlarda veya sâir durumlarda Kur'an âyetleri 
okunursa, kiĢisel tecrübelerime göre insanın gönlüne bir ferahlık gelir. 
ĠĢte bu âyetleri de, özellikle depresyon ve evhamların derin karanlığına 
düĢmüĢ hastalarıma, arzu ederlerse okumalarını tavsiye ediyorum. 
Ġçinde bulunduğu durum ne kadar ümitsiz gibi görünse de "yedullah" 
sürekli insanın sırtındadır ve hep bir çıkıĢ, kurtuluĢ, felah vardır.( 
Psikiyatr Dr. Mustafa Merter)  ] 
 

 
2-) Ve ma edrake metTarık; 
 
Bilir misin Tarık'ı? (A.Hulusi) 
 
02 - Bildin mi Târık ne? (Elmalı) 
 
 
Ve ma edrake metTarık Târık‟ın ne olduğunu sen nereden 

bileceksin. Yani dirayetle bilemezsin, sen kendiliğinden bilemezsin. 
DüĢünerek taĢınarak bilinecek bir Ģey değil bu. O zaman gel Allah sana 
rivayet etsin, yani rivayetle, rivayetlerin en yükseğiyle, kelâmı ilahi ile 
öğren. 

 
 
3-) En Necm'üs sâkıb; 
 
Delip geçen yıldızdır (PULSAR)! (A.Hulusi) 
 
03 - O necmi sâkıb. (Elmalı) 
 
 
En Necm'üs sâkıb delen bir yıldızdır o. Essakıb; yumuĢak bir Ģeyi 

yakarak delmek manasına geliyor. Arap edebiyatında bu kelimenin ilk 
kez görüldüğü yer Kur‟an. daha önce görüldüğüne dair herhangi bir delil 
yok.  

 
Karanlığı delen gök taĢına da Sakıb deniliyor. Zaten kelime aynı 

zamanda yükseliĢ manasına da geliyor. Çünkü; SakabedTair; KuĢ 
yükseldi cümlesi öteden beri kullanılıyor. Demek ki aynı zamanda ezdad 
bir kelime. Zıt anlamlı bir kelime. Ġçerisinde; Hem iniĢi, hem yükseliĢi 
ifade eden bir kelime. Ama hepsinden öte anlamı delen bir yıldız. 
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Peki daha önceki 1 ve 2. ayetleri Târık ı gecenin konuğu olan vahiy 
olarak anlarsak bunu nasıl anlayacağız? Ġnkarcı aklın karanlığını delen 
bir yıldız olarak anlayacağız. 

 
[Ek bilgi; EVRENĠN KÜÇÜK YEġĠL ADAMLARI 
1967 yılında Ġngiltere Cambridge üniversitesi'nde Jocelly 

Bell düzenli ve ısrarlı bir radyo sinyali yakalar. Radyo sinyalinden kalbin 
vuruĢları gibi düzenli vuruĢlar gelmektedir. O zamanda Uzay'da böyle 
düzenli vuruĢların kaynağı olabilecek bir gök cismi bilinmiyordu. Bu 
yüzden bu sinyallerin, baĢka gezegenlerdeki akıllı yaratıklar tarafından 
gönderildiğine kanaat getirilir.  

Büyük bir heyecanla davetiyeler bastırılır, basın kuruluĢlarına haber 
verilir ve LGM adı verilen görkemli bir seminer düzenlenir. LGM (Little 
Green Men) "Küçük YeĢil Adamlar" demektir ve Evren'de akıllı 
yaratıklarla irtibat kurulduğunu simgelemektedir.  

Çok kısa bir süre sonra söz konusu sinyallerin kaynağının nötron 
yıldızlarının çok büyük bir hızda dönmeleri olduğu anlaĢılır. Böylece 
nötron yıldızlarına bir ad daha takılacaktır: "Pulsarlar". Jocelly'in buluĢu 
uzaylılarla irtibatı sağlayamamıĢtır ama Pulsarların keĢfini sağlamıĢtır. 
Ġngilizce'de "pulsate", nabız gibi vuruĢları ifade eden bir kelimedir. 
"Pulsation" da "vuruĢ, titreĢim" demektir. Bundan da nötron yıldızlarına 
takılan "Pulsar" isminin Kuran'da geçen "Tarık" yani "VuruĢ" ismiyle 
uyumlu olduğu anlaĢılmaktadır. (Süleymaniye vakfı Din ve fıtrat 
araĢtırmaları merkezi)] 

 
 
4-) Ġn küllü nefsin lemma 'aleyha hafız; 
 
Hiçbir nefs yoktur ki, onun üzerinde bir hafîz (gözetleyici - 

koruyucu) bulunmasın. (A.Hulusi) 
 
04 - Bir nefis yoktur ki illâ üzerinde bir hâfız olmasın. (Elmalı) 
 
 
Ġn küllü nefsin lemma 'aleyha hafız zaten hiçbir insan yoktur ki 

ilahi gözetim ve koruma altında olmasın. Ġn küllü nefsin lemma 'aleyha 
hafız herkes, her insan, her can ilahi koruma ve gözetim altındadır diyor. 
Yani bu tabii ki görünenlerden, görünmeyene. Maddeden manaya, 
fizikten metafiziğe doğru bir akıl inkıĢafı gerektiriyor vahiy, zaten bunun 
içinde iniyor. Aklımızı görünen den görünmeyene. Ġdrakimizi fizikten 
metafiziğe, somuttan soyuta doğru uruc ettiriyor. Yani uruc için nüzul. 
Ġniyor ki çıkalım diye. Vahiy iniyor ki biz çıkalım diye. Vahit iniyor ki akıl 
yükselsin diye. Vahiy iniyor ki insan idraki miraca çıksın diye. Çıkarmak 
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için inendir vahiy. Çıkarmak için, yükseltmek için, kemale erdirmek için 
inendir vahiy. Evet, rabbimiz tenezzül buyuruyor ki biz yücelelim, biz 
yükselelim diye. Dolayısıyla yaptığımız tefsirleri iĢte bu meyanda bu 
bağlamda görmek lazım. 

 
Vahyin amacı insanı korumaktır. Bir önceki ayette karanlık aklı 

delen bire yıldızdır dedik vahiy için bu da Ġn küllü nefsin lemma 'aleyha 
hafız hiçbir insan yoktur ki ilahi gözetim ve koruma altında olmasın 
derken vahiy insanı korur ve gözetir manasına gelmiĢ olur. Eğer bu 
ayetleri bu pasajı vahiy bağlamında ele alırsak, vahyin maksadı insanı 
korumaktır demiĢ olur. 

 
 
5-) Felyenzuril'Ġnsanu mimme hulika; 
 
Ġnsan neden yaratıldığına bir baksın! (A.Hulusi) 
 
05 - Onun için insan düĢünsün neden yaratıldı? (Elmalı) 
 
 
Felyenzuril'Ġnsanu mimme hulik o halde artık insan baksın neden 

yaratıldı, neden yaratıldığına insan bir baksın. Bir Ģöyle dönsün baksın. 
Burada ki, bir önceki 4. ayette ki “in” eğer muhassese ise “ma” zaide olur. 
“Ġn” nafiye ise eğer; Ġn küllü nefsin lemma; Ġlla manasına gelir ki benim 
tercihim naçizane manalandırmada tercihim budur, o zaman Ģu ayetlerle 
beraber düĢünmek lazım. Ve inne 'aleyküm lehafizıyn.(Ġnfitar/10); 
üzerinizde hiç Ģüphe yok ki muhafızlar vardır.  

 
Yine Ve lekad halaknel Ġnsane ve na'lemu ma tuvesvisu Bihi 

nefsuh.) insanı biz yarattık nefsinin ona neler fısıldadığını da yine biz 
biliriz. Çünkü ve nahnu akrebu ileyhi min hablil veriyd. (Kaf/16 Biz 
kulumuza Ģah damarından daha yakınız. Onun için insana iç güdülerinin 
neler fısıldadığını, egosunun, benliğinin neler fısıldadığını biz çok iyi 
biliriz. Ġnsanı iyi biliriz diyor. Onun için insanın neresinden zarar 
göreceğini ve neresine karĢı koruma gerektiğini, insanın nasıl 
korunacağını, insanın neresinin zayıf, neresinin güçlü olduğunu biz biliriz. 
Bir önceki ayeti bu bağlamda düĢünmek lazım.  

 
Felyenzuril'Ġnsanu mimme hulik insan neden yaratıldığına bir 

baksın, dönsün ve baksın. 
 
 
6-) Hulika min mâin dafikın; 



 
Atılan bir sudan (meni) yaratıldı. (A.Hulusi) 
 
06 - Bir atılgan sudan yaratıldı. (Elmalı) 
 
 
Hulika min mâin dafik insan atılmıĢ, fıĢkıran sade bir sudan. Hatta 

zımni manası değersiz bir sudan yaratıldı dafik; hızla dıĢarı çıkan, atılan, 
fıĢkıran, fırlayan manasına. Fail manazı zahir zaten bunun. Ama Ferra 
dan hicazlılar nât yolu ile, yani sıfatın kardeĢi nât yoluyla, sıfatla aynıdır 
demiyorum, nât ile sıfatın manalarında nüans var. Nât yolu ile gelirse 
faile, meful manası vermiĢler Kûfe liler. Dolayısıyla metfuk manası, yani 
atılan, çıkartılmıĢ saçılan, fırlatılan.  

 
Min meniyyin yümna. (Kıyamet/37) bu ayetle beraber 

düĢünmemiz gereken baĢka ayetlerde var. Yani atılmıĢ meni. min 
nutfetin emĢâc. (Ġnsan/2) karıĢım. Yani aslında sade bir su değil, 
emĢâc; içinde karıĢım olan, yani konsantre, tam bugünün kelimesine 
çevirecek olursak konsantre bir hayat suyuMin meniyyin yümna. Yine 
de tam tarif etmiĢ olmuyoruz çünkü meniyyin; nekira, belirsiz. Min 
nutfetin; belirsiz. EmĢâcin; belirsiz. Yani tarife gelmez, tarifsiz. Bu mana, 
bu vurgu içinde var. 

 
Neden insanın yaratılıĢı söz konusu olduğunda yaratılıĢın 

baĢlangıcında ki basitliğe delalet eder ve dikkat çeker Kur‟an? YaratılıĢ 
kendiliğinden olamaz ey insanoğlu, Bu kadar karmaĢık ve kamil bir varlık 
öyle basit bir Ģeyden, kendiliğinden yaratılmıĢ olamaz. Kendiliğinden 
gelmiĢ olamaz. Tesadüfün eseri olamaz insan. O su orada duruyor, 
haydi bakalım, eğer kendiliğinden oluyorsa o suyu önce sen yarat, 
veyahut ta Allah‟ın yarattığı o sudan sen insana çevir de bir görelim. 
Dolayısıyla Allah‟ı hesaba katmadan insanı anlayamazsın ey insanoğlu. 
Allah‟ı hesaba katmadan, devre dıĢı bırakarak, göz ardı ederek kendini 
anlayamazsın ey insanoğlu vurgusu vardır burada.  

 
 
7-) Yahrucü min beynissulbi vetterâib; 
 
Erkeğin beli ve (kadının) teraib'inin (leğen kemiklerinin) arasından 

çıkar! (A.Hulusi) 
 
07 - Ki sulb ile sîneler arasından çıkar. (Elmalı) 
 
 



Yahrucü min beynissulbi vetterâib omurga ile kaburga kemikleri 
arasında ki bölgeden çıkan bir su o. 

 
min mâin dafik (6)omurga ile kaburga kemikleri. veya min 

beynissulbi vetterâib essulb tekil, etterâib çoğul. Eğer buradan yola 
çıkarsak terâib e kaburga kemikleri, sulb e de omurga. Veyahut ta bunun 
alt ve üst, yani üriner sistemin en altını ve en üstünü ifade ettiğini 
düĢünenlere göre ise leğen kemikleri ile göğüs arasından.  

 
Aslında Bu ne demektir? Burada bir problem var mıdır? Fakire göre 

yoktur. Bazıları burada bir problem olduğunu düĢünüyor ve bu problemi 
çözmek için çok dil döküyorlar. Hiç gerek yok. Aslında beynissulbi 
vetterâib eller, ayaklar ve kafa dıĢındaki her yeri kapsar. Dilsel olarak, 
lügavi olarak bu kalıbın kapsadığı yerler eller, ayaklar ve kafa dıĢında ki 
her yerdir. Zaten üriner sistem de buradadır. Ġnsanın üreme organları, 
kadının olsun erkeğin olsun buradadır, gövdededir yani. Burada ki 
insanın gövdesinden çıkan manasına gelir eğer lafzen alacaksak. 

 
Yok mecazen alacaksak bunu o zaman da Kur‟an ın genel bir 

kuralına, üslup özelliğine atıf yapmamız lazım, o da Kur‟an, insanın 
üreme sistemlerinden söz ederken daima mecazla söz eder. ĠĢte 
Adem‟in ve eĢinin ayıp yerlerinin açılmasından söz ettiği yerlerde olduğu 
gibi. Daima sev‟atühüma („Araf/22) bakınız hep mecazi olarak ifade eder. 
Dolayısıyla burada da insanın üreme sisteminden, insanoğlunun üriner 
sistemlerinden söz ederken bir mecazi ifade kullanılıyor diyebiliriz. Yani 
doğrudan üriner sistemin unsurlarına veya üreme organlarına değinmiyor 
Kur‟an, ama insanın üriner sisteminin olduğu bölgeye iĢaret edip bize 
aslında ne söylemek istediğini anlatmıĢ oluyor. 

 
[Ek bilgi; Ġnsanda üriner sistem: 



 
 
 
8-) ĠnneHU 'alâ rac'ıhı leKadir; 
 
Muhakkak ki O, onu (aslına) döndürmeye elbette Kaadir'dir! 

(A.Hulusi) 
 
08 - Elbette o onu döndürmeğe kadirdir. (Elmalı) 
 
 
ĠnneHU 'alâ rac'ıhı leKadir elbet Allah onu tekrar yaratmaya 

kadirdir. Errac‟ı; müteaddinin mastarıdır aslında, lazım ın mastarı değil. 
Çünkü lazımın mastarı errücu‟ı gelir. Böyle olsaydı rücu‟ı gelmesi 
lazımdı buradaki de. ĠnneHu „alârucu‟ıhi leKadir demesi lazımdı ama 
onu demedi. Onun için müteaddinin mastarı. Onu nutfeden yaratan 
yeniden yaratmaya kadirdir. Bu manayı verir. Açılımı da budur. Onu 
nutfeden yaratan, yani öncesini yaratan, sonrasını yaratmaya daha daha 
kadirdir, haydi haydi kadirdir açılımı verir. 

 
 
9-) Yevme tübles serâir; 
 
O süreçte, gizliler açığa çıkartılıp bilinir. (A.Hulusi) 



 
09 - Yoklanacağı gün bütün serâir. (Elmalı) 
 
 
Yevme tübles serâir O gün sırlar bile sınanırlar. Bu ayet gerçekten 

müthiĢ. O gün, hesap günü sırlar bile sınanırlar. Sırların sınanmasından 
söz eden bir ayetle karĢı karĢıyayız. Yüzler sınandı, maskeler sınandı, 
söylediklerimiz sınandı, yaptıklarımız sınandı. Ama sırların sınanması 
nasıl bir Ģey? Sırların sınav olması nasıl bir Ģey. Gizlediklerimizin, en gizli 
saklı tuttuklarımızın, açığa vurmadıklarımızın sınanması nasıl bir Ģey. 
Veya onlarla sınanmak diyeceğim ama burada öyle bir b bağlantısı yok. 
Onun için Yevme tübles serâir o gün sırlar bile sınanır. Yani sırlarla 
sınanır. Sırlar açığa vurulur, hiçbir sır kalmaz manasına. 

 
Evet, el belâ‟ı, buradan geliyor, seçip ayırmak için sınamak 

manasına geliyor. Ihtibar; deney de zaten deniliyor bu iĢleme. Onun için 
seçip ayırmak için sınamak. Allah niçin sınar? Seçip ayırmak için. Peki 
sınamadan bilmez m bizim ne olduğumuzu? Bilir. O zaman niye seçip 
ayırmak için sınar? Bizi, bize bildirmek için. Siz de bilin ne mal 
olduğunuzu. Siz de kendi değerinizi görün. Veya kendinize ne yaptığınızı 
görün. Allah‟ın verdiğini nasıl çar çur ettiğinizi görün. Allah‟ın verdiği 
emanete neler yaptığınızı siz de görün diye. Çünkü insan iradeli bir 
varlık. Kendi kendini gözleyebilir. Allah insanı gözlüyor, insan insanı 
gözlüyor. Belil'Ġnsanu 'alâ nefsihi basıyretun. (Kıyamet/14) bilakis 
insan kendi kendini gözetleyicidir, kendi üstünde bir basiret sahibidir. 
Ġnsan müstesna bir varlıktır iĢte bunun için. 

 
 
10-) Fema lehu min kuvvetin ve lâ nasır; 
 
Artık onun için ne bir kuvvet vardır ve ne de bir yardım edici! 

(A.Hulusi) 
 
10 - O vakit ona ne bir kuvvet vardır ne de bir nâsır. (Elmalı) 
 
 
Fema lehu min kuvvetin ve lâ nasır iĢte artık onun için ne bir güç 

olacak ne de yardımcı olacak. Yani iĢin iĢten geçtiği, sırların bile 
sınandığı ve artık Allah‟a döndüğü ĠnneHU 'alâ rac'ıhı leKadir (8) 
Allah‟ın kudretini göstererek kendisine döndürdüğü ve kaçıĢın 
olmayacağı o günde gücü, kuvveti kalmamıĢtır insanın Fema lehu min 
kuvvetin kuvveti yoktur ki dirensin, kuvveti yoktur ki kaçsın, kuvveti 
yoktur ki dünyada yaptığı gibi kılıfına uydursun. 



 
ve lâ nasır yardımcısı da yoktur. Öyle falan bana yardım edecek, 

feĢmekan beni kayıracak, falan torpil geçecek..! Ahirette yoktur bunlar. 
Ahirette herkes kendi canı derdine düĢecektir. Nebiler nebisi sevgili 
Fatımsına; Ya Fatıma nefsini Allah‟ın elinden satın al iĢterî nefseki 
minallah vallahi yarın senin içinde bir Ģey yapamam diyordu ya iĢte o 
gün bu gün. 

 
 
11-) VesSemâi zâtirrec'; 
 
Andolsun yörüngesinde dönenleriyle semâya, (A.Hulusi) 
 
11 - Kasem olsun o Semai zati rec'a. (Elmalı) 
 
 
VesSemâi zâtirrec' imdi dikkat et ey insan gözünü çevir ve etrafına 

bir bak, hayat çevrimine sahne olan gök Ģahit olsun. Semâ Zatirrec‟; 
Hayat çevrimi diye çeviriyorum bunu. Hayat çevrimine Ģahit olan gök 
Ģahit olsun. Niye? Bakınız hayat çevriliyor. Önce kıĢ, sonra bahar, sonra 
yaz, sonra güz. Bir daha böyle bir daha böyle, bir daha böyle. Önce 
babalar, sonra oğullar, sonra torunlar ve sonra devam. Hayat çevrimi 
devam ediyor.  

 
Önce kuruluĢlar, sonra büyüyüĢler, sonra olgunlaĢıĢlar, sonra 

yıkılıĢlar. Önce doğun, sonra bebelik, sonra çocukluk, sonra olgunluk, 
sonra yaĢlılık, sonra ölüm ve böyle hayat çevrimi devam edip gidiyor ve 
daha ne çevrimler..! Biz 80 – 100 yıllık çevrimlerden söz ediyoruz, yer 
yüzünde 1.000 yıllık, 3.000 yıllık, 6.000 yıllık, 500.000 yıllık, 1.000.000 
yıllık, 6.000.000 yıllık daha ne çevrimler var acaba. Biz ne biliyoruz ki 
Ġnsanlığın çevrimine ne demeli, insan türünün çevrimine ne demeli, daha 
türler arası çevirime ne demeli. Hatta fizik ve metafizik arasındaki 
çevirime ne demeli. Görünmeyen varlıklardan görünen varlıklara ona ne 
demeli. Ġnsandan önce yer yüzünde halife olan bir varlıktan, daha sonra 
yer yüzünde halife olan insana ve insandan sonra acaba sıra kime 
gelecek. Dolayısıyla iĢte bütün bu çevrimlere gök Ģahit oluyor, uzay Ģahit 
oluyor, Ģahit olsun diyor. 

 
 
12-) Vel'Ardı zâtissad'; 
 
Yarılan arza ki, (A.Hulusi) 
 



12 - Ve o arzı zati sad'a. (Elmalı) 
 
 
Vel'Ardı zâtissad' ve bitkilerle yarılan yer Ģahit olsun. Bitkilerle 

yarılan yer. Essad‟ eĢvak manasına geliyor. Meful manasına mastar el 
ey mastur anh diye açıklamıĢ tefsirlerimiz, hatta Ġbn. AĢur. Yani yarılmıĢ, 
yerin yarıklarından çıkan bitkiye delalet ediyor. Gök Ģahit, yer Ģahit, bitki 
Ģahit. Yani yere bak ey insan. Yeniden yaratılıĢı inkar ediyorsan, ölü 
toprağa can veren Allah‟ı düĢün ve yere bak Kupkuru yer, çöl, bir parça 
yağmuru görsün nereden çıkıyor o otlar, kim ekti o tohumları, bin bir türlü 
bitkiyi kim ekti. Hangi çiftçi ekti zannediyorsun yer yüzünün o yeĢil bitki 
örtüsüne onları. Evet, ona bak, bari ondan ibret al. 

 
 
13-) Ġnnehû lekavlün fasl; 
 
Muhakkak ki O (Kur'ân), elbette Hak ile bâtılı ayırıcı bir söz; 

(A.Hulusi) 
 
13 - Ki o her halde bir keskin hükümdür. (Elmalı) 
 
 
Ġnnehû lekavlün fasl bu, yani Ģu okunan ayetler yani bu sure, yani 

bu kelam, yani bu hitap. lekavlün fasl sözü kesip takırtıyı tüketen bir 
kelamdır. Fasl, Gavli fasl dır. Kıyametin, hesap gününün isimlerinden biri 
de neydi Kur‟an da ki? Yevmil fasl; seçip ayıran gün. Suçluyu suçsuzdan, 
kafiri müminden, iyiyi kötüden, hakkı batıldan ayıran, seçen gün. Seçen 
günün uyarısını ayırım sözü ifade ediyor. Gavlü fasl ayırım gününe dikkat 
çekiyor. Onun için Kur‟an hakkı batıldan ayıran ilahi bir kelamdır. 

 
 
14-) Ve ma huve Bilhezl; 
 
O, Ģaka olarak gelmemiĢtir! (A.Hulusi) 
 
14 - ġaka değildir. (Elmalı) 
 
 
Ve ma huve Bilhezl içi boĢ bir lakırdı değildir. BoĢuna söylenmiĢ 

bir söz değildir. HaĢa Kur‟an a böyle içi boĢ bir söz olarak bakıyorsanız 
eğer, siz bu hakareti Kur‟an a değil Allah‟a yapmıĢ oluyorsunuz. 
Sonucuna katlanırsınız. 

 



 
15-) Ġnnehüm yekiydûne keyda; 
 
Muhakkak ki onlar bir hile kuruyorlar. (A.Hulusi) 
 
15 - Haberin olsun ki onlar hep hiyle kuruyorlar. (Elmalı) 
 
 
Ġnnehüm yekiydûne keyda ne ki onlar tuzak üstüne tuzak 

kuruyorlar, biz de onların tuzaklarını bozuyoruz, habire tuzaklarını 
bozuyoruz. Onlar kuruyorlar biz bozuyoruz el keyd. LehineymiĢ gibi 
gösterip aleyhine davranmaya Arapça da keyd deniliyor. Amacını 
gizlemektir keyd. Dolayısıyla Mekr farklı. Mekr; çok ayrıntılı gizli ve ince 
tasarımlı iĢ. Ama El keyd ise amacını gizlemek, sadece maksadını 
gizlemek, kendisini değil. Mekr ise hem maksadını, hem aletini 
gizlemeye deniliyor. Fark var arasında. 

 
 
[Atlanan ayet; 16-) Ve ekiydü keyda; 
 
Ben de hilelerine hileyle cevap veriyorum! (A.Hulusi) 
 
16 - Ben de kurarım hiylelerine hilye. (Elmalı) 
 
 
Ve ekiydü keyda 
Kalem sûresinde de aynı konunun anlatıldığını görüyoruz: 
“Ey Muhammed! Kur‟an‟ı yalanlayanları Bana bırak; Biz onları 

bilmedikleri yerden yavaĢ yavaĢ azaba yaklaĢtıracağız. Onlara mehil 
veriyorum; doğrusu Benim tuzağım sağlamdır.” (Kalem/44,45) 

Burada da diyor ki Rabbimiz: “Ey peygamberim! Sen o kâfirleri 
bana bırak! EndiĢe etme sen! Kafana takma onları! Sen yoluna devam 
et! Onların ipleri benim elimdedir! Yakında göreceksin, ben, benim 
dâvâma düĢman olan, benim sistemime karĢı savaĢ açan o kâfirleri 
bilemeyecekleri, anlayamayacakları yönlerden, hesap edemeyecekleri 
biçimde yavaĢ yavaĢ azaba, ikâba, cezaya yaklaĢtırmaktayım. ġu anda 
onlar kuĢ beyinleriyle Müslümanları yalnız ve korumasız zannediyorlar. 
Onların safında benim olduğumu unutuyorlar. Onlar benimle 
savaĢtıklarının farkında değiller. 

Ben onların iplerini uzatıyorum. Onlara mühlet veriyorum. Arzu ve 
istekleriyle onları baĢ baĢa bırakıyorum. Onun baĢarılı olduklarını 
zannediyor ve aldanıyorlar. Aslında ben onları imhal ediyorum. Onlara 
zaman ve fırsat veren benim. Ama bilesin ki ey peygamberim ve ey 



peygamber yolunun yolcuları, ben imhal ederim, zaman veririm ama asla 
ihmal etmem. Çünkü benim fendim sağlamdır. Benim tuzağım, planım, 
tedbirim pek yamandır. Ben tuzak kurdum mu, tedbir aldım mı, 
yakaladım mı onu kimse bozamaz, kimse ondan kaçıp kurtulamaz. 
(Besâiru-l Kur‟an- Ali Küçük)] 
 
 

17-) Femehhililkafiriyne emhilhüm ruveyda; 
 
Bu yüzden o hakikat bilgisini inkâr edenlere mühlet ver, onlara az 

bir süre tanı. (A.Hulusi) 
 
17 - Onun için kâfirleri imhal eyle: mühlet ver onlara biraz. (Elmalı) 
 
 
Femehhililkafiriyne emhilhüm ruveyda o halde artık küfürde 

direnenlere süre tanı, mühlet ver, sadece kısa bir mühlet, sadece kısa bir 
süre. Yesinler, içsinler, eğlensinler, yatakhane, yemekhane, abdesthane 
ve iĢhane arasında hortum olduklarını zannetsinler. Amaçsız, gayesiz, 
hedefsiz. Yer yüzüne sanki sadece soluk almak için, eğlenmek için 
gelmiĢler gibi, sanki bu misafirhane onların lunaparkı olsun için döĢenmiĢ 
gibi kısa bir kâm alsınlar, zevkperestlik yapsınlar, bakalım sonuç ne 
olacak. 

 
Evet, Kur‟an açıkça söylüyordu ya A. Ġmran suresini sonunda Lâ 

yeğurrenneke tekallübülleziyne keferu fiyl bilad. (A. Ġmran/196) 
küfürde, inkarda direnenlerin yer yüzünde bir elleri yağda bir elleri balda, 
yedikleri önlerinde yemedikleri arkasında keyif çatarak dolaĢmaları seni 
aldatmasın sakın.Metaun kaliyl.. (A:Ġmran/197) çok az bir geçimlik, çok 
az bir lezzet, yani bu geçip gidici, uçucu bir zevktir. Meta; kamil olmayan, 
daim olmayan, sabit olmayandır. Naıym in zıddıdır Naıym de kamil olan, 
sabit olan, daim olandır. Az bir geçimlik, geçinsinler, biraz zevklensinler 
bakalım, sonunda Allah enseleyecek. 

 
 
Sadakallahul azıym. Ve bellegana resulühünna nebiyyül 

keriym ve nahnü „alâ zalike mineĢĢahidiynes Ģakiriyne  Bi kalbin 
seliymAllah en doğrusunu söyledi. O en doğru sözü nebi bize eksiksiz 
bir biçimde iletti ve biz de buna Ģahit olduk. ġahit olduğumuza sen Ģahit 
ol, bizi de iyi Ģahitlerden kıl ya rabbi. Amin.   

 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. A‟LÂ SURESĠ (01-19) (190-B) 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Değerli Kur‟an dostları Târık suresinden sonra „Alâ suresi geliyor. 

„Alâ suresi ismini yine ilk ayetinden alıyor. En yüce manasına geliyor, 
eğer ismi tafdil olarak alırsak. Fakat ismi tafdillere sadece ismi tafdil 
manası verilmez. Ġsmi tafdiller sıfat manasıyla da ele alınabilir, o zaman 
pek yüce, biricik yüce, bir tek yüce manasına gelir ki, Allah için kullanılan 
ismi tafdillerin manası sıfat manasıdır. Allah‟ın sıfatı olarak alınmalıdır, 
yani tek yüce. Daha altında baĢka yüceler de olan iması değil, tek yüce, 
bir yüce manasıyla. 

 
7. sırada yer almıĢ Ġbn. Abbas listesinde bu sure. „alâk, kalem, 

Müddessir, müzzemmil, mesed (Tebbet), tekviyr. Ve ondan sonra da 
„alâ. Fakat bize göre bu surenin sırası 3 sure sonra; „alâk, Müzzemmil, 
Müddessir, duha, Ģerh (ĠnĢirah), kalem, tekviyr‟in ardına yerleĢtirilmelidir 
„alâ suresi. 

 
Konusu Ġlginç, insanoğlunun en ezeli yapısal iki durumu. Problemi 

demiyorum, durumu. Hatırlama ve unutma üzerine. ĠnĢa surelerindendir 
„alâ suresi, muhatabını inĢa eder. Önce Allah resulünü, sonra hepimizi 
inĢa eder. Allah, kâinat ve insan iliĢkisinin eksenini beyan eder. Sanki 
Kur‟an ın bir fihristi gibi bu sure. HoĢ her sure Kur‟an ın fihristi gibidir ya, 
yani Kur‟an öyle bir hitaptır ki her ayetinde tüm kitab görünür, tüm kitap 
tek bir ayet gibidir. 

 
Surenin girizgâhında son nakledeceğim anektot, Allah resulünün 

bu sureyi çok okuduğudur. Çok sık okurmuĢ. Bu, Ģu manaya geliyor; Bu 
sureyi anlamadan okumak anlamına gelmiyor, anlamadan okumak zaten 
okumak anlamına gelmiyor. Bu sureyi çok düĢünürdü. Bu surenin 
manası Allah resulünü çok etkilerdi anlamına geliyor. ġimdi suremize, 
‟alâ suresine geçebiliriz. 

 
[Ek bilgi; Mekke döneminin ilk yıllarında Rasulullah efendimizin 

henüz vahye alıĢamadığı, vahyin atmosferine giremediği, bu yüzden de 
kendisine gelen sûreyi unutmamak için ezberleme gibi kendince gerekli 
ama Allah‟ça gereksiz bir sa‟yin içine girdiği ve Rabbimizin da bunun 
gereksizliği konusunda kendisini uyardığı bir atmosferde nâzil olmuĢ bir 
sûredir. (Besâiru-l Kur‟an-Ali Küçük)] 

javascript:void(0);
javascript:void(0);


 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
Rahman, Rahıym, Allah adına. Özünde merhametli, iĢinde 

merhametli Allah adına. Merhametin kaynağı olan, menbaı olan ve 
yaptığı her iĢe bu merhameti yayan Allah adına. 

 
 
1-) Sebbihisme Rabbikel e'lâ; 
 
Rabbinin en âlâ ismini tespih et (Esmâ'sıyla hakikatin olan 

Rabbinin âlâ oluĢunu derûnundan yaĢa)! (A.Hulusi) 
 
01 - Tesbih et rabbinin a'lâ ismine. (Elmalı) 
 
 
Sebbihisme Rabbikel e'lâ yücelikte eĢsiz olan rabbin adına 

hareket et. Basit karĢılığı Yüce rabbinin adını tesbih et. 
 
Tesbih nedir? Bu sualin manasını tam bulmadan bu ayeti tam 

çeviremeyiz. Tesbih; aslında Allah a ram olmaktır. Rabbinizin koyduğu 
yere razı olup kâinat korosuna katılmaktır. Zikr; iradeli ve akıllı varlıklar 
için kullanılır, tesbih; hem iradeli hem iradesiz varlıklar için kullanılır. 
Ġradesiz varlıklar zikredemez. Fakat tesbih hem iradeli varlıklar hem de 
iradesiz varlıklar için kullanılır.  

 
Neden? Çünkü iradeli varlıkların bir de kendi iradeleri dıĢında 

gerçekleĢen bir boyutları, bir tarafları vardır. Mesela doğumumuz bizim 
irademiz dıĢındadır. Bizim uyuduğumuzda da çalıĢan yerlerimiz vardır. 
Ġrade ile çalıĢtırmayız onları, biz uyuruz sistemler tıkır tıkır iĢler. DolaĢım 
sistemi, lenf sistemi, sindirim sistemi, sinir sistemi hepsi, vücudumuzda 
muhteĢem ve muazzam olaylar yaĢanır. Onlar tabir caizse otomatik 
pilota bağlanmıĢtır, tesbih etmektedirler. ĠĢte biz bu koroya bilinçli olarak 
katılmamız istenmektedir. 

 
Tesbih; dil ile söylenen bir Ģeye indirgenemez. Neden? Ġsterseniz 

delilini Kur‟an dan okuyalım ve in min Ģey'in illâ yüsebbihu Bi hamdiHĠ 
(Ġsra/44) hiçbir Ģey yoktur ki Allah‟ı hamd ile tesbih etmemiĢ olsun. ve 
lâkin lâ tefkahune tesbiyhahüm. Fakat siz onların tesbihini 
anlamıyorsunuz. 
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Bakın sırrı, anahtarı son cümlesinde. “Siz onların tesbihini 
anlamıyorsunuz.” Eğer dil ile, dile hasredilen bir Ģey olsaydı tesbih ve 
lâkin lâ tesmeune tesbihahüm derdi. Siz onların tesbihini 
duymuyorsunuz. 

 
Anlamak iĢiymiĢ tesbih, duymak iĢi  değil. dolayısıyla biz burada ki 

tesbihi kelime manasından yola çıkarak çözüyoruz. Sebeha; hareket etti 
demek. Bu tip kelimeler Arap dilinde bir grup kelime içine girer ki bunlara 
mananın tersini veren münkalip kelimeler diyoruz. Sebeha yı ters çevirin; 
Habese. Manasını ters çevirin tamam. Habese tuttu, sebeha bıraktı, 
saldı, hareket ettirdi. Nehera; Yürüttü, nehir oradan gelir. Rehene; Rehin 
aldı, bırakmadı tuttu manasına gelir. Ketebe; Yan yana dizdi manasına 
gelir. Harfleri yan yana dizmek manasına olduğu için ketebe yazdı 
manasına gelir. Peki tersini çevirin; beteke. Manayı ters çevirin, ketebe 
yan yana dizdi idi, bu ayırdı, parçaladı manasına gelir. Darre, dürri, inciye 
denir ıĢığı geçirdiği için, geçirgen demektir. Ters çevirin kelimeyi; redde. 
Manayı ters çevirin reddetti, ıĢığı geçirmedi, yani yalıtkan oldu. Böyle bir 
kelimeler grubu vardır, iĢte bu kelime de o kelimelerdendir. 

 
Yüce olan rabbin adına hareket et manası çok daha uygun geliyor. 

Ey insan, ey muhatap, ey nebi; Yüce olan rabbin adına hareket et Elleziy 
haleka fesevva neden insan yüce rabbi adına hareket etmeli? Yani 
herkes biri adına hareket eder değil mi. Ġnsanın yer yüzünde kimin adına 
hareket edeceğini kim belirleyecek? Kimisi sultanı, kimisi devlet baĢkanı, 
kimisi lideri, kimisi patronu, kimisi amiri, kimisi eĢi, kimisi yoldaĢı, kimisi 
partisi, kimisi ideolojisi, kimisi bilmem nesi adına hareket edebilir. Ama 
bir mü‟min ne adına hareket etmelidir? Allah adına. Neden? Cevap 
geliyor; Elleziy haleka fesevva çünkü O yarattı. Fesevva; yaratmakla 
kalmadı ma huliga lehini de verdi. Yani yaratılıĢ amacını yükledi 
demektir. fesevva; yarattı ve yaratılıĢ amacını da içine koydu.  

 
Efe hasibtüm ennema haleknaküm abesen… (Mü‟minun/115) 

Ne yani Ģimdi siz; sizi amaçsız, boĢ yere yarattığımızı mı 
zannediyorsunuz.  

 
Bu ne dehĢetli, bu ne müthiĢ bir ayet Allah aĢkına. Efe hasibtüm 

ennema haleknaküm abesen… Ģimdi siz, sizi amaçsız ve boĢ yere 
yarattığımızı mı sanıyorsunuz. Allahsız bir hayatı yaĢayanlar, amaçsız, 
anlamsız bir hayata zimmetle nenlerdir. Allah anlam demektir, Allahsız 
bir hayatın anlamı yoktur. Onun için rabbimiz vahyi hayatımız anlam 
kazansın diye indirmiĢtir. 

 
 



3-) Velleziy kaddere feheda; 
 
O ki, takdir etti de hidâyet etti (kemâlâtını izhar için kılavuzladı). 

(A.Hulusi) 
 
03 - O rabbin ki takdir etti de hidayet buyurdu. (Elmalı) 
 
 
Velleziy kaddere feheda O ki yaratılıĢtan her bir Ģeye bir amaç 

koydu. Kaddera feheda ve o amaca ulaĢtıracak yöne yöneltti onu. Metin 
az ama tercüme çok oldu biliyorum. BaĢka ne yapayım ki. Türkçeye 
çevirirken çok zorlanıyorum. Çünkü birebir çevirsem mümkin değil, ifade 
etmiyor, yetmiyor, kelimeler yetmiyor, kelimeler kafi gelmiyor. Velleziy 
kaddere feheda Evet..!  

 
Ġnna külle Ģey'in halaknâhu Bi kader. (Kamer/49)ayetini hemen 

burada hatırlıyoruz. Yani biz her bir Ģeyi bir kaderle yarattık. Asklında 
burada hidayetin takdire atfı, müsebbebin sebebe atfı cümlesindendir. 
Ne demektir bu? Velleziy kaddere feheda O takdir ettiği için O hidayet 
etti. Sana biri yol göstermek istiyorsa senin kaderini belirleyen olmalıdır. 
Allah neden sana yol göstermelidir? Yani neden Allah‟ın gösterdiği 
yoldan yürümelisin ey insanoğlu, neden buna mecbursun? Çünkü takdiri 
O yaptı. Seni O takdir etti. Seni kim yarattı ise yolunu da O belirler, 
rehberliği de o yapmalıdır. Allah yaratsın rehberi de Ģeytanın olsun, 
rehber olarak Ģeytanı seç.  

 
Oldu mu bu? Bu insanın yaratılıĢına ihanet değil midir ey insan. 

ĠĢte aslında zımnen bunu söylüyor. Allah‟a ihanet etme ey insanoğlu. 
Seni doğru yola yöneltti, doğru yolu da sana gösterdi.  

 
Aslında bu doğru yola iletti manasına gelmiyor. Çünkü doğru yola 

iletmek senin iradenle seçiminin sonucudur. Doğru yola yöneltti tam 
doğru karĢılığıdır. Doğru yola yöneltti, bundan sonrasını sen yürü. Artık 
doğru yola sen var ey insan. Çünkü Allah irade verdi. Verdiği iradeyi 
yokmuĢ gibi saymasını kimse beklemesin. 

 
 
4-) Velleziy ahrecelmer'a; 
 
O ki, mer'ayı (bedenlerin yararlanacağı ortamı) oluĢturdu! 

(A.Hulusi) 
 
04 - O rabbin ki o Ġbni mer'ayı çıkardı. (Elmalı) 



 
 
Velleziy ahrecelmer'a O ki tüm bitki örtüsünü çıkardı. Yani seni 

yarattı, yaratmakla kalmadı, seni takdir etti, sana yaratılıĢ amacını 
yükledi. Onunla da kalmadı seni takdir etti. Yani seni ölçüye göre yarattı. 
Sen de muhteĢem bir ölçü var, görme, iĢitme, duyma, duygu, düĢünce 
dengesi, madde, mana dengesi, ruh beden dengesi. Daha hangi birini 
sayalım. ġöyle bir bak bakalım öyle bir ince takdirin sonucusun ki, öyle 
ince terazilerden geçmiĢsin ki ey insan kâinatın göz bebeği olmuĢsun. Ve 
en sonunda da seni yaratıp ta Ģah eseri yapıp ta ne halin varsa gör 
demedi. Peygamberler gönderdi, vahiyler gönderdi ve sana doğru yolu 
gösterdi.  

 
Bununla da yetinmedi rabbimiz rahmetine devam ettirdi ve sen ne 

yiyip ne içeceksin diye onu da düĢündü ve yer yüzünün bitki örtüsünü 
senin için var etti. Yani donattı misafir haneyi, muhteĢem bir biçimde 
bezedi, donattı, süsledi. 

 
 
5-) Fece'alehu ğusâen ahvâ; 
 
(Sonunda da) onu simsiyah çer - çöp (toprağa atılacak ceset) kıldı. 

(A.Hulusi) 
 
05 - Sonra da onu karamsı bir sel kusuğuna çevirdi. (Elmalı) 
 
 
Fece'alehu ğusâen ahvâ sonra onu kapkara, kup kuru bir hale 

getirdi.  
 
Tamam, hepsini açıkladık ta bunu nasıl açıklayacağız bu 

bağlamda? Ġnsanoğlunun hatırlaması ve unutması bağlamında, var oluĢu 
bağlamında Allah‟ı unutmaması için ne yapması gerektiğinin 
hatırlatılması bağlamında bu 5. ayetin yeri ne? 

 
Aslında zımnen Allah hayatın en basit mertebesi olan bitkiler 

alemine dahi bir ön ve son takdir ederken, maddi hayatın en yüce 
mertebesi olan insan hayatına bir ön ve son takdir etmesin mi. Demektir. 
Yani otun bir sonu var, fakat Allah ota bile bir ön ve son, bir kader tayin 
ederken sana etmesin mi.ç Seninle ilgilenmesin mi. Otla ilgilenen rabbin 
seninle ilgilenmesin mi. EĢrefi mahlukat, haydi düĢelim, yani tasavvufi bir 
ibare olan bu sözü Kur‟an i yakın anlamdaĢına dönüĢtürelim; Ahseni 
takviym olan sen, insanı düĢünmesin mi? 



 
 
6-) Senukriüke fela tensa; 
 
Sana OKUtacağız da unutmayacaksın! (A.Hulusi) 
 
06 - Bundan böyle sana Kur'an okutacağız da unutmayacaksın. 

(Elmalı) 
 
 
Senukriüke fela tensa vakti gelince biz sana okutacağız, sen asla 

unutmayacaksın. 
 
Burada ki okutma, okuma ne manaya geliyor; Bu önemli bir soru. 

Ġlk oku emri ile alâkalı. Ġlk oku emri nasıl ki indirilen mesajı, vahyin 
metnini okumaya indirgenemez. Kâinatta insan oğlunun öğrenme 
süreçlerinin tamamına okuma adı veriyorsa Kur‟an, burada da aynı 
manaya gelir. Yani asla sadece bu kelimeleri oku, inen vahyi oku 
anlamına indirgenemez. Kâinatta insanın etrafında ki olayları ve 
hadiseleri müĢahedesinin tamamı okumanın kapsamına girer. Gözle 
okumak, kulakla okumak, yürekle okumak, tefekkürle, tezekkürle, 
tedebbürle, taalkulle, tefakkuhla, düĢünce, hepsi okumadır bunların. 
Dolayısıyla okumanın tüm anlamlarını kapsar. Kur‟an da zaten okumanın 
tüm anlamlarını kapsadığı için Kur‟an diye isimlendirilmiĢtir. Delili 
devamında ki ayettir aslında bu söylediğimizin delili. Okuyalım o zaman o 
delili de okuyalım; 

 
[Ek bilgi; okutmaktan maksat ezbere okutmaktır. Yoksa yüzüne 

yazı okutmak değildir. Bazıları da, "unutmamaktan asıl maksat, gereği ne 
ise ona göre amel etmektir" demiĢlerdir. (Elmalı/Tefsir)] 

 
 
7-) Ġlla maĢâAllâh* inneHu ya'lemulcehre ve ma yahfâ; 
 
Allâh'ın dilediği müstesna... Muhakkak ki O, açığa çıkanı da bilir, 

gizleneni de. (A.Hulusi) 
 
07 - Yalnız Allahın dilediği baĢka çünkü o açığı da bilir gizliyi de. 

(Elmalı) 
 
 
Ġlla maĢâAllâh Allah‟ın dilediği müstesna. inneHu ya'lemulcehre 

ve ma yahfâ zira Allah gizli olanı da bilir, açıklananı da bilir. Gizli olan ve 



açıklananı bilmek ifadesinin hemen önünde biz sana okutturacağız ve 
sen asla unutmayacaksın ayeti geliyor. Bu ikisini birbirinden farklı ve ayrı 
düĢünemeyiz. O zaman Kur‟an gizli olan değil ki. Kur‟an ın gizli bir tarafı 
da yok. Mübiyn bir kitap çünkü. Allah resulünün gizlediği bir Ģey olamaz. 
Bu iftira olur. Çünkü o tebliğ ile memurdur. Eğer tebliğ olmamıĢ olsa 
Allah Ģah damarından yakalayıp onu mahvedeceğini buyuruyor 
kitabında. Onun için bunu da düĢünemeyiz. 

 
Peki gizli ve açık olan ne? Ġnsanın içindeki unutma ve hatırlama 

duyguları, güdüleri. Ġnsan doğuĢtan unutmak ve hatırlamakla dizayn 
edilmiĢ. Unutabilen ve hatırlayabilen bir varlık olarak yaratılmıĢ. ĠĢte 
insanın o tarafına atıf yapılıyor. 

 
Peki bunu bir zaaf olarak dile getirebilir miyiz? Hayır sadece zaaf 

olarak düĢünseydik bunu, bu ayet Sebbihisme Rabbikel e'lâ diye 
baĢlamazdı. Çünkü yüce rabbinin adını tesbih et, aslında yüce rabbine 
Ģükret, O‟na hamd et, arkadan gelen nimetlerden dolayı O‟na hamd et 
zımni manasını içeriyor. Demek ki burada bir nimet olarak sayılıyor. 
Zaten kusur olan Ģeyler, günah olan Ģeyler Allah‟ın yaratıĢına 
atfedilmiyor, isnat edilmiyor, insana isnat ediliyor, ama Allah‟ın yaratıĢına 
isnat edilmiyor. Kusur olsaydı burada Senukriüke fela tensa (6) biz 
sana okutturacağız sen unutmazsın ve hatta devamında da bütünü 
boyunca eğer ele alırsak biz bunun bir kusur, bir hata, bir günah değil, 
insanoğluna verilmiĢ hem iyiye, hem kötüye kullanılacak bir duygu, bir 
yan, bir boyut olduğunu anlarız. Bakınız, devam edelim; 

 
 
8-) Ve nüyessirüke lilyüsra; 
 
Biz sana en kolayı kolaylaĢtıracağız! (A.Hulusi) 
 
08 - Ve seni en kolay yola muvaffak kılacağız. (Elmalı) 
 
 
Ve nüyessirüke lilyüsra böylece kolay olanın en kolayını sana 

kolaylaĢtırdık, daha da kolay kıldık. Ve nüyessirüke lilyüsra sana 
kolayını kolaylaĢtırdık. Adeta leyl suresinde ki gibi; 

 
Feemma men a'ta vetteka - Ve saddeka BilHüsna. (Leyl/5-6) kim 

verdi, takvalı oldu, en güzeli tasdik etti Ve nüyessirüke lilyüsra onu en 
kolayına kolaylaĢtırırız. En kolay nedir? En kolay mutluluktur. En kolay 
nedir? Cennettir. En güzel, en kolay nedir Allah‟ın rızasıdır. O zaman 
burada Allah‟ın rızasını sana kolaylaĢtıracağız. Cenneti sana 



kolaylaĢtıracağız. Rıza‟i barî yi sana kolaylaĢtıracağız. Murtluluk ve 
saadete giden yolu sana kolaylaĢtıracağız. ĠĢte burada söylenen bu. 

 
 
9-) Fezekkir in nefe'atizzikra; 
 
Eğer zikra (hatırlatma) fayda verirse, hatırlat! (A.Hulusi) 
 
09 - Onun için Öğüt ver: Öğüt fâide verirse. (Elmalı) 
 
 
Fezekkir in nefe'atizzikra iĢte bu ayetin mealinde Ģimdiye kadar 

verilen meallerin bazılarında ciddi problemler olmuĢ, onun içinde dikkat 
buyurmanızı rica edeceğim Fezekkir in nefe'atizzikra Ģöyle 
meallendiriliyor; Eğer öğüdün fayda verirse öğüt ver. O zaman bir sonra 
ki ayetle bu ayeti çeliĢtirmiĢ oluyor. Hem Allah resulüne; sen sadece 
öğütçüsün diyor Fezekkir innema ente müzekkir. Leste 'aleyhim 
Bimusaytır (ĞaĢite/21-22) sen onların üzerine jandarma değilsin, sen 
sadece bir uyarıcısın, o zaman uyarma görevini yap.  

 
Peki yine mi çeliĢki göreceğiz? Hayır. Bunu nasıl anlayacağız? 

Doğru anlama Ģu; Öğüt bazılarına fayda verse de sen hep öğüt vermeyi 
sürdür. Hiç öğüt vermekten vazgeçme. Tabiatı icabı öğüt bazılarına 
fayda verir, bazılarına vermez. Yani öğüt verdiğiniz herkes öğüt almaz. 
Aklının kapasitesine göre, ön yargıyla dinleyip dinlemediğine göre, 
bilgisine göre, duruĢuna göre, inancına göre öğüt alır ya da almaz. Ama 
sen hep öğüt vermeye devam et. Yani burada aslında mesele açık. Sen 
hatırlatma bazılarına fayda verse de hep hatırlat. Yani her uyarı her 
zaman herkese fayda vermez. Fayda vermeyecekse hatırlatma manası 
bir sonraki ayete de  zaten aykırıdır. 

 
 
10-) Seyezzekkerü men yahĢâ; 
 
HaĢyet duyan hatırlayıp düĢünecektir! (A.Hulusi) 
 
10 - Saygısı olan Öğüt alacaktır. (Elmalı) 
 
 
Seyezzekkerü men yahĢâ iĢte bir sonraki ayet. Allah huzurunda tir 

tir titreyenler nasıl olsa öğüt alacaklar. Yani sen öğüt ver, bazıları öğüt 
alacak. Bazıları almayacak olabilir. Ama alacak olanlar vardır. Kimdir 
onlar? HaĢyet duyanlar. Allah sevgisiyle, Allah‟ın sevgisini kaybetmekten 



tir tir titreyenler. HaĢyeti havf den böyle ayırıyoruz. HaĢyet Allah‟ın 
büyüklüğünü bildiği için, azametini bildiği için korkanlar. Havf ise; 
korkanın güçsüzlüğünden kaynaklanan korku. 

 
 
11-) Ve yetecennebühel'eĢka; 
 
En Ģakî ise ondan kaçacaktır! (A.Hulusi) 
 
11 - Pek bedbaht olan da ondan kaçınacaktır. (Elmalı) 
 
 
Ve yetecennebühel'eĢka rabbinden kopanlar ise öğütten 

kaçacaktır. Evet, Ve yetecennebühe onsan kaçacak, ona yan dönecek, 
ona sırt dönecek diye çevirelim. El‟eĢka eĢkıya olanlar o öğüde sırt 
çevirecektir. „eĢka aslında Ģakka kökü, Allah‟tan kopma, Allah‟tan 
bağımsız olduğunu düĢünme. Allah ile bağlarını koparma manasına gelir. 
Allah ile bağını koparan öğüt almayacaktır. 

 
 
12-) Elleziy yaslennarelkübra; 
 
O (en Ģakî) ki, en büyük ateĢe (Allâh'tan ebedî uzak düĢmüĢlüğe) 

maruz kalır! (A.Hulusi) 
 
12 - O ki en büyük ateĢe yaslanacaktır. (Elmalı) 
 
 
Elleziy yaslennarelkübra o ki; O ne olacak peki 

sonuçtayaslennarelkübra en derin ateĢe yaslanacak. 
 
Yukarıda ki yüsra vardı ya, o yüsra nın mukabili, zıddı. 

Ennarelkübra; yani ateĢin en derini. Saadetin zirvesini istemeyenler 
ateĢin dibini boylamayı hak ederler. Burada bir zıddıyet, mütekabiliyet 
var. Dolayısıyla bu ayetleri anlamak için bu zıtları mutlaka görmek lazım. 
ġimdi birazdan iki zıt daha gelecek. 

 
 
13-) Sümme lâ yemûtü fiyha ve lâ yahyâ; 
 
Sonra orada ne ölür (kurtulur); ne de dirilir (hakikatin ilmiyle)! 

(A.Hulusi) 
 



13 - Sonra ne ölecek onda ne hayat bulacaktır. (Elmalı) 
 
 
Sümme lâ yemûtü fiyha ve lâ Yahyâ o ateĢte artık ne 

yaĢayabilecek, ne de ölebilecek. YaĢanmaz ki yaĢasın, ölünmez ki ölsün. 
Ölmek isteyecek ama ölemeyecek. Ölmek bir nimet olacak o ahiret 
azabından. Fakat o nimete eriĢemeyecek. Ölümü isteyecek, yani hani 
bugün bir tek yok oluĢu çağırmayın bir çok yok oluĢu çağırın diyordu ya, 
iĢte onun gibi. Fakat ölemeyecek YaĢayamayacak ta. 

 
[Ek bilgi; Bununla beraber Ģunu da bilmek gerekir ki, kâfirlerin 

cehennemde ölmemesi de "Ey Rabbimiz! Sen bizi iki defa öldürdün, 
iki defa dirilttin."(Mümin/11) âyetinden anlaĢılan iki ölümü de tadıp iki 
hayat ile azap için yeniden diriltildikten sonra demektir ki, bundan sonra 
ne ölecek ne de dirileceklerdir. Bazıları da demiĢlerdir ki: "Ne ölecekler 
ne de dirilecekler." demek azabın Ģiddeti ile ebedî sürünmekten 
kinayedir. (Elmalı)] 

 
[Ek bilgi; Çünkü tamamen yok olması imkânsızdır. “YaĢamaz da…” 

ruhani olarak helak olduğu için de hakiki bir hayatı olmaz. Yani, daima ve 
ebediyete kadar azap görür de hep ölmeyi temenni eder. Yanıp helak 
olduğu her seferinde hayata döndürülür ve yeniden azap görür. Ne 
mutlak olarak ölür ne de mutlak olarak yaĢar. („Alâ 13 Ġbn. Arabi Tevilat)] 
 
 

14-) Kad efleha men tezekkâ; 
 
Arınıp saflaĢan, gerçekten kurtulmuĢtur! (A.Hulusi) 
 
14 - Doğrusu felâh buldu tezekkî eden. (Elmalı) 
 
 
Kad efleha men tezekkâ arınma gayreti içinde olanlar 

kurtulacaklar, baĢaracaklar. Neden gayreti diye çevirdim, çeviri içinde bu 
kelimeyi koyma ihtiyacı hissettim? Çünkü tezekkâ fiili kalıbı gereği gayreti 
gerektirir. Ġçinde gayret olması lazım, çünkü tefaul kalıbı, tekellüf, azim 
ve gayrete delalet eder. Arınma gayreti. Demek ki rabbimiz bizden gayret 
bekliyor. Eğer biz gayret gösterirsek rabbimiz o gayretimizi 
ödüllendirecek ve gayretimize karĢılık bize güç yükleyecek. Gönlümüze 
ferman verecek, içimize sekinet indirecek, direnme gücü bahĢedecek 
bize. Eğer biz o gayreti hak edersek, gösterirsek. 

 
 



15-) Ve zekeresme Rabbihi fesallâ; 
 
Rabbinin ismini zikredip (hatırlayıp) bilfiil salât eden (yaĢayan) 

kurtulmuĢtur. (A.Hulusi) 
 
15 - Ve rabbinin ismini anıp da namaz kılan. (Elmalı) 
 
 
Ve zekeresme Rabbihi fesallâ rabbinin adını hatırda tutan da, 

fesallâ; salâta duran da kurtulmuĢ olacak. Kad efleha men devam 
ediyor. Kad efleha men Ve zekeresme Rabbihi fesallâ böyle devam 
edebiliriz. Dolayısıyla rabbinin ismini hatırda tutan, rabbini unutmayan. 
Zikir nedir? Allah kaygısıdır. Allah kaygısıyla hareket eden. Herkes; 
herkes ne der diye iĢ yaparken, mü‟min Allah ne der diye iĢ yapar. ĠĢte o 
zikir sahibidir. 

 
Fesellâ; bakınız burada da ilginç bir zıtlık var. Ġlk geçtiği yer burası 

muhtemelen. Salât kelimesinin ilk geçtiği yer. Salât; aslında insan 
otururken dik durduğu için oyluk kemiğine denilir. Es salâ. Yine insan dik 
durduğu için omurgaya denilir. Dik durduran, dik tutan, destek veren, 
destek manasına gelir, kelime manası bu. Kur‟an da 18 e yakın ayrı 
manada kullanılmıĢtır, gerçek bir çok anlamlı kelimedir. Davet manasına 
kullanılmıĢtır, ibadet manasına kullanılmıĢtır, zikir manasına 
kullanılmıĢtır, namaz manasına kullanılmıĢtır, dua manasına 
kullanılmıĢtır, yardım manasına kullanılmıĢtır, destek manasına 
kullanılmıĢtır, hizmet manasına kullanılmıĢtır. Yani bir çok manada 
kullanılmıĢtır. 

 
Yine ekame fiiliyle geldiği hemen her yerde bildiğimiz Ģer‟i namaz 

manasına gelir. Salât kök olarak destek demektir ki …ekımıs Salâte 
lizikriy. (Tâhâ/14) ayetinde. Evet, zikrim için salâtı ikame et. 
Çevirmedim, aynen tuttum. Zikrim için salâtı ikame et. Ne demek bu? 
Zikri Kur‟an olarak çevirirsek, anlarsak; Salâtı destek olarak anlarsak ki 
kök manası o; ikameyi de kaldır, ayağa kaldır ki manası o zaten, Kur‟an 
ım için vahyime destek için ayağa kalk ve ayağa kaldır. Ya eyyühel 
müddessir; - Kum feenzir. (Müddessir/1-2) de bundan baĢka nedir ki. 
Ey yatan kiĢi, kalk ve uyar. Evet, vahye destek için ayağa kalk ve ayağa 
kaldır. 

 
Manayı bulmada rehber burada mütekabiliyet üslubu buradaki. 

men yahĢâ - el'eĢka nın buradaki zıddıydı. Burada da yasle; sallânın 
zıddı. Kelime olarak, köken olarak aynı ilginçtir. Köken olarak ikisi de 
aynı. Ama Yasle cehennem için kullanılır, sallâ namaz için, dua için, 



ibadet için ve buna benzer Ģeyler için. Ġkisi de destek manasına geliyor. 
Cehennem odununu tutuĢturmak için, cehennemi tutuĢturmak için. 
Aslında essalvü; sobayı tutuĢturmak, fırını tutuĢturmak, veya hendeği, 
veya tandırı tutuĢturmak için öne konan, dikilen küçük tuturuk odunlara 
denilir, onlara tuturuk denir. yani cehennemi sizinle tutuĢturacağım 
manasına. Zaten sılıyye cehennemin isimlerinden biri olarak geçer 
Kur‟an da onun için salleytül „ud. Ne demektir eğri bir değneği 
fırınlayarak ateĢte doğrulttum. 

 
Bu ikisini bir biri ile köken olarak aynı, ama mana olarak zıt yerlerde 

duran bu iki kelimeyi birbirine Ģöyle bağlarsak, yasle – sallâ; Ne çıkıyor? 
Namazla dünya da doğrulmayanı Allah cehennemde doğrultacaktır. 
Onun için namaz doğrulmaktır. Namaz; Allah‟a desteği doğrultmaktır. 
Namazın maksadı insanın desteğini rabbine doğrultmasıdır. Rabbine 
desteğini doğrultması ne demek? Aslında kendini desteklemesi demektir. 
Rabbin desteğe ihtiyacı mı vardır? Yoktur. Ama ..in tensurullahe 
yensurküm..(Muhammed/7) diyen de rabbimizdir. Eğer siz Allah‟a 
yardım ederseniz, Allah‟ta size yardım eder. Dolayısıyla burada destek, 
insanın kendine verdiği destektir.  

 
Onun için Allah‟a desteği doğrultmak, namaz bunun sembolü ve 

simgesidir. Eğer namaz kılıyor da Allah‟a destek vermiyorsa insan, 
Allah‟ın vahyine destek vermiyorsa, Allah‟ın nebisine destek vermiyorsa, 
Allah‟ın hakikatlerine, emirlerine destek vermiyorsa, hakka ve hakikate 
destek vermiyorsa; o gerçekte kıldığı namazı yalanlıyor demektir. 
Feveylün lil musalliyn. (Maun/4) yazıklar olsun böyle namaz kılanlara, 
yazıklar olsun böyle ibadet edenlere. 

 
[Ek bilgi; Allah‟ın kendisini terbiye ederken tecelli ettiği, kemalatını 

bahĢettiği ve istidadının diliyle istekte bulunduğu özel ismini anan kimse 
kurtulmuĢtur. Cahil kimse açısından Alim ismi, dalalette olan kimse 
açısından Hadi ismi ve günahkâr kimse açısından Ğaffar ismi bu 
konumdadır. (Ġbn. Arabi Tevilat)] 

 
 
16-) Bel tü'sirunelhayateddünya; 
 
Fakat siz dünya hayatını (en aĢağı yaĢam düzeyini) tercih 

ediyorsunuz! (A.Hulusi) 
 
16 - Fakat siz Dünya hayatı tercih ediyorsunuz. (Elmalı) 
 
 



Bel tü'sirunelhayateddünya bilakis dünya hayatı sizin için çok 
cazip görünüyor. 

 
 
17-) Vel'ahıretü hayrun ve ebka; 
 
Hâlbuki Âhiret (kudret - bilinç boyutu) daha hayırlı ve daha kalıcıdır. 

(A.Hulusi) 
 
17 - Halbuki âhiret daha hayırlı ve daha bekâlıdır. (Elmalı) 
 
 
Vel'ahıretü hayrun ve ebka Fakat ahiret daha kalıcı, daha 

hayırlıdır. Yani siz ey insanlar, kalıcı olanı geçici olanla, ebedi olanı 
geçici olanla takas ediyorsunuz. Değerliyi değersiz le takas ediyorsunuz. 
Yüceyi cüceyle takas ediyorsunuz. Yani eğer bakacak yeri 
kaybederseniz, Allah‟ın gör dediği yerden bakmazsanız, büyüğe küçük, 
küçüğe büyük, geçiciye kalıcı, kalıcıya geçici muamelesi yapar, cenneti 
dünya da arar, gerçek cenneti kaybedersiniz. Onun için Allah‟ın gör 
dediği yerden bakın. 

 
 
18-) Ġnne hazâ lefissuhufil'ûla; 
 
Muhakkak ki bu (bildirilen realite, ilim), ilk bilgilerde de (vardı). 

(A.Hulusi) 
 
18 - Haberiniz olsun ki vardır bu evvelki suhuflarda. (Elmalı) 
 
 
Ġnne hazâ lefissuhufil'ûla iĢte bu hakikat var ya, bu söylenen 

hakikat? Bu sadece burada söylenen bir hakikat değil, geçmiĢ kitaplarda, 
geçmiĢ vahiylerin tamamında yer alan insanlığın ebedi değiĢmez 
değerlerinin içindeki, o paketin içinde ki bir hakikattir. 

 
 
19-) Suhufi Ġbrahiyme ve Mûsa; 
 
Ġbrahim'in ve Musa'nın bilgilerinde! (A.Hulusi) 
 
19 - Ġbrahim ve Musâ‟nın suhuflarında. (Elmalı) 
 
 



Suhufi Ġbrahiyme ve Mûsa Mesela Ġbrahim‟in ve Musa‟nın 
sayfalarında yer alan. 

 
[Ek bilgi; Abd b. Humeyd, Ġbnü Merduye ve Ġbnü Asakir Ebu Zerr 

(r.a.)'den Ģöyle rivayet etmiĢlerdir:  
Dedim ki, ey Allah'ın Resulü! Yüce Allah kaç kitap indirdi? Buyurdu 

ki:  
Yüz dört kitap indirdi. Elli sahife ġît'e, otuz sahife Ġdris'e, on sahife 

Ġbrahim'e, on sahife de Tevrat'tan evvel Musa'ya indirdi. Tevrat'ı, Zebur'u, 
Ġncil'i ve Furkan'ı da indirdi.  

Dedim ki: Ey Allah'ın Resulü! Ġbrahim'in sahifeleri ne idi? ġöyle 
buyurdular:  

Hepsi kıssa ve öğüt idi: Ey o kötülüklere düĢkün, sırnaĢık ve 
mağrur Melik! Ben seni dünya malını üst üste yığasın diye göndermedim. 
Fakat benim yerime mazlumun duasını yerine getiresin diye gönderdim. 
Çünkü ben mazlumun duasını, kâfir de yapsa kabul ederim.  

Aklına karĢı mağlup olmadıkça akıllıya gerektir ki, üç saati ola. Bir 
saatinde Rabbine yalvara, bir saatinde nefsini hesaba çekip ne yaptığını 
düĢüne ve bir saatinde de helalinden ihtiyaç için tenha kala. Çünkü bu 
saatte öbür saatler için bir yardım ve zihnini toplama ve diğer iĢlerden 
kurtuluĢ vardır.  

Akıllı olanın zamanını görmesi, kendi iĢine ve durumuna yönelmesi, 
dilini koruması gerekir. Çünkü kelâmını amelinden sayan kimse az 
söyler. Ancak kendisini ilgilendiren konularda olursa baĢka.  

Akıllının üç Ģeye talip olması gerekir: Geçimini düzeltmek, varacağı 
yer için hazırlık ve haramda olmayarak lezzet alma.  

Dedim ki: Ey Allah'ın Resulü! Musa'nın sahifeleri ne idi? Buyurdu 
ki:  

Hepsi ibret idi: ġaĢarım, öleceğini yakinen bildiği halde sevinene, 
ateĢin olduğunu kesin olarak bilip de gülene, dünyayı ve onun üzerinde 
bulunan kimselere karĢı durmadan değiĢtiğini görüp de dünyaya gönül 
bağlayana, kadere yakinen inanıp da öfkelenene, hesaba inanıp da amel 
etmeyene.  

Dedim ki, ey Allah'ın Resulü! Ġbrahim ve Musa'nın 
sahifelerindekilerden sana bir Ģey indirildi mi? Buyurdu ki:  

Evet, ey Ebu Zerr! Buyurdu demiĢtir.  
Bununla beraber, Alûsî'nin dediği gibi hadisin sahih olup olmadığını 

Allah bilir. (Elmalı/tefsir)] 
 
 
SadakAllahul azıym.  
 
Ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbil alemiyn 



Allah doğru söyledi. Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan 
Allah‟a hamd‟adır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. ĞAġĠYE SURESĠ (01-26) (190-C) 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Değerli Kur‟an dostları, bir sonraki suremiz ĞaĢiye suresi. ĞaĢiye 

suresi adını, ki sarıp sarmalayan manasına geliyor. ElğaĢyü; sarmak, 
sarmalamak, kaplamak, kuĢatmak. Duman gibi, bulut gibi, karanlık gibi 
Ģeylerin bir Ģeyi sarıp sarmalaması. Dahası; kelimenin kullanımından 
sarıp sarmalanan Ģeyin yuvarlaklığını da, küreviyetini de anlıyoruz. 
Burada manevi manada da kullanılabilir, maddi manada da kullanılabilir. 

 
Suremiz ismini ilk ayetinden alıyor. ĠniĢ zamanı ihtilaflı fakat 9. yıl 

gibi geliyor fakire. Çünkü surenin içeriği boykotun sonlarına doğru veya 
boykotun hemen ardından indiği kanaatini uyandırıyor. 

 
Konusu son saat ve kıyamet. Dünya hayatının geçiciliğini ifade 

ediyor sure. Yeniden diriliĢi inkar edenlerin kâinat kitabını okumaya davet 
ediyor. Muhatabın vicdanının zincirlerini kırıp harekete geçirmeye 
çağırıyor. Yani vicdanın zincirlerini kırmazsa eğer o zaman vicdanı kör ve 
sağır olmuĢ olduğunu bize söylüyor. BaĢkası değil isterse peygamber 
olsun, eğer vicdanının üstünü kapatmıĢsa biri, ona kimsenin uyarısının 
fayda vermeyeceğini açıkça söylüyor sure. 

 
Fezekkir innema ente müzekkir (21) öğüt ver, uyar. Çünkü sen 

öğütçüden baĢka, uyarıcıdan baĢka bir Ģey değilsin. 
 
Leste 'aleyhim Bimusaytır (22) sen onların jandarması değilsin, 

polisi değilsin. Aslında berceste ayetler. 
 
Bu girizgâhtan sonra inĢaAllah sureyi tefsire geçebiliriz. 
 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
Rahman, rahiym Allah adına. 
 
 
1-) Hel etake hadiysülğaĢiyeh; 
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Sana GaĢiye'nin (bütün insanları örtüp bürüyen o büyük tecelli - 
kıyamet) haberi geldi mi? (A.Hulusi) 

 
01 - Geldi mi sana o GaĢiye hadîsi. (Elmalı) 
 
 
Hel etake hadiysülğaĢiyeh kasvet gibi sarıp sarmalayan olayın 

haberi, kasvet gibi kuĢatan ve bürüyen olayın haberi, sana geldi mi? 
Nedir bu olay. Hel etake nin cevabı buna istifham-ı takriri denilir ki, 
aslında soru suretinde gelse de cevaptır. Kad etani; evet bana geldi. 
Veya Kad etake; iĢte sana geldi manasına gelir aslında. 

 
ĞaĢiye Kıyametin isimlerinden bir isimdir diyor müfessirlerimizden 

bazıları. Oysa ki sıfattır. DiĢilik “t” si ile isme dönüĢmüĢtür, yani “t” ismiyet 
“t” sizidir. Bu manada surenin ismi olmuĢtur zaten el ĞaĢiye. Ama 
bürüyüp kuĢatan manasını daha önce zikretmiĢtim. 

 
 
2-) Vucûhun yevmeizin haĢi'ah; 
 
O gün yüzler (vardır) zilletle yere bakar! (A.Hulusi) 
 
02 - Bir takım yüzler o gün eğilmiĢ zillete düĢmüĢtür. (Elmalı) 
 
 
Vucûhun yevmeizin haĢi'ah bazıları vardır o gün tir tir 

titremektedir, tabir caizse yıkılmıĢtır. HaĢi‟ah; hurda haĢ olmuĢtur. ĞaĢiye 
yi Ģimdi öğrendik. O hesap gününün veya son saatin dehĢetini ifade 
ediyor. Vucûhun yevmeizin haĢi'ah Vucûh; vech in çoğulu. Vech; yüz 
demektir. Yüzler. Fakat yüz Arap dilinde de, o dilin en güzel metni olan 
Kur‟an da da küllü kasteden cüz olarak geçer. Zatı ifade eder. Onun için 
Bazıları diyorum bazı yüzler değil. Bazıları vardır o gün yıkılmıĢtır, 
mahvolmuĢtur. Bu hesap gününün dehĢetini ifade eden bir ayet. 

 
 
3-) 'Amiletün nasıbetün; 
 
(Örf - âdet olarak) çalıĢmıĢ (ibadet etmiĢ) boĢa yorulmuĢ! 

(A.Hulusi) 
 
03 - ÇalıĢmıĢ fakat boĢuna yorulmuĢtur. (Elmalı) 
 
 



'Amiletün nasıbetün iĢi bitmiĢ eli kolu dökülmüĢtür. Daha ne 
diyeyim. Nasıl açıklayayım ki. 

 
[Ek bilgi; Dünyada Allah‟ın istediği biçimde inanmadıkları, Allah‟ın 

istediği kulluğu yaĢamadıkları için zillet içinde yüzleri önlerine düĢmüĢ 
kimseler, cehennemde sürekli kendilerini yo-racak, kendilerini insanlıktan 
çıkaracak çok pis ve yorucu iĢlere sürülecekler. Dünyada gururlanarak 
Allah‟a kulluğa yanaĢmayanlar,  

Allah‟ın kendilerinden istediği Müslüman‟ca bir hayata karĢı 
müstekbirce bir tavır takınanlar, Müslümanlığı zor ve ağır görenler, bu 
tutumlarına karĢılık cehennemde zincirler, kelepçeler, prangalar ve 
bukağılar takılmıĢ olarak cehennemin yüksekliklerine tırmanıp, 
alçaklıklarına yuvarlanarak çok yorucu ve kahredici iĢlere sürüleceklerdir.  

Dünyada Allah için en küçük bir meĢakkate bile katlanamayan, 
Allah için çok küçük bir fedâkârlığı bile göze alamayan bu kâfirler, orada 
çok yorucu iĢlere sürüleceklerdir. Hâkka sûresinde Ģöyle buyruluyor: 
 “Sonra cehenneme yaslayın! Sonra onu boyu yetmiĢ arĢın olan 
zincire vurun.” (Hâkka 31,32) 
 Yine Mü‟min sûresinde de Ģöyle buyruluyor: 
 “Kitaba ve Resullerimizi gönderdiğimiz Ģeylere yalan diyenler, artık 
ilerde bilecekler. O zaman boyunlarında zincirler ve halkalar olduğu 
halde sürükleneceklerdir.” (Mü‟min 70-72) 

Ya da bu adamlar dünyada çalıĢıp çabalamıĢlar, ama tüm amelleri, 
tüm yaptıkları, tüm enerjileri boĢa gitmiĢtir. Zira amel, Allah‟ın istediği 
biçimde olmalıdır. ÇalıĢma, Allah‟ın belirlediği yasalara uygun olmalıdır.  

Kâfirler de dünyada çalıĢıp yorulurlar, mü‟minler de. Kâfirlerin takip 
ettiği dinleri, hayat programları olduğu gibi, mü‟minlerin de bir dinleri, bir 
hayat programları vardır. Lâkin birisi Allah‟ın belirlediği bir kulluk 
programını icra adına koĢturup yorulurken, ötekilerin koĢturmaları, 
yorulmaları Allah yolunda olmadığı için onlarınkilerin tamamı boĢtur, 
boĢa gitmiĢtir. Kehf sûresi bunu Ģöyle anlatır: 
 “Ey Muhammed! “Size, amelce en çok kayıpta bulunanları haber 
vereyim mi?” de. Dünya hayatında, çalıĢmaları boĢa gitmiĢtir, oysa onlar, 
güzel iĢ yaptıklarını sanıyorlardı.” (Kehf 103-104) 
 Dünya hayatında amelleri boĢa giden ve insanların en zararda 
olanlarını size haber vereyim mi? Onların dünya hayatında tüm sa‟yleri, 
tüm mesaileri, tüm yaptıkları ve kazandıkları boĢa gitmiĢtir. Ya da onlar 
tüm çabalarını, tüm plan ve programlarını dünya adına harcamıĢ 
kimselerdir. Yani bunlar dünyayı kıble edinmiĢ, tüm plan ve programlarını 
dünyayı kazanmak adına yapmıĢlar, dünyalık elde etmek, dünyada 
zengin ve baĢarılı olmak üzere yapmıĢ insanlardır. Tüm yatırımlarını 
dünyada kalıcı ve âhirete intikal etmeyici Ģeylere yapmıĢlardır.  



Dünyada zengin olmak ve dünyada baĢarmak onların tek amacıydı. 
Âhiret adına bir endiĢeleri yoktu. Bu yüzden hayatlarında Allah‟ı 
diskalifiye etmiĢler, peygamberi unutmuĢlar, kitabı, hesabı yok farz 
etmiĢlerdir. Hesabı yok farz edince de kendilerini her türlü sorumluluktan 
azâde saymıĢlar ve tıpkı hayvanlar, ipini koparmıĢ danalar gibi 
sorumsuzca bir hayat yaĢamıĢlardır. Bunu yaparken de çok iyi bir Ģey 
yaptıklarını zannetmiĢler, böylece hayatlarını mahvetmiĢler. Tüm 
yaptıkları boĢa gitmiĢ, kendilerini de, kendilerine verilen imkânlarını da 
boĢa harcamıĢlardır. Çünkü yaptıkları ve kazandıklarının tamamı 
dünyada kalmıĢtır. Zaten bu tür insanlar sermayelerini bile kaybetmiĢ 
insanlardır. Sermayeyi kaybeden birinin kâr etmesi de düĢünülemez. 

“Bunlar, Rablerinin âyetlerini ve O‟na kavuĢmayı inkâr edenlerdir. 
Bu yüzden iĢleri boĢa gitmiĢtir. Kıyâmet günü Biz onara değer 
vermeyeceğiz.” (Kehf 105) 

ĠĢte bunlar Rablerinin âyetlerini, Rablerinin hayat programlarını 
reddeden ve O‟na kavuĢmayı inkâr eden kimselerdir. Allah‟ın kendilerine 
yol göstermek üzere gönderdiği kitabının âyetlerini inkâr etmiĢler, Allah‟ın 
âyetlerini örtmüĢler, âyetleri gündemlerinden düĢür-müĢler, âyetlerden 
habersiz bir hayat yaĢamıĢlardır. YaĢadıkları bu hayatın sonunda 
kendilerinden hesap sorulmayacak zannederek yaĢamıĢlar, bu nedenle 
de tüm amelleri boĢa gitmiĢtir.  

Rabbimiz buyurur ki, “Biz onlar için kıyâmet günü her hangi bir tartı 
da tutmayacağız.” Onların amelleri asla değerlendirilmeye tâbi 
tutulmayacaktır. Yani, amellerinin hiçbir değeri olmayacaktır. Ne 
yaparlarsa yapsınlar, isterse büyük büyük ameller iĢlesinler, fabrikalar, 
yollar, köprüler kursunlar, açları doyurup çıplakları giydirsinler, değil mi ki 
tüm bu amellerinin yaptırıcısı Allah değildir, o halde bunların hepsi 
boĢtur. Onların dünya hayatında tüm sa‟yleri, tüm mesaileri, tüm 
yaptıkları ve kazandıkları boĢa gitmiĢtir. Ya da onlar tüm çabalarını, tüm 
plan ve programlarını zaten dünya adına yapmıĢ, tüm enerjilerini dünya 
adına harcamıĢ kimselerdir. (Besairu-l Kur‟an Ali Küçük)] 

 
 
4-) Taslâ naren hamiyeten; 
 
Kızgın bir ateĢe maruz kalır (o yüzler)! (A.Hulusi) 
 
04 - KızıĢmıĢ bir yaslanırlar. (Elmalı) 
 
 
Taslâ naren hamiyeh tarifi imkansız kızgın bir ateĢi boylarlar 

onlar. Yani neden iĢinin bittiğini, neden elinin kolunun döküldüğünü 
anlıyoruz. Tarifi imkansız kızgın bir ateĢi boylayacaklar. Naren hamiyeh; 



Yani Taslâ aslında bir önceki surede açıklamıĢtık. Yaslanacak, kızgın bir 
ateĢi tutuĢturmak için kullanacak Allah bu tipleri diyor. Naren hamiyeh 
aslında hamiyeh insanı içinden tutuĢturan ateĢ manasına gelir.  

 
Humma da oradan gelir. AteĢli hastalık, humma. Ġnsanın içini 

yakan. Bu iç tabii beden olmadığı için bu iç aslında manevi iç. Yürek 
yakan bir ateĢtir bu. Yüreği düĢünün ki cehennem olmuĢ. Demek ki 
aslında insan cennetini de kalbinde taĢıyor, cehennemini de kalbinde 
taĢıyor. Ya rabbi kalplerimizi cehennem kılmaktan koru. 

 
 
5-) Tüska min 'aynin aniyeh; 
 
Kızgın bir kaynaktan içirilirler! (A.Hulusi) 
 
05 - Kızgın bir memba‟dan sulanırlar. (Elmalı) 
 
 
Tüska min 'aynin aniyeh nasıl çevireyim, zehir gibi bir umutsuzluk 

pınarından içerler. Zehir gibi min „aynin aniyeh; zehir gibi bir 
umutsuzluk pınarından sulanırlar, içerler. 

 
 
{Atlanan ayetler; (6-7) 
 
6-) Leyse lehüm ta'amün illâ min dariy'ın; 
Onlar için Dari' (zehirli - yırtıcı bir diken?)den baĢka yiyecek yoktur. 

(A.Hulusi) 
06 - Yiyecekleri yok ancak bir darî'. (Elmalı) 
 
Kur'an ın bazı yerlerinde, cehennemliklerin zakkum ve irin'den 

baĢka yiyeceklerinin olmadığı ifade edilirken, burada kuru bir diken'den 
baĢka yiyeceklerinin olmadığı anlatılmaktadır. Bu iki farklı ifade arasında 
bir çeliĢki yoktur, çünkü cehennemde farklı farklı dereceler vardır. 
Cehennemliklerin suçlarına göre, yani her suç için, ayrı bir azabın 
verilmesi söz konusudur. ġu Ģekilde de anlaĢılması mümkündür. Onlar 
zakkum yemekten kaçınacaklar ve onlara irin verilecektir. Ondan da 
kaçınacaklar ve bu kez onlara yemeleri için kuru diken verilecektir. 
Kısaca onlara sevdikleri bir yiyecek verilmeyecektir. (Ebu-l „Ala Mevdudi-
Tefhimu-l Kur‟an) 

“Onlar için kuru dikenden baĢka yemek yoktur.” Tek gıdaları 
Ģüpheler ile hiçbir yarar sağlamayan, bilakis rahatsızlık veren demagoji, 
ihtilaf, safsata gibi ilimlerdir. (Ġbn. Arabi-Tevilat) 



 
7-) Lâ yüsminu ve lâ yuğniy min cu'ın; 
Ne besler ne de açlıktan kurtarır. (A.Hulusi) 
07 - Ne besler ne açlıktan kurtarır. (Elmalı) 
 
“Allahu Teâlâ cehennemliklere cehennem azabına denk bir açlık 

duygusu verir. Onlar da acıyla yardım isterler. Kendilerine Dari ile yardım 
edilir. Onlar sonra tekrar yardım isterler ve kendilerine boğazlarından 
geçmeyen bir yiyecekle yardım edilir. Dünyada iken bu tür Ģeyleri 
boğazlarından su ile geçirdiklerini hatırlarlar ve su aramaya baĢlarlar. 
Allah da onların susuzluğunu iyice Ģiddetlendirir, sonra onlara kaynar 
sıcak sudan zorla ve sıkıntı ile içirir. Suya yüzlerini yaklaĢtırdıkları zaman 
yüz derileri soyulur. PiĢer ve kızarır. Bu su karınlarına gittiği zaman orayı 
paramparça eder.” (Hazin tefsiri 6/498)(Besairu-l Kur‟an- Ali Küçük) 

“O ise beslemez…” nefse güç vermez, “açlığı gidermez…” nefsin 
isteğini, hırsın bilme ve araĢtırma dürtüsünü tatmin etmez. 
Bedbahtlardan bazı kimselerin zehirli, kuru diken Ģeklindeki yiyecekleri 
suretinde haĢredilmeleri de mümkündür. Bazılarının zakkum dikeni, 
bazılarının da irin suretinde haĢredilmeleri gibi. (Ġbn. Arabi- Tevilat/2)} 

 
 
8-) Vucûhun yevmeizin na'ımetün; 
 
O süreçte nimetin eseri görülen nice yüzler de (vardır). (A.Hulusi) 
 
08 - Bir takım yüzler de o gün mesuttur. (Elmalı) 
 
 
Vucûhun yevmeizin na'ımeh fakat o gün buna mukabil böyle bir 

dünya var o ahirette. Bir baĢka dünya daha olacak. Bu kötülerin dünyası, 
bir de iyilerin dünyası olacak; O dünyayı da Kur‟an ımız mesani; çift 
kutuplu özelliği ile nasıl izah ediyor, nasıl açıklıyor, nasıl ele veriyor. 

 
Vucûhun; bazıları da vardır, tabii kelime lafzen kelime manasıyla 

bazı yüzler. Ama bazıları da vardır o gün yevmeizin na'ımeh nimete 
gark olmuĢlardır. Nimete boylarına kadar batmıĢlardır tabir caizse. Her 
bir hücreleri nimetin lezzetiyle sevinmektedir. 

 
 
9-) Lisa'yiha radıyetün; 
 
(Hakkıyla yaptığı) çalıĢmalarının getirisinden razıdır! (A.Hulusi) 
 



09 - Sayinden hoĢnuttur. (Elmalı) 
 
 
Lisa'yiha radıyeh öyle bir nimet ki bu, aslında gayretinin 

meyvesinden hoĢnut olmuĢtur. Lisa'yiha radıyeh bu nimet gayretinin 
meyvesidir manasına gelir. Gayretinin meyvesinden razı olmuĢtur, 
hoĢnut olmuĢtur. 

 
 
10-) Fiy cennetin 'aliyeh; 
 
Âli bir cennettedir! (A.Hulusi) 
 
10 - Yüksek bir Cennette, (Elmalı) 
 
 
Fiy cennetin 'aliyeh kendini tarifsiz bir cennette, yüce bir 

makamda bulacaktır bu güzel insanlar, cennetlikler, iyiler. 
 
 
11-) Lâ tesme'u fiyha lağıyeh; 
 
Orada boĢ laf iĢitmez. (A.Hulusi) 
 
11 - Ki onda lağviyyattan bir kelime iĢitilmez. (Elmalı) 
 
 
Lâ tesme'u fiyha lağıyeh orada boĢ bir lakırdı iĢitilmeyecek, 

iĢitmeyecektir. Aslında cenneti anlamdan ve amaçtan yoksunmuĢ gibi 
tasavvur etmeyi reddediyor bu ayet. Hani Yasin suresinde var ya; fiy 
Ģüğulin fâkihun. (Yasin/55) orada insanlara zevk veren bir meĢgale 
vardır. Yani bazıları haddini bilmezcesine; Yahu boĢ otura otura ye iç yat 
sıkılırız falan diyecekse, böyle gevezelik yapmasınlar. Orada meĢgaleler 
zorunlu değil, insan kendine lezzet veren, zevk veren, kendine neĢe 
veren iĢi yapmakta serbest olacak. Evet, fiy Ģüğulin fâkihun bu. 
Dolayısıyla bu ayetle o ayeti yan yana okuyabilir, anlayabiliriz. 

 
 
12-) Fiyha 'aynün cariyetün; 
 
Orada (daim) akan bir kaynak (ilim ve kudret) vardır. (A.Hulusi) 
 
12 - Onda carî bir memba', (Elmalı) 



 
 
Fiyha 'aynün cariyeh Evet, yine orada Ģırıl Ģırıl akan, hiç 

kesilmeyen bir mutluluk gözesi, mutluluk pınarı olacak. Neden mutluluk 
pınarı diye çevirdim? Yani gözleri dünyada pınar oldu Allah‟ın rızasını 
kazanmak için madem, çünkü cennette verilen her bir nimet dünyada ki 
bir zahmetin, ya da bir emeğin karĢılığı. KarĢılığı dedimse bedeli değil 
ödülü. 

 
Dünya da ne olmuĢ olabilir orada ki muhteĢem gözeler, su gözeleri, 

tarifi imkansız gözelerin, gözünü dünyada Allah için pınar etmiĢse, 
günahına ağlamakta pınar etmiĢse, mazlumların haline ağlamakta pınar 
etmiĢse rabbimiz de orada cennetten onun için biz göz, „aynün; Göz hem 
bu göze, hem de tarifsiz suyun çağladığı bir su gözüne delalet eder. 

 
 
13-) Fiyha sürurun merfû'atün; 
 
Orada yükseltilmiĢ tahtlar vardır. (A.Hulusi) 
 
13 - Onda yüksek serîrler, (Elmalı) 
 
 
Fiyha sürurun merfû'ah Orada sevinç ve huzur kaynağı yüce 

makamlar bulunacak. Neden? Biraz önceki açıklamamızın devamı 
olarak; zira huzuru hazda değil hayırda görmüĢtü dünyada. Dünyada 
huzuru hayırda gördüğü için orada da rabbimiz onun karĢılığını verecek. 
Dünyada huzuru hayırda değil de hazda görenler ahirette ondan mahrum 
kalacaklar. Çünkü haz huzur getirmez ki. Haz huzur getirseydi eğer 
günah iĢleyenlerin ebedi ve en büyük huzura kavuĢması lazımdı. O 
zaman uyuĢturucuyla uçanlar huzurun dibini bulmuĢ olması lazım. Komik 
geliyor değil mi? Bir Ģeyin huzur verebilmesi için onun elden çıkmama 
garantisi olması lazım. O da mutlak huzurun sadece ahirette olduğunu 
gösterir. 

 
[Ek bilgi; Ġlahi isimlerin mertebelerinden tahtlar vardır. Bunlara 

ulaĢmanın Ģartı ise, Ġlahi sıfatlarla sıfatlanmaktır. Değerleri ise cismani 
mertebelerden çok üstündür.(Ġbn. Arabi Tevilat)] 

 
 
14-) Ve ekvabün mevdû'atün; 
 
(Yerlerine) konulmuĢ testiler, (A.Hulusi) 



 
14 - KonulmuĢ küpler, (Elmalı) 
 
 
Ve ekvabün mevdû'ah Evet, her an orada içime hazır dolu dolu 

tarifsiz kupalar bulunacak. Ekvab; kûb, bazen de ke‟s gelir. Ke‟s geldiği 
zaman anlarız ki kadeh. Kûb geldiği zaman kupa. Belki kadehlerin 
doldurulduğu ana sürahilerden söz ediliyor da olabilir. 

 
 
15-) Ve nemariku masfûfetün; 
 
(Arkalarına) sıra sıra dizilmiĢ yastıklar, (A.Hulusi) 
 
15 - DizilmiĢ koltuklar, yastıklar, (Elmalı) 
 
 
Ve nemariku masfûfetün (Bir sonraki ayetle birlikte) 
 
 
16-) Ve zerabiyyü mebsûseh; 
 
(Altlarına) yayılmıĢ yaygılar (vardır). (A.Hulusi) 
 
16 - serilmiĢ nefîs döĢemeler(Elmalı) 
 
 
Ve nemariku masfûfetün (15) Ve zerabiyyü mebsûseh Evet, yan 

yana dizilmiĢ minderler ve serilmiĢ halılar. 
 
Burada cennetten söz ediliyor. Cennetten söz edilen her yerde 

sözün bittiği yerdir. Cennet tasvir ediliyorsa orada hangi söz bitmez ki. 
Hani Secde/17 ayetinde ifade edildiği gibi. 

 
Fela ta'lemü nefsün ma uhfiye lehüm min kurreti a'yün. 

(Secde/17) orada cennetli mü‟min i hangi göz kamaĢtırıcı sürprizlerin 
beklediğini kimse bilemez, asla tahayyül bile edemez, tasavvur bile 
edemez. Kim bilebilir ki? Hani efendimiz de bu ayeti tefsir sadedinde öyle 
buyuruyordu ya; „adettü li ibadis salihiyn salih kullarım için orada öyle 
güzel nimetler hazırladık ki mâ lâ „aynün ra‟ed hiçbir göz onu görmedi, 
hiçbir kulak onu duymadı. Ve lâ hatara „alâ kalb-i beĢerin. Hiçbir 
beĢerin, insanın aklına öylesi gelmedi.  

 



Daha nasıl olsun, nasıl vasfedilsin ki. Zaten baksanıza, bakın Ģu 
kelimelere; „aynün cariyetün, sürurun merfû‟atün, ekvabün 
mevdû'atün, nemariku masfûfetün, mebsûsetün. Daha ne olsun, 
hepsi nekira, hepsi belirsiz “lam” ı tarif yok, el takısı yok. Bu ne demek? 
Akla hayale gelmedik demek. Bizim bildiğimiz türden değil demek, sizi 
gördüğünüz türden değil demek. Kimse bunu tarif edemez demek, sizin 
bildiğiniz cinsten değil demek. Evet, Bu sanırım yeter. 

 
 
17-) Efela yenzurune ilel'Ġbilli keyfe hulikat; 
 
Bakmıyorlar mı el Ġbil'e (yağmur yüklü bulutlara) nasıl yaratılmıĢ? 

(A.Hulusi) 
 
17 - Ya hâlâ bakmazlar mı o deveye: nasıl yaratılmıĢ? (Elmalı) 
 
 
Efela yenzurune ilel'Ġbilli keyfe hulikat onlar bakmıyorlar mı 

yüklü yüklü bulutlara nasıl yaratıldı. Veya el‟Ġbil mecazen bulut manasına 
gelir, bu bağlamla uyumlu olduğu için mecazi bulut manasını tercih ettim, 
deve manasına da gelir. Onlar deveye bakmıyorlar mı. Çünkü peĢinden 
sema geliyor, bulut daha uyumlu bağlama. 

 
 
18-) Ve ilesSemâi keyfe rufi'at; 
 
(Bakmıyorlar mı) semâya, nasıl ref'olunmuĢ (nasıl uzay oluĢmuĢ)! 

(A.Hulusi) 
 
18 - Ve o göğe: nasıl kaldırılmıĢ? (Elmalı) 
 
 
Ve ilesSemâi keyfe rufi'at yine bakmazlar mı onlar sema, gök 

nasıl dikildi, nasıl bina edildi. 
 
 
19-) Ve ilelcibali keyfe nusıbet; 
 
(Bakmıyorlar mı) dağlara, nasıl yerleĢtirilmiĢ! (A.Hulusi) 
 
19 - Ve o dağlara: nasıl dikilmiĢ? (Elmalı) 
 
 



Ve ilelcibali keyfe nusıbet  yine bakmazlar mı onlar dağlar nasıl 
kazık gibi yerleĢtirildi, nasıl ihkâm edildi, tahkim edildi. 

 
 
20-) Ve ilel'Ardı keyfe sutihat; 
 
(Bakmıyorlar mı) arza, nasıl döĢenmiĢ! (A.Hulusi) 
 
20 - Ve o Arza nasıl satıhlanmıĢ? (Elmalı) 
 
 
Ve ilel'Ardı keyfe sutihat ve yine onlar bakmazlarmı ki yer yüzü 

nasıl yayıldı, nasıl geniĢletildi, satıh kılındı. Veya biyosfer tabakası nasıl 
döĢendi. Canlı tabaka olan yarım ile 1 m. lik bir canlı örtüsü var. elbisesi 
yer yüzünün. O canlı elbiseyi alın yer yüzünden canlı adına hiçbir Ģey 
kalmaz. 1 m. den fazla indiğinizde orada canlılık yok, organik hayat 
bitiyor. ĠĢte o tabakayı Allah nasıl elbise gibi giydirdi manasına da gelir. 

 
Bu sutihat; yayıldı. Vadiler, bir kürenin alanını geniĢletmek için ne 

yaparsınız? Orada engebeler yaparsınız. Zirveler ve vadiler. Eğer 
zirveler ve vadiler yapmıĢsanız o kürenin yüz ölçümünü 2 katına 
çıkarabilirsiniz. Rabbimizin nimetine bakın. Bize ne hatırlatılıyor. Evet, 
orayı nasıl yaydı, alanını nasıl insan oğlu için geniĢletti. 

 
 
21-) Fezekkir innema ente müzekkir; 
 
HATIRLAT; çünkü sen ancak bir hatırlatıcısın (hakikatlerini 

hatırlatmak için irsâl oldun)! (A.Hulusi) 
 
21 - haydi ihtar et; sen Ģimdi sırf bir öğütçüsün., (Elmalı) 
 
 
Fezekkir innema ente müzekkir o halde bütün bu nimetler ey yer 

yüzünün büyük misafiri olan insan, misafirhanenin sahibi olan Allah bu 
misafirhaneyi senin için böylesine döĢedi. Fezekkir innema ente 
müzekkir o halde sen de hatırlat, bunları hatırlat. Ġnsanoğluna bu 
gerçekleri hatırlat Ġnnema ente müzekkir; çünkü sen hatırlatıcıdan 
baĢka bir Ģey değilsin, uyarıcıdan baĢka bir Ģey değilsin. Öğüt ver, 
hatırlat, uyar. 

 
 
22-) Leste 'aleyhim Bimusaytır; 



 
Onlar üzerine musallat olan zorba değilsin! (A.Hulusi) 
 
22 - Üzerlerine musallat değilsin. (Elmalı) 
 
 
Leste 'aleyhim Bimusaytır ama asla onların üzerinde bir 

jandarma değilsin. Evet, Mürtedin hükmüne girmek lazım mı bilmiyorum 
burada. Bu ayetler nesh edilmiĢtir der bazı ulemamız. Tabii ki 
savunulamaz bir teoridir bu, doğru da değildir. Zira bu ayetlerin nesh 
edildiğini, mürted‟in klasik fıkıhtaki hükmünü savunmak için söylemek, 
Bakara/256. ayetini nereye koyalım o zaman. Onu görmezden gelmek 
anlamına gelir. Nedir 256. ayeti bakaranın; 

 
Lâ ikrahe fid Diyni kad tebeyyenerrüĢdü minel ğayy... 

(Bakara/256) zorlamanın hiçbir türü dinde yoktur. Artık iyilik kötülükten, 
Hakk batıldan seçilip ayrılmıĢtır. femen yekfür Bittağuti ve yu'min 
Billâhi fekadistemseke Bil urvetil vüska ila ahir.. kim Allah‟a iman eder 
ve tağutu, Allah dıĢında ki Allah‟lığa kalkmıĢ veya Allah‟tan rol çalan 
otoriteleri reddederse o kopmaz bir kulpa, sağlam bir kulpa yapıĢmıĢtır. 
ĠĢte bu ayet Bakara suresinde, bakara suresi de ittifakla Medine de nazil 
oldu.  

 
O zaman nesh görüĢü asla kabul edilebilir değil. Zorba değilsin 

derken mensuh olması, zorba değilsin demenin hükmünün geçersiz 
olması ne demek ki. Yani artık zorbalık yapabilirsin manasına mı 
gelecek. Bu doğru olur mu (haĢa) Böyle anlaĢılabilir mi? Zorbalık hiçbir 
zaman yapamaz, yapmaz. Değil zaten. Onun için bunu nesh etmek, 
bunun hükmünün iptal olduğunu söylemek artık bundan sonra zorbalık 
serbesttir manasına gelecek. Elbette bunlar doğru değil. Dolayısıyla 
mürted in hükmünü bakara/217. ayeti zaten vermiĢ. 

 
ve men yertedid minküm an diynihî feyemut ve huve kafirun fe 

ülâike habitat a'malühüm fiyddünyâ vel âhireh.. (Bakara/217) Kim 
Allah‟ın dininden gerisin geri döner, o halde ölür, kafir halde ölürse o 
dünyada da ahirette de yaptıkları boĢa gitmiĢtir. Bu kifayet eder zaten. 

 
[Ek bilgi; “Sen öğüt vericisin. Onların üzerinde bir zorba değilsin.” 

ayetleri ara açıklama mahiyetindedir. Yani, senin görevin, hatırlatıp öğüt 
vermektir, galibiyet kurup ezmek değildir. Bu bakımdan, Ģu ayetlere 
benzer bir anlama sahiptir: “Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin.” 
(Kasas, 56) “Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin.” (Kaf, 45)  22 
(Ġbn. Arabi Tevilat)] 



 
 
23-) Ġlla men tevellâ ve kefere; 
 
Ancak kim yüz çevirir ve küfür ederse (hakikati inkâr - reddederse), 

(A.Hulusi) 
 
23 - Ancak tersine giden ve küfr eden baĢka. (Elmalı) 
 
 
Ġlla men tevellâ ve kefer ancak, Ġlla men tevellâ ve kefer yüz 

çeviren ve inkar eden, yani sırtını dönen ve inkâr edenler olacaktır 
manasını verirsem sanırım bağlamla birebir uyumlu olur. Yani sen ne 
kadar davet edersen et, hatırlatırsan hatırlat, bir kısmı çıkacak, sırtını 
dönecek ve inkârda direnecektir. Evet, hakikate sırt dönenler mutlaka 
olacaktır. 

 
 
24-) Feyu'azzibühullahul'azâbel'ekber; 
 
Allâh onu, en büyük azap ile azaplandırır! (A.Hulusi) 
 
24 - Ki Allah onları en büyük azâb ile ta'zib edecek. (Elmalı) 
 
 
Feyu'azzibühullahul'azâbel'ekber ama senin jandarmalığına 

ihtiyaç yok, çünkü Allah onlara en büyük azabı, daha doğrusu, en büyük 
mahrumiyeti tattıracaktır. Kendinden mahrum edecektir, rahmetinden 
mahrum edecektir. Bundan büyük bela mı olur. Bundan büyük azap mı 
olur. 

 
 
25-) Ġnne ileyNA iyabehüm; 
 
Muhakkak ki bizedir onların dönüĢleri. (A.Hulusi) 
 
25 - Muhakkak onlar döne dolaĢa bize gelecekler. (Elmalı) 
 
 
Ġnne ileyNA iyabehüm bakın sözün özü bütün bu uyarı ve ilahi 

hatırlatmaların arkasından rabbiniz; ey insanlık, ey ilk muhatap olan nebi 
ve ey tüm muhataplar. Size diyor ki; ileyNA iyabehüm onların dönüĢü 
banadır, dönüp dolaĢıp gelecekleri yer benim huzurumdur. 



 
 
26-) Sümme inne 'aleyNA hısabehüm; 
 
Sonra muhakkak ki bize aittir yaptıklarının sonucunu yaĢatmak! 

(A.Hulusi) 
 
26 - Sonrada muhakkak bize hesap verecekler. (Elmalı) 
 
 
Sümme inne 'aleyNA hısabehüm yine bakın, aklınızdan hiç 

çıkarmayın ki bize düĢen onları hesaba çekmektir. Veya onları hesaba 
çekmek bize düĢer. Yani testiyi kıranla suyu getireni bir tutmamı kimse 
beklemesin. O zaman hesabını göreceğim. Burada uyarıyorum, zaten 
akıl vererek uyardım. Fıtratlarını Ġslam fıtratı üzere kıldım. Bu da yetmedi 
peygamberler gönderdim, kitaplar gönderdim ve içlerine sağ duyuyu 
yerleĢtirdim. Vicdan diye hazır bir yol gösterici koydum. Ġçlerine de 
peygamber yerleĢtirdim vicdan diye, akıl diye. 

 
Ġmam Cafer‟in dediği gibi; Akıl insanın içinde ki peygamber, 

peygamber insanın dıĢında ki akıldır sözü ona atfedilir ne kadar doğru 
bilmiyorum. Ama sözün kendisi çok doğru. Dolayısıyla eğer onlar bütün 
bunlara ihanet ettilerse hainlerin yeri, sadıkların yanı olmayacaktır. 

 
Rabbim kendisine ihanet edenlerden etmesin. Rabbim, hakkını 

teslim edenlerden etsin. Çünkü Ġslam Allah‟ın hakkını teslim etmek, 
Müslüman da Allah‟ın hakkını teslim etmek için Allah‟a teslim olan insan 
demektir. Rabbim hakkını teslim edenlerden ve hakkını helal 
ettiklerinden kılsın bizleri. 

 
 
“Ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. FECR SURESĠ (01-30) (191-A) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
Elhamdülillâhi Rabbil Âlemîn, Vessalâtü vesselâmü „alâ 

Resulina Muhammedin ve „ala „alihi, ve eshabihi ve etba‟ıhi 
ecmaiyn.  

 
RabbiĢrah liy sadriy;  
 
Ve yessirliy emriy;  
 
Vahlül ukdeten min lisaniy; 
 
Yefkahu kavliy; (Tâhâ 25-26-27-28) 
 
Rabbim göğsüme geniĢlik ver, kolaylaĢtır iĢimi, düğümü çöz 

dilimden ki anlasınlar beni. Amin. 
 
Rabbeneftah bil hayr, vahtim bil hayr, Rabbi yessir ve lâ 

tüassir, Rabbi temmim bil hayr. Amin. 
 
Değerli Kur‟an dostları bugün dersimize inĢaAllah Fecr suresi ile 

baĢlayacağız. Bugünkü dersimiz 10 yıllık serüvenimizin 191. halkası. 
Rabbimden dileğim, niyazım bu Kur‟an a hizmet yolunda bu projeyi 
tamamına erdirmesi. Hitamihu misk olsun inĢaAllah. 

 
Fecr suresi elimizde ki mushafta 89. sure. Adını ilk ayetinin ilk 

kelimesinden alıyor. Vel fecr. Fecr; aslında sabah manasına gelir. Fakat 
çağrıĢımları farklı farklı. Varlığın ilk sabahı. O malum sabah. Veya tüm 
sabahlar eğer “lam” ı tarif, “el” takısı cins içinse tamamını kapsıyor sayılır 
ki tüm sabahlar. Bu sabahlar fiziki ve zamanla ilgili olabileceği gibi, 
metafizik ya da değerlerle ilgili olabilir. Ġnsanlığın kararan ufkunu 
aydınlatan tüm vahiylerin sabahları. Ġnsanlığın kararan gecesini 
aydınlatan tüm peygamberlerin eliyle doğan sabahlar manasını da, 
çağırıĢını da verebilir. 

 
Surenin iniĢ zamanı tabii ki ilk dönem, vahyin inmeye baĢladığı ilk 

döneme ait bir sure. Hatta ilkin de ilki diyebiliriz. Çünkü tüm nüzül 
sıralamalarında 9 veya 10. sıralara yerleĢtirilirler. Yani ilk 10 a giren bir 
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sure ile karĢı karĢıyayız. Bu da vahyin ilk yılında nazil olduğu hakkında 
kesin bir kanaat verir bize ki, Leyl suresinin arkasına yerleĢtirilir ilk nüzül 
sıralamalarında. 

 
Suremizin konusu insanın Ģahitliği, yani insan özü itibarıyla. Daha 

doğrusu Hz. Ġnsan. Zaaflarıyla, imkanlarıyla, güzellikleriyle, 
çirkinlikleriyle, hatalarıyla insan. Tabii insandan söz edince insanın 
tarihinden de söz eder sure. Hatta bu söz ediĢ Kur‟an da ki ilk kıssa 
diyebileceğimiz anlatım değil, sadece bir değinip geçme anlamında Ad 
ve Semud kavimlerine bir atıf yapılır surede. 6. ve 9. ayetlerde. Bu 
sadece ismen bir atıftır aslında, bir anlatım değildir. Zaten Kur‟an da 
kıssaların nüzül sürecinde ki tasnifi 3 Ģekilde yapılabilir.  

 
1 - ilk 4 veya 5 yılda. Kıssalar sadece değinilerek geçilir. Sadece 

atıfla geçilir. Sadece ismen veya birkaç cümle ile atıf yapılır.  
 
2 - Ondan sonraki 5 yılda ise bu kısaca atıf yapılan kıssalar 

ayrıntılandırılır, geniĢ geniĢ anlatılır, detaylar verilir. 
 
3. 3. bölümü ise kıssalar konusunda tasnifimizin 3. Ģıkkını ise 

Medine de anlatılan Ġsrail oğullarıyla ilgili ve ehli kitapla ilgili diğer 
kıssalar teĢkil eder ki Kur‟an da ki kıssaların genel tasnifatı böyle 
yapılabilir.  

 
Burada da sadece değini görüyoruz Ad kavmine ve Semud 

kavmine. Bu tarihte yaĢamıĢ iki uygarlıktır. Ġkisi de köken olarak Arap 
kavminin ortaya koyduğu uygarlıktır. Zaten bu iki kavme gönderilen Hud 
ve Salih peygamberler ırken Arap kökenli peygamberler olarak bilinirler 
ve zikredilirler. Ġlginç olan da Ģudur ki bu iki kıssa kitabı Mukaddes de hiç 
geçmez. Adı dahi anılmaz. 

 
Bu kıssalar çerçevesinde aslında Fecr suresinin muhatabına 

verdiği ders açıktır. Ey insan Allah‟a karĢı yabancılaĢma, Allah‟a sırt 
dönme, Allah‟tan uzaklaĢma, Allah‟tan kopma. Allah‟tan kopmak 
kendinden kopmaktır. Allah‟tan koparsan eğer. Bu felaket değil, felaket 
Allah‟ın senden kopması. Yani ne halin varsa gör demesidir ki iĢte o 
zaman belanı buldun demektir. Zaten geçmiĢ kavimlere gelen belalar da 
böyle bulunmuĢ belalardır. 

 
Ve sure Kur‟an ın tümü içerisinde insanı iliklerine kadar titreten ve 

insana doğrudan hitap eden müjdeli ayetlerle son bulur. Ya eyyetühen 
Nefsül Mutmainneh (27) Ġrci'ıy ila Rabbiki radıyeten mardıyyeten (28) 
Fedhuliy fiy 'ıbadĠY (29) Vedhuliy cennetĠY (30) 



 
Bu ayetler geldiğinde hem manalarını hem tefsirini yapacağız 

inĢaAllah. Rabbim bizleri bu ayetlerin muhatabı kılsın. Rabbim 
encamımızı hayretsin. Dünümüzü. günümüzü ve sonumuzu güzel kılsın 
inĢaAllah. ġimdi bu girizgâhtan sonra surenin tefsirine geçebiliriz. 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
Rahman, Rahıym olan Allah adına. Özünde merhametli, iĢinde 

merhametli Allah adına. Bütün bir kâinata merhamet eden Rahman 
ismiyle ve bütün bir kâinat ve varlık içerisinde ki kendisine güvenen ve 
iman edenlere daha özel ve ayrıcalıklı olarak Rahıym adıyla rahmet eden 
Allah adına. Özünde sevginin menbaı olan ve iĢinde de sevgiyi ve Ģefkati 
esas alan Allah‟ın adıyla. Her bildiri bir makam adına ilan edilir. Kur‟an 
isimli bu ilahi bildiri ise Allah adına ilan edilmiĢtir. 

 
 
1-) Vel fecr; 
 
Kasem ederim o Fecr'e, (A.Hulusi) 
 
01 - Kasem olsun ki fecre. (Elmalı) 
 
 
Vel fecr fecre yemin olsun, fecr Ģahit olsun, sabah vakti Ģahit 

olsun. sabahın aydınlığı Ģahit olsun. Ġnsanlığın ilk sabahı Ģahit olsun. 
yokluk gecesinin arkasından beliren varlık sabahı Ģahit olsun. Farklı farklı 
manalar verebiliriz. 

 
Fecr aslında fıĢkırıp çıkmak, ortaya gelmek, meydana çıkmak, 

gizlendiği yerden hızla çıkmak manasına gelir. Ġnficar mesela aynı kökten 
gelir. Bir suyun, bir artezyenin fıĢkırarak çıkmasına inficar denir. Yine 
günaha fücur denir. Çünkü günah yoldan çıkmaktır. Hem de bir okun 
yaydan çıktığı gibi hızlıca çıkmak. Hatırlayacak olanlarımız vardır, 
cahiliye döneminde Mekke de ki kabilelerin birbirleriyle yaptığı 100 yıl 
süren anlamsız savaĢa da ficar savaĢları adı verilirdi. El Fecr ile aynı 
köktendir. Neden ficar savaĢı adı verilmiĢtir? Çünkü onlar bu savaĢlar 
sırasında haram ayları dinlememiĢler, insanın hürmetine riayet 
etmemiĢler, dokunulmazlığını ve saygınlığını 5 paralık etmiĢler insanın. 
Dolayısıyla ficar savaĢı, yani günahın, hürmetsizliğin, Hakka riayetsizliğin 
bol bol iĢlendiği savaĢ manasına ficar savaĢları denilmiĢtir. 
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Burada insanlığın ilk sabahı olabilir. Veyahut ta vahiy ile 
ilgilendireceksek ki mümkindir. Özellikle sure baĢlarında yeminler vahye 
doğrudan ya da dolaylı bire atıf içerirler genellikle, galibiyetle, ya da 
ekseriyetle. Biz fecr suresinin giriĢini de böyle okursak eğer, cahiliyet 
gecesini aydınlatan, cahiliyet gecesinin bittiğini haber veren sabah Ģahit 
olsun. 

 
 
2-) Ve leyalin 'aĢr; 
 
On geceye, (A.Hulusi) 
 
02 - Ve leyâli aĢre. (Elmalı) 
 
 
Ve leyalin 'aĢr ve 10 gece Ģahit olsun. Fecr; belirli iken leyalin 

'aĢrin belirsiz gelmiĢ. Dolayısıyla biz bu 10 geçe Ģudur diyemiyoruz. 
1.sinde el fecr i Ģudur diyebiliriz. Onda manayı teke indirebiliriz. Ama 
belirsiz gelen leyalin 'aĢr demanayı teke indirmemiz zor görünüyor.  

 
Ne olabilir bu? Müfessirlerimiz zilhiccenin ilk on günüdür demiĢler. 

Hac günleri olan, haccın içerisinde ifa edildiği, arafata çıkılan, Müzdelife 
de vakfeye durulan, Mina da vakfeye durulan, cemeratın, Ģeytan taĢlama 
ibadetinin yapıldığı, kurbanın kesildiği ve tavafın yapıldığı ihram 
günleridir demiĢler. Hac günleri, Zilhiccenin ilk 10 günü. 

 
Yine Ramazan‟ın son 10 günü diyenler de vardır. Hele 1. ayeti vel 

fecr i, cahiliye gecesinin bittiğini haber veren sabah Ģahit olsun diye 
anlarsak o zaman bunu vahyin içinde indiği Ramazan ın son 10 gecesi 
Ģahit olsun diye anlamamız gayet tabii. Malumunuz Ramazanın son 10 
gecesinde Kadir gecesinin aranmasını ifade etmiĢti efendimiz. 

 
Yine Medine de ki tüm yılları boyunca (ilk yıl hariç, çünkü Ramazan 

orucu 2. yıldan itibaren tutulmaya baĢlandı. Efendimiz Medine de 9 yıl 
Ramazan orucu tutmuĢtu. Dolayısıyla 9 yıl efendimiz Ramazanın son 10 
gününde bir tür Hıra yı yeniden yaĢamak ve arınmak için, yani rabbiyle 
baĢ baĢa kalma talimi için itikaf ibadetini ifa ederdi. Mescidi nebevinin bir 
köĢesine çekilir ve 10 günün 24 saatini ibadete ayırır, rabbiyle baĢ baĢa 
kalır, dünya dan elini eteğini çekerdi. ĠĢte bir tür Hıra yı Medine ye 
taĢımak manasına gelen itikaf ibadetinin de günlerine delalet eder 10 
gün.  

 



Fakat eğer bunlar olsaydı fakire öyle görünüyor ki leyalin 'aĢrin 
Ģeklinde gelmezdi, yani nekira gelmezdi. Çünkü bunlar bilinen 10 günler. 
Marife gelirdi, belirlilik takısıyla gelirdi diye düĢünüyorum. O zaman 
kalıba en uygun olan, bağlama en uygun olan Ramazan ın son 10 günü, 
kalıba en uygun olan yani nekira gelmesine en uygun olan da varlığın ilk 
10 günü. ĠĢte o bilinemez. ĠĢte ona akıl sır ermez. Zaten Ve leyalin 'aĢr 
in de nekira biçiminde tercümesi, akıl sır ermeyen, asla bilinmeyen ilk 10 
gün veya 10 gün manasına gelir.  

 
Zaten Ramazan ın son 10 günü için de belki nekirayı kullanabiliriz. 

Çünkü Ramazanın son 10 günü ne de akıl sır ermez. Hele onun içinde 
bulunan kadir gecesinin değerine akıl sır ermez. 1.000 geceden hayırlı 
olan bir gecenin değerini, ki o 1.000 geceden hayırlı 1.001 geceden 
hayırlı değil anlamına gelmiyor. O tam da matematiksel bir rakam ifade 
etmiyor. Siz onun hayrını hesaplayamazsınız, o Allah katında çok çok 
hayırlı, bir ömürden hayırlı bir gece manasına geliyor. Belki bu manasıyla 
alırsak, yani o hayrın, o kadrin, o kıymetin değerini bizim 
bilemeyeceğimiz anlamına alırsak Ve leyalin 'aĢr in ayeti kerimesini 
Ramazan ın, kadir gecesinin içinde bulunduğu son 10 günü olarak da 
anlayabiliriz. 

 
[Ek bilgi; Ruhun bedene taalluk etmesiyle birlikte taayyün eden zahiri 

ve batıni on duyunun mahalline, kemalin ve kemal aletlerinin tahsil 
edilmesinin araçları oldukları için “yemin ederim”.  

(Ġnsanın duyuları; 
1 - Zahirî duyular: Göz, kulak, burun, doku, dil olmak üzere beĢ 

duyudan oluĢur. 

2 - Bâtınî duyular: Akıl, kalp, ruh, vicdan, latife olmak üzere beĢ iç 
duyudan oluĢur.) Fecr 2 (Ġbn. Arabi Tevilat)] 

 
 
3-) VeĢĢef'ı velvetr; 
 
Çift'e ve Tek'e! (A.Hulusi) 
 
03 - Ve Ģef'ü vetre. (Elmalı) 
 
 
VeĢĢef'ı velvetr tek e ve çifte yemin olsun. Tek ve çift Ģahit olsun. 

Bunlar hep Ģahit. Yemin Ģahadet için yapılıyor. Rabbimiz Ģahitliğe 
çağırıyor. ġahit olsun, sabah Ģahit olsun, 10 gün Ģahit olsun, tek ve çift 
Ģahit olsun. Yani ey insan bu kadar Ģahidin var. Allah‟ın varlığına Ģahit 
olsun. Eğer sen Ģahadet etmezsen ey insan sen; "EĢhedü en lâ ilâhe 



illâllâh Ve eĢhedü enne Muhammeden AbduHÛ ve RasûluHÛ" 
demezsen, ben Ģahit olurum ki, ben Ģahadet ederim ki Allah, %100 
Allah‟tır. Ben Ģahadet ederim ki Allah, tapılmaya layık tek varlıktır. Ben 
Ģahadet ederim ki Allah‟tan baĢka ilah yoktur ve Muhammed O‟nun kulu 
ve elçisidir. ġahadetini sen yapmazsan ey insan, kendi haliyle zaten hâl 
dili ile gök yapıyor, sabah yapıyor, 10 gece yapıyor, tek ve çift yapıyor. 
Yani sen Ģahadet etmesen ne olur ki Allah‟a, varlık Ģahit. Her doğan gün 
Ģahit, her gece Ģahit dolayısıyla sen de Ģahit ol, sen de katıl bu evrensel 
koroya, sen de çatlak ses çıkarma, katıl ve ben de Ģahidim de. Sen 
bilinçli, sen iradeli bir Ģahit ol. Senin Ģahadetinin ödülü cennet olsun. 
Sanki bize çağrı bu. onun için kasem “vav” ları bize Ģahitliği hatırlatıyor, 
Ģahitliğe çağırıyor. 

 
ġef‟i; çift demektir. esĢef‟. ġefaat buradan gelir aslında. Çünkü 

birinin diğerini kayırma olayıdır Ģefaat. Birinin diğerini desteklediği, birinin 
diğerini ödüllendirdiği bir kayırma, savunma, kollama, koruma 
hadisesidir. Ġki kiĢi olması lazım Ģefaat olması için. Onun için çiĢft 
kökünden gelmiĢ Ģefaat. 

 
Yine ġuf‟a hakkı deriz. Bugün hukuki bir terim olarak kullanılır, 

tercih hakkıdır aslında.Ama temelde iki kiĢi vardır. Ġki kiĢinin ortak olduğu 
bir menkul veya gayri menkulün ikiden birine devri meselesinde ki tercih 
hakkıdır. Yine temelde ortaklık olduğu için Ģuf‟a denilmiĢtir.  

 
Vetr ise tek demektir. Vitir buradan gelir. Vitir namazı kılarız biz. 

Vitir namazı ne demek? Tektir. Efendimiz A.S. dan 1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 
11- 13 rekâta kadar rivayet edilmiĢtir. Efendimiz aslında farklı farklı 
zamanlarda, farklı farklı rekâtlarda kılmıĢtır. Ama tek olması esastır. Hep 
tekli rakamlar. 1, 3, 5, 7ila ahir…! Onun için vitr denmiĢtir ek olduğu için.  

 
Burada ki VeĢĢef'ı velvetr ne demektir? Öncelikle ilk akla gelen çift 

ve tek. Tek Allah‟tır, çift mahlukattır. Her ne ki çift o yaratılmıĢtır, he ne ki 
tek O yaratmıĢtır. Aklımıza gelen bu. Müfessirlerimiz çok farklı farklı tefsir 
etmiĢler bunu. Mesela ibadetler diyenler olmuĢ. Ġbadetler içerisinde tek 
rekatlı namazlar var, yani akĢam namazı 3, mesela tekli ama yatsı 
namazı 4. Bunun gibi Yine cennet ve cehennem diyenler olmuĢ. 
Malûmunuz cennet 8 katman olarak rivayet edilir. Cehennemse 7 kat 
olarak ifade edilir. Neden cennet fazladır cehennemden? Çünkü Allah‟ın 
rahmeti gazabını kuĢatmıĢtır da onun bir ifadesidir. Bunlar sayısal olarak 
alınabileceği gibi, itibari olarak ta alınabilirler. 

 
Yine müfessirlerimiz yaratılmıĢların ve yaratanın vasfıdır demiĢler 

ki ilk baĢta onu zikrettim. Ama ondan daha farklı müfessirlerin 



söyledikleri. Mesela bilgi vasfı, ilim vasfı. Ġnsanda çifttir. Alim de olabilir 
insan, cahil de olabilir. Ama Allah‟ta tektir. Allah cahil olamaz. O sadece 
Alimdir, El „aliym. 

 
Hayy vasfı; Ġnsan diridir, ama ölü de olabilir. Dolayısıyla çift tezahür 

eder insanda diriliĢin veriliĢi ve alınıĢı. Fakat Allah‟ta dirilik çift tezahür 
etmez, O hep diridir, daima diridir, öncesiz diridir, sonrasız diridir. Bunun 
gibi görme vasfı. Ġnsan görebilir de kör de olabilir, veya bazen 
görmeyebilir de. Gözü kamaĢabilir, ıĢık körü olabilir, renk körü olabilir, 
geçici körlük olabilir vs. Ama Allah‟ta görür, O basıyr dir. Fakat Allah hep 
görür, yani O‟nun ki tektir, ikinci bir Ģıkkı yoktur, görmeme Ģıkkı yoktur. 
Ama insanın görmesinin 2. Ģıkkı vardır bu manaya girer diyen 
müfessirlerimiz olmuĢ. 

 
Yine burçlar ve gezegenler diyenler olmuĢ. Burçlar; 12 gök adalar. 

Yıldız kümeleri, 12 yıldız kümesi. Kuzeyde ve güneyde olmak üzere, 6 sı 
kuzey, 6 sı güney ve bir de gezegenler. Önceden 7 idi sonradan 9 oldu. 
Dolayısıyla tektir tek ve çift bu demiĢler. Organlar ve kalp diyenler olmuĢ. 
Organlarımız çifttir. Eller, ayaklar, gözler, kulaklar, dudaklar hep çift. Ama 
insan bedeninde kalp tektir. Tüm çifti besler diyenler olmuĢ. 

 
Bunlar hep güzel nükteler aslında fakat bize verilen Ģey tüm bir 

varlık Ģahit olsun. tek te çift te. Fakirin aklına çok farklı bir tefsir geliyor. 
Astro fizikçilerin tespit ettiği bir Ģey var. Kâinatta tüm yıldızlar çift, güneĢ 
tek. GüneĢimizin ikizi kayıpta daha doğrusu. Yani yok olduğu için değildir 
diyorlar astro fizikçiler. VarmıĢ ama kaybolmuĢ, Ģu anda yok. Ne 
olduğunu da bilemiyorlar, sadece akıl yürütüyorlar. Bir kara delik 
tarafından yutulduğu ihtimali de söz konusu. Yani her ne olmuĢsa olmuĢ 
kâinatta tüm yıldızlar çift olduğu halde bizim yıldızımızın ikizi kayıp. Belki 
de ondan önce gece, ondan önce fecr geldiğine göre bağlama uygun 
olarak tek ve çiftten kâinatta tüm diğer yıldızlar ve bizim güneĢimiz. Ġkizi 
kayıp olan ve Ģu anda tek bulunan onlar Ģahit olsun. Yani VesĢemsi 
vennücûm gibi bir mana ile anlaĢılabilir. 

 
[Ek bilgi; “Çifte…” birleĢtikleri ve vuslatı mümkün kılacak Ģekilde 

insan varlığının tamamlandığı esnada ruha ve bedene yemin ederim. “Ve 
teke…” bedenden ayrıldığı zaman mücerret ruha yemin ederim.(Ġbn. 
Arabi-Te‟vilat)] 
 
 

4-) Velleyli izâ yesr; 
 
Geçip gittiğinde o geceye... (A.Hulusi) 



 
04 - Ve geceye: geçeceği sıra. (Elmalı) 
 
 
Velleyli izâ yesr sabaha yürüyen gece Ģahit olsun. Sabaha 

yürüyen gece. Kur‟an ın hiç bir tarafında, mücerret olarak geceye yemin 
edilmez. Çünkü gece ıĢığın yokluğu halidir. Gece bir baĢına var değildir. 
Karanlığın yokluğudur Onun için Kur‟an da mücerret olarak yalın kat 
geceye yemin edilmez. Hep vasıflı olarak gelir. Velleyli izâ yesr,VelLeyli 
izâ seca. (Duha/2) Velleyli izâ 'as'ase. (Tekviyr/17) gibi hep vasıflı 
olarak gelir. Yani geçip gidici olduğuna delalet eder. Gece sabit değildir, 
gece asıl değildir, gece cevher değildir. Gece arazdır. Dolayısıyla ıĢık 
asıldır, aydınlık asıldır, nûr asıldır. Gece, ıĢığın yokluğu halidir.  

 
Ey mü‟min cahiliye gecesinden korkma, sen aydınlık ol. Ey Mü‟min 

sen iman ile küfür gecesini aydınlat. Sen ilim ile cehalet gecesini 
aydınlat. Sen Hakk ile batıl gecesini aydınlat. Sen sevap ile günah 
gecesini aydınlat. Sen cennet ile cehennem gecesini aydınlat. Yani bize 
verilen ders budur. Gece geçicidir. 

 
[Ek bilgi; Yani ruha ve bedene. Teke yemin ederim. Yani, 

bedenden ayrılıp tecerrüt eden ruha. Geçip giden geceye yemin ederim. 
Ölüm ile birlikte karanlığı ruhtan sıyrılan ve yok olan bedene yemin 
ederim. 4 (Ġbn. Arabi Tevilat)] 

 
 
5-) Hel fiy zâlike kasemün li ziy hıcr; 
 
(Nasıl) iĢte bunlarda akıl sahibi için bir yemin yok mu? (A.Hulusi) 
 
05 - Nasıl bunlarda bir akıl sahibi için bir kasem var değil mi? 

(Elmalı) 
 
 
Hel fiy zâlike kasemün li ziy hıcr yeminin cevabı geldi. Yeminler 

bir cevap ister. Kur‟an ın 16 suresi “vav” ı kasemle baĢlar. 16 surenin 
içerisinde muksemun aleyh yani yeminin cevabının geldiği tüm sureler de 
muksemun bih; kendisine yemin edilen, burada içte fecr, 10 gece, tek ve 
çift kendisine yemin edilendir. Muksemu bih‟tir. Muksemun bihler 
kendisiyle yemin edilen Ģeyler, fiziki ve maddidir. Kendisi üzerine yemin 
edilen muksemun aleyhler, -ki burada iĢte 5. ayettir- fiziki ve maddi 
olmayan manevi veya metafizik Ģeylerdir. Hel fiy zâlike kasemün li ziy 



hıcr Ģimdi oturaklı akıl sahipleri için bütün bu yeminlerde sağlam bir 
Ģahitlik, tanıklık, Ģahadet yok mudur? 

 
Vardır ya rabbi. Sen Ģahit kılarsın da olmaz mı ya rabbi. Sağlam bir 

Ģahitlik olmasa sen Ģahit tutar mısın ya rabbi. Evet, li ziy hıcr Hicr; 
Hacer; TaĢ demektir. Hicr; Akıl manasına kullanılıyor burada aynı kökten. 
Neden aynı kökten? TaĢ gibi akıl ne demek burada? Oturaklı, ağır, 
savrulmayan koordinatları olan, değerleri olan, bir burada, bir Ģurada, bir 
orada değil. Ayağını bastığı bir yeri olan akıl. Temekkül etmiĢ akıl, 
mekanı olan akıl. Tabii ki bir yerden çıkarak düĢünen akıl. Yani ilkeleri 
olan akıl demektir.  

 
Ġlkesiz düĢünce ziy hıcr olmayandır. Savruk düĢüncedir. Onlara 

rabbimiz nasıl da savruluyorsunuz buyuruyor. Onun için burada savruk 
olmayan, savrulmayan bir akıldan ziy hıcrbahsediliyor. Böyle bir akıl için 
bütün bunlarda sağlam bir Ģahitlik yok mudur deniliyor. Elbette vardır. 
Zaten surenin kalbi bu ayettir ve sure Ģahitlik çağrısıdır. Yani hepimize ey 
insan sen bu cihana sahip olmaya değil Ģahit olmaya geldin diyor. 

 
 
6-) Elem tera keyfe fe'ale Rabbüke Bi'Ad; 
 
Görmedin mi Rabbin nasıl yaptı, Ad'a (Hud'un toplumu), (A.Hulusi) 
 
06 – Görmedin mi rabbin nasıl yaptı Ad‟e? (Elmalı) 
 
 
Elem tera keyfe fe'ale Rabbüke Bi'Ad görmedin mi rabbin Ad 

kavmine ne yaptı. 
 
 
7-) Ġreme zâtil 'ımâd; 
 
Çok sütunlu (belde) Ġrem'e? (A.Hulusi) 
 
07 - Ġreme zâtil'imâde. (Elmalı) 
 
 
Ġreme zâtil 'ımâd sütun gibi binalar sahibi olan Ġrem e. BaĢkenti 

Ġrem olan, Ġrem gibi muhteĢem bir uygarlığı ortaya çıkaran Ad kavmine 
ne yaptı. 

 
 



8-) Elletiy lem yuhlak mislüha fiylbilad; 
 
Ki beldeler içinde onun benzeri yaratılmamıĢtı! (A.Hulusi) 
 
08 - Ki o beldeler içinde misli yaratılmamıĢtı .(Elmalı) 
 
 
Elletiy lem yuhlak mislüha fiylbilad öyle bir uygarlık ki o, yer 

yüzünün hiçbir ülkesinde öylesi görülmedi, öylesi yapılmadı, öylesine 
rastlanmadı Lem yuhlak; öylesi icat edilmedi, öylesi yaratılmadı. Evet, 
kelimesi kelimesine tercüme etmiĢ olalım. Evet, böyle bir uygarlıktan söz 
ediyor. sadece değini bu. ve daha sonra Semud‟a geçecek.  

 
Ad kavmi binlerce yıl önce Hadramevd denilen Yemen ile Umman 

arasında ki okyanusa paralel çölün bittiği rubülhali; ¼ boĢluk demektir- 
rubulhali çölünün okyanus kıyısında kurulmuĢ olan muhteĢem bir 
uygarlık. Kadim, antik uygarlık. Hadramevd diniliyor Ģimdi oraya, ölü 
yeĢil. Demek ki belanın adı buy aslında. Öyle bir uygarlık kurmuĢlar ki 
çölün bittiği yerde, insanlar bağları, bahçeleri, bostanları yerlere yaparlar, 
bu uygarlık havaya yapmıĢ. Öyle binalar dikmiĢler ki uzaktan görenler bu 
binaları sütun zannetmiĢler. Çölün kıyısına böylesine muhteĢem bir 
uygarlığı yapan bu insanlar tabii ki ĢımarmıĢlar. 

 
Aslında bu kıssanın, Ad kıssasının Kur‟an da ki tüm versiyonlarının 

verdiği ders Ģudur; Cenneti dünyada arayanların akıbeti nasıl olurmuĢ 
bakın. Ad ve Semud kıssalarının verdiği Ģey budur. Ġlginç olan da Ģudur; 
Kur‟an da 24 yerde Ad kıssası anlatılır yanlıĢ hatırlamıyorsam ve 22 
sinde Semud ile birlikte gelir. Arka arkasına gelir, hep birlikte 
zikredilir.nedenini biraz sonra Semud‟u aktarırken zikredeceğim. Onun 
için bu kavim hak ile yeksan olmuĢtur. Aslında ġems suresinde Semud 
kavminin ayrıntılı bir kıssası gelecek. Burada sadece değinilip geçilecek. 
Nispeten ayrıntılı bir anlatımı ġems suresinde gelecek inĢaAllah, orada 
ele alacağım.  

 
Ad kavmi dediğim gibi tarih öncesinde kurulmuĢ muhteĢem bir 

uygarlık. Allah bir bela gönderiyor, öyle bir kasırga ki bu, öyle bir felaket 
ki çölün kumlarını saçma gibi kullanıyor rabbimiz ve Ģımaran, azan, refah 
içinde yüzerken Allah‟a karĢı isyan eden, Allah‟ın açtığı krediyi Allah‟a 
isyanda kullanan, Allah‟a sırt dönen, sanki Allah yokmuĢ gibi yaĢayan, 
Allah‟tan aldıkları imkânı Allah‟a karĢı kullanmaya kalkıĢan, Allah‟ın; 
kendinizi savunun diye verdiği cephaneyi Allah‟a ateĢ etmek için kullanan 
tabir caizse, bu sapkın kavim çölün kumlarıyla delik deĢik ediliyor, 
kalbura çevriliyor. Daha sonra bugün, bu yüzyılda yapılan kazılar 



gösteriyor ki çölün 12 – 18 m. Kumun altında kalmıĢ uygarlık. ġimdi bu 
uygarlığa iliĢkin bazı parçalar, sütunlar, taĢlar gün yüzüne çıkarılmıĢ 
bulunuyor.  

 
Evet, Allah kumun altına gömüyor. Siz Allah‟a savaĢ açarsınız ha? 

Allah‟ın verdiği ile Allah a sırt dönersiniz ha? Allah‟ın verdiği ile semirir, 
sömürür ve Ģımarır, bu sefer Allah‟a kazan kaldırırsınız ha? Söylenen 
budur. Allah‟ın verdiği krediyle Allah‟a karĢı savaĢ açmaya kalkma ey 
insanoğlu. Tarihten ibret alın. 

 
 
9-) Ve Semûdelleziyne cabussahre Bilvad; 
 
(Rabbin ne yaptı) vadide kayaları oyan Semud'a (Sâlih'in toplumu)? 

(A.Hulusi) 
 
09 - Ve vâdîlerde kayaları kesen Semûd‟e. (Elmalı) 
 
 
Ve Semûdelleziyne cabussahre Bilvad yine Semud, o Semud ki 

kayalardan vadiler oydular açtılar cabu. Nahatu manasına gelir. açtılar, 
oydular, yonttular. Razi‟nin verdiği bilgiye göre tam 1700 Ģehir 
açmıĢlardı. Dümdüz mono blok bir kaya arazi. Bu arazi bugün biliniyor. 
Hicr denilen, medaini salih denilen bölge. Bugün Arabistan sınırları 
içerisinde kuzeyde kalıyor. Ürdün‟e yakın bir Ģehir. ĠĢte bu antik 
uygarlıkta yekpare kayalıklardan vadiler açıyorlar. O vadilere açılan 
Ģehirler açıyorlar. 1700 tane mağara Ģehir açıyorlar. 

 
Semud aslında az su, çok az su, çisenti manasına gelir. az su ile 

yer yüzünde eĢi görülmemiĢ bir uygarlık meydana getiriyorlar. Hatta bir 
bilim adamı, iĢin uzmanı diyor ki; Bu sistemle bu bölgeye yılda eğer 15 
cm yağıĢ düĢse, bu sistemle cennet gibi yaparlar etrafı diyor ki zaten 
öyle yapmıĢlar. Öyle bir sistem kurmuĢlar ki yılda düĢen yağıĢın 
damlasını araya vermiyorlar, kurdukları kanallar vasıtasıyla yer altı 
sarnıçlarında biriktiriyorlar. Kayalardan kestikleri malzemeleri ise ufak 
ufak yapıyorlar ve toprak imalatında kullandıkları gibi toprağın altına 
sererek onu, bir tür suyu tutan ve ihtiyaç oldukça bırakan, güneĢ 
değdikçe içindeki suyu yavaĢ yavaĢ koy vererek toprağı sürekli nemli 
tutan bir malzeme olarak kullanıyorlar ve böylece çölün ortasında bir 
yalancı cennet meydana getiriyorlar. Semud uygarlığı, az su ile ki, 
Semud az su demektir zaten. ĠĢte bu uygarlığın akıbeti de Ad a benziyor. 

 

http://bpakman.wordpress.com/orta-dogu/suudi-arabistan/madain-salih/


Neden ikisi bir arada anlatılır Kur‟an da 22 yerde? Hep Ad ve 
Semud bir arada gelir? Çünkü Semud Ad dan arta kalanlardır. Ad‟ın 
baĢına o felaket geldiğinde etrafta ki kabileler ve Ad dan arta kalanlar 
kuzeye göçmüĢlerdir. Kuzeye göçmüĢler ve kuzeyde Hicr denilen 
bölgede bir uygarlık kurmuĢlardır.  

 
Fakat bu kez bir farkla. AĢağıda, güneyde Ad‟da uygarlığı çölün 

ortasında kurmuĢlardı, malzemeleri kumdu. Ama burada uygarlığı 
kayadan kurdular. Onlar sorunu malzeme de zannettiler. YanlıĢ baktılar, 
yanlıĢ gördüler. Sorun insandaydı. Sorun insanın Allah ile iliĢkisindeydi. 
Allah ile iliĢki bozuk olduğu için felaket gelmiĢti, ama onlar malzeme 
bozuk olduğu için felakete uğradıklarını zannettiler. Altı kaya üstü kaya 
diyorlardı ya hani iĢte öyle yaptılar bu sefer uygarlıklarını. Fakat yine 
vuruldular, yine Allah‟a sırt döndüler çünkü yine azdılar, Allah‟ın 
verdiklerini Allah‟a karĢı kullandılar ve Allah‟ın belası onlara orada da 
buldu. Bir sayha, veya racfe diyordu. Kur‟an ın farklı yerlerinde farklı 
isimlerle geliyor onların belası. Böyle yere yıkan korkunç bir titreme, 
korkunç bir sarsıntı ve korkunç bir ses belasıyla mahvı periĢan oldular. 
Ġkisinin bir arada anılmasının sebebi de; sorun malzeme sorunu değil ey 
Semud. Sorun Allah‟a davranıĢ sorunu. Sorun senin kendinle iliĢki 
sorunu. Yani eğer yamuk bakarsan doğru göremezsin, doğru 
okuyamazsın. Bize, aslında hepimize bu öğüdü veriyor. 

 
 
10-) Ve fir'avne ziyl'evtad; 
 
Yüksek direklerin (piramitlerin) sahibi Firavun'a. (A.Hulusi) 
 
10 - Ve o kazıkların sahibi Firavuna. (Elmalı) 
 
 
Ve fir'avne ziyl'evtad sine sütunlar sahibi Firavun. Ona ne yaptı 

rabbin görmedin mi? Elem tera keyfe fe'ale Rabbük. (Fil/1) hep bunu 
okuyoruz. Elem tera keyfe fe'ale Rabbüke bunu baĢında getiriyoruz hep. 
Yani bir firavun, rabbüke BiAd, Rabbüke, BiSemud böyle. Firavuna ne 
yaptı rabbin görmedin mi. O firavun ki sütunlar dikmiĢti.  

 
Buradaki evtad Allahu alem fakirin yorumu Mısır‟da ki ehramlar, 

Piramitler. Çünkü Nebe/7 ayetinde dağlardanVelcibale evtada.(Nebe/7) 
diye bahsediliyor, evtad olarak geçiyor dağlar. Yani direk, sütun gibi, yere 
çakılmıĢ kazık gibi dağlar. Ki hakikaten piramitler de dağlara benziyor. 

 
 



11-) Elleziyne tağav fiylbilad; 
 
Onlar ki, beldeler içinde benlikle azgınca yaĢamıĢlardı. (A.Hulusi) 
 
11 - Onlar ki memleketlerde tuğyan etmiĢlerdi de. (Elmalı) 
 
 
Elleziyne tağav fiylbilad onlar ülkelerde tuğyan etmiĢlerdi, haddi 

aĢmıĢlardı, sınırı geçmiĢlerdi, Allah karĢısında hadlerini aĢmıĢlardı. 
Kendilerini unutmuĢlardı, çığırdan çıkmıĢlardı aslında. Tâğav; çünkü 
suyun kendi yatağından taĢıp etrafa zarar vermesi demek, onun için 
onlar çığırdan çıkmıĢlardı oturdukları ülkelerde. 

 
 
12-) Feekseru fiyhelfesad; 
 
Onlarda fesadı çoğaltmıĢlardı! (A.Hulusi) 
 
12 - Onlarda fesadı çoğaltmıĢlardı. (Elmalı) 
 
 
Feekseru fiyhelfesad ve orada, o ülkelerde fesadı, bozgunculuğu, 

günahı, isyanı, tuğyanı artırdılar, çoğalttılar. 
 
 
13-) Fesabbe 'aleyhim Rabbüke sevta 'azâb; 
 
Bu sebeple Rabbin onların üzerine, azabın kamçısını indirdi. 

(A.Hulusi) 
 
13 - Onun için rabbin da üzerlerine bir azâb kamçısı yağdırıverdi. 

(Elmalı) 
 
 
Fesabbe 'aleyhim Rabbüke sevta 'azâb rabbin de onların üzerine 

azab kamçısını yağdırdı. 
 
 
14-) Ġnne Rabbeke lebil mirsad; 
 
Muhakkak ki Rabbin, tamamıyla gözetlemektedir. (A.Hulusi) 
 
14 – ġüphesiz ki Rabbin öyle mırsad ile gözetmektedir. (Elmalı) 



 
 
Ġnne Rabbeke lebil mirsad hiç Ģüphe yok ki senin rabbin her 

zaman ve her mekan da gözetleyicidir. Yani ondan kaçıramazsınız, 
ondan saklayamazsınız, hatta buradaki gözetleme öyle ki tarassut 
altındasınız, rasat altındasınız. Hani bir rasathane diyoruz deprem 
gözlemevi(? Yıldız gözlem evi). Onun için el mirsad her zaman ve 
mekanda. Çünkü mirsad zaman ve mekanı da içeren bir ifade, bir kalıp. 
Onun için her zaman ve her mekanda gözetler. Uyumaz ve unutmaz. Ey 
insan sen uyursun da rabbin uyumaz. Onun için Allah‟ı atlatırım sanma. 

 
 
15-) Femmel'Ġnsanu izâ mebtelâhu Rabbühu feekremehu ve 

na'amehu feyekulü Rabbiy ekremen; 
 
Ama insana gelince, Rabbi onu denemek için ikram edip, onu 

nimetlendirirse: "Rabbim bana ikram etti, üstün kıldı" der (Ģımarır)! 
(A.Hulusi) 

 
15 - Amma insan, her ne zaman rabbi onu imtihan edip de ona 

ikram eyler, ona nimetler verirse, o vakit rabbim bana ikram etti der. 
(Elmalı) 

 
 
Femmel'Ġnsanu izâ mebtelâhu Rabbühu feekremehu ve 

na'amehu feyekulü Rabbiy ekremen söz Hz. insana getirildi. Hz. 
Ġnsanın kendisini nasıl değersizleĢtirdiğine, Allah‟tan kopunca, veya 
Allah‟tan koparınca. Malı, imkânı eldeki her Ģeyi Allahtan koparınca, 
Allah‟tan bağımsız olarak algılamaya baĢlayınca ne yanlıĢlar 
yapacağına, nasıl sakat bakacağına, nasıl bakıĢının yamuklaĢacağına 
getirdi sözü ve dedi ki;  

 
Ġnsana gelince Rabbi onu ikram ederek ve nimet vererek sınasa 

feyekulü Rabbiy erkeme o hemen der ki rabbim bana ikram etti, vurgu 
bu. Aslında ekramen; ekrameni dir. Bana ikram etti. Orada bir sahiplik “y” 
si vardır. Zaten ondan bedel olarak burada bir kesra bulunur. Ayetin en 
sonunda. Ekrameni. Orada “y” nin düĢtüğüne delalet olsun, etsin diye bir 
esre bulunur. Dolayısıyla rabbim bana ikram etti, ben hak ettim vurgusu 
vardır. Ben layıktım da bana ikram etti. ben kazandım, ikram etmesin de 
görsün vurgusu. 

 
Ama burada çok dikkatimizi çeken bir nokta Ġbtelahu Rabbi onu 

diyor ikram ederek ve nimetle ibtila etse. Ġptila; imtihan. Bela da aynı 



kökten gelir. imtihan olan mal kaybedilince, yani bu imtihan kaybedilince 
Malla imtihan, malla sınav; bela olur mal. Orada böyle bir vurgu, böyle 
zımni bir vurgu var. Yani mal ne zaman bela olur? mal imtihan olan 
serveti siz benim zannedersiniz, Allah‟tan koparırsınız, Allah‟tan 
bağımsız algılarsınız. O zaman bela olur. 

 
Burada daha özel bir vurgusu var; haklılığın ölçüsü görürsünüz. 

Yani kim zenginse Allah onu seviyor diye bakarsınız. Veya ben zenginim, 
Allah beni seviyor ki bana verdi. O da fakir, Allah onu sevmiyor ki ona 
vermedi diye baktığınızda iĢte zokayı yuttunuz, iĢte imtihanı kaybettiniz. 
Servet haklılığın ve Allah‟a yakınlığın ölçüsü değildir. Öyle olsaydı 
peygamberler dünyanın en zengin insanı olurlardı. Oysa ki peygamberler 
servete yüz vermemiĢlerdir. Onun sırtına binmiĢler, onu sırtlarına 
almamıĢlardır. Bu anlamda devamını da okuyalım; 

 
 
16-) Ve emma izâ mebtelâhü fekadere 'aleyhi rizkahu feyekulü 

Rabbiy ehanen; 
 
Fakat onu belâ ile deneyip geçimini daraltır ise: "Rabbim beni 

alçaltıp zelil kıldı" der (isyan eder, sabretmez)! (A.Hulusi) 
 
16 - Amma her ne zaman da imtihan edip rızkını daraltırsa o vakit 

da rabbim bana ihanet etti der. (Elmalı) 
 
 
Ve emma izâ mebtelâhü fekadere 'aleyhi rizkahu feyekulü 

Rabbiy ehanen fakat, bu sefer de Allah, rabbi onun rızkını daraltarak 
onu sınasa, daraltarak; fekadere 'aleyhirizkahu yani rızkını keserek 
değil. Kur‟an ın hiçbir tarafında rızık kesmekten söz etmez rabbimiz. 
Niye? Var olmak bir rızıktır da ondan. Allah‟ın rızık kesmesi durumunda 
insan değil fakirleĢmek, yok olması lazım. Aldığı nefes bir rızıktır, 
nabzının her atıĢı bir rızıktır. Damarında dolaĢan kan bir rızıktır. Hangi 
birini sayalım ki. Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban. (Rahman) o 
halde rabbinizin hangi bir nimetini yalanlarsınız. Dolayısıyla Allah rızkını 
kestiğinde insan var olmaz. Var olmak bir rızıktır. Onun için sadece 
daraltır sınamak için. GeniĢletir, daraltır. ĠĢte burada fekadere 
'aleyhirizkah rızkını ona sınırlandırdığında, takdir ile verdiğinde, böyle 
sınırlı verdiğinde; 

 
feyekulü Rabbiy ehanen rabbim beni zelil etti, rezil etti, yalnız 

bıraktı, terk etti der. Ki ekramen in zıddıdır ehanen. Rabbim bana ikram 
etti, rabbim beni ikramdan mahrum etti. manasına gelir. Evet, verince 



Ģımarır, alınca veya kısınca umut keser. Fecr suresinin bu iki ayetinin 15 
– 16. ayetlerinin özeti bu. Ama burada imtihan sırrı dünya, servet. Ve 
imtihan; servetin çokluğu ve azlığı değil aslında. Servete bakıĢ açımız. 
Dolayısıyla Allâhu yebsüturrizka limen yeĢau ve yakdir. (Rad/26)Allah 
dilediğine rızkı geniĢletir, dilediğine daraltır diyor Kur‟an ımız. 

 
Belki Ģöyle de çevirebiliriz Allah dileyenin rızkını geniĢletmeyi diler, 

dileyenin rızkını daraltmayı diler. Bilmiyorum burada dileme insana ve 
Allah‟a atfı ne kadar doğru olur. Fakat hiç Ģüphesiz ki rızkın bir kesbi 
boyutu, bir de Vehbi boyutu var. Vehbi boyutu çok önemli. Ve fiys Semai 
rizkuküm ve ma tu'adun. (Zariât/22) rızkınız gökten gelir, göktedir yani 
ve daha sizin için vaad edilen neler vardır orada. Ama insan saklanmıĢ 
olan, kendisi için konulmuĢ olan rızkı bulmak için tabir caizse duvarı 
yoklaması lazım. Tık tık, tık tık, tık tık vurması lazım. Allah benim rızkımı 
acaba buraya mı koydu, buraya mı sakladı diye onu yoklaması ve 
araması lazım. Eğer aramıĢ bulamamıĢsa tamam anlaĢılmıĢtır ki o kadar. 
Ama aramamıĢsa kendisine ayrılmıĢ olan rızkı kendisinin ayağına 
gelmez. Çünkü efendimizin buyurduğu gibi insan kuĢ değil. Eğer kuĢlar 
kadar mütevekkil olsaydınız rızkınız da kuĢlar gibi ağzınıza konardı 
buyuruyor. Ġlginç..! Onun için insana akıl verilmiĢ irade verilmiĢ. Ġnsan 
akıl ve iradesini kullanarak arar.  

 
Fakat bu manada rızık asla haklılık ve haksızlık ölçüsü değildir. 

Servet haklılık ve haksızlık ölçüsü değildir. ĠĢte bu ayetler serveti Mekke 
liler gibi, ki Mekke liler öyle diyorlardı. Biz haklıyız, Muhammed haklı 
olsaydı içimizde en varlıklısı o olurdu. Allah bizi zengin ettiğine göre 
demek ki bizi destekliyor. ĠĢte bu sapık düĢünceye verilmiĢ bir cevaptır. 

 
[Ek bilgi;DÜNYA ĠÇĠN KĠMSEYLE ÇEKĠġME. 
Sakın sakın! Sen sen ol, dünyalık hususunda kimseyle çekiĢme, 

didiĢme. Kimsenin elindeki kısmete mani olmaya kalkıĢma. Zira herkesin 
nasibi mutlaka kendisini bulur. Eğer kaderde elinden alınması varsa, o 
da olur. Bu senin isteğinle olmaz.  

Kadere razı olmak; kavga, çekiĢme ve didiĢme sonunda dünyalık 
elde etmekten daha güzeldir. Zira Allah'ın takdirine razı olmak her hal ü 
kârda hayatı güzelleĢtirir, tatlılaĢtırır, huzurlu kılar. (Abdülkadir Geylani-
Öğütler)] 
 
 

 
17-) Kellâ bel lâ tükrimûnelyetiym; 
 
Hayır! Hayır, yetime ikram etmiyorsunuz! (A.Hulusi) 
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17 - Hayır hayır doğrusu siz yetîme ikram etmiyorsunuz. (Elmalı) 
 
 
Kellâ bel lâ tükrimûnelyetiym Yo..‟ Ey Mekke liler, ey onlar gibi 

düĢünenler, Allah demek ki beni seviyor ki bana çok servet verdi diye 
düĢünenler. YanlıĢ yapıyorsunuz, yamuk düĢünüyorsunuz. Alakası yok 
lâ tükrimûnelyetiymdüĢünün bir, siz yetime ikram etmiyorsunuz. 

 
 
18-) Ve lâ tehâddune 'alâ ta'amilmiskiyn; 
 
Yoksulları yedirip doyurmaya birbirinizi teĢvik etmiyorsunuz. 

(A.Hulusi) 
 
18 - Ve bir birinizi miskîni ıt'ame teĢvik eylemiyorsunuz. (Elmalı) 
 
 
Ve lâ tehâddune 'alâ ta'amilmiskiyn yoksulu doyurmaya teĢvik 

etmiyor veya yoksulu doyurma konusunda bir gayret göstermiyorsunuz. 
Çabanızı sonuna kadar harcamıyorsunuz. 

 
Evet, aslında ameli salih tarif ediliyor burada. Ameli salih; ıslah 

edici ameldir. Mutlaka ve mutlaka bozuk bir Ģeyi düzeltmek için yapılan 
ameldir. Aktif iyi ameli salih sahibidir. Yoksa pasif iyi olur. Pasif iyi aktif 
kötünün teĢvikçisidir. Onun için pasif iyi, iyi değildir eğer kalkmıyorsa. 
Pasif iyiyi ayağa kaldırmak gerektir. Onun için rabbimiz.  

 
Ya eyyühel Müddessir - Kum feenzir. (Müddessir/1-2) ey yatan 

iyi, yatmak iyi olmak için yetmez, kalk ve uyar. Yani baĢkalarına iyiliği 
saç, iyilik için mücadele et, iyiliğin yaygınlaĢması için mücadele et. 
Peygamberlerin mücadelesi aktif iyilerin mücadelesidir, pasif iyilerin 
değil. Gerisi mi? pasif iyiler bencillerdir, kendisi için yaĢayan benciller. 
Kendilerine iyi olanlar, kendisi için yaĢayan bencillerdir baĢka bir Ģey 
değil. 

 
 
19-) Ve te'külûnettürase eklen lemma; 
 
Mirası toptan yiyorsunuz! (A.Hulusi) 
 
19 - Halbuki mîrası öyle bir yiyiĢ yiyorsunuz ki. (Elmalı) 
 



 
Ve te'külûnettürase eklen lemma ve siz mirası yedikçe 

yiyorsunuz. Böyle, yani silip süpürüyorsunuz manasına gelir aslında 
eklen lemma. Lemma; silip süpürmek.  

 
Burada miras maddi de olur manevi de. Manevi mirası da 

yiyorsunuz manasına gelir maddi mirasta. Çünkü cahiliye de maddi miras 
yemek çok yaygındı. KardeĢi ölür kiĢinin, kardeĢinden kalan çocuklara 
kardeĢinin mirasını yedirmez, ona konardı. Ailenin reisleri, büyükleri ve 
Allah‟tan korkmadan miras yerlerdi. ġu anda da hala modern cahiliye de 
bile bazı yerlerde hala bu tür Ģeyler oluyor. Hem maddi hem manevi. 
Yani alın terinizi yemiyorsunuz. Hak ettiğinizi yemiyorsunuz, baĢkalarının 
hakkına konuyorsunuz. 

 
 
20-) Ve tühıbbûnelmâle hubben cemma; 
 
Malı da pek çok seviyorsunuz, toplayıp yığarcasına. (A.Hulusi) 
 
20 - Yığmacasına. (Elmalı) 
 
 
Ve tühıbbûnelmâle hubben cemma ve malı biriktirmeyi çok 

seviyorsunuz. Üst üste yığmayı çok seviyorsunuz. 
 
Aslında burada dünyevileĢme hastalığına dikkat çekiliyor Hubbüd-

dünyâ re'sü külli hatîeh dünya sevgisi tüm hataların baĢıdır diyordu ya 
Allah resulü. Size günahlardan bir adam yapın desem ve bu adamın 
kellesine neyi yerleĢtirirsiniz diye sorsam; Kimizi Ģirki, kimimiz küfrü, 
kimimiz nifakı, kimimiz zinayı, kimimiz hırsızlığı, kimimiz cinayeti 
diyecektir. Ama Allah resulü günahtan yapılmıĢ adamın kellesine neyi 
yerleĢtiriyor biliyor musunuz? Dünya sevgisi. Dünya sevgisi tüm hataların 
temeliymiĢ demek ki. ĠĢte dünyevileĢme dediğim de bu. Müslüman Ġsrail 
oğullarını YahudileĢtirenler de buydu iĢte ve bu ümmeti bekleyen en 
büyük tehlike de budur Allah resulünün verdiği habere göre. 

 
 
21-) Kellâ izâ dükketil'Ardu dekken dekkâ; 
 
Hayır, (böyle yapmayın)! Arz (beden sarsılıp), darmadağın 

edildiğinde, (A.Hulusi) 
 
21 - Hayır hayır, Arz «dekken dekkâ» düzlendiği. (Elmalı) 



 
 
Kellâ yo..! böyle yapmayın, böyle davranmayın izâ dükketil'Ardu 

dekken dekkâ bir gün gelir yer yüzü korkunç bir sarsılıĢla sarsılır. Dekan 
dekkâ; Aslında mecazı red içindir. Ġki kez ard arda geliyorsa, mastar 
mecazı reddetmek için gelir. Yani bu mecaz değil hakikattir. Siz 
sanmayın ki rabbiniz size mecazen; iĢte size mecazen bir öğüt veriyor. 
Hayır, hayır, hakikattir. Öyle bir sallar ki 45 senede biriktirdiğinizi 45 sn. 
yede yerle bir eder. Görmedik mi? 

 
 
22-) Ve câe Rabbüke velMelekü saffen saffâ; 
 
(Ölümle) Rabbin (hükmü) ve el Melek (kuvveler) saf saf 

dizildiğinde, (A.Hulusi) 
 
22 - Ve rabbinin emri gelip Melek «saffen saffâ» dizildiği vakit. 

(Elmalı) 
 
 
Ve câe Rabbüke velMelekü saffen saffâ rabbinin fermanı gelmiĢ 

ve melekler saf saf dizilmiĢ olacaktır o gün. Bir gün gelecek, bu hayatın 
da bir sonu olacak ve artık rabbinin fermanı gelecek diyecek ki; sadece 
insan değil, insanı misafir eden dünya da ölsün. Dünyanın da eceli geldi. 
Onun da ipini çekecek. Kâinatın da eceli gelecek. ĠĢte o gün veyahut ta 
hesap günü gelecek. Ġnsan yaptıklarının hesabını vermek için çağrılacak. 

 
 
23-) Ve cie yevmeizin Bicehenneme yevmeizin 

yetezekkerül'Ġnsanu ve enna lehüzZikra; 
 
(ĠĢte) o süreçte, cehennem de getirilir (Dünya'yı kuĢatır)! (ĠĢte) o 

süreçte, insan hatırlayıp düĢünür... (Fakat) Zikra'nın (hatırlamanın) ona 
nasıl faydası olur (beden - beyin yok artık ruhu geliĢtirecek)? (A.Hulusi) 

 
23 - Ki Cehennem de o gün getirilmiĢtir, o insan o gün anlar, fakat 

o anlamadan ona ne fâide? (Elmalı) 
 
 
Ve cie yevmeizin Bicehenneme yevmeizin yetezekkerül'Ġnsanu 

ve enna lehüzZikra yine o gün, o büyük gün cehennem getirilir ve insan 
yaptıklarını bir bir hatırlar ne yapmıĢsa. Hayat filmi Allah tarafından 
çekilmiĢ, artık inkar etmesi mümkün değil, çünkü gök Ģahit, sabah Ģahit, 



on gece Ģahit, tek ve çift Ģahit, gece, gündüz Ģahit, her Ģey Ģahit. Eli 
ayağı Ģahit, gözü kulağı Ģahit, dili dudağı Ģahittir nasıl yalan diyebilsin ki. 
ĠĢte o gün insan yaptıklarını tek tek görür, hatırlar. ve enna lehüzZikra 
fakat bu hatırlamanın kime ne yararı vardır ki. 

 
Demin Kur‟an ın iniĢ sürecinde ilk geçtiği yer burası. Buruc/10 

ayette cehennem azabı ve ateĢ azabı yan yana zikredildiğine göre 
cehennem kelimesinin içinde ateĢ bizatihi mevcut değil. Onun için 
burada felehüm 'azâbu cehenneme ve lehüm 'azâbulharıyk. 
(Buruc/10) bu ayetten yola çıkarak cehennemin ille de ateĢle değil, her 
türlü terbiye edici veya her türlü cezalandırma üslubunun da usulünün 
uygulanabileceği bizim aklımızın, aklın ve sırrın ermeyeceği bir 
cezalandırma mahalli olduğunu söyleyebiliriz. 

 
 
24-) Yekulü ya leyteniy kaddemtü lihayâtiy; 
 
"KeĢke hayatım (Ģu yaĢamım) için önceden yararlı Ģeyler 

yapsaydım!" der. (A.Hulusi) 
 
24 - Ah der; ne olurdu ben önce hayatım için (sağlığımda hayırlar) 

takdim etmiĢ olsa idim. (Elmalı) 
 
 
Yekulü ya leyteniy kaddemtü lihayâtiy O gün iĢin iĢten geçtiğini, 

hatırlamanın hiçbir fayda vermediğini, bir ömrü heba ettiğini, bir ömrü; bir 
gece gibi bereketsiz kullandığını gören insan, ki zaten Kur‟an söylemiyor 
mu? Ve yevme ye‟adduzzâlimü alâ yedeyhi yekulü ya leytenit 
tehaztü maar Rasûli sebiyla; (Furkan/27) o gün zalim adam treni 
kaçırmıĢlığın verdiği dehĢetle, hayal kırıklığı ile eline diĢlerini geçirecek 
diyor kemiklerine; Nolaydım keĢke ResulAllah‟ı rehber edineydim 
diyecek. Ya veyleta leyteniy lem ettehız fülanen haliyla. (Furkan/27) 
birilerini rehber edinmiĢtir zaten dünyadayken. Birilerine; beni Ģu cennete 
götürür, beni Ģu kurtarır, beni falan sırtına alır, canım ben de mi 
düĢüneyim, iĢte falan beni de cennete koyar diye düĢündüğü kim varsa 
onlar için Ya veyleta leyteniy lem ettehız fülanen haliyla. 
(Furkan/27)nolaydım keĢke nolaydım da falan adamı kendime dost, 
rehber edinmeseydim der ama hiçbir iĢe yaramaz. Diyor ya Kur‟an. 

 
Yekulü ya leyteniy kaddemtü lihayâtiy diyecek ki bu insan derin 

bir piĢmanlık içinde; keĢke daha hayatta iken, yaĢarken bir Ģeyler takdim 
etseydim, kendimi kurtaracak ameller iĢleseydim. Son piĢmanlık fayda 
vermeyecek. 



 
 
25-) Feyevmeizin lâ yu'azzibu 'azâbeHU ehad; 
 
Artık o süreçte, O'nun azabı gibi hiçbir kimse azap edemez! 

(A.Hulusi) 
 
25 - Artık o gün onun ettiği azâbı kimse edemez. (Elmalı) 
 
 
Feyevmeizin lâ yu'azzibu 'azâbeHU ehad o gün hiç kimse O‟nun 

tattırdığı can yakıcı mahrumiyeti tattıramaz. Biraz önce 23. ayeti, Yani 
cehennemin, Kur‟an ın iniĢ sürecinde ilk geçtiği ayeti tefsir ederken, 
orada cehennem üzerine söylediğim açıklamalar hatırlanmalı. Burada ki 
azab; kelime manasıyla çevirdim, derin mahrumiyet. Allah‟tan mahrum 
olmaktan daha büyük bir azab yoktur. Hiç kimse öylesini tattıramaz. 

 
 
26-) Ve lâ yûsiku vesakaHU ehad; 
 
Hiç kimse O'nun bağladığı gibi bağlayamaz! (A.Hulusi) 
 
26 - Ve onun vurduğu bağı kimse vuramaz. (Elmalı) 
 
 
Ve lâ yûsiku vesakaHU ehad ve hiç kimse O‟nun zaptettiği, 

yakaladığı, enselediği gibi yakalayamaz. Evet, O‟nun yakalayabildiği gibi 
kim yakalayabilir ki. 

 
 
27-) Ya eyyetühen Nefsül Mutmainneh; 
 
"Ey Nefs-i Mutmainne (Hakikati yaĢamakta tatmine ulaĢmıĢ bilinç)!" 

(A.Hulusi) 
 
27 - Ey o rabbine muti' olan nefsi mutmain‟ ne. (Elmalı) 
 
 
Ya eyyetühen Nefsül Mutmainneh dünyevi nimetlerle tatmin 

olmuĢ insan. Tasavvuf ilminde nefis mertebeleri sayılırken; Nefsi emare, 
nefsi levvame, nefsi mülhime, nefsi mutmaine, nefsi razıyye, nedsi 
mardiyye diye sayılır ya, iĢte o mertebeler içerisinde kavramsal olarak 
yer almıĢ ifade buradan mülhemdir. Ey Allah ile tatmin olmuĢ insan. 



Buradaki nefis insandan farklı bir Ģey değil, insanın kendisi. Ey Allah‟tan 
baĢkasıyla tatmin olmamıĢ insan demektir. 

 
Bana ne ile tatmin olduğunu söyle, sana kaç paralık adam 

olduğunu söyleyeyim diyebilirsiniz bana. Eğer bir insan küçük Ģeylerle 
tatmin oluyor, dünya malı ile tatmin oluyorsa o küçük adamdır. Allah‟tan 
aĢağısıyla tatmin olan, dünyalıklarla tatmin olanı dünyalıklarla satın 
alırlar. Allah ile tatmin olanı yer yüzünde satın alacak hiçbir güç yoktur. 
Onu korkutacak hiçbir kuvvette yoktur.  

 
ĠĢte yer yüzünün tüm zalimleri Allah ile tatmin olandan korktukları 

kadar baĢka hiçbir Ģeyden korkmazlar. Hz. Ġbrahim‟in nesi vardı? 
Nemrut‟un orduları vardı, ama Nemrut Ġbrahim‟den korktu. Musa‟nın nesi 
vardı? Firavunun orduları vardı, ama firavun Musa‟dan korktu. 
Muhammed (A.S.) nesi vardı? Mekkelilerin parası vardı, pulu vardı, 
silahları vardı, adamları vardı, hatırları vardı. Ama Ġbrahim‟in, Musa‟nın, 
Muhammed‟in (A.S.) in rableri vardı, imanları vardı, Ģahsiyetleri vardı. 
Yer yüzünde onları satın alacak servet yoktu. Onun için korktular. ĠĢte 
burada da o söyleniyor aslında. 

 
 
28-) Ġrci'ıy ila Rabbiki radıyeten mardıyyeten; 
 
"Radiye olarak, Mardiye olarak (Seyir ve tasarruf kemâlâtını 

yaĢayan olarak) Rabbine (Esmâ hakikatine) dön (Ģuur olarak)!" 
(A.Hulusi) 

 
28 - Sen dön o rabbine hem râdıye olarak hem mardıyye de. 

(Elmalı) 
 
 
Ġrci'ıy ila Rabbiki radıyeten mardıyyeh rabbin senden razı, sen 

de O‟ndan razı olduğun halde. Razı olmuĢ ve razı olunmuĢ halde dön 
rabbine. Rıza tek taraflı değil. Allah senden razı olacak. Allah razı olsun 
diyenler, tamam, amin, Allah razı olsun da sen Allah‟tan razı mısın? 
Tamam insan ben senden razı değilim demeye cesaret edemez. Fakat 
haliyle, hareketiyle akĢama kadar bir çok insanın yaptığının bu manaya 
geldiğini biliyor muyuz. Rabbinden razı olmama hali. Rabbini 
sorgulamaya geliyor bir çok Ģey, o anlama geliyor. Rabbinden razı değil 
çünkü. Onun içinde Allah‟tan razı olmayandan Allah razı olmaz. 

 
 
29-) Fedhuliy fiy 'ıbadĠY; 



 
"Kullarımın ('sanı varlığı' 'yok'luğa dönüĢmüĢ olarak iĢlevlerine 

devam edenler) içine dâhil ol!" (A.Hulusi) 
 
29 - Gir kullarım içine. (Elmalı) 
 
 
Fedhuliy fiy 'ıbadĠY ya Allah‟tan razı olandan? Hani Seyyidina Ali 

öyle diyor ya; Kefâni fahren en tekuni liy rabben senin bana rab oluĢun 
bana iftihar olarak, övünç olarak yeter.ve kefânî izzen en ekûne leke 
abden Benim sana kul oluĢum bana Ģeref olarak onur olarak yeter. ve 
ente kema uhibbu sen; tam benim sevdiğim gibi bir Allah‟sın Fec‟alniy 
kema tuhibbu. Sen de beni sevdiğin gibi bir kul et. Amin.  

 
ĠĢte bu. Allah‟tan razı olmak bu. Fedhuliy fiy 'ıbadĠY Allah‟tan razı 

olanlar böyle derlerdi. ĠĢte Allah‟tan razı, ve Allah‟ın da kendisinden razı 
olduğu insanın akıbeti bu olacak. Kendisine Ģöyle denilecek son demde. 
Gir kullarımın arasına. Yani mes‟ud kullarımın, cennetlik kullarımın. Veya 
dünyada ele alırsak bunu; 

 
 
30-) Vedhuliy cennetĠY; 
 
"Cennetim'e dâhil ol!" (A.Hulusi) 
 
30 - Gir Cennetime. (Elmalı) 
 
 
Vedhuliy cennetĠY oradan da gir cennetime. Biz Ģu yukarıdaki 

ayetleri Ya eyyetühen Nefsül Mutmainneh (27)Ġrci'ıy ila Rabbiki 
radıyeten mardıyyeh (28) ayetleri dünyaya yönelik mi, ahirete yönelik 
mi anlayacağız. Bu ayetler dünyaya yönelik anlaĢılmalı diye 
düĢünüyorum. Çünkü sahabe de bu ayetleri Hz. Osman için anlamıĢ 
mesela daha dünyada yaĢarken. Yani ey Cennetle, Allah ile tatmin 
olduğun için satılmamıĢ nefis, insan. Rabbin senden razı, sen de 
rabbinden razı olarak rabbine kavuĢ. Bu dünyada ki bizlere bu öğüt zaten 
Ģu anda yaĢayanlara bu öğüdün bir faydası yoksa ahirette ne faydası 
olacak. Rabbim bu öğüdü tutan, akıbeti cennet olanlar arasına katsın 
inĢaAllah.  

 
Ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbil alemiyn 
Allah doğru söyledi. Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan 

Allah‟a hamd‟adır. 



Ġslamoğlu Tef. Ders. BELED SURESĠ (01-20) (191-B) 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Yeni suremiz Beled suresi. Beled suresi elimizde ki mushafta 90. 

sure. Adını ilk ayetinden alıyor, Mekke ye atıf içeriyor, Beled. Yani; Lâ 
uksimu Bilhâzelbeled bu belde. Bu belde; Kur‟an da nerede gelirse 
hâzelbeled Mekke‟dir kesinlikle. Buhari; Lâ uksimu Bilhâzelbeled 
Ģeklinde anmıĢ sureyi. Sure Mekki. Kaf ve Tarık sureleri arasında yer 
buluyor meĢhur nüzül sıralamalarında. Bu da yaklaĢık 4 -5. yılda indiğini 
gösteriyor surenin. 

 
Surenin konusu sorumluluk ahlakı, insan vicdanına hitap ediyor 

sure doğrudan ve yeminle baĢlıyor. Hem de açık yeminle, yemin lafzıyla 
baĢlıyor. kasemle. Ġbrahim ve Ġsmail A.S. dan söz ediyor zımnen. Hz. 
Ġnsan‟a getiriliyor söz en sonunda ve insanın yeteneklerinden 
bahsediliyor ve sarp yokuĢtan söz ediliyor Akabe‟den. Sarp yokuĢun 
sonunda cennet var çünkü. Eğer insan sarp yokuĢu çıkarsa cennete 
kavuĢacak. Sarp yokuĢ köleliğin tavsiyesi ve bu sure peygamberliğin 4. 
veya 5. yılında geliyor. Yani Mekke de. Daha peygamberliğin ilk 
yıllarında gelen bir sure, köleliği bitireceğim diyen bir sure oluyor. Ne 
diyorsunuz.  

 
Evet, iĢte böyle, köleliği tavsiye sürecinin baĢladığını ilan ediyor 

Kur‟an ile. Ġnsanlık bu yokuĢta tıkanmamalı diyor. Bu yokuĢu çıkabilir 
insan, dizinde derman var diyor sure. Haydi bakalım beraberce nerede 
diyor nasıl diyor görelim. 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
 
1-) Lâ uksimu Bilhâzelbeledi; 
 
Kasem ederim Ģu beldeye (yaĢamakta olduğun dünyaya).. 

(A.Hulusi) 
 
01 - Yu... Kasem ederim bu beldeye. (Elmalı) 
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Lâ uksimu Bilhâzelbeled ötesi yok. Lâ uksimu ne demek? Aslında 
lâ nefy için bir edat, olumsuzluk edatı. Tüm konulduğu anlamlar böyle. 
Yeminle birlikte gelince ne olur? Bazıları Te‟kit olur demiĢler, yani yemini 
te‟kit eder, yemini pekiĢtirir. Yemini pekiĢtirmek için bir çok te‟kit edatı var 
Arapça da. Ġnne gibi gad gibi, legad gibi birçok edat. Ama burada onlar 
yok. Dolayısıyla Lâ tam da ters, pekiĢtirmek için kullanılmayacak bir edat. 
Bahru muhid sahibi demiĢ ki; Bu beldeye yemin etmem, bu belde yemine 
değmez. Neden? Çünkü bu beldenin ahalisi Kâbe ye put doldurdu, vahye 
karĢı geldi, peygamberi benimsemedi, taĢladı. Onun için de bu belde 
yemini hak etmiyor manasına gelir demiĢ Ebu Hayam. 

 
Yine Abduh‟un verdiği bir mana var, amme cüzü tefsirinde yemine 

gerek yok, yemin etmeme gerek yok manasına gelir demiĢ. Ama fakir 
kelimelere ve harflere tam olarak konulduğu manaları esas alacak 
olursak; sözün ötesi yok, iĢte ben yemin ediyorum, yemin eden benim, 
ben Allah‟ım. 

 
Allah yemin ediyorsa bu sözün ötesi olur mu? Sözün bittiği yer 

burası değil mi manasına geldiği kanaatindeyim. Kur‟an da 8 yerde bu; 
Lâ uksimu Ģeklinde yemin gelir. Hepsi de Allah‟a isnat edilir, baĢka hiçbir 
kimseye isnat edilmez. Dolayısıyla sözün ötesi yok, ötesi yok, iĢte ben 
yemin ediyorum bu beldeye, yani Mekke‟ye. 

 
 [Ek bilgi Rabbimizin üzerine yeminle söze baĢladığı bu belde 
Mekke Ģehridir. Kitabımızın baĢka bir âyetinin ifâdesiyle “Ümmü‟l Kurâ” 
Ģehirlerin anası, ana kent denen temel, asıl, esas olan, yani hepsinin, 
tüm Ģehirlerin anası olan bir Ģehir. Ġnsanlığın ilk merkezi, Ģehirlerin ilk 
merkezi olan Mekke‟ye yemin ediyor Rabbimiz. Kâinatın efendisine 
doğum yeri, dâvetinin merkezi, vahyine iniĢ yeri yaparak Rabbimiz 
Ģereflendirdiği Mekke Ģehrine ve kendisinin de Beytinin bulunduğu 
Harem bölgesine yemin ediyor. Madem ki Rabbimiz mekânların en 
Ģereflisi, en kutsalı olarak bu beldeye yemin ediyor, öyleyse bu beldenin 
bizim hayatımızdaki önemi çok büyüktür. O halde biraz tanıyalım bu 
beldeyi.  
 ġehrin çok yakınında Arafat diye bir merkez vardır. Arafat "Arafe" 
kökünden gelir. Ġrfanın merkezi, bilgi merkezi, bilgiye ulaĢma merkezidir 
burası. Hacca gidilince bir süre burada vakfe yapılır. Ġrfana, bilgiye 
ulaĢmak üzere burada bir süre durulur. Bunun mânâsı Ģudur: Kulluk için 
önce mârifet, bilgi gerekir. Bilgisiz kulluk mümkün değildir. Dünyanın 
neresinde olursa olsun, mü‟minin, Allah‟a Allah‟ın istediği kulluğu icra 
edebilmesi için kulluk bilgisine ulaĢması gerekmektedir. Onun içindir ki 
mutlaka durup bir süre ilme zaman ayırmalıdır. ĠĢte Arafat‟taki vakfe 
bunu anlatır. Mü‟min irfana ulaĢma, kulluk bilgisini elde etme 



makamındaysa o anda Arafat‟ta bulunmaktadır. Mü'min Kur‟an‟la, 
sünnetle, vahiyle beraber olarak bilgi sahibi olacak. Bilgi nedir? Bilgi ya 
ilimdir, ya zandır. Hayatta geçerliliği olan, hayata intibakı olan, amele 
dönüĢtürülen, yani insanı amele sevk edene ilim, öbürüne de zan 
diyoruz.  
 Arafat‟ta irfana ulaĢtık. Peki hep bekleyecek miyiz burada? Yani 
hep ilim mi öğreneceğiz? Hayır, bir süre sonra Arafat‟tan MeĢ‟ar‟e 
hareket edilir. Peki MeĢ‟ar nedir? MeĢ‟ar, bilginin Ģuura dönüĢtürüldüğü, 
bilginin amele döküldüğü merkezdir. Bilginin hiçbir iĢe yaramayan kuru 
bir bilgi olmaktan çıkarılıp Ģuura ve amele dönüĢtürüldüğü merkezdir. 
Arafat‟ta elde edilen bu bilgiler sonra MeĢ‟ar‟de Ģuur haline gelmeli, 
amele dönüĢmeli, yani bu bilgiler bizim olmalıdır. Onun içindir ki Arafat‟ta 
uzunca durulmaz, uzun süre beklenilmez. Buradan hemen MeĢ'ar‟e 
hareket edilmelidir. Uzun süre ilim öğrenelim, ilimde Ģu noktaya ulaĢalım 
da ondan sonra amele baĢlayalım yok. Hemen MeĢ‟ar‟e hareket edilir. 
Zaten hep hareket halinde değil miyiz mezara doğru?  

MeĢ'ar‟de Ģuurlandık, yani öğrendiğimiz bilgiler amele dönüĢerek 
bizde Ģuur haline geldi. Bir Ģey öğrendik, onu hemen kendimize mal 
etmek, onu derhal uygulamaya koymaktır Ģuur. Meselâ namazı öğrendik, 
o anda biz Arafat‟tayız. Bu bilgimizle hemen amele koĢarsak 
MeĢ‟ar‟deyiz. Bundan sonra da Mina‟ya hareket edilir. Mina, kurban 
kesme, kurban etme mahallidir. Yani Arafat‟ta öğrendiğimizi MeĢ‟ar‟de 
uygulamaya koyunca karĢımıza çıkabilecek tüm engelleri kurban edecek 
bir noktaya gelebilmiĢsek, biz o anda Mina‟dayız demektir. Ne tür 
engeller çıkabilir karĢımıza? Dükkan, meslek, okul, toplum, moda, 
âdetler, töreler, ağa, patron gibi kulluğumuzun karĢısına ne tür engeller 
çıkarsa çıksın onların tümünü kurban edebilecek bir noktaya 
gelebilmiĢsek Mina‟dayız demektir.  
 Meselâ tepeden tırnağa örtünmeniz gerektiğini, Allah‟ın sizden 
böyle bir kulluk istediğini öğrendiniz. Bu kulluk bilgisine ulaĢtığınız 
makam sizin için Arafat‟tır. Siz o anda Arafat‟tasınız. Hemen buradan 
MeĢ‟ar‟e hareket ettiniz. Yani öğrendiğiniz bu bilgiyi Ģuura dönüĢtürüp 
hemen tepeden tırnağa örtündünüz. O anda siz MeĢ‟ar‟dasınız demektir. 
Eğer icra ettiğiniz bu kulluğunuzun karĢısına çıkacak baba, ana, koca, 
âdetler, töreler, çevre, moda ve toplum, okul ve diploma gibi çıkabilecek 
engellerin tümünü kurban edebiliyorsanız, o zaman siz Mina‟dasınız 
demektir.  

Veya meselâ Kur‟an‟ı, sünneti tanımanız gerektiğini, onları 
tanımadan Allah‟ın istediği gibi bir Müslümanlığın gerçekleĢmeyeceğini 
mi öğrendiniz? Birine Ġslâm‟ı ulaĢtırmanız, Kur'an‟ı ulaĢtırmanız 
gerektiğini mi öğrendiniz? Bu bilgiye ulaĢtığınız yer, yurt, makam, mekân 
sizin için Arafat‟tır. Siz o anda Arafat‟tasınız. Vahiyle öğrendiğiniz bu 
kulluk bilgisini mutlaka yapmanız gerektiğine inanıp onu Ģuur haline 



getirin. Onu kuru bir bilgi olmaktan çıkarıp gereğini yerine getirmeye, 
amele dönüĢtürmeye çalıĢın. ĠĢte bunu becerdiğiniz makam sizin için 
MeĢ‟ar‟dır. Bu bilgiyi Ģuur haline, amel haline getirin ve bu uğurda her 
Ģeyinizi kurban etmeye hazır hale gelin. Yani Mina‟da, kurban kesme 
mahallinde, ya da kurban etme makamında bulunun. 
 Eğer bunu becerdiyseniz o zaman buyurun Kâbe‟ye. Hacda böyle 
Arafat‟la baĢlayan Mina ile son bulan bir yay çizildikten sonra farz olan 
tavafı yapmak üzere Kâbe‟ye gelinir. Bunu beceren kiĢi, Allah‟ın Beytine 
girmeye hak kazanmıĢ, Allah‟ın konuğu olma Ģerefine ermiĢ demektir. 
 ġimdi de bu mukaddes beldenin, Mekke Ģehrinin içinde bulunan 
Beytullah‟ın içindeyiz. Öyle bir Beyt ki, yeryüzünde ilk inĢa edilen oydu: 
 

“Doğrusu insanlar için ilk kurulan ev, Mekke'de, dünyalar için 
mübarek ve doğru yol gösteren Kâbe‟dir.” (Âl-i Ġmrân 96)  

“Biz beyti (Kâbe‟yi) insanlar için toplanma, sevap kazanma 
yeri ve emniyet kıldık.” (Bakara 125) 
 “Hatırlayın, Ġbrahim demiĢti ki: “Rabbim burasını emin bir 
belde kıl! Ahalisinden Allah‟a ve âhiret gününe îman edenleri çeĢitli 
meyvelerle rızıklandır” diye dua etmiĢti.” (Bakara 126) 
 
 Burası, atamız Ġbrahim‟in, “Ya Rabbi bu belde emin olsun! 
Emniyette olsun. Yerden ve gökten gelebilecek her türlü belâ ve 
musîbetlerden emin olsun. Ġnsanların birbirlerini yediği, zulümlerle 
haksızlıklarla birbirlerini yok etmeye çalıĢtığı, birinin diğerine hak 
tanımadığı bir dünyada yaĢadıkları dönemlerde bile bu belde emin olsun, 
emniyetin sembolü olsun. Bu beldede insanlar huzur içinde yaĢasın!” 
diye dua ettiği kıblemizdir. 
  

“Orada apaçık deliller vardır; kim oraya girerse, güvenlik 
içinde olur.” (Âl-i Ġmrân 97) 
 
 Orada Makam-ı Ġbrahim vardır, siz oradasınız ve emniyettesiniz. 
Peki ne demek Makam-ı Ġbrahim‟de olmak? Makam-ı Ġbrahim‟de olmak, 
onun makamında, onun konumunda olmak demektir. Değilse Ġbrahim 
makamı orada Ģöyle on, on beĢ kiĢinin ancak sığabileceği bir mekân 
değildir. Çünkü kitabımızın bir baĢka âyetinin beyanıyla oraya girenler 
emniyettedir. ġimdi orada o mekâna on, on beĢ kadar insanı sığdırıp 
onları emniyete aldık, diğerleri için ne diyeceğiz? Onlar emniyette değiller 
mi diyeceğiz? Nasıl anlayacağız bu Ġbrahim makamını?  

ġu anda ben baba makamındayım, Ģu anda ben koca 
makamındayım, emretme, nehy etme makamındayım gibi bir ifade 
kullanılır. Babalığın, kocalığın mekânsal olarak bir makamı, koltuğu 
olmaz değil mi? Ben Ģu anda baba olma sorumluluğundayım, ben Ģu 



anda koca olma sorumluluğunu taĢıyorum demektir bu. ĠĢte Ġbrahim 
makamında olmak ta bu mânâdadır. Yani ben Ġbrahim makamındayım, 
ben Ġbrahim‟in yükünü yüklenme, O‟nun sorumluluğunu taĢıma, O‟nun 
misyonuna sahip çıkma, O‟nun gibi olma makamındayım demektir.  

Eğer o makamdaysan onun yaptığını yapacaksın. Ne yaptı Ġbrahim 
(a.s.)? Onun yaptıklarının tamamını Ģimdi burada anlatma imkânımız 
yoktur. Kur‟an da Rabbimiz uzun uzun onu bize anlatır. Kur‟-an‟ı 
okudukça onu öğreneceğiz inĢallah. Ama sadece buraya iliĢkin olarak 
diyecek olursak: O, Allah‟a kulluğuna engel olan oğlu bile olsa onu Allah 
adına kesmeye yatırdı. Biz de Allah‟a kulluğumuza engel olan her Ģeyi, 
baba, ana, karı, koca, çevre, nefis, dükkan, okul, doktora, diploma, 
makam, mansıp neyse, Allah‟a kulluğumuza engel olan ne varsa hepsini 
kesme adına yatırabiliyor muyuz? ĠĢte biz Makam-ı Ġbrahim‟deyiz 
demektir. BaĢka ne var orada? 
 Sonra Hz. Adem‟den bu yana hiç yalnız kalmayan bir amele 
yürüyoruz: Tavaf. Tavaf, emre âmâde beklemek, kulluğa hazır beklemek 
demektir. Rabden gelecek emir ve nehiy her neyse kabulüm demektir. 
Rabbin kapısının eĢiğinde: “Lebbeyk ya Rabbi! Lebbeyk ya Rabbi! Buyur 
ya Rabbi! Bir arzun mu var ya Rabbi! Bir emrin mi var ya Rabbi! Ben 
buradayım! Ben senin kapının eĢiğindeyim! Ben senin emrine âmâdeyim 
ya Rabbi” diye emir mahallinde hizmet mahallinde, kulluk makamında 
dolaĢmak, beklemek demektir. Hani bakanların, müdürlerin kapılarının 
önünde emre âmâde bekleyenler, zile basar basmaz: “Buyurun efendim! 
Emredersiniz efendim! Bir arzunuz mu var efendim!” diye hizmete 
koĢarlar ya, iĢte onlardan daha büyük bir Ģevkle ve istekle Rahmân‟ın 
beytinin eĢiğinde, O‟nun rızasına koĢmak demektir.  

Tavafta sadece yürünür. Rahmân‟ın Beytinin etrafında yürünür. 
Öyleyse hac‟ta üç Ģey yapılır: Birisi Arafat‟ta duruĢ, diğeri Müzdelife‟de 
yatıĢ, öbürü de Kâbe‟nin avlusunda yürüyüĢ. Arafat‟ta duran, 
Müzdelife‟de yatan kiĢi burada da yürüyecektir. Tavaf adına yürüyecek. 
Zaten bizim tüm hayatımızda yaptığımız da bu üç Ģeydir. Tüm 
hayatımızda biz bu üç Ģeyi yaparız. ĠĢte bize maket bir hayat olarak 
sunulan ömürlük bir ibadet olan haccda da Rabbimiz Arafat‟ta 
durmamızı, Müzdelife‟de yatmamızı, Kâbe‟de de yürümemizi emrederek 
tüm hayatımızın örneğini sunmaktadır.  

 “Ey kullarım! Tüm duruĢlarınız Arafat‟taki gibi olsun! Tüm 
duruĢlarınız bilgiye, irfana ulaĢma adına olsun, sakın boĢ oturmayın. 
Tüm yürüyüĢleriniz Kâbe‟nin avlusundaki, Rabbinizin huzurundaki 
yürüyüĢleriniz gibi olsun. Tüm yatıĢlarınız da günaha girmeden 
Müzdelife‟deki yatıĢlarınız gibi olsun. Her an Allah huzurunda 
olduğunuzun Ģuurunda olun. Hep Allah kontrolünde bir hayat 
yaĢadığınızın bilincine erin!” 



 Rabbinin huzurunda yürüyorsun. Allah beytinin eĢiğinde tavaf 
ediyorsun. Ama Ģunu hiçbir zaman unutmamalısın ki, sen bu hareketi ne 
baĢlatansın ne de bitirensin. Yani sen bu konuda, kulluk konusunda, 
tavaf konusunda ne ilksin, ne de sonsun. Bu hareket seninle baĢlamamıĢ 
ve seninle de bitmeyecektir. BaĢlatan baĢlatmıĢ bu hareketi, sen de bir 
yerinden katılıp devam edeceksin. BaĢka ne var o mübarek beldede? 
 Kâbe‟nin hemen yakınında Zemzem var. Zemzem, rızık konusunu 
anlatır. Rızkın Allah‟tan olduğunu, Rezzak‟ın sadece Allah olduğunu 
anlatır. Sonra Safa ile Merve ve bu ikisi arasında sa'y var. Zemzem, 
aramak, rızık aramak için çalıĢma zemini, çalıĢma kuralı anlatılır burada. 
Safa ile Merve arasında sa‟y edecek, rızık arayacaksın. Ama sadece 
Safa ile Merve‟yle sınırlıdır bu arayıĢ. Yani her yerde çalıĢmayacaksın, 
her yerden kazanmayacaksın. Bu iĢin bir hududu, bu iĢin durulacak 
sınırları vardır. Safa‟yı öteye, Merve‟yi de beriye aĢmamak lâzımdır. 
Allah‟ın belirlediği haram-helâl sınırlarını aĢmamak lâzımdır. 
 Sonra dönüp dolaĢıp karĢısında sürekli beraber olacağımız, 
gözümüzü onunla sevindireceğimiz Kâbe var. Çünkü bu bina hidâyet 
kaynağıdır insanlar için. O bizi hidâyete götürme özelliğine sahiptir. Niye 
engellenir öyleyse insanlar oradan bilmiyorum. Kâfirler neyse, mü'minler 
bile engelleniyor Ģimdi ondan. Kâbe yerde insanın Allah‟la irtibatının ilk 
merkezidir. Hz. Adem‟le Havva‟nın ilk buluĢma yeridir. Hz. Ġbrahim, 
oğluyla kaidelerini yükseltmiĢtir.  
 ĠĢte Rabbimiz bu beldeye yemin ediyor. Rabbimiz bu beldeyi 
göklerin ve yerin yaratılıĢından beri emin ve mübarek kılmıĢtır. Allah‟ın 
Resûlü bu hususu bir hadislerinde Ģöyle anlatır: 
 
 “Allahu Teâlâ bu beldeyi, gökleri ve yeri yarattığı gün haram 
kılmıĢtır. Kıyâmete kadar onun haramlığı Allah‟ın haram kıldığı 
Ģekilde devam edecektir.”  
 
 Bu beldeyi tanıyın ki o beldede Nebiler Nebisi, Efendiler Efendisi 
doğmuĢ, büyümüĢ. Doğmadan babasını kaybetmiĢ, doğduktan kısa bir 
süre sonra annesini kaybetmiĢ, orada Peygamber olmuĢ. Vahyin ilk 
geldiği yerdir orası. Ġnançlarından dolayı insanların boyunlarına ip takılıp 
sokaklarında sürükletildiği, kimilerinin kızgın kumların altında iĢkencelere 
maruz bırakıldığı, evinden çıkamasın diye peygamberin evinin önüne 
dikenlerin atıldığı, pazarlarında panayırlarında aman bunu dinlemeyin 
diye adım adım bir gölge gibi Ebu Leheb ve benzerleri tarafından takip 
edildiği, Taif‟ten kan revan dönerken Mut‟-im‟in emanında ancak  
girebildiği, ġi‟bi Ebi Talib‟de karantinaya alın-dıkları, boykotlara maruz 
bırakıldıkları, her santiminde Rasulullah ve ashabının izlerinin, eserlerinin 
bulunduğu bir Ģehir…  



“DiĢsiz mi biri, onu kardeĢleri yerdi” diyen Ģairin anlattığı gibi 
insanların Kâbe‟nin etrafında çırılçıplak tavaf ettikleri, kapıları yok, kapı 
kolları yok, arabaları, garajları yok, çadırların, hurma liflerinin ev diye 
insanlara hizmet verdiği bir Mekke. ĠĢte Rabbimiz bu Ģehre yemin ediyor. 
Bu beldeye yemin olsun ki (Besâiru-lKur‟an- Ali küçük)] 

 
 
2-) Ve ente hıllun Bihâzelbeled; 
 
Ki sen bu beldede bir kayıtsızsın! (A.Hulusi) 
 
02 - Sen hıll iken bu beldede. (Elmalı) 
 
 
Ve ente hıllun Bihâzelbeled ki sen bu beldenin Ģerefli bir 

sakinisin. Hâzelbeled; Mekke demiĢtim. Ġnsanlığın ilk yurdu. Ebu hayan 
ın tercihini devam ettirirsek bu ayete verdiği mana Ģu, Zira bu belde 
senin hürmetini, ihlal etti. Orada ki ente hıllun u ihlal manasına almıĢ. 
Fakat fakirin tercih ettiği mana Hıll; sakin, mukim manasındaki halle den 
gelir. Dolayısıyla sen bu Ģehrin Ģerefli bir sakinisin. Onun için ben bu 
Ģehre yemin ediyorum. 

 
[Ek bilgi;Ġbnü Abbas'a nisbet olunarak denilmiĢtir ki: Maksat, her 

baba ve çocuğudur. Buna, gerek akıl sahibi olanlardan ve gerek akıl 
sahibi olmayanlardan her baba ve çocuğu dahil olabileceğine göre bu 
mânânın kapsamı birinciden çok daha geniĢtir. "Ve Mâ veled" tabirinden 
en açık olan da budur. Ġbnü Cerir: "doğru olan da budur" demiĢtir. Razî 
de der ki: Bu uygundur. Çünkü bütün yaratılmıĢlara hürmet ve saygı bu 
sözün içinde vardır. Belli ki bütün yaratılmıĢlardan maksadı, doğum 
olayının cereyan ettiği bütün canlı mahluklar demektir. (Elmalı-Tefsir)] 

 
 
3-) Ve validin ve ma velede; 
 
(Ġnsanı) doğurana ve doğurduğuna (kasem ederim), (A.Hulusi) 
 
03 - Ve bir validle veledine ki. (Elmalı) 
 
 
Ve validin ve ma veled babaya ve oğula yemin ediyorum. Babaya 

ve oğla, veya doğurana ve doğurmayana yemin ediyorum. Ġlk akla gelen 
baba ve oğul; Ġbrahim A.S. ve Ġsmail A.S. Baba ve oğul. Kurban eden 
baba, kurban edilen oğul. Mekke‟yi yeniden inĢa eden, Mekke nin tabir 



caizse tarihte kaybolmuĢ varlığını, yıkılmıĢ olan Kâbe yi yeniden inĢa 
eden baba ve oğul. Veya daha geri planda baĢka manalarda akılımıza 
gelebilir. Hz. Peygamberin dedesi AbdulMuttalip ve kurban ettiği oğul ve 
babası Abdullah(..!?). Veya Allah resulünün babası Abdullah, baba 
diyemeden kaybettiği ve daha bebekken yetim kaldığı baba Abdullah ve 
oğul Allah resulü diye de akla gelebilir. Ama Hz. Ġbrahim ve Ġsmail en 
doğrusu. 

 
 
4-) Lekad halaknel'Ġnsane fiy kebed; 
 
(Andolsun) ki, insanı sıkıntılı aĢamalar içinde yarattık! (A.Hulusi) 
 
04 - Hakikaten biz insanı bir meĢakkat içinde yarattık. (Elmalı) 
 
 
Lekad halaknel'Ġnsane fiy kebed yeminlerden sonra yeminin 

cevabı geldi mutad olduğu vechiyle geldi. Ġnsanı biz meĢakkatlere 
dayanıklı yaratmıĢızdır. Evet rabbimiz insanın dayanıklılığına bir atıf 
yapıyor burada. Bakalım arkadan ne gelecek, bu çok mühim. Bu surenin 
en temel ayetlerinden biri. Biz insanı meĢakkatlere çok dayanıklı yarattık. 

 
Kebed; aslında el tebdü; ciğer demektir. evladüna, ekbadüna, 

çocuklarımız ciğerlerimiz derler Araplar, ciğerparelerimizdir. Ama burada 
ciğeri büyük, kalbur gibi ciğeri var derler ya Türkçede de onun gibi. Ġnsan 
dayanıklı yaratılmıĢtır meĢakkatlere. 

 
 
5-) Eyahsebu en len yakdire 'aleyhi ehad; 
 
Hiç kimsenin kendisine asla güç yetiremeyeceğini mi sanıyor (Ģimdi 

insan)? (A.Hulusi) 
 
05 - O kendisine karĢı kimse göç yetiremez mi sanıyor? (Elmalı) 
 
 
Eyahsebu en len yakdire 'aleyhi ehadyoksa o insan kendisine hiç 

kimsenin gücünün yetmeyeceğini mi sanıyor. Biz bunu Ģöyle de 
anlayabiliriz. Allah‟ın gücü kendisine yetmez mi sanıyor. Böyle zanneden 
de var mıdır diyeceksiniz. Olmaz olur mu? insan Ģımarmaya görsün. 
Ġnsan Allah‟tan kopmaya görsün, insan emanet verilenleri mülkiyet 
zannetmeye görsün. Ġnsan rabbisiyle yabancılaĢmaya görsün, insanı kim 



tutar ki? Ġnsanı ne tutar ki o zaman. ĠĢte öyle bir tür gözünüzün önüne 
getirin. 

 
Eyahsebu en len yakdire 'aleyhi ehad kimsenin kendisine güç 

yetiremeyeceğini mi sanıyor. 
 
 
6-) Yekulu ehlektü malen lübeda; 
 
"Pek çok mal harcadım" diyor. (A.Hulusi) 
 
06 - Ben yığın yığın mal telef ettim diyor. (Elmalı) 
 
 
Yekulu ehlektü malen lübeda ve o insan diyor ki; Kucak dolusu 

servet harcadım ben bu konuma gelmek için. Demek ki bir statü sahibi, 
bir konum sahibi, kucak dolusu servet harcamıĢ. 

 
Evet, aslında ehlektü diyor, harcadım diye çevirdim. Bencillik için 

harcanmıĢ her servet helak edilmiĢtir de onun için ehlektü diyor. Felaket. 
Zımni bir ifade bu. 

 
 
7-) Eyahsebü en lem yerahû ehad; 
 
Kimsenin kendisini görmediğini mi sanıyor? (A.Hulusi) 
 
07 - Onu bir gören olmadı mı zannediyor? (Elmalı) 
 
 
Eyahsebü en lem yerahû ehad yoksa o kimsenin kendisini 

görmeyeceğini mi, görmediğini mi sanıyor. Zımnen tabii Allah‟ın kendisini 
görmediğini mi sanıyor. Bir sonraki ayetle berber düĢündüğümüzde; 

 
 
8-) Elem nec'al lehû 'ayneyni; 
 
Ona iki göz meydana getirmedik mi? (A.Hulusi) 
 
08 - Vermedik mi biz ona iki göz. (Elmalı) 
 
 



Elem nec'al lehû 'ayneyn biz ona iki göz vermedik mi? ayetiyle 
birlikte düĢündüğümüzde, kendisi insan olduğu halde gözü olsun da, 
Allah; Allah olduğu halde kör olsun ha Öyle mi? görmesin. Bu ne biçim 
yaklaĢım, bu ne biçim bakıĢ acısı, bu ne biçim bir yamuk bakıĢ. Kendisi 
insan olduğu halde gözü olsun görsün de, Allah; Allah olduğu halde, tüm 
gözleri yaratan Allah görmesin öyle mi?  

 
Galiba onun için her namazdan sonra ayetel kürsi yi okuyoruz. lâ 

te'huzuHÛ sinetün vela nevm. (Bakara/255) Evet, unutmayan ve 
uyumayan bir Allah. Allah inancımızda bu temeldir. MüĢriklerin problemi 
Allah‟ın varlığına inanmamak değildi. Gören bir Allah‟a inanmamaktı, 
uzak bir Allah. Onun için azdılar ve saptılar. 

 
Elem nec'al lehû 'ayneyn ne yani biz insana iki göz vermedik mi. 
 
 
9-) Ve lisanen ve Ģefeteyni; 
 
Bir dil ve iki dudak... (A.Hulusi) 
 
09 - Ve bir dil ve iki dudak; (Elmalı) 
 
 
Ve lisanen ve Ģefeteyni bir dil, bir çift dudak vermedik mi? Zımnen 

aslında hidayet için gerekli tüm araçlarla donatmadık mı. Görme ve 
konuĢma yetenekleri vermedik mi. Hakkı görsün, hakkı ifade etsin, 
hakikati dile getirsin diye bunları vermedik mi. 

 
 
10-) Ve hedeynahünnecdeyn; 
 
Ona iki yolu (Hak ve bâtıl) gösterdik! (A.Hulusi) 
 
10 - Ġki de tepe gösterdik. (Elmalı) 
 
 
Ve hedeynahünnecdeyn ve ona iyilik ve kötülüğün iki yolunu 

gösterip haydi yürü demedik mi? Ġyiliğin ve kötülüğün iki yolunun ağzına 
getirip de doğru yolu seç, doğru yolu gör demedik mi. Yani biz doğru yola 
yöneltmedik mi.  

 
Evet, Ve hedeynahünnecdeyn aslında burada iki yol; necdeyn. 

imma Ģakiren ve imma kefura. (Ġnsan/3) ister küfreder, ister Ģükreder. 



Hakk rabbinizden açıkça ortaya çıkmıĢtır. Ve kulil Hakku min 
Rabbiküm. femen Ģâe felyu'min ve men Ģâe felyekfür 
(Kehf(29)isteyen iman etsin, isteyen küfretsin, inkar etsin. Bu ayetleri 
hatırlatıyor, buna benzer ayetleri hatırlatıyor. Yani Allah size göz verdi, 
seçmek için irade verdi, akıl verdi ve iki yolu gösterdi. Dedi ki Ģu yol iyi, 
bu yol kötü. ġu yolun sonu cennete gider, bu yolun sonu cehenneme. 
Aslında cennete varamamak, cehenneme varmaktır demiĢ. Aslında bu 
mecaz manada iki yol. Eğer dizinde derman olursa cennete varırsın, 
cehenneme varmak cennete varmamaktır.  

 
Bu manada iyi yolu seçmek, iyiliği seçmektir. Kötü yolu seçmek 

kötülüğü seçmektir. Yani seçimimize gidiyoruz. Kendi akıbetimize 
koĢuyoruz ve akıbetimizi seçiyoruz. Onu söylüyor bu ayet. 

 
 
11-) Felaktehamel'akabete; 
 
El Akabe'ye (o sarp yokuĢa) tırmanmayı göze alamadı (insan)! 

(A.Hulusi) 
 
11 - Fakat o göğüs veremedi o (akabeye) sarp yokuĢa. (Elmalı) 
 
 
Felaktehamel'akabe ve dizinde derman var mı yok mu bakalım, 

bakalım bu insan. Sarp yokuĢu tırmanmak için hiçbir bedel ödemedi 
insan. Evet, Oysa ki Allah insanı dayanıklı yaratmıĢtı değil mi? 4. ayet 
öyle diyordu bu surenin; Biz insanı zorluklara karĢı, kebed; dayanıklı 
yarattık demiĢti. O ayet ta buraya atıf yapmak için oraya konmuĢtu.  

 
Ġyi olmak bedel ister ey insan. Kötü olmanın bile bir bedeli varken 

iyi olmanın bedeli olmasın mı? Cehenneme girmenin bile bir bedeli 
varken, cennete girmenin bedeli olmasın mı? Ġyiliğin bedeli olmasın mı. 
Ġnkar ettim demenin bedeli varken iman ettim demenin bedeli olmasın 
mı. Bedel ister.  

 
Ġnsan günah iĢler, oturur kumara bir risk üstlenir, bir risk alır. Günah 

iĢlemek için bile bir risk alan, ya Allah‟ı razı etmek için hiçbir risk 
almayacak mı? Böyle olur mu ey insan. BeleĢ olur mu ey insan. 
Cehennem lüzumsuz değil, cennet ucuz değil ey insan. Ama Ģu da var; 
ne kadar ucuz alırsak alalım cehennem en pahalıdır, ne kadar pahalı 
alarsak alalım cennet en ucuzdur. Hadise budur. 

 



Felaktehamel'akabe sarp yokuĢu tırmanmak için hiçbir bedel 
ödemeye yanaĢmadı insan. 

 
 
12-) Ve ma edrake mel'akabeh; 
 
Nedir bilir misin el Akabe? (A.Hulusi) 
 
12 - Bildin mi o sarp yokuĢ ne? (Elmalı) 
 
 
Ve ma edrake mel'akabe sarp yokuĢ nedir bilir misin sen? 
 
 
13-) Fekkü rekabetin; 
 
(O) esaret bağını çözmektir (bilinci bedenin esaretinden 

kurtarmak)! (A.Hulusi) 
 
13 - (Fekki rakabe) esîr bir boyun kurtarmak. (Elmalı) 
 
 
Fekkü rekabe evet, bir boynu zincirinden çözmektir. ĠĢte bu ayet 

özgürlük çağrısıdır. Tüm çağlara ve tüm asırlara, yer yüzünün her bir 
tarafında köleliğin tepile tepile kullanıldığı ve köleliğin insanlığı inim inim 
inlettiği bir çağda, daha vahyin ilk yıllarında, daha muhalefet yıllarında, 
Allah resulü daha kendi davetini rahatça ve serbestçe ifa edemediği zor 
ve kor yıllarda ayet, köleliği kaldırmaktan, boynu özgür bırakmaktan söz 
ediyor. 

 
Tabii bunun manevi bir versiyonu da var anlamak için. Ki Ġkrime 

öyle anlamıĢ; Ġnsanı nefsin isteklerinden, veya günah zincirinden 
kurtarmaktır. ġeklinde anlamıĢ ikrime. Böyle de anlaĢılabilir. Ama zahiri 
ilk anlamamız gereken manadır. Fekkü rekabe Evet, öyle diyordu Hz. 
Peygamber Fatıma‟ya;  

 
- Ya Fatıma, nefsini Allah‟ın elinden satın al, babam peygamber 

diye güvenme. Vallahi yarın senin içinde bir Ģey yapamam. Ne 
diyorsunuz? Bu manevi anlama bir delalet Ġkrime nin anlayıĢına. 

 
Ebu Hanife der ki; insanın yapacağı en güzel sadaka, bi,r insanı 

özgürlüğe kavuĢturmaktır. Onun için Fekkü rekabe zor yokuĢ diyor. 
Demek ki zor yokuĢmuĢ. 



 
 
14-) Ev ıt'amun fiy yevmin ziy mesğabetin; 
 
Yahut aç olduğu hâlde elindekiyle baĢkasını doyurmak! (A.Hulusi) 
 
14 - Veya salgın bir açlık gününde yemek yedirmek. (Elmalı) 
 
 
Ev ıt'amun fiy yevmin ziy mesğabeh ya da açlık gününde bir 

yoksulu doyurmak, bir açı doyurmaktır. 
 
 
15-) Yetiymen zâ makrebetin; 
 
Yakınlığı olan yetime (yemek yedirmektir). (A.Hulusi) 
 
15 - Yakınlığı olan bir yetîme. (Elmalı) 
 
Yetiymen zâ makrebe mesela yakını olan bir yetimi. 
 
 
16-) Ev miskiynen zâ metrebeh; 
 
Yahut toprağa uzanıp kalmıĢ yoksula yedirip doyurmaktır. 

(A.Hulusi) 
 
16 - Veya toprak döĢenen bir miskîne. (Elmalı) 
 
 
Ev miskiynen zâ metrebeh ya da yurtsuz yuvasız bir miskini, bir 

fakiri doyurmak, yurt yuva bulmak, barınak olmak, sığınak olmak, ona el 
kol olmak.  

 
Zâ metrebeh; Turab dan gelir aslında. Topraktan baĢka yatacak 

yeriĢ olmayan manasına gelir. Zâ metrebeh. Topraktan baĢka yatacak 
bir yeri olmayan evsiz barksıza ev bark olmak, korunak olmak, sığınak 
olmak. 

 
 
17-) Sümme kâne minelleziyne amenû ve tevâsav Bissabri ve 

tevâsav Bilmerhameh; 
 



Sonra da iman eden, birbirlerine sabrı yaĢamayı tavsiye eden ve 
merhameti tavsiye eden kimselerden olmaktır. (A.Hulusi) 

 
17 - Sonra olmadı o iman edip de sabra vasiyetleĢen ve 

merhamete vasiyetleĢenlerden. (Elmalı) 
 
 
Sümme kâne minelleziyne amenû ve tevâsav Bissabri ve 

tevâsav Bilmerhameh sonra iman edenlerden olmak ve sabrı ve 
merhameti tavsiye etmek. 

 
Burada ki sonra ya, ilginçtir te‟vil etmiĢ müfessirlerimiz. Sümme; 

terahi içindir. Yani zamanda sonralık ifade eder. Ama yok, burada 
rütbede ifade eder diye bir te‟vil getirmiĢler. Çünkü iman baĢa gelmeliydi 
demiĢler. Yani imandan önce köle azad etmekten bir boynu kölelikten 
kurtarmaktan, yetimi doyurmaktan, miskini gözetmekten ve topraksıza, 
evsize, barksıza barınak olmaktan söz ediyor ayet. Ondan sonra da iman 
geliyor.  

 
Hiç gerek yok te‟vile diyorum, hiç gerek yok. Olduğu gibi kalmalı o 

edat, sümme edatı. Çünkü ..hüden lil muttekıyn. (Bakara/2) muttakiler 
için bir hidayettir. Diyen ayetiyle aynı Ģeyi söylüyor. Hidayetten önceki 
muttakilik nedir, takva nedir diyeceksiniz. Hidayetten önceki takva iĢte 
burada geçenlerdir. Ġmandan önce sayılanlardır. Bir boynu kölelikten 
kurtarmaktır, bir yoksulu doyurmaktır, bir yetimin göz yaĢını silmektir, bir 
açı doyurmaktır, evsize barksıza ev bark bulmaktır. Yani insanların 
problemlerine çözüm bulmaktır. Allah‟ın kullarına Ģefkat göstermek, 
merhamet göstermektir. Çünkü imanın zemini ahlaktır. Hidayetten önceki 
takva sorumluluk ahlakıdır. Vicdansız iman olmaz diyor bu ayetler. 

 
Evet, vicdansız iman olmaz. Elbette ki tüm salih amellerin temeli 

imandır. Bunu hiç kimse tartıĢmaz ve tartıĢamaz. Ama bu ayetlerin 
söylediği Ģey bambaĢka bir Ģey. Ey Mü‟min sadece imanım var diyerek 
kurtulacağını sanma. Ġman seni toplumsal problemleri çözmeye 
götürmeli, sana yük yüklemeli, imanı yüklediği yükü taĢımalısın iman seni 
sorumluluk ahlakına götürmeli. Sorumluluk ahlakı vermiyorsa bir iman o 
iman kalpte hükümdar değil, kalpte mahkumdur. Kalbini o imana zindan 
etmiĢsin demektir diyor bu ayetler. 

 
[Ek bilgi; Hz. Ġbrahim AS. ve YaĢlı adam 
Ġbrahim Nebi, bilenler vardır keremiyle, zekâsıyla ünlü bir zât!. 

Sofrasında kimse olmadan boğazından bir 
lokma geçmezmiĢ. 
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Bir akĢam yine sofrasını kurmuĢ. Gelen olmamıĢ, yalnız kalmıĢ. 
Rabbine yakarmıĢ: 

"Yarabbi! Yine sofram boĢ kaldı! Ne olur bir misafir yolla soframa" 
Ġbrahim'in duasını kabul etmiĢ Cenâb-ı Hak. Derken biraz sonra 

birisi seslenmiĢ dıĢardan. 
"Kimse var mı burada?" 
Hemen fırlamıĢ yerinden Ġbrahim, kapıyı açmıĢ. "HoĢgeldin," 

demiĢ, "Buyur. Tanrı misafiri eyvallah. Gel, otur" 
OturmuĢlar, ne varsa sofraya konmuĢ. "Bismillah" demiĢ, elini 

uzatmıĢ Ġbrahim Nebi. Adam da elini uzatmıĢ, oradan ekmek koparmıĢ. 
"Aaa!" demiĢ Ġbrahim, "Besmele çek! Allah'ın adını an! Bu nimeti 

bize veren Allah!" 
YaĢlı, sakalları göbeğine düĢmüĢ ihtiyar, "Ben", demiĢ, "Tanımam 

senin rabbini. Kimdir o?" 
Ġbrahim aleyhisselâm; "Olmaz!" demiĢ. "Bana Allah'ın verdiği bu 

rızkı, O'nu tanımayan, O'nu reddeden birine nasıl veririm?" 
"Peki öyleyse," demiĢ, kalkmıĢ adam. DıĢarı çıkmıĢ, giderken vahiy 

gelmiĢ Ġbrahim'e: 
"Ya Ġbrahim! Beni inkâr eden o kulumu ben yüz senedir yaĢatırım, 

rızkını veririm, bir kere kapımdan kovmadım da; sen nasıl benim kulum 
olarak onu geri çevirirsin!" 

Hemen fırlamıĢ yerinden, koĢmuĢ. 
"Aman!" demiĢ, "Gel! Hata ettim. Senin yüzünden Rabbimden azar 

iĢittim." 
"Hayır ola!" demiĢ adam, "Ne oldu?" 
"Benim Rabbim buyurdu ki:  'Ben, yüz senedir o kulum beni 

tanımadığı halde  onun rızkını veririm de, sen kim oluyorsun onu 
kapından, sofrandan geri çeviriyorsun! Gözünü seveyim," demiĢ, "Gel 
otur soframa, paylaĢalım seninle." 

"Senin Rabbin mi dedi?" demiĢ. 
"Senin Rabbin büyük, yüce bir RabmıĢ!. Ben de iman ettim senin 

Rabbine!" (Kaynak: Anonim)] 
 
 
18-) Ülâike ashâbülmeymeneh; 
 
ĠĢte bunlar ashab-ı meymenedir (sağ ashabı; saîdler). (A.Hulusi) 
 
18 - Ki onlardır iĢte meymenet sahipleri (Ashabı meymene). 

(Elmalı) 
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Ülâike ashâbülmeymeneh iĢte böyleleridir vicdan sahibi olanlar. 
El meymeneh; Yünnadan gelir, uğur, bereket, sağ demektir. Aslında el 
yemin sağ demektir. Sağduyu deriz biz. Sağ duyu vicdandır aslında. 
Fakir de oradan yola çıkarak, bu çağrıĢımlardan yola çıkarak Ülâike 
ashâbülmeymeneh iĢte böyleleridir vicdan sahipleri Ģeklinde çevirdim. 

 
 
19-) Velleziyne keferu BiâyâtiNA hüm ashâbülmeĢ'emeh; 
 
ĠĢaretlerimizi inkâr edenler ise, onlar ashab-ı meĢ'emedir (sol 

ashabı; Ģakîler). (A.Hulusi) 
 
19 - Âyetlerimize küfr edenler ise onlardır iĢte: ġeâmet sahipleri 

(Ashabı meĢ'eme). (Elmalı) 
 
 
Velleziyne keferu BiâyâtiNA hüm ashâbülmeĢ'emeh 

Meymene‟yi vicdan sahipleri diye çevirince meĢ‟eme yi de vicdansızlar 
diye çevirmek gerekiyordu onu da öyle çevirdik. Ġnkarda direnenler, ısrar 
edenler ise vicdansız olanların ta kendileridir. Vicdansız olan kafirlerin ta 
kendileridir. Kafirler vicdansızlardır diyor. 

 
 
20-) 'Aleyhim narun mu'sadeh; 
 
Onlar ateĢe kapatılıp kilitlenmiĢlerdir! (A.Hulusi) 
 
20 - Üzerlerine bir ateĢ bastırılıp kapıları kapanacak. (Elmalı) 
 
 
'Aleyhim narun mu'sadeh Evet, onların üzerine yakıcı, kavurucu 

bir ateĢ, akıl sır ermeyen bir ateĢ güdümlenmiĢtir. Mu‟sadeh; isad. El 
isad; bir Ģeye güdümlenmek manasına gelir. Onlara cehennem 
güdümlenmiĢtir. Onlar cehennemden kaçsa da cehennem onların üstüne 
güdümlü füze gibi gelecek, içinde oturacaktır. 

 
HafızanAllahu ve ıyyaküm. Rabbim sizleri ve bizleri muhafaza 

kılsın. Rabbim Akabe yi aĢanlardan, zor yokuĢu geçenlerden, dizinde 
dermen olanlardan, imanının yüreğinde bir mahkum değil, imanı, beden 
ülkesinin baĢkenti olan yüreğinde hakim olanlardan kılsın. 

 
 
Ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbil alemiyn 



Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. ġEMS SURESĠ (001-015) (192-1) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Elhamdülillâhi Rabbil Âlemîn, Vessalâtü vesselâmü „alâ 

Resulina Muhammedin ve „ala „alihi, ve eshabihi ve etba‟ıhi 
ecmaiyn.  

 
RabbiĢrah liy sadriy;  
 
Ve yessirliy emriy;  
 
Vahlül ukdeten min lisaniy; 
 
Yefkahu kavliy; (Tâhâ 25-26-27-28) 
 
Rabbeneftah bil hayr, vahtim bil hayr, Rabbi yessir ve lâ 

tüassir, Rabbi temmim bil hayr. 
 
Rabbi edhılniy müdhale sıdkın ve ahricniy muhrace sıdkın 

vec'al liy min ledünke sultanen nasıyra. (Ġsra/80) Amin, amin, amin..! 
 
Değerli Kur‟an dostları bugün dersimize ġems surei celilesiyle 

baĢlayacağız inĢaAllah. ġems suresi 91. sure elimizde ki mushafta. Adını 
ilk ayetinden, hatta ilk ayetinin ilk kelimesinden alıyor. VeĢġemsi ve 
duhaha GüneĢ Ģahit olsun ve onun göz alıcı parlak aydınlığı Ģahit olsun. 

 
Buhari, sureyi ilk ayetinin tamamıyla anmıĢ. VeĢġemsi ve duhaha 

Ģeklinde ilginç olan Kur‟an da güneĢ isimli bir surenin bulunmuĢ olması 
gerçekten. Yani, 

 Tırnak içinde kullanıyorum, umarım doğru anlaĢılır; “Kur‟an ın bu 
manada her türlü kompleksten azade olduğunun muhteĢem 
örneklerinden biridir.” Çünkü bu kitabın indiği bir dünyada, bir çok 
coğrafya da güneĢe tapan bir sürü insan bulunuyordu, sapmıĢ insan. 
Zaten belki Kur‟an da güneĢe yemin edilmesinin sebeplerinin baĢında 
da, o Allah‟ın yarattığı bir Ģahit. Nasıl tanrı olur. Allah‟ın yarattığı 
mahlukunu siz nasıl olur da tanrı ilan edersiniz zımni anlamını da içerdiği 
için belki güneĢe yemin ediliyor. 
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Surenin Mekke de indiğini kesin olarak biliyoruz. Zaten surenin 
üslubu, usulü, iç sesi bunu bize gösteriyor. Mekki surelerin, özellikle de 
ilk Mekki surelerin klasik ve tipik özelliğini veriyor. 

 
Sure Semud kavminin akıbetinden nispeten ayrıntılı bir biçimde 

bahsediyor, Nispeten. Zaten sure hepsi hepsi yarım sayfalık bir sure. 
Ayrıntılı bahsediyor desek ne kadar bahsedecek. Ama daha önce tefsir 
ettiğimiz sureyi hatırlayacak olursak orada atıf vardı, burada ayrıntı 
veriliyor sadece bunu söyleyebiliriz. ĠĢte bu dikkate alındığında surenin 3 
– 6. yıllarda nazil olduğunu söyleyebiliriz. 

 
Neden surede Semud kavminden ayrıntılı bir biçimde, özellikle 

kavmin eĢkıyasından, kavmin en azgını ve azılısının deveyi zulmederek, 
iĢkenceyle öldürmesinden yola çıkarak surenin zamanını belirliyoruz. 
Kur‟an da anlatılan hiçbir kıssa, kıssa olsun diye anlatılmaz. Aslında o 
kıssalarda ki kahramanlar, bizzat Kur‟an ın yaĢadığı dünyada birebir 
karĢılıkları vardır. Orada ki eĢkıyaya benzer ve eĢkıya Mekke de de 
vardır.  

 
Aslında Semud kavminde Salih peygamberin temsil eden Allah 

resulü ise bu ayetlerin ilk muhatapları çerçevesinde, Salih peygamberin 
karĢısında o kamu malı deveyi katleden, hunharca iĢkenceyle katleden, 
devamı olan da Mekke de ki azgınlar, Müslümanlara iĢkence edenlerdi. 
Onun için bu dönemi biz nübüvvetin 3 – 6. yılları olarak tahmin edebiliriz. 
Yani buruc suresinin önünde nazil oluyor. 

 
Surenin konusu yine Hz. insan. Onun ebedi saadeti ve bu saadeti 

engelleyen felaketler üzerinde duruluyor. GüneĢ ve ay Ģahit tutularak 
baĢlanıyor sureye. Zımnen Allah ve vahiy 7 ayrı Ģeye yemin ediyor, 7 
ayrı unsura. GüneĢ, ay, gece, gündüz, gök, yer ve en sonunda insan. 
GüneĢ ve ay çift. Gök ve yer çift. Gece ve gündüz çift. Ġnsan. Ġlginçtir, 
diğerleri insanın emrine amade kılınmıĢ. Ġnsan ise kimin emrine amade 
kılınmıĢ?  

 
Aslında bunu düĢünmemiz isteniyor. Bu kadar büyük kâinatı insan 

için yaratsın da, insanı boĢ yere yaratsın. Bu olur mu? Böyle düĢünülür 
mü. Böyle sanmak aslında Ģah esere hakaret olmaz mı. Her Ģeyi insan 
için kılsın da insanı amaçsız mı kılsın. Efe hasibtüm ennema 
haleknaküm abesen. (Mü‟minun/115) yoksa siz, sizi amaçsız olarak, 
anlamsız olarak, abes gere yarattığımızı mı düĢünüyorsunuz. Diyor ya 
Kur‟an. Böyle düĢünmek Allah‟a değil, insanın kendisine hakarettir. ĠĢte 
sure de aslında bize insanın amaçlılığından ve amacından bahsediyor. 
Teskiyr sırrı hatırlatılıyor yani.  



 
Benliği arındıran mutluluğa eriĢir diyor. Onu karanlıkta bırakan ise 

kaybeder diyor surenin 9 ve 10. ayetleri. Kad efleha men zekkâha (9) 
Ve kad habe men dessaha (10) bu surenin berceste ayetleri adeta, 
zirvesi. Ve benliğini karanlıkta bırakan nasıl onu kaybeder, ona örnek 
olarak ta Semud kavmini veriyor. Semud kavmine Fecr suresinde atıf 
yapılarak geçilmiĢti. Fecr suresinde yapılan atıf, burada nispeten açılıyor 
ayrıntılandırılıyor. Bu girizgahtan sonra surenin tefsirine geçebiliriz. 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
Rahman, rahıym Allah adına. Özünde merhametli, iĢinde 

merhametli Allah adına. 
 
 
1-) VeĢġemsi ve duhaha; 
 
Andolsun GüneĢ'e ve Onun duhasına (dünyayı aydınlatmaya 

baĢladığı saatlere); (A.Hulusi) 
 
01 - Kasem olsun o güneĢe ve parıltısına, (Elmalı) 
 
 
VeĢġemsi ve duhaha güneĢ Ģahit olsun, güneĢ tanık olsun, 

güneĢe yemin olsun ve onun göz alıcı ıĢığına, aydınlığına Ģahit olsun. 
Aydınlığı Ģahit olsun veya aydınlığına yemin olsun. 

 
GüneĢ zaten Ģahit. Allah‟ın varlığına Ģahit, birliğine Ģahit, en 

önemlisi eĢyaya müdahalesine Ģahit. Allah‟ın kâinatı yaratıp ta emekli 
olmadığına Ģahit. GüneĢ Ģahit Allah‟ın ölçüsüz iĢ yapmadığına, Allah‟ın 
kaderli iĢ yaptığına Ģahit. Her bir Ģey için bir kader takdir ettiğine Ģahit. 
GüneĢ Ģahit; külle yevmin HUve fiy Ģe'n. (Rahman/29) ne Ģahit. O her 
an iĢ baĢındadır ona Ģahit. GüneĢ Ģahit Allah‟ın sonsuz merhamet ve 
rahmetine Ģahit. Çünkü güneĢ sadece kuzuların değil kurtlarında üzerini 
aydınlatır. Sadece ve sadece güllerin değil, dikenlerin de üzerini 
aydınlatır ve ısıtır. Sadece tavĢanların değil sırtlanların da ıĢığıdır ve 
aydınlatır. GüneĢ Allah‟ın rahmetine Ģahit. GüneĢ Ģahit, güneĢ yorulmaz, 
güneĢ bezmez, güneĢ usanmaz. 

 
(EĢ ġemsu veĢġeceru yescudan Bu hatalı) EĢ ġemsu velKameru 

Bi husban -- VenNecmu veĢġeceru yescudan. (Rahman/5-6) güneĢ 
ve ağaçlar sürekli secde halindedirler, yani Allah‟ın emrine amadedirler. 
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Bugün de yoruldum dinleneyim ya rabbi demezler. Milyonlarca yıldan 
beri, milyarlarca yıldan beri görevleri ne ise, vazifeleri ne ise aksatmadan 
sürdürürler, yaparlar. Buradan yola çıkarak insan zımnen Ģu soruya 
muhataptır; Ey insan ya sen? Sen de görevini yapıyor musun. YaratılıĢ 
amacına uygun davranıyor musun? Aslında yemin‟in anlamı budur. 

 
ve duhaha sadece güneĢe yemin edilmez, güneĢin ıĢığına da 

yemin edilir ve o da Ģahit tutulur. Çünkü güneĢ bir nimet ise güneĢin ıĢığı 
insan için bin nimettir. Neden? Eğer güneĢin ıĢığı olmasaydı güneĢ bizim 
için Samanyolu‟muz içerisinde ki 400 milyar yıldızdan bir tanesiydi. 
Galaksimiz içerisinde ki trilyonlarca yıldızdan sadece bir tanesiydi. Ama 
ıĢığını bize cömertçe sunduğu için diğer yıldızlardan farklı olarak biz ona 
bir de isim verdik. GüneĢ dedik. Yoksa yıldızlardan bir yıldızdır ve 
Allah‟ta yıldızlardan ayrı olarak güneĢi Ģahit tuttu.  

 
GüneĢin bizim için değeri ve anlamı büyüktür. Ama bizden daha 

değerli değildir. GüneĢ bizim emrimize amade idi, Ya biz kimin emrine 
amadeyiz? Onun ıĢığı eğer olmasaydı güneĢten haberimiz bile 
olmayacaktı. Diğer yıldızlar gibi göz kırpan bir yıldız olarak bakıp 
geçecektik. Fakat güneĢin ıĢığının mucize oluĢu sadece burada ıĢığı 
bize ulaĢtığı için olmuyor. GüneĢin ıĢığı eğer atmosfer süzgecinden 
geçmeseydi bir bela, hatta ölüm, yer yüzünde hayatı yok eden bir bela 
olacaktı. Ama güneĢ ıĢığını atmosferden geçirerek verdiği için bir nimet, 
hem de hayata dönüĢen bir nimet, hayatın kaynağı haline geldi. 

 
GüneĢ nükleer yanma ile yanıyor. Her yanma ile kendini yeniliyor. 

GüneĢte ki her patlama aslında bir tür kendini tetikleyen zincirleme 
nükleer reaktör gibi kendi kendisini tetikleyerek kendi kendisini 
aydınlatıyor ve bizi de aydınlatıyor. 

 
Kur‟an da güneĢin ıĢığından dıyâen (Yunus/5) olarak söz edilir.  

Ayın ıĢığından ise nûr olarak söz edilir. Nûr hem kaynaktan gelen ıĢığa 
denir, hem de yansıyan ıĢığa denir. Fakat dıyâen kaynatan gelen ıĢığa 
denir. Dolayısıyla bu fark ta bize fark ettirilmiĢ olunuyor. 

 
GüneĢ üzerine yemin baĢlangıçta da ima ettim güneĢe tapanlara 

da bir uyarı anlamına geliyor. Yani o Allah‟ın emrine amade bir mahluk, 
bir yaratılmıĢ, o tanrı değil ki. O Allah‟ın emrine amade olduğu için 
yörüngesinde yüzüp duruyor, görevini yerine getiriyor.  

 
Aynı zamanda çiftlere yemin var bu baĢlangıç ayetlerinde, yani 

yaratılmıĢlar çiftlerdir. Ne ki çift o yaratılmıĢtır. Onun için güneĢ ve ay çift 
olarak bize sunuluyor. Gerçekten de gökte gördüğümüz en büyük 



cisimdir, harika bir çift oluĢtururlar. Aslında biri Kur‟an ı temsil eder diğeri 
resulü temsil eder. Ay Resulallah‟ı temsil eder GüneĢ Kur‟an ı. 
ResulAllah Kur‟an güneĢinden aldığı ıĢığı insanlığa yansıtan bir 
dolunaydır. Bizim aklımıza daha bir çok Ģeyi düĢürür ama kısaca özet 
halinde ġems suresinin ilk ayetleri bize bunu söyler. 

 
[Ek bilgi; (Üzerine yemin edilen) GÜNEġ 
- Ġçinde bulunduğu Samanyolu‟nun merkezinden 32.000 ıĢık yılı 

mesafede bulunan, 
- Dünya üzerinde hayat bulmuĢ her canlının hayat kaynağı olan,  
- Allah'ın "Hayat" sıfatının üzerinden Dünyaya ulaĢan ıĢınlarla bize 

hayat ve canlılığı ulaĢtıran,  
- Dünyanın uydusu olduğu ve çevresinde döndüğü,  
- Samanyolu adını verdiğimiz Galaksimizin merkezi çevresindeki bir 

turu(1 yılı) 255 milyon sene olan ve Merkezden yaklaĢık 32.000 ıĢık yılı 
uzaklıktaki yörüngede tur atan,  

- Ölümü tatmıĢ birimlerin zaman birimine tâbi olacağı, tasarruf ve 
enerji alanı içinde olacağı,  

- Atomaltı boyuta ait ıĢınsal ikizi "Cehennem" olan,  
- Yüzey harareti olarak verilen 6000 derece olan, 
- Büyük patlama, geniĢleme devresinde gelip dünyayı içine alacak 

olan YILDIZ. 
1.303.800 adet dünyayı bir araya topladığımız zaman ortaya 

çıkacak hacım, “GüneĢ” adını verdiğimiz yıldızın hacmine eĢittir. GüneĢin 
çapı 1.392.000 km‟dir. Yüzeyinde 6000 santigrat olan hararet, 
derinliklerde 15 milyon santigrata yükselmekte olup; yüzeyden boĢluğa 
yükselen alev dilimleri 800.000 kilometre civarında olmaktadır. Yani 
dünyanın ekvatordaki çevresinin açılmıĢ hâlinin 20 katı! 

GüneĢteki püskürmeler ise kısa süreli olur ve kısa dalga ıĢınımı ile 
tanecik akımı yayar. Bu püskürmeler de dünyayı etkileyerek manyetik 
fırtınalara ya da radyo iletiĢimini ve pusulaları bozan manyetik alan 
değiĢikliklerine yol açar. 
GüneĢ enerjisinin kaynağı nükleer dönüĢümlerdir. Temel bileĢen olan 
Hidrojen atomu ısı ve basıncın çok yüksek olduğu çekirdeğe yakın 
yerlerde nükleer füzyon yoluyla ikinci en hafif element olan Helyum 
atomunu oluĢturur. Bu arada az miktarda kütle, büyük enerjiye 
dönüĢerek yok olur. Böylece açığa çıkan enerji de GüneĢin sürekli 
ıĢımasını sağlar. GüneĢin bu yoldan saniyedeki kütle kaybı 4 milyon 
tondur. Ġçinde bulunduğu Samanyolu‟nun merkezinden 32.000 ıĢık yılı 
mesafede bulunan güneĢ, merkez çevresindeki yörüngesini 225 milyon 
yılda tamamlar. 

Aslında Ģu anda da biz, GüneĢ‟in ıĢınsal platformu üzerinde 
yaĢıyoruz; dünya üzerinde hayat bulmuĢ her canlının hayat kaynağı, 
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güneĢten gelen ıĢınlar! Bu ıĢınlar, ATP denen bir ana yapıyı meydana 
getiriyor ve o yapı dünyadaki hayatın kaynağı. Yani ALLAH'IN HAYAT 
SIFATI, GüneĢin üzerinden Dünyaya ulaĢan ıĢınlarla bize hayat ve 
canlılığı ulaĢtırıyor. Yani, 

Gözümüzü açıyoruz, GüneĢ platformunda. 
YaĢıyoruz, GüneĢ platformunda, 
Ölümle birlikte boyut değiĢtiriyoruz, yine GüneĢ platformunda! 
Beyin de aldığı gıdalarla, glikoz ve oksijenlerle yaĢam enerjisini 

temin ederken; GüneĢ‟ten yayılan hayat enerjisi olan “CAN”la beslenir ve 
geliĢir. 

Nasıl bizim bir biyolojik, maddi, atomüstü boyuta ait bir bedenimiz 
var ve buna karĢılık bu bedenin dalga atomaltı boyuta ait "ĠKĠZĠ" mevcut 
ise; aynı Ģekilde GüneĢin de bir atomaltı boyuta ait ıĢınsal ikizi mevcuttur 
ki, iĢte esas "CEHENNEM" oluĢu o boyutu itibariyledir. Ve bu sebepledir 
ki biz Ģu anda bu bedenin duyularıyla cehennemi göremeyiz!. Tıpkı 
atomaltı boyuta ait ıĢınsal türler olan insan ruhlarını, cinleri ve melekleri 
göremeyiĢimiz gibi! 

Buna karĢın, madde beden yaĢamından "ruh beden = dalga beden" 
yaĢamına geçmiĢ kiĢiler ise hem ortamlarına geçmiĢ oldukları ruhları 
görürler, hem o ortamda yer alan cinleri görürler, hem de o boyutun 
meleklerini görürler. 
Ve dahi Cehennemi, içindeki canlıları tıpkı yanıbaĢlarını 
seyrediyormuĢçasına seyrederler. Çünkü ruh görüĢünde mesafe kavramı 
yoktur! 

ĠĢte Din‟de bahsedilen, ölümü tatmıĢ kiĢilerin kabir âlemlerinde 
cehennemi seyretmeleri olayı bu Ģekilde gerçekleĢir. Kezâ, “Samanyolu” 
dediğimiz yıldızlardaki cennetler dahi, bu görünen madde yanları 
itibariyle değil; algıladığımız madde yapılarının atomaltı boyutunu teĢkil 
eden dalga ikizleri itibariyledir!... (YaĢamın gerçeği- Ahmed Hulusi)] 

 
 
2-) VelKameri izâ telâha; 
 
Onu takip ettiğinde Ay'a, (A.Hulusi) 
 
02 - Ve aya: uyduğu zaman ona, (Elmalı) 
 
 
VelKameri izâ telâha güneĢi izleyen ay Ģahit olsun. GüneĢi izleyen 

ay. Tuluğ, Kur‟an da baĢka yerlerde de kullanılır.Vetlü ma uhıye ileyh 
(Kehf/27) Sana indirileni tilavet et. Aslında izlemek manasına gelir, 
okumak manasına gelir. Sana indirileni oku, ilet. Ay sanki hareketleriyle, 
evreleriyle güneĢi okumaktadır. GüneĢi okuyan bir aydan söz edebiliriz 
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bu ayetten yola çıkarak. Mesela ay on dördüne eriĢtiğinde izâ telâha 
güneĢi tam olarak okumuĢ olur. Neden? GüneĢi tam olarak yansıtmıĢ 
olur on dördünde. Bedir olduğunda tam güneĢe benzer. ĠĢte o zaman izâ 
telâha yı anlıyoruz. Ay güneĢi tam okuduğunda, onu tam takip ettiğinde, 
onu tam izlediğinde. 

 
[Ek bilgi; …AY DEVRELERĠ VE ETKĠLERĠ:  
Ay, GüneĢten aldığı ıĢığı ve enerjiyi yansıtmak suretiyle dünya 

üzerinde çok güçlü rol oynayabilen bir uydudur. Ay ın değiĢik devreleri, 
davranıĢlarımız, zekamız, fizik bedenimiz kısaca kiĢiliğimiz üzerinde 
değiĢiklikler meydana getirir. Sadece bizlerin değil; dünya üzerinde 
bulunan hayvan, bitki, maden ve sıvılar üzerinde de etkili olur.  

Çok eski yıllardan beri bunları bilen pek çok denizci, balıkçı, avcı, 
çiftçi ve içki, parfüm üreticileri Ay‟ın devrelerine göre iĢlerini planlamaya 
dikkat etmiĢlerdir. Böylece daha fazla verim almaya hak kazanmıĢlardır. 

Ay; güneĢ sisteminde bulunan diğer gökcisimlerinde görülmeyen, 
kendine has özellikler gösterir. En baĢta gelen farkı çok hızlı ve değiĢken 
olmasıdır. 2,5 günde bir burç değiĢtirir. Hızlılık yönünden ikinci sırayı 
MERKÜR gezegeni alır. 

Ay ın bu özellikleri, Ay insanlarında acelecilik, tez canlılık ani ve sık 
duygu değiĢiklikleri Ģeklinde ortaya çıkar. Ay, Yengeç burcunun yöneticisi 
olduğu için özellikle Yengeç burcundan olan kiĢiler değiĢken ve aceleci 
olurlar. 

Ay‟ın ikinci kendine has özelliği değiĢik devreleridir. GüneĢten 
aldığı ıĢığı yansıtma durumlarına göre; yeniay, ilk yarı, dolunay ve son 
yarı pozisyonları vardır. 28 günde 12 burcu dolaĢarak bir devresini 
tamamlayan Ay GüneĢe yetiĢerek son üç günde görünmez olur. 
GüneĢten uzaklaĢmağa baĢlayınca ıĢığın görülmesiyle yeniay olarak 
kendini aĢikar eder. 

Yeniay zamanı sıcaklık ve nemlilik artması nedeniyle üretime 
dönük enerji potansiyeli çok yüksek olur. Vücut sıvılarında artıĢ, 
bedensel güçlenme, zekada canlılık görülür. AĢkta, iĢte, Ģansta, eğitim 
ve öğretimde, sağlıkta iĢler rast gider. Hastalar bedenen kuvvetlenir, 
iyileĢme hızlanır.  

Hayvanlar aleminde, bitkiler de etkileri görülür. Ġlk yarıda sinek, 
böcek, hayvanlarda çoğalma olur. Bunların sokma, yeme, parçalama gibi 
istekleri artar. Bitkiler, ağaç ve meyveler daha hızlı büyür, geliĢir, 
olgunlaĢır. Daha lezzetli olurlar. 

Dolunayda enerji potansiyeli en yüksek seviyeye ulaĢır. Ancak 
zorlayıcı ve zarar verici yöndedir.. Ayın bu güçlü çekim kuvveti insan 
vücudunda sıvısal, duygusal, fiziksel artıĢlara ve dolayısıyla farklı 
değiĢikliklere sebep olur. Artan bu enerji gücü elde olmayan çeĢitli 
patlamalara yol açabilir. Kavgalar, cinayetler, dargınlıklar, intihar 
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vakalarında artıĢ gözlenebilir…. Hükmedilmesi zor olan bilinçaltı, 
sezgiler, kin ve nefretler harekete geçer. 

Ay‟ın dolunay ıĢığına karĢı çok oturan veya uyuyan kiĢilerin 
vücudunda gevĢeme, tembellik ve miskinlik görülür. Etlerin tatları kolayca 
değiĢir, ekĢime hızlanır. Dolunay akabinde soğukluk ve kuruluk artıĢı 
nedeniyle iniĢ baĢlar. Verimlilik düĢer. Damarlarda kan azalır. Büyüme ve 
geliĢme yavaĢlar. Zekada belli bir düĢüĢ görülür. Hasta olanların 
bedenleri zayıflar ve Ģikayetleri artar. Hayvanlarda saldırganlık isteği 
azalır. Bitki, ağaç, çiçek ve sebzeler iyi geliĢmez. Lezzetli olmaz.  

Ay ile ilgili söylenebilecek, özgün bir özellik de, Med-cezir 
oyunudur… (Ahmet F. Yüksel- Astro ay.)] 

 
 
3-) Vennehari izâ cellâha; 
 
Onu açığa çıkartan gündüze, (A.Hulusi) 
 
03 -  Ve gündüze: Açtığı zaman onu, (Elmalı) 
 
 
Vennehari izâ cellâha onun ıĢığını ortaya çıkarıp gösteren gündüz 

Ģahit olsun. izâ cellâha. “Ha” o güneĢe de gidiyor olabilir ayada gidiyor 
olabilir. Ama muhtemelen güneĢe gidiyordur. Çünkü aslında gündüzle 
bire bir iliĢkisi olan güneĢtir. Onun için onun ıĢığını ortaya çıkaran 
gündüz Ģahit olsun. 

 
Eğer gündüz olmasaydı güneĢ bizim için diğer yıldızlardan 

farksızdı. Yani güneĢ gündüzümüzün delili olmayacaktı. Zaten güneĢ, 
güneĢ olduğu için dünya gündüz olmadı Atmosfer olduğu için güneĢ 
dünyayı gündüz yaptı. Yani keramet güneĢin kerameti olmaktan daha 
çok atmosferin, ortamın kerametidir. Tabii ki Allah‟ın ikramıdır. 

 
Dünyanın yüzeyini atmosfer isimli o gaz tabakalarını çepeçevre 

kuĢatan, flöre sanla kuĢatan rabbimiz adeta florsan‟ın enerjisini, 
elektriğini güneĢten alarak sanki yeryüzüne muhteĢem bir florsan 
lambası döĢemiĢtir. 

 
Bu ortama delalet eder. Bir ıĢık kaynağının olması yetmez, mutlaka 

o ıĢığı alacak ve yayacak bir ortam lazım. Ġnsan da böyle değil mi. Ġyi 
insan ortamını bulunca iyi oluyor eğer ortamından çıkarsa, kötü çevreye 
giderse iyilik kalmıyor onda, ıĢık kalmıyor onda. O kararıyor, karanlık 
haline geliyor. Onun için ayrıca burada gündüzün nimet oluĢuna, 
kendisine yemin edilecek bir nimet oluĢuna delalet var. 
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4-) Velleyli izâ yağĢâha; 
 
Onu örtüp kaplayan geceye; (A.Hulusi) 
 
04 - Ve geceye: Sararken onu, (Elmalı) 
 
 
Velleyli izâ yağĢâha ğaĢyeden geceye yemin olsun. veya o ıĢığı 

gizleyen gündüzün ıĢığını saklayan, bürüyen, kapayan gece Ģahit olsun. 
Gündüz mazi gelmiĢ, gece muzari gelmiĢ. Ġlginçtir gündüz asıl, gece fer 
demektir. Gündüz öncelikli gece sonra. Gündüz cevher gece araz. Böyle 
anlayabiliriz. Evet, ıĢık mucizedir aslında biz buradan bunu anlıyoruz. 
Onu kaplayıp örten gece Ģahit olsun.  

 
Fakat zımnen söylenen de Ģu; Gündüz görünür diye gece günah 

iĢleyenler, günah iĢlemek için karanlık arayanlar, karanlığın örtüsünün 
altına saklananlar; Unutmayın gündüz kadar gece de Ģahittir Allah‟tan 
kaçıramazsınız. Bu söyleniyor. 

 
[Ek bilgi;GECE VE GÜNDÜZ (GeniĢ bilgi) 
Dünyamızın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucunda gece ve 

gündüz oluĢumu ile yerel saat farkı olmak üzere bir çok olay meydana 
gelmektedir….(Nuray Temur)]   

 
 
5-) VesSemâi ve ma benaha; 
 
Semâya ve onu bina edene; (A.Hulusi) 
 
05 - Ve göğe ve onun bina edene, (Elmalı) 
 
 
VesSemâi ve ma benaha Sema ve semayı ayakta tutan nizam 

Ģahit olsun. Burada ki “ma” ya eğer mastariye manası verirsem böyle 
çevirmeliyim. Semaya ve semayı ayakta tutan nizam Ģahit olsun. Ama 
“ma” ya elleziy manası verirsem ismi mevsul ilgi zamiri manasına. O 
zaman bambaĢka bir mana çıkar; gök ve göğü bina eden Allah Ģahit 
olsun. Fakat hem “ma” nın Allah‟a atfı çok hoĢ durmayacağı için, hem de 
bağlamda, önde ve devamında rabbimizin yaratıĢına bir dikkat çekiĢ, 
O‟nun kainata verdiği nizama bir dikkat çekiĢ olduğu için “ma“ ya 
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mevsule değil de mastariye manası vermemiz daha uygun gibi 
görünüyor bana. 

 
[Ek bilgi; Göğe ve onu öyle enteresan bir biçimde bina edene 

yemin olsun. "Allah onu bina etti. Yüksekliğini yükseltti ve nizamına 
koydu."(Nâziât, 79/27-28) mânâsınca onda asılı yıldızları ve cisimleri 
yaratıp aralarındaki yüksek ve geniĢ mesafe ve yükseklik ile beraber 
birbirlerine bitiĢik bir bina bölümleri ve parçaları gibi tam bir kudretle 
bağlıyarak o yükseklikte denge ve düzenine koyup içinde yaĢanacak 
yükseltilmiĢ ve süslenmiĢ bir bina halinde yapıp düzelten yüce Allah'a, 
yahut onu öyle bina ediĢine, inĢa ediĢ tarzına, kanunlarına. (Elmalı-
Tefsir)] 
 

 
6-) Vel'Ardı ve ma tahâha; 
 
Arza ve onu yayana; (A.Hulusi) 
 
06 - Ve yere ve onu döĢeyene, (Elmalı) 
 
 
Vel'Ardı ve ma tahâha yer yüzü Ģahit olsun ve onu çepeçevre 

kuĢatan canlı örtü Ģahit olsun, öyle çevirmiĢ olayım. Yine “ma” ya ellezi 
manası verirsek Ģu Ģekilde çevirebiliriz. Yeryüzü Ģahit olsun yeryüzünü 
çepeçevre sarıp sarmalayan Allah Ģahit olsun. Yine burada da tercihim 
birinci manadır. 

 
Tahâ ile Naziat/ 30 ayetindeki deha, benzer anlamlara gelen 

benzer iki kelimedir. Aslında iĢtikak ı ekberde bunlar birbirine yakın iki 
kelimedir. Çünkü ĠĢtikak-ı ekberde iki kelimenin asli iki harfi aynı, üçüncü 
harfi ise mahreçleri birbirine yakın olmak durumundadır. ĠĢte bu iki kelime 
tahâ ve deha aynen bu Ģarta uyuyor.  

 
Bu deve kuĢu yumurtası ile alakalı bir kelimedir. Deve kuĢu 

yumurtasına denmez. Deve kuĢu yumurtasının yuvasına verilen isimdir. 
Dolayısıyla o yuvada yumurtanın sıvısıyla, nemiyle ve deve kuĢunun 
yumurtlarken döktüğü sıvı ile yumurtanın Ģeklini alır. Yer yüzünün 
yuvarlaklığına delalet eder. Aslında midha; bir tür golf oyunudur. Hz. 
Hasan ve Hüseyin kendi aralarında oynarlarmıĢ bu oyunu. Yani cevizle 
veya ceviz gibi yuvarlak taĢlarla oynarlarmıĢ. Ġki kiĢi oynarmıĢ bir delik 
açarlar çukur, o çukura o taĢı veya cevizi veya ceviz gibi yuvarlak 
herhangi bir nesneyi düĢürmek için iki oyuncu yarıĢırmıĢ. Bugünkü golf 
oyununun ilkel bir Ģekli. Dolayısıyla orada oynanan oyun ve oyunun ana 
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aleti olan ceviz veya ceviz gibi taĢlara da bu isim veriliyor. Onun için yer 
yüzünün yuvarlaklığına delalet ettiği açık. Bu mucizevi bir ihbar olsa 
gerek bundan 1.400 yıl önceki insan için. 

 
 
7-) Ve nefsin ve ma sevvaha; 
 
Nefse (bilince) ve onu düzenleyene; (A.Hulusi) 
 
07 - Ve bir nefse ve onu düzenleyene, (Elmalı) 
 
 
Ve nefsin ve ma sevvaha insan benliği ve onun tesviyesi Ģahit 

olsun. Ne demek tesviyesi sevvaha. Mâ hulikaleh; yaratılıĢ amacı Ģahit 
olsun. Veya onu yaratılıĢ amacını verme Ģahit olsun. YaratılıĢ amacı 
Ģahit olsun daha doğru bir tercih. Evet, insan var bir de yaratılıĢ amacı 
var. Ġnsan amaçsız yaratılmamıĢtır demektir.  

 
Evlâ leke feevlâ.- Sümme evlâ leke feevlâ.Eyahsebul'Ġnsanu en 

yutreke süda (Kıyamet/34-35-36) yazıklar olsun sana ey insan, sonra 
yine yazıklar olsun, bir daha yazıklar olsun sana ey insan, yazıklar olsun. 
Yoksa insan baĢıboĢ bırakılacağını mı sanıyor. ĠĢte burada söylendiği 
gibi insanoğlu baĢıboĢ bırakılmayacaktır. Ġnsanoğlu Allah‟ın hep hesaba 
çekeceği bir Ģah eserdir. Onun için bu ayette de ifade edilen budur. 

 
 
8-) Feelhemeha fucureha ve takvâha; 
 
Sonra da ona (bilince) hem fücurunu (Hak'tan ve Sistemden 

sapmanın ne olduğunu) ve hem de takvasını (korunmasını) ilham edene 
ki... (A.Hulusi) 

 
08 - Sonra da ona bozukluğunu ve korunmasını ilham eyleyene ki, 

(Elmalı) 
 
 
Feelhemeha fucureha ve takvâha ve nihayet insan benliğine iyiyi 

ve kötüyü tanımayı ilham eden Ģahit olsun. Feelhemeha; Burada 
doğrudan Allah‟ın Ģahitliği var. Feelhemeha fucureha ve takvâha ona 
iyiyi ve kötüyü tanıma yeteneği ihsan eden Allah Ģahit olsun ki, yeminin 
cevabı geldi; 

 
 



9-) Kad efleha men zekkâha; 
 
Gerçekten onu (bilincini) arındıran kurtulmuĢtur. (A.Hulusi) 
 
09 - Gerçek felâh bulmuĢtur onu temizlikle parlatan, (Elmalı) 
 
 
Kad efleha men zekkâha kim kendisini arındırırsa, daha doğrusu 

geliĢtirirse o kurtulmuĢtur, o baĢarmıĢtır. Dolayısıyla biz kim baĢarmıĢtır 
sualini burada sorabiliriz. BaĢarılı kimdir, baĢarılı diye kime denir, biz 
kime diyoruz Allah kime diyor, biz baĢarıyı nasıl tanımlıyoruz Allah 
baĢarıyı nasıl tanımlıyor, kariyer planlamasını nasıl yapıyoruz? ĠĢte bu 
ayetlerin bize sordurduğu soru bu. Sizin tanımladığı gibi tanımlamıyor 
Allah baĢarıyı ey insanoğlu. Allah‟ın baĢarı dediğine siz baĢarı 
demiyorsunuz, sizin baĢarı dediğine de Allah baĢarı demiyor. 

 
Kad efleha men zekkâha kendini geliĢtiren kurtuluĢa ermiĢtir. 

Zekâ aslında artmak demek. Riba ile aynı manaya gelir, artan geliĢen 
büyüyen. Zekâ ya da kullandıkça arttığı için zekâ denilmiĢtir zaten. 
Zekâta da zekât denilmesinin sebebi budur. Zekât malın budanmasıydı 
değil mi, budandıkça ürün artar, budanmayan çubukta üzüm azalır. 
Çubuk çoğalır ama üzüm azalır. Dolayısıyla zekâta da budandıkça 
meyvesi arttığı için zekât denmiĢtir, zekât verdikçe artar. Diyeceksiniz ki 
40 tan 1 çıkarsa 39 kalır, nasıl artıyor, nihayetinde veriyoruz, artar mı 
verince. Evet artar, bu iman matematiğidir, 40 tan bir çıkarsa 400 kalır. 
Rasyonel matematikte 40 – 1 = 39 dur. Ġman matematiğinde 40 – 1 = 
400 kalır. Dolayısıyla bize Allah iman matematiğini öğretiyor.  

 
Ġnsanlar dünyada Ģirket kursalar 10 kiĢi olsalar 100 lira kazansalar 

varsayalım ki 10 ar lira düĢer. 10 kiĢi arasında kazancı pay etseler 10 ar 
lira düĢer. Ama Allah resulü; Ed-dellü alel hayri kefailihi. Bir hayra 
delalet eden, onun iĢlenmesine sebep olan bizzat onu yapmıĢ gibidir 
hadisi çerçevesinde anlarsak bir ahiret Ģirketi kursalar o zaman; 10 kiĢi 
bu Ģirkete ortak olsalar ve 100 lira kazansalar, dünya Ģirketinde olduğu 
gibi 10 ar lira düĢmez. Her birine 100 er lira düĢer. Neden? Çünkü bir 
hayra delalet eden onu bizzat yapmıĢ gibidir de onun için. Yani 
diğerinden eksilmez.  

 
Men senne sünneten haseneten felehü ecrühe ve ecrü men 

amile bihe. Yani kim bir güzellik koyarsa, kim bir güzel çığır açarsa o 
çığırdan yürüyen herkesin ecri ondan eksiltilmeksizin o çığırı açan kiĢiye. 
Tersi de geçerli tabii. Dolayısıyla iman matematiği farklı. Onun için zekat 



verdikçe artar. Gerçekte Allah‟a verince eksilmez, verince artar. Çünkü 
gerçekte Allah için vermek, vermek değil almaktır. 

 
Bir önceki ayetle beraber düĢündüğümüzde Feelhemeha fucureha 

ve takvâha Allah insana fücurunu da takvasını da ilham etti. Ne demek 
bu? Ġnsanın içinde, yüreğinde 2 bölge var böyle bir tasavvur edelim. 
Birine cennet tohumlarını ekti diğerine cehennem tohumlarını ekti. Fakat 
biz cennet tohumlarını suladık, ötekine hiç su dökmedik. Çünkü sevap 
cennetin tohumlarını sulamak, günah cehennemin tohumlarını sulamak. 
Ġyilik cennetin kötülük cehennemin tohumlarını sulamak. Ġman cennetin 
inkâr cehennemin tohumlarını sulamak. Biz cennetin tohumlarını suladık 
ve orası yeĢerdi, orası büyüdü, oradan ürettiğimiz tohumlar ahirette 
cennetimizin fideleri oldu. Tersi de geçerli cehennemin tohumlarını 
suladık, oradan çıkan zakkum ağacı. Öbür taraftan Tûba çıkacak ama 
oradan zakkum çıkacak ve cehennemimizin fideliğini oluĢturdu.  

 
ĠĢte burada böyle bir benzetme yapabiliriz. Ġnsan her yaptığı Ģeyle 

ya içinde ki cennet tohumunu sulamakta, ya cehennem tohumunu 
sulamaktadır. Onun için ilham edilmiĢtir içinde. Rabbimiz istiyor ki insan 
cennet tohumunu sulasın, 

 
10-) Ve kad habe men dessaha; 
 
Onu (bilincini) gömüp gizleyerek (bilinçsizce - dürtüleriyle tabiatına 

uyarak) yaĢayan ise gerçekten kaybetmiĢtir. (A.Hulusi) 
 
10 - Ve ziyan etmiĢtir onu kirletip gömen, (Elmalı) 
 
 
Ve kad habe men dessaha Biraz önceki tohum benzetmesinden 

yola çıkarak tercüme edeyim, manalandırayım; Ġçinde ki tohumu çürüten 
de. Çünkü desseha; çürütmek, araya vermek, bozmak, kötü hale 
getirmek manasına geliyor. Ġçindeki tohumu çürüten araya veren iĢe 
yaramaz hale getiren de kaybetmiĢti, mahvolmuĢtur. Birincisi kurtulmuĢ 
ve artmıĢtır, artan kurtulmuĢtur, eksilen mahvolmuĢtur. Belki zıtlar 
çerçevesinde, mütekabiliyet çerçevesinde okursak zekkâha ile desseha 
yı birbirinin zıddına yerleĢtirmemiz lazım. Evet artan kurtuldu eksilen 
veya yerinde sayan. Çünkü Men istevâ yevma fe hüve mağbünün. 
Kimin iki günü bir ise o aldanmıĢtır diyor, zarardadır, ziyandadır. Aslında 
Mağbunun; aldanmıĢtır.  

 
Niye? Ġki günü bir ama kendisini ilerlemiĢ sayıyor. Yani tıpkı patinaj 

yapan vasıta gibi, teker dönüyor ben yol alıyorum zannediyor. Ama 



aslında yerinde sayıyor. Onun için tohumu çürüten de kaybetmiĢtir 
mahvolmuĢtur. Allah‟ın içine ektiği cennet tohumuna bakmamıĢtır, sevap 
sularıyla sulamamıĢtır, namaz suyu ile sulamamıĢtır, oruç güneĢiyle 
güneĢlendirmemiĢtir, bakmamıĢtır bakımını yapmamıĢtır. Hayır hasenat 
yapmamıĢtır. Emr-i bil ma‟ruf yapmamıĢtır, cihad yapmamıĢtır dolayısıyla 
tohum çürümüĢtür. Ġyi tohum eğer uzun süre çimlenmezse çürür.  

 
 
11-) Kezzebet Semûdu Bitağvâha; 
 
Semud (Sâlih'in toplumu), Nebiyi kabul etmemeleri ile (hakikatlerini 

ve sistemi) yalanladı. (A.Hulusi) 
 
11 - Semûd inanmadı azgınlığından, (Elmalı) 
 
 
Kezzebet Semûdu Bitağvâha Ne gibi, kim gibi? Mesela içindeki 

ekilen tohumu çürütenlere bir örnek mi diyorsunuz, iĢte örnek size; 
Semud çığırından çıktığı için yalanladı. Evet, kezzebet, o toplum 
yalanladı.ç Semud toplumu Bitağvâha. Ne yüzünden yalanladı? Haddini 
aĢtığı için, kendini unuttuğu için. Tuğyan haddi aĢmaktır. Haddi aĢmak 
aslında kendini kaybetmektir, kendini kaybettiği için yalanladı. Demek ki 
hakikati yalanlayan özünde tuğyan etmiĢ bir tağuttur. Veyahutta hakikati 
yalanladığı için mi tağut oluyor desek, ama hayır “B” ile gelmiĢ onun 
içinde hakikati yalanlamak, sonuç tuğyan, illet. Haddini bilmeyen hakikati 
yalanlar demektir bu. 

 
 
12-) Ġzin be'ase eĢkaha; 
 
Onların en Ģakîsi harekete geçtiğinde, (A.Hulusi) 
 
12 - O en yaramazları fırladığı zaman, (Elmalı) 
 
 
Ġzin be'ase eĢkaha hani bir zamanlar en eĢkiyası, toplumun en 

azılısı, en Ģakisi ne yapmıĢtı? KıĢkırtılarak saldırmıĢtı. Hani 
saldırdığında. Toplumum en Ģakisi kıĢkırtılarak saldırdığında. Niye böyle 
çevirdim? Ġn be‟as; mutavaad kalıbıdır. Mutavvad kalıbında mutlaka tepki 
bir etkinin sonucudur. Mutavaad kalıbında fiil tepkidir, fakat ona etki eden 
bir Ģey vardır; biri kıĢkırtmıĢtır onun karĢılığın da o da kıĢkırmıĢtır. ĠĢte 
burada in be‟as var Ġn be‟asa.  

 



Neden böyle getirdi Kur‟an bu ifadeyi? Hani Semud kavmi toptan 
helak olmuĢtu ya. Belki siz Ģu soruyu sorarsınız. Ġçlerinden eĢkıyanın teki 
böylesine hunharca bir cinayet iĢledi diye koca bir kavim helak edilir mi 
diyecekseniz eğer, ötekiler de teĢvik etmiĢti, suça ortak olmuĢlardı, 
günaha ortak olmuĢlardı diyor zımnen aslında Ģu mutavaad kalıbı. 
Kavmin en eĢkıyası fırlayıp öne çıktı zıvanadan çıktı diye tercüme 
edebiliriz. 

 
 
13-) Fekale lehüm Rasûlullahi nâkatAllâhi ve sukyaha; 
 
Allâh Rasûlü onlara dedi ki: "Allâh'ın devesini ve onun su içme 

hakkını koruyun!" (A.Hulusi) 
 
13 - Ki o vakit demiĢti onlara Allahın resulü: Gözetin Allahın 

nâkasını ve sulanıĢını. (Elmalı) 
 
 
Fekale lehüm Rasûlullahi nâkatAllâhi ve sukyaha onlara. Zaten 

sorun sadece eĢkıyanın sorunu olmadığı lehüm deki “hüm” zamirinden 
anlaĢılıyor. Yoksa Lehü derdi sadece azgınlık yapan eĢkıya olsaydı. Ama 
burada “lehüm” diyor. Allah‟ın resulü onlara dedi ki nâkatAllah; Allah‟ın 
devesi ve sukyaha, bırakında sulansın, bırakın da su içsin dedi. 

 
Allah‟ın devesi; aslında Allah‟ın devesi olduğuna göre bu deve 

boyu 50 arĢın, eni 70 arĢın, bu deve tüyleri altından falan olmalı diye 
düĢünmemiz gerekmiyor, çünkü Allah‟ın beyti diyoruz Kâbe ye, beytullah. 
Ama Kâbe nin de taĢlarının olağan üstü, gökten indiğini falan 
söylemiyoruz. Bölgeden kesilmiĢ taĢlar, nereden kesildiğini de biliyoruz. 
Yine Ardullah diyor Kur‟an, Allah‟ın arzı bazı bölgeler için. Ama oranın da 
cennetten indiğini kimse söylemiyor zaten.  

 
Dolayısıyla bu deve Allah‟ın devesi, yani kamu malı olan kamuya 

ait yerler için Allah‟a nispet ediliyor Kur‟an da. Dolayısıyla Allah‟ın beyti 
Kâbe aslında insanlığın merkezidir insanlığın evidir. Yine yer yüzü 
insanlığa emanet edilmiĢtir, bu deve de kamu malıdır, sahibi yoktur. 
Muhtemelen bu devenin nasıl ortaya çıktığını izah edici bir ayet 
Maide/103. ayetidir fakire göre, kanaatim budur. Bu ayette bazı 
hayvanlar sayılır, daha doğrusu bazı hayvanlara müĢriklerin cahiliye 
döneminde verdiği isimler sayılır. Hâm, vâsıyle,, sa‟ibe bunlardandır. 

 
Mesela müĢrikler üst üste 5 batım doğuran hayvanı salarlar ve 

Allah‟ın devesi ilan ederlerdi, Üst üste ikiz doğuran bir hayvanı Allah‟ın 



devesi veya Allah‟ın ineği veya Allah‟ın koyunu ilan ederler, salarlardı. 
ĠĢte bunun gibi bunlara da birer isim bulurlardı. Kulağını keserler veya 
yararlar niĢane olsun diye, herkes bilsin diye. Kulağı yarık bir hayvan 
gördüğünde müĢrik; Ha bu Allah‟a adanmıĢ diye bakar onun ne sütünden 
istifade ederler, ne yününden istifade ederler, ne de keserlerdi. Tabii 
küçük bir problem; su da vermezlerdi, yiyecekte vermezlerdi. Hani 
Allah‟a adanmıĢtı ya, Allah‟ın sa Allah versin, Allah sulasın. Böylesine bir 
ilahi hiyerarĢiye müdahale.  

 
ĠĢte onun için kurban kesme ibadetinin illeti. Hac/36. ayetinde 

sahharnaha leküm. Hac/36) ardı ardına iki cümle. Biz onları sizin için 
emre amade kıldık. Teshıyr sırrı. Kurban ibadetinin hikmeti bizce budur. 
Ġnsanın emrine musahhar kılınmıĢ olan bu canlıları insanın 
totemleĢtirmemesi, tanrılaĢtırmaması Hindistan da olduğu gibi, eski 
kavimlerde olduğu gibi, Mısır da olduğu gibi. Mısır apis öküzünü 
totemleĢtirmiĢti. Koca bir ülkeyi öküz yönetiyordu affedersiniz. Öküz 
tapınakların ortasına konuluyor, apis rahipleri öküzlerin etrafına diziliyor 
öküz kulağını oynattı, kuyruğunu oynattı, ses çıkardı, Ģöyle yaptı, böyle 
yaptı bunu tefsir ediyorlardı. Yani koca bir ülkeyi öküz savaĢa sokuyor, 
savaĢtan çıkarıyor veya bu sene Nil taĢacak taĢmayacak. Öküz Ģöyle 
yaparsa Nil taĢmayacak, böyle yaparsa taĢacak.  

 
ĠĢte böylesine insanoğlunun ahmakça yaptığı Ģeylerin temelinde 

varlığın hiyerarĢisini bozmak, Merâtibu‟l vûcud eskilerin ifadesi ile. 
Vücudun mertebesini, varlığın mertebesini bozmak yatıyordu. Burada da 
zaten Maide/103 de biz bu varlığın ilahi hiyerarĢisini bozmanın neye mal 
olduğunu görüyoruz. ĠĢte bu devenin hikayesi o olabilir Allahu Alem. 

 
Allah‟ın devesi ya Allah versin, Allah sulasın. Zaten Semud 

kavminin bulunduğu yerde su az. Semud az su demek zaten. Bir devenin 
içeceği ne olacak, ama esirgemiĢler. Hem Allah‟a bağıĢlıyorlar hem 
esirgiyorlar. Peki neyi esirgiyorlar? Suyu. Su kimin? Allah‟ın. Allah‟ın 
suyunu Allah‟ın devesinden esirgiyorlar. Bu ne yaman çeliĢki Allah‟ım. 
ĠĢte onu, bu çeliĢkiyi dile getiriyor ayet. 

 
 
14-) Fekezzebuhu fe'akaruha* fedemdeme 'aleyhim Rabbühüm 

Bizenbihim fesevvaha; 
 
Onu (Allâh Rasûlünü) yalanladılar da onu (diĢi deveyi) vahĢice 

öldürdüler! Bunun üzerine Rableri, suçları yüzünden onları toprağa 
gömdü de orayı düzledi! (A.Hulusi) 

 



14 - Fakat inanmadılar ona da devirdiler onu. (Elmalı) 
 
 
Fekezzebuhu fe'akaruha onu yalanladılar yani peygamberi, Salih 

peygamberi. Onu reddettiler aslında burada, onun teklifini reddettiler, 
bırakın içsin demiĢti. Onu yalanladılar ve deveyi hunharca kestiler. 
Fe‟akaruha; „akara; hunharca kesmektir, boğazlamaktır ama öyle normal 
bir boğazlama değil. Bacaklarını kırarak boğazlamadır. ĠĢkence ettiler 
yani. Dikkat buyurun çevreciler, hayvan haklarını savunduğunu 
söyleyenler dikkat buyurun. Tarihte bir kavim kamu malı, sahipsiz bir 
deveye iĢkence etti, onu susuz bıraktı, iĢkenceyle öldürdüğü için Allah 
tarafından helak ediliyor. Çok ilginç bir kıssa gerçekten. 

 
fedemdeme 'aleyhim Rabbühüm peki ne yaptı Allah‟ta onların bu 

zulümlerine karĢı Burunlarını sürte sürte rableri Bizenbihim fesevvaha 
bu günahları yüzünden yerle bir etti. Fesevvaha; burunlarını sürte sürte 
yerle bir etti, yıktı mahvetti. fedemdeme 'aleyhim Evet, aslında 
fesevvaha burada, 14. ayette ki; 7. ayette ki ve ma sevvaha ile aynı. 
Çok ilginç, Allah‟ın insan için koyduğu amacı insan unutursa Allah bu 
seferde onu yerle bir eder. yani tesviye eder, dümdüz eder. Allah‟ın insan 
için koyduğu amacı insan göz ardı ederse Allah‟ta insanı göz ardı eder. 
Biz bu karĢılıklılığı görüyoruz. 

 
 
15-) Ve lâ yehafü 'ukbaha; 
 
Bu sonucun Allâh'ı korkutacak bir yanı da yok! (A.Hulusi) 
 
15 - Âlemlerin rabbi da günahlarını baĢlarına geçiri geçiriverdi de o 

yeri düzleyiverdi. Öyle ya o sonundan korkacak değil ki. (Elmalı) 
 
 
Ve lâ yehafü 'ukbaha oysa ki o kavim kendi akıbetinden asla 

endiĢe duymuyordu. Evet, Ve lâ yehafü 'ukbaha Aslında lâ yehafu; 
muzari gelmiĢ. Demek ki geleceğe iliĢkin endiĢe duymuyordu. Yani bu 
toplum o kadar büyük bir uygarlık kurmuĢtu ki baĢımıza hiçbir Ģey 
gelmez diye bakıyordu. Yani taĢ gibi bir uygarlığımız var, Ad gibi de 
değiliz, çölün kenarına yapmadık uygarlığımızı. Kayalardan dağları 
yontarak bir uygarlık meydana getirdik, bize kim ne yapabilir ki? 
Diyorlardı. Dolayısıyla akıbetlerinden endiĢe etmiyorlardı. ĠĢte rabbimizi 
hesap dıĢı bırakmıĢlardı, Allah yokmuĢ gibi konuĢuyorlardı, Allah‟ı 
hesaba katmıyorlardı ve baĢlarına en sonunda hesaba katmadıkları 
Allah‟ın gazabı ve azabı geliverdi. 



 
 
Sadakallahu‟l Azim. Ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbil 

alemiyn 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ġslamoğlu Tef. Ders. LEYL SURESĠ (001-021) (192-2) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Değerli Kur‟an dostları Ģimdi tefsirini yapacağım sure Leyl suresi. 

Leyl suresi elimizde ki mushafta 92. sırada yer alıyor. Sureye adını veren 
ayet, ilk ayet, gece manasına geliyor. Velleyli izâ yağĢâ gece, fakat 
demiĢtim ki Kur‟an ın hiçbir yerinde mücerret olarak, yalın kat geceye 
yemin edilmez. Çünkü gece tek baĢına var bir Ģey değil ki, gece ıĢığın 
yokluğu halidir. Karanlık ıĢığın yokluğu hali onun için geceden 
korkmamız istenmiyor.  

 
Aslında geceye yemin edilmesinin bir baĢka nüktesi daha var. 

Vahyin ilk muhatabı olan cahiliye insanı geceyi Ģer ilahı gibi tasavvur 
diyordu. Tüm kötülüklerin gece geldiğini düĢünüyorlardı. ġeytanların, 
cinlerin, gulyabanilerin, düĢmanın, Ģunun bunun hep gece musallat 
olduğunu düĢünüyorlardı. Bu yüzden geceye bir tür Ģer ilahı rolü 
yüklemiĢti cahiliye insanı. Kur‟an; gecenin de Allah‟ın mahluku olduğunu 
ima ediyor. Yani geceyi ilahlaĢtırmayın, ĢeytanlaĢtırmayın, Allah‟ın rakibi 
gibi görmeyin. Dolayısıyla geceye müstakil bir anlam yüklemeyin, 
Allah‟tan bağımsızlaĢtırmayın geceyi. Gecenin de rabbi Allah, gündüzün 
de rabbi Allah. Zaten yemin edilen Ģey rabbi Allah olduğu için yemin 
edilir. Yani yemin eden rabdir, yemin edilen ise o rabbin kuludur, 
mahlukudur, yaratığıdır. Onun için Allah yarattı korkacaksanız Allah‟tan 
korkun, çekinecekseniz Allah‟tan çekinin, sakınacaksanız Allah‟tan 
sakının. Niye kendi kendinize Ģer ilahları icat ediyorsunuz zımnen 
demeye gelir aslında geceye yeminler. 

 
Bu sureyi Medeni sayanlar da olmuĢ, yani Medine de nazil 

olduğunu söyleyenler ki onlar 5 – 10 ayetleri arasında ki pasajın sebebi 
nüzül rivayetlerinden yola çıkarak Medine de nazil olduğunu söylemiĢler. 
Bu doğru değil, sebebi nüzül rivayetleri bize surenin zamanını 
göstermez. Çünkü sebebi nüzül rivayetlerinde feenzelallahu fiy keza 
Allah bunu Ģu olay üzerine indirdi diye gelen rivayetlerde aslında o 
sureyle anlatılan olay arasında ki zamansal sıralama ifade edilmiĢ olmaz. 
Sahabenin bir tavrıdır, tarzıdır bu, aslında muhteĢem bir tarzdır.  
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Ne ifade eder peki? Kur‟an ın her an iniyormuĢ gibi inanılan bir 
metin olduğunu ifade eder. Yani Kur‟an o ayet, o pasaj indikten 10 sene 
sonraki olayı bu ayet bunun üzerine nazil oldu diye nakledebilir sahabe. 
Burada zaman nakledilmemektedir bize. Bize bu ayet bu çerçeve de 
anlaĢılmalıdır. Bu olay bu ayeti açıklayan bir olaydır Ģeklinde 
anlaĢılmalıdır.  

 
Biz de sahabenin bu tavrına ve tarzına bakarak Ģöyle diyebilir 

miyiz? Bazen Kur‟an ı açıyoruz, okuduğumuz ayet sanki bize sesleniyor, 
hayret ediyoruz. O andaki ruh halimizi tıpatıp tasvir ediyor. Veya o anda 
içinde bulunduğumuz problemin çözümü o ayette. ġaĢırıyoruz birden 
bire. Aman ya rabbi diyoruz ve Ģöyle diyebiliyoruz; ĠĢte bu ayetin veya bu 
pasajın veya bu surenin sebebi nüzulü benim. Sana nazil olduysa sebebi 
nüzulü sensin, hepimiziz. Kur‟an ın sebebi nüzulü insanlıktır, insanlığın 
farklı durumlarıdır. Biz üstümüze alınırsak, sebebi nüzulü biziz dersek 
Kur‟an da kendisini bize mal eder. Bizi de Kur‟an benimser ve bize 
yeniden nazil olur. Hani iĢi bilen tüm ulemanın dediği gibi; Kur‟an ı sana 
nazil oluyormuĢ gibi oku derler ya, iĢte öyle okumanın bir yolu da ben bu 
ayetin, ben bu surenin, ben bu Kur‟an ın sebebi nüzulüyüm diye 
bakmaktır. Dolayısıyla bu Leyl suresinin 5 – 10. ayetleri arasında 
anlatılan hadisenin sebebi nüzulünden yola çıkarak bu surenin Medine 
de indiğini söylemek hiçte isabetli olmaz. 

 
„Alâ ile Fecr sureleri arasında inmiĢtir, Leyl suresi 21 ayettir ve 

surede anlatılan özellikle insanın malla, insanın servetle sınanmasıdır. 
Yani servet tasavvurumuzu inĢa eder bu sure. Ġnsan servetin kulu değil 
efendisi olmaya çağırılır. Servetinize nasıl baktığınız size öğütlenir. 
Aslında malım dediğiniz Ģeyin sizin malınız mı, yoksa siz onun malı mı 
olduğunuz sorulmaktadır. Malınızın süvarisi misiniz yoksa malınız sizin 
sırtınıza binen süvariniz mi? Mal insan iliĢkisinin, Allah – insan iliĢkisini 
belirlediği vurgulanır bu surede. Yani servete bakıĢ açımızın Allah‟a 
bakıĢ açımızdan bağımsız olmadığı vurgulanır. Eğer serveti bir emanet 
değil de bir mülkiyet, Allah‟tan bağımsız bir ĢeymiĢ gibi algılarsak, Allah 
ile iliĢkimizi kötü yönde etkileyeceğini söyler bu sure ve bu sure daha çok 
Ģey söyler. Bakalım surenin mübarek dudaklarına kulaklarımızı 
dayayalım ne diyor, neler söylüyor. 

 
[Ek bilgi; BĠR RĠVAYET 
Ebu Dahdah isimli zatın Medine‟de bir bahçesi varmıĢ. Hurmalar 

bahçe duvarından dıĢarı sarkar ve bu zât yoldan geçen insanların, 
çocukların bu hurmalardan yemesini engellermiĢ. Çocukların eline 
aldıkları hurmaları zorla ellerinden alır, hattâ ağızlarındakini bile zorla 
çıkarırmıĢ. Bu kadar cimri bir adammıĢ.  



Allah‟ın Resûlü onu yanına çağırarak birkaç kez ikaz etmiĢ. Böyle 
yapmasan iyi olur demiĢ. Bu bahçenin de, senin de sahibin Allah‟tır. 
Allah onu sana kendine, ehline ve çevrendeki Allah kullarına harcayasın, 
yediresin diye verdi. Onu Allah kullarından esir-geme ki mülkün sahibinin 
Allah olduğu inancın açığa çıksın buyurmuĢ. Ama yine de adam: “Ben bu 
bahçeyi çok seviyorum ve ondan birilerinin yemesini istemiyorum” 
diyerek aynı Ģeyi yapmaya devam etmiĢ.  

Yine bir defasında Allah‟ın Resûlü adamı huzuruna çağırır ve ona 
yine nasihat eder ve der ki: Eğer bundan, bu cimrilikten vazgeçer ve onu 
insanlara, çocuklara ikram edersen karĢılığında cennet var der. 
Yapacağı infakın ve ikramın karĢılığında ona cennet vaad eder. Ama 
adam yine anlamaz. Yine kıskanır bahçeyi Allah kullarından.  

Aynı mecliste Rasulullah efendimizin ona verdiği bu müjdeyi iĢiten 
bir sahâbe arkasından ona  yetiĢir ve Ģöyle der: Yahu duymadın mı? 
Allah‟ın Resûlü böyle yaparsan sana cennet var dedi? diye ikaz eder. 
Adam der ki, yahu iyi anladık ama ben bu bahçeyi çok seviyorum. Ona 
olan sevgim onu baĢkalarından kıskanmama sebep oluyor deyince, 
adamın bu iĢten vazgeçmediğini gören o sahâbe Rasulullaha gelir ve 
Ģöyle der:  

Ey Allah‟ın Resûlü demin Ebu Dahdaha o bahçenin karĢılığında 
cennet var dedin değil mi? Evet der Rasulullah. Peki ey Allah‟ın Resûlü 
aynı Ģeyi ben yapsam, yâni o bahçeyi ben satın alıp ona tavsiye ettiğin 
Ģeyi ben yapsam bana da cennet var mı? Allah‟ın Resûlü: Evet sana da 
var deyince hemen Sahâbe gitti onu satın aldı ve meyvesini 
Müslümanlara vakfediverdi. (Besâiru‟l Kur‟an- Ali Küçük)] 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
Rahman, Rahıym olan Allah adına. 
 
 
1-) Velleyli izâ yağĢâ; 
 
Kasem ederim örttüğü vakit geceye, (A.Hulusi) 
 
01 - Kasem olsun bürürken o geceye. (Elmalı) 
 
 
Velleyli izâ yağĢâ çepeçevre kuĢatıp, tamamıyla bürüyüp örten 

gece Ģahit olsun. Bu sure de kasem “vav” ıyla baĢladı 16 sure gibi kendi 
benzeri. Kasem “vav” ıyla baĢlayan 16 surede de Ģöyle bir üslup 
görüyoruz. Yemin “vav” ıyla baĢlayan surelerde kendisiyle yemin 
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edilenler somut, müĢahhas, fiziki Ģeyler. Kendisine yemin edilen, yani 
yeminin cevabı olan ve muksemun aleyh olan unsurlar ise soyup 
metafizik manevi değerler. Dolayısıyla bunu hiç aklımızdan uzak 
tutmuyoruz. Zaten yeminler baĢlı baĢına bir uyarı.  

 
Allah Ģahit oluyor, Allah‟a Ģahit oluyor. Gece Allah‟a Ģahittir, geceye 

de biz Ģahidiz, gece de bize Ģahittir. Paralel ve çapraz Ģahadetler. 
ġahitlik Kur‟an vahyinin en temel kavramlarından biridir. Tüm yeminlerin 
temelinde Ģahitlik vardır. Çünkü insan bu aleme sahip olmak için değil 
Ģahit olmak için gelmiĢtir. Bu sure de zaten ey insan sen bu cihana sahip 
olmak için gelmedin, dikkat et sahip olmak için değil Ģahit olmak için 
geldin. O zaman Ģahit misin, sana Ģahit olanlar var sen kendine Ģahit 
misin bak bakalım dercesine biz Ģahadeti öğretmektedir. Velleyli izâ 
yağĢâ da, Leyl suresinin ilk ayeti de bunu öğretir aslında. Bürüyüp, 
kuĢatıp örten gece Ģahit olsun. 

 
Günahı iĢlemeyi geceye bırakanlar gece de Ģahittir unutmayın. 

Allah‟tan kaçıracağınızı sanıyorsanız kaçıramazsınız, gece Ģahittir ve bir 
gün de gelecek  kendisinde olan biteni bir bir aktaracaktır. 

 
 
2-) Vennehari izâ tecellâ; 
 
Parlayıp açığa çıktığında gündüze, (A.Hulusi) 
 
02 - Ve açıldığı zaman o gündüze. (Elmalı) 
 
 
Vennehari izâ tecellâ ve gecenin kuĢatmasını yarıp ortaya çıkan 

gündüz Ģahit olsun. Ġzâ tecellâ; Tecelli eden gündüz Ģahit olsun. Demek 
ki gündüzün geceyi yarıp çıkması, aslında her gece iki gündüz 
arasındadır sözünü tasdik eden bir ifade. Çünkü gündüz doğuma benzer 
doğum vakti geldiğinde doğacak çocuğu kimse durduramaz. Onun için 
gündüzler esastır, geceler ferdir. Geceyi asıl sanmayın ey mü‟minler, 
gece gibi olan küfrün, nifakın, Ģirkin, cehaletin karanlığını sizi yıldıran bir 
Ģey olarak görmeyin. Yani sizi korkutmasın, siz bir ıĢık olun. Ġmanla, 
irfanla, hikmetle, vahiyle, gayretle, himmetle, hizmetle o geceyi 
aydınlatın. Siz gecenin ayı olun. Tutun ki gece, gecedir ama siz eğer 
vahiy güneĢine dönük olarak yaĢarsanız, vahiy güneĢinden aldığınız 
ıĢıkla geceyi aydınlatır yolunuzu seçersiniz, yolunuzu kaybetmezsiniz. 
Çünkü ay gecenin rehberidir. ġu dünya hayatının gecesinde size Allah 
rehber olarak vahyi göndermiĢtir. O zaman vahyin ıĢığını, Allah‟a ulaĢan 
yolu kaybetmemek için bir rehber olarak Kullanın. 



 
 
3-) Ve ma halekazzekere vel'ünsâ; 
 
Erkeği ve diĢiyi (etken ve edilgeni) yaratana ki, (A.Hulusi) 
 
03 - Ve erkeği diĢiyi yaratana. (Elmalı) 
 
 
Ve ma halekazzekere vel'ünsâ 3. unsur, evet Ve ma 

halekazzekere vel'ünsâ erkek ve diĢinin yaratılıĢı Ģahit olsun.  “ma” ya 
yine elleziy manası da verebiliriz; erkek ve diĢiyi yaratan Ģahit olsun da 
diyebiliriz. Ama burada bağlama en uygun olan mevsule manasıdır erkek 
ve diĢinin yaratılıĢı Ģahit olsun. 

 
[Ek bilgi; Bu ikisinin bir araya gelmesinden de Rahman‟ın arĢı olan 

kalbin varlığı zuhur ediyor. Çünkü bu ikisinin bir araya gelmesinden 
zuhur eden kalbin iki yüzü vardır; ruha bakan yüzüne “Fuad” denir, irfanı, 
hakikâtleri bununla algılar. Bir yüzüne de “Sadr” denir, bununla da sırları 
muhafaza eder. Manalar burada somutlaĢır. Kudreti büyük; kadir, hikmeti 
göz kamaĢtırıcı hakim “erkeği…” yani ruhu “ ve diĢiyi” yani nefsi yarattı, 
iĢte bunlardan da kalp doğdu. (M. Ġbn. Arabi-Te‟vilât)] 

 
 
4-) Ġnne sa'yeküm leĢetta; 
 
Muhakkak ki çalıĢmanız, elbette farklı amaçlara dönüktür. 

(A.Hulusi) 
 
04 - Ki sizin sa'yiniz dağınıktır. (Elmalı) 
 
 
Ġnne sa'yeküm leĢetta iĢte cevabı geldi muksemun aleyh geldi. 

Peki bütün bu yeminlerden maksat ne ya rabbi? Bize neyi söyleyeceksin. 
Bu kadar yemin ettin, dikkatimizi çektin, dikkatimizi topladın, bizi hazır 
hale getirdin, zihnimiz kıyama kalktı, lebbeyk ya rabbi dedi, kalbimiz 
açıldı ve buyur ya rabbi dedi, ne buyuracaksın ya rabbi? ĠĢte Ģunu Ġnne 
sa'yeküm leĢetta ey insanlık (zımnen tabi ki Ey insanlık) sizin çabanız 
nedenleri ve sonuçları açısından farklı farklıdır. O nedenlerin ve 
sonuçlarının da parantez içi  açılım olduğunu söyleyeyim. Aslında Ġnne 
sa'yeküm leĢetta sizin çabanız farklı farklıdır. Fakat fahvel hitab, sözün 
geliminden biz bunu anlıyoruz. Sizin çabanızın gayretinizin ortaya 
koyduğunuz her Ģeyin nedenleri ve sonuçları ayrıdır. Nedenlerine 



bağımlı olarak sonuçları da farklıdır aslında. Nedenlerine, niyetlerine 
bağlı olarak sonuçları da farklıdır. Ġnnemel-a'mâlü bin-niyyât ı adeta 
tefsir eden veya Ġnnemel-a'mâlü bin-niyyât ın tefsiri olduğu bir ayet bu. 

 
Peki bunu nasıl anlayacağız? Farklılık Allah‟ın yasasıdır diye 

anlayabiliriz. Evet, farklılık Allah‟ın yasasıdır. Tıpkı bu ayetten önceki 
ayetler gibi, erkeklik ve diĢilik bir farklılıktır, yasadır. Biri olmadan diğeri 
olmaz. Yine gece ve gündüz velleyl, vennehar iĢte farklılıktır, Allah‟ın 
yasasıdır. Adeta vahyin ilk muhatabı olan Allah resulünün veya vahyin 
tüm muhataplarının, bizlerin içinden bazılarının aklına gelen; Ya rabbi 
insanlığı sen yarattın. Niye insanın kötülük iĢlemesine izin verdin demiĢ 
gibi, ona cevap gibi duruyor.  

 
Farklılık insanlığın yasasıdır. Veya ya rabbi tamam, imanı var ettin 

de küfrü niye var ettin. Sevabı var ettin de günahı niye var ettin, günaha 
niye izin verdin. Tamam ya rabbi, hak ortada fakat batıla niye izin verdin. 
ĠĢte bütün bu suallerin ve buna benzer suallerin cevabı bu. Çünkü bu 
yasadır. Batıl olmadan hakkın, karanlık olmadan aydınlığın, gece 
olmadan gündüzün, kötü olmadan iyinin, günah olmadan sevabın, 
cehennem olmadan cennetin değerini bilemezdiniz, takdir edemezdiniz. 
Kaldı ki insan iradeli bir varlık. Ġradesiyle eğer kazanacaksa mutlaka 
alternatif gerekiyor. Çünkü irade alternatiflerle kullanılan bir Ģeydir. 
Alternatifin olmadığı yerde iradeden söz edilemez. Allah yarattığı iradeye 
saygı duymasında kim duysun.  

 
ĠĢte burada Ġnne sa'yeküm leĢetta bunu veriyor. Yani yaptığınız 

Ģeylerin, gayretlerinizin sebepleri ve sonuçları farklı farklıdır. Farklı 
sebeplerine farklı sonuçlar elde eder manası ki, zaten kendisinden 
sonraki ayetler de bunu te‟yid ediyor. 

 
[Ek bilgi; çalıĢmalarınız, amelleriniz “muhakkak” yani ilahi sistemin 

gereğince türlü türlüdür. Bazılarınız ruh cihetine kapılır, nur tarafı galip 
geldiği için hayra yönelir. Bazılarınız da nefis tarafına meyleder, zulmet 
tarafı ağır bastığı için kötülüğe dalar. (M. Ġbn. Arabi-Te‟vilât)] 

 
 
5-) Feemma men a'ta vetteka; 
 
Kim verir ve korunursa, (A.Hulusi) 
 
05 - Bundan böyle amma her kim vergi verir korunur. (Elmalı) 
 
 



Feemma men a'ta vetteka artık kim verdi vetteka, ve Allah‟a karĢı  
sorumluluğunun Ģuurunda oldu. a‟ta ile i‟te ayrı. Bakınız aĢağıda 18. 
ayette deyü'tiy geliyor. Elleziy yü'tiy malehû yetezekkâ (18) i‟ta ile a‟ta 
farklıdır. Aynı surede ikisi de kullanılmıĢ. Zekatı i‟ta ile ifade buyurmuĢ 
Kur‟an. Hep öyledir ve a‟tuzZekat Zekat a‟ta ile kullanılır. Ġ‟ta vermektir 
gönüllü gönülsüz. Ġ‟ta ise gönülden gelerek vermektir. Eta ile aynı kökten 
gelmesinin sebebi de odur. Eta geldi demektir. Yani gönlünden gelerek 
verdi, içinden gelerek verdi, gönülsüz vermedi manasına gelir.  

 
Burada ki a‟ta gönüllü, gönülsüz Feemma men a'ta verdi. Veyyeka 

ve sorumluluğunun farkına vardı. Yani verdi ve korktu, verdi ve titredi, 
verdi ve ürperdi aslında bu, verdi ve ürperdi. 

 
Niye verip ürpereceğiz diye sorulabilir. Vereceğiz ve ürpereceğiz, 

çünkü Allah‟a verdik, Allah için verdik. Allah‟ın ne ihtiyacı var ki verdik 
diye ürpereceğiz. 2 – vereceğiz ve ürpereceğiz. Acaba Allah için 
verdiğimiz kabul oldu mu. Allah yüzümüze mi çarpacak, yoksa kabul 
edecek mi diye ürpereceğiz. Tıpkı Meryem gibi. 

 
inniy nezertü leKE ma fiy batniy muharreren fetekabbel 

minniy. (A.Ġmran/35) ya rabbi henüz doğmamıĢ olan Ģu karnımdaki 
yavrumu sana adak olarak adadım, nezrettim. Benden kabul et Allah‟ım. 
Adeta zımnen orada bir soru var. Benden kabul eder misin Allah‟ım. 
Niye? Zaten Allah‟ın verdiğini Allah için veriyorsun. Aslında senin olan bir 
Ģey yok ki. Senin olan bir Ģeyi vermiyorsun ki. Eğer gerçekten vermekten 
söz ediyorsan yarat ta ver. Yok öyle bir Ģey. Allah‟ın verdiğini Allah için 
veriyorsun. O zaman dönüp de Ya rabbi ben verdim diye hava atmaya 
ne gerek var ki. Aslında ortada hava atacak bir Ģey değil diyor. Allah‟ın 
verdiğini Allah için verdin. Bir daha verebilir, daha küçüğünü alır daha 
büyüğünü verebilir, hepsini alır hiç vermez. Zaten hiç vermese hepsini 
alsa varlığını alırdı. Yani sadece daraltır. Nefes alamaz olurdu, onun için 
titreyeceğiz, vereceğiz ve titreyeceğiz. Ver ve titre diyor, ver ve ürper. 
Sadece verdim diye hava atma. Unutma Allah‟ın verdiğini verdin. 
Unutma eğer vermek söz konusu ise veren Allah‟tır. 

 
 
6-) Ve saddeka BilHüsna; 
 
El Hüsnâ'yı (en güzelini hakikati olarak) tasdik ederse, (A.Hulusi) 
 
06 - Ve husnâyı tasdîk eylerse. (Elmalı) 
 
 



Ve saddeka BilHüsna ve daha ne yaparsa? Verir, korkar, Allah‟tan 
titrer. Yani Allah‟ın sevgisini kaybetmekten korkudur bu. Ve saddeka 
BilHüsna ve daha güzeline, daha iyisine, en iyisiyle ödüllendirilmek için 
tasdik ederse güzelliği Ve saddeka BilHüsna tasdik ederse. Neyi tasdik 
ederse, en güzele ulaĢan yolu tasdik ederse. En güzeli tasdik ederse 
veya. Bu ikincisi daha uygun oldu, el Hüsna, el esma ül Hüsna, 
hatırlayalım Allah‟ın en güzel nitelikleri, en güzel isimleri. 

 
Esma-ül Hüsna aslında Allah‟ın mükemmel nitelikleridir. Tüm 

mükemmellikler Allah‟a ait olduğu için Kur‟an da 4 yerde el Esma-ül 
Hüsna gelir, 4. ü de tahsis “lam” ıyla gelir.  leHUl' Esmâ'ül Hüsnâ. 
(HaĢr/24) Ve Lillâhil Esmâül Hunsa. („Araf/180) hepsi aynı. “Lâm” yani 
ey insan aklına her ne mükemmellik geliyor, hepsi Allah‟a aittir. Allah 
dıĢında hiçbir varlığa mükemmellik yakıĢtırma, mükemmel değil çünkü. 
Onun için 4 yerde gelen esma-ül Hüsna ifadeleri hepsi de tahsis “lâm” 
ıyla gelir. Allah‟a mahsustur mükemmellik demektir. 

 
ĠĢte burada ben bağlantı kuruyorum naçizane ve Allah‟u alem 

diyorum burada ki en güzeli tasdik etmek, Allah‟ı tasdik etmektir. Allah‟ın 
varlığını birliğini, Allah‟ın varlığın kaynağı olduğunu, Allah‟ın gerçek 
veren olduğunu, Allah‟ın malik-ül mülk olduğunu, Allah‟ın El hayy-ül 
Kayyum olduğunu, Rahman, Rahiym olduğunu, tüm sıfatlarıyla tasdik 
etmektir. ĠĢte onu yaparsa; 

 
 
7-) Fesenüyessiruhu lilyüsra; 
 
Böylece ona en kolayı kolaylaĢtırırız! (A.Hulusi) 
 
07 - Biz onu yüsraya (en kolayına) kolaylayacağız. (Elmalı) 
 
 
Fesenüyessiruhu lilyüsra o zaman biz de ne yaparız? Ona 

kolayını kolaylaĢtırırız. Yüzeysel bir tercüme yapayım önce, kolayını 
kolaylaĢtırırız. Fesenüyessiruhu ona kolaylaĢtırırız. Lilyüsra kolay 
olanı. Ama bu basit bir kolaylık değil yüsra; Bu ismi tafdilin müennesi de 
olabilir, mastar da olabilir. Zaten ikisi birbirini çağrıĢtırır. Yani en kolay. 
En kolay nedir aslında? Cennettir. En kolay ebedi mutluluktur. 
Dolayısıyla cennetin yolunu ona kolaylaĢtırırız. Cennete giden yolu ona 
kolaylaĢtırırız, veya ebedi mutluluğa giden yolu ona kolaylaĢtırırız. Yani 
oradan kolayca geçer girer, zorlanmaz.  

 



Mesela Ġbadet yapacak; zorlanmaz, kolaydır, verecek Allah için; eli 
ile cebi arasında mesafeler yoktur, veya cebinde akrep yoktur. Çok kolay 
gider eli cebine. Mesela sabah namazına kalkacak; inlemez su değip 
kalkar, kolay kılınmıĢtır. Çünkü haz alır. Allah‟ı razı edecek her bir Ģey, 
mesela paylaĢmaktan asla yüksünmez. Varlığını paylaĢır, paylaĢmaktan 
zevk alır hatta. Mesela güzelliği yaymaktan, aktif iyi olmaktan zevk alır. 
Kendisi için yaĢamaz, güzelliği paylaĢtığı zaman güzellikten zevk alır. 
Allah içine öyle bir Ģey vermiĢtir. Ama o da hak etmiĢtir. 

 
Dolayısıyla Fesenüyessiruhu lilyüsra cennete giden yolu ona 

kolaylaĢtırırız. Bakarsınız bir tanesi oyun ve eğlenceye deyince 3 saat, 5 
saat, 10 saat, hatta geceler boyu, hatta sabahlara kadar 5 para etmez 
Ģeyler uğruna haydi deyince koĢar gelir. Ama haydi Allah rızası için Ģunu 
yapalım deseniz yerinden kıpratamazsınız. Çünkü kolayı, 
kolaylaĢtırılmamıĢtır. Ama kolayı, kolay kılınmıĢ olana sevabın ucunu 
gösterdiğinizde, Allah rızası ihtimalinin milyonda birini gösterdiğinizde 
koĢar gelir, hiç arkasına bakmaz, ne bedel ödediğine bakmaz, yeter ki 
Allah razı olsun, yeter ki ucunda cennet olsun, yeter ki rızai ilahi olsun, 
güzellik paylaĢılsın, iyilik olsun.  

 
ĠĢte kolayın kolaylaĢtırılması bu. Onun için hani yaĢadığım hatıra 

içerisinde ara ara anlattığım o dispanser bahçıvanı Ahmet amcanın 
kulaklarımdan hiç gitmeyen 10 yıllar önceki sesi geldi aklıma. Hem 
ağlıyordu yaz günlerine gelen ramazanı tutmayan. Ahmed efendi ben 
sabah yedim geldim, öğleyi zor ediyorum bak, Ģimdi de bir kuĢluk 
yiyorum. Siz akĢama kadar aç duruyorsunuz ha diye dalga geçen 
müdürüne dönüp göz yaĢları içinde; Müdür bey, müdür bey, orucu mide 
tutmaz müdür bey, orucu iman tutar iman. DeyiĢini hiç unutmuyorum. 
Evet, Ġman tutar, iman verir, iman görür göz değil. Ġman duyar kulak 
değil. Tabii ki iman beden ülkenizin baĢkenti olan yürekte hakimse 
galipse. Yok mahkumsa ve yürekte imana zindan ise imanın eli ayağı, 
gözü kulağı nerden haberdar olsun. Mahkumdur, mahkumun eli tutar mı? 
Onun için imanın hakim olup olmadığıyla alakalı bu beden de, bu 
bedenin baĢkenti olan kalpte. Fesenüyessiruhu lilyüsra budur iĢte. 

 
[Ek bilgi; Yani, kim terki, tecridi tercih ederse, kendisini Hak‟tan 

alıkoyan Ģeyleri reddederse, bunları kolaylıkla bırakırsa, nefsin 
heyetlerinden sakınırsa, nefsi arındırırsa, reddettiği Ģeylere 
meyletmekten, iltifat etmekten alıkoyarsa, “…tasdik ederse…” fazileti, 
“En güzeli (el-husna‟yı)..” ilmi, imana dayalı olarak kemal derecesini 
“tasdik ederse…”… Ve “Biz de onu en kolaya hazırlarız.” Onu hazır hale 
getiririz, en kolay yolu izlemesini sağlarız. Böylece, maddi bağları 



kopardığı, güçlü bir yakine sahip olduğu için Allah‟ta süluk etmesini 
mümkün kılarız. (M. Ġbn. Arabi-Te‟vilât)] 

 
 
8-) Ve emma men bahıle vestağnâ; 
 
Ama kim de cimrilik eder ve müstağni olursa (arınmaya, korunmaya 

ihtiyaç duymazsa); (A.Hulusi) 
 
08 - Ve amma her kim bahıllık eder ve istiğna gösterir. (Elmalı) 
 
 
Ve emma men bahıle vestağnâ kimde cimrilik yapar ve Allah‟a 

muhtaç değilim havalarına girerse, Allah‟a ihtiyacı yokmuĢ gibi 
davranırsa; 

 
 
9-) Ve kezzebe BilHüsna; 
 
El Hüsnâ'yı (en güzelini hakikati olarak) yalanlarsa; (A.Hulusi) 
 
09 - Ve husnâyı tekzip eylerse. (Elmalı) 
 
 
Ve kezzebe BilHüsna ve en güzeli yalanlarsa. Evet, en güzeli 

yalanlamak, yani yine El esma-ül Hüsna yı, Allah‟ın tüm 
mükemmelliklerin sahibi olduğunu, Allah‟ın en cömert en zengin, Allah‟ın 
veren, Allah‟ın kimseyi aç açık bırakmayan olduğunu yalanlarsa. En 
güzeli yalanlamak bu. Allah‟ın mükemmel sıfatlarından birini sanki 
inanmazmıĢ gibi yaparsa; 

 
 
10-) Fesenüyessiruhu lil'usra; 
 
Ona en zoru (hakikatten ve Sünnetullâh'tan perdeli yaĢamayı) 

kolaylaĢtırırız! (A.Hulusi) 
 
10 - Onu da usraya (en zoruna) kolaylayacağız. (Elmalı) 
 
 
Fesenüyessiruhu lil‟usra o zaman da ne yaparız biz; Felâketin 

dibini boylayan yolu ona kolaylaĢtırırız. 
 



Hani yüsra en güzeldi değil mi, aslında cennetin zirvesi. Bu da 
cehennemin dibi, felâketin dibine giden yol. Çünkü en anlamını verir, en. 
Usra ve yüsra kalıp olarak, ismi tafdil kalıplarıdır. Dolayısıyla en dibini 
boylayan yolu ona kolaylaĢtırırız. Yani günahı o kadar kolay iĢler ki, 
kendisini cehenneme götürecek Ģeyleri yap deyince o kadar kolay gelir 
ki. Bir sevap söylesen asla yanaĢmaz da bir günahı yapalım diye teklif 
etsen koĢar gelir. Çünkü cehennemi kolaylaĢtırılmıĢtır, cehennemi kolay 
kılınmıĢtır, en kötüye giden yol açılmıĢtır. 

 
 
11-) Ve ma yuğniy 'anhu maluhû izâ teredda; 
 
(Cehenneme) yuvarlandığında, malı (zenginliği) ona hiçbir fayda 

sağlamaz. (A.Hulusi) 
 
11 - Ve yuvarlandığı zaman onu malı kurtaramayacak. (Elmalı) 
 
 
Ve ma yuğniy 'anhu maluhû izâ teredda Evet, aslında bu 

ayetlerin, yani 5 ile 10. ayetlerin, bu pasajın sebebi nüzülü olarak 
gösterilen sahabenin iĢte bu ayetlerin açıkladığı en güzel olaylardan biri 
Ģudur dedikleri bir olay yaĢanmıĢtır Medine de. Bu ayetler Mekke de 
inmiĢtir ama, sahabeden bazıları Medine de yaĢanan bu olaya bu 
ayetleri çok güzel yakıĢtırmıĢtır.  

 
O olay Ģu; O olayın kahramanı Sabit bin Dahdah El Belevi isimli bir 

Ģahıs. Olayın çıktığı nokta Ģöyle; Medineli, varlıklı bir kiĢinin duvarının 
hemen kenarında bahçesinin ucunda olan çok verimli ve bitek bir hurma 
ağacı vardır. Hurma ağacının dalları yola ve komĢunun bahçesine 
ağmaktadır. Yola ve bahçeye ağan dallardan yere düĢenleri de yoldan 
geçenler ve komĢunun yetimleri toplamaktadır. Bu adam da çok pintidir, 
cimridir. Her seferinde onları kimse almasın diye kendince tedbirler 
almaktadır. 

 
Yine bir gün yere düĢen meyveleri komĢunun yetimleri toplayıp 

yerken bahçe duvarından atlayıp komĢunun yetimlerini tokatlamaya 
baĢlar, ellerindeki hurmaları alır, hatta yetimin birinin ağzına parmağını 
sokar ağzına aldığı hurmayı da alır.  

 
Yetimlerin velisi çok üzülür çok incinir ve durumu Allah resulüne 

Ģikayet etmek için gelir.; Ya ResulAllah böyle, böyle böyle oldu. 
KomĢumuzun bir hurma ağacı var bizim yok. Dalları dıĢarı sarkıyor, 
sarkan dallardan dökülüyor dökülenleri de benim yetimlerim yemiĢ, o da 



böyle böyle yapmıĢ. Allah Resulüne de dokunur bu hadise, çünkü 
yetimin velisi Allah‟tır, tabii ki ResulAllah‟tır. 

 
Çağırır bahçe sahibini derki ey falan böyle böyle böyle olmuĢ. Evet 

ya ResulAllah. Peki sana bir teklifim var der. O ağacı vakfetsen ben de 
Allah‟tan sana cennette bir bahçe vermesi için dua etsem ne dersin?  

 
Devlet kuĢu insanın baĢına her zaman konmaz. Alemlere rahmet 

olan, ben de rabbime senin için bir cennet bahçesi vermesi için dua 
etsem diyor bir ağaca karĢılık. Fırsat binde bir düĢer insanın önüne. Tıpkı 
Taif‟in kaçırdığı  Medine fırsatı gibi. Adam maldır, mal sahibi değildir 
maalesef. Malının süvarisi olamamıĢtır, malının atı olmuĢtur, veremez. 
Ama der ya ResulAllah ben onu çok seviyorum. Resulallah ısrar etmez 
fakat incindiği bellidir. 

 
Bu haber Medine de dalga dalga yayılır. Evden eve, sokaktan 

sokağa ve haberin ulaĢtığı kimselerden biri de Sabit Bin Dahdah El 
Belevi isimli ensardan bir zattır. Haberi alır almaz yemez içmez o 
ResulAllah‟ın vakfet çağrısını reddeden adama gider ve der ki bana o 
hurmanı sat, o ağacını sat. Bir ağaç vereyim sana bahçemden istediğin 
ağacı. Bak onun iki katı meyve veren, benim Medine nin en iyi 
hurmalıklarından birinde ki Ģu ağacımı sana vereyim.  

 
Adam I‟ ıh der. Zorlu pazarlık öyle bir noktaya gelir ki adam bir 

ağaca karĢılık Sabit Bin Dahdah El Belevinin 40 ağaçlık, Medine‟nin en 
güzel bahçelerinden biri olan bahçesini alır. Sabit gözünü kırpmadan 
pazarlık sonunda bahçesini bir ağaca karĢılık satın alır, satar verir yani. 
Bir ağaç alır koca bir bahçeyi verir. Rasyonel mantık bu satıĢta Sabit Bin 
Dahdah El Belevi nin zarar ettiğini, ötekinin de kâr ettiğini söylüyor değil 
mi. Ġman mantığı ne diyor bir bakalım; 

 
Sabit göz yaĢları içerisinde alıĢ veriĢi tamamladıktan sonra Allah 

Resulüne kavuĢur. Mescitte onu yakalar ve der ki; Ya ResulAllah 
duydum ki falana böyle böyle böyle demiĢsin. Bir rivayette ben sana o 
ağacı satmaya geldim ya ResulAllah satmaya geldim alır mısın. Buyur 
der Allah Resulü. Ya ResulAllah eğer aynı duayı benim içinde yaparsan, 
bir baĢka rivayette Ya ResulAllah ben bir bahçeme karĢılık cennetten 
bahçe duası etmeni istemiyorum, bir ağaç gölgesi için dua et yeter. Bu 
dua karĢılığında o ağacı alır mısın ya ResulAllah. Bir bahçe karĢılığında 
aldığım ağacı.  

 
ResulAllah‟ın alnından güneĢ doğmuĢtur. Orada ki hazirun 

gözlerinde sevinç yaĢlarıyla Sabit Bin Dahdah El Belevi yi tebrik ederler. 



Ama asıl tebriği sanırım melekler eder, Allah eder ve iĢte bu ayetler bu 
zat için yorumlanır. Dolayısıyla mal sahibi olmak nedir, malın sahibi 
olmak nedir, veya malın insanın sahibi olması nedir biz bu örnekten bunu 
anlıyoruz.  

 
Ve ma yuğniy 'anhu maluhû izâ teredda cehenneme 

yuvarlanacağı zaman o adam, malı onu kurtarmaz ki, malı onu nasıl 
kurtaracak. Cehenneme baĢ aĢağı gümbür gümbür yuvarlanacağı 
zaman malı ona ne fayda verecek ki. 

 
 
12-) Ġnne 'aleyna lelhüda; 
 
Muhakkak ki hakikate erdirmek bize aittir. (A.Hulusi) 
 
12 - Her halde doğruyu göstermek bize. (Elmalı) 
 
 
Ġnne 'aleyna lelhüda elbet bize düĢen doğru yolu göstermektir. 

Yani bu tipleri niye yarattın ya rabbi diye kimse çıkıp ta Allah‟a hesap 
sormaya kalkmasın, bize düĢen doğru yolu göstermektir, insan kendisi 
seçecek, kendisi verecek ki karĢılığında cenneti alsın iradenin imtihanı 
olsun. 

 
 
13-) Ve inne leNA lel'ahırete vel'ûla; 
 
Muhakkak ki bizimdir gelecek sonsuz yaĢam da Ģu anki de! 

(A.Hulusi) 
 
13 - Ve her halde sonu da bizim önü de (Âhiret de Dünyada). 

(Elmalı) 
 
 
Ve inne leNA lel'ahırete vel'ûla ve hiç unutmayın ki ahirette bize 

aittir, dünya da bize aittir. Öte de bize aittir burada bize aittir, uzakta bize 
aittir yakında bize aittir.  

 
Niye dünya önce gelmesi lazımdı. Ve inne leNa lel‟ahirete gelmiĢ 

lel „ula Vel‟ahire gelmesi lazımdı? Hayır bize önceliğin ne olduğunu 
göstermek istediği için ahiret önce gelmiĢ. Yani sizin katınızda dünya 
öncelikli ama Allah‟ın katında ahiret önceliklidir manasına gelir. 

 



 
14-) Feenzertüküm naren telezza; 
 
Sizi, çok alevlenen ateĢe karĢı uyardım. (A.Hulusi) 
 
14 - Ben size bir ateĢ haber verdim ki köpürdükçe köpürür. (Elmalı) 
 
 
Feenzertüküm naren telezza sizi ben çılgınca kıĢkırtılmıĢ bir 

ateĢe karĢı uyarıyorum. Allah uyarıyor, çılgınca kıĢkırtılmıĢ bir ateĢe 
karĢı uyarıyor. Malınız cehenneminiz olmasın, malınız cennetiniz olsun. 
Yani kendi malınızla cehenneminizi satın almayın, cenneti alın. 
Cehennemi ne kadar ucuz alırsanız alın pahalıdır, cenneti ne kadar 
pahalı alırsanız alın ucuzdur. 

 
 
15-) Lâ yaslâha illel'eĢka; 
 
Ona sadece en Ģakî maruz kalır. (A.Hulusi) 
 
15 - Ona ancak en Ģakî olan yaslanır. (Elmalı) 
 
 
Lâ yaslâha illel'eĢka oraya Ģâkilerden baĢkası yaslanmaz. Yani 

yoldan çıkmıĢlardan baĢkası asla cehenneme yaslanmaz. Essalvü; 
yaslamak, cehenneme tuturuk olmak tabir caizse, burada ifade buyrulan 
hakikat bu. Allah cehennemi onunla yakacak manasına, cehennemin 
ateĢi olacak manasına. Allah‟tan kopmayan; el‟eĢka; Allah‟tan 
kopmayan, yani benliğinden kopmayan kimseye Allah oraya yaslamaz. 

 
 
16-) Elleziy kezzebe ve tevellâ; 
 
O ki, yalanlamıĢ ve (hakikatinden) yüz çevirmiĢti! (A.Hulusi) 
 
16 - O, ki tekzip etmiĢ ve tersine gitmiĢtir. (Elmalı) 
 
 
Elleziy kezzebe ve tevellâ nedir cehenneme yaslayacaklarının 

nitelikleri? Yalanlar ve sırt döner. Hakikati yalanlar ve Allah‟a sırtını 
döner, hakikati yalanladığı için Allah‟a sırtını döner, Allah‟a sırtını 
döndüğü içinde hakikati yalanlar. Çünkü bu ikisinden herhangi birinin 
öncelikli olup olmadığını bilmiyoruz “vav” mutlak cem için gelmiĢtir, biri 



diğerine, diğeri birine sebep olabilir. Hangisinin sebep hangisinin sonuç 
olması önemli değildir. Tabir caizse tavuk yumurta meseline benzer. 
Sırtını döndüğü için hakikati yalanlamıĢtır. Eğer “vav” vav-ı hâliye olarak 
alırsak sırtını döndüğü halde hakikati yalanlar.  

 
Evet, dönme durumunda dönmesi halinde hakikati yalanlar. 
 
 
17-) Ve seyücennebühel'etka; 
 
En çok korunan ise ondan uzaklaĢtırılacaktır. (A.Hulusi) 
 
17 - O en muttakî olan ise ondan uzaklaĢtıkça uzaklaĢtırılacaktır. 

(Elmalı) 
 
 
Ve seyücennebühel'etka sorumluluk bilinci ile davrananlar, 

muttaki davrananlar oradan uzak tutulurlar, uzak tutulacaklar Ve 
seyücennebühe Evet, cehennemden uzak tutulacaklar, yeter ki takvalı 
davransın, Allah‟a karĢı sorumluluğunun bilincinde olsun. Onun için Allah 
bir biçimde koruyacak onu, kollayacak. AteĢin yanına yaklaĢmasına izin 
vermeyecek, öyle bir yürek verecek ki yüreği ona haber verecek. Yüreği 
yaklaĢan Ģeytanın ayak seslerini haber verecek. Günahın kokusunu 
yüreğinin burnuyla alacak, burnu o kokuyu alınca yaklaĢmayacak. 

 
 
18-) Elleziy yü'tiy malehû yetezekkâ; 
 
O ki, arınmak için zenginliğini baĢkalarına harcar (yığmaz)... 

(A.Hulusi) 
 
18 - O, ki malını verir, tezekkî eder. (Elmalı) 
 
 
Elleziy yü'tiy malehû yetezekkâ o ki malını gönülden verir ve 

arınıp geliĢir. Yani cehennemin kendisinden uzak tutulacağı bu insanın 
vasfı, niteliği ne olacak? Malını gönülden veren insan bunlar. yü‟tiy yu‟tıy 
değil. Bakınız yukarıda a‟ta gelmiĢti 5. ayette. Burada ise i‟ta geldi 
gönülden vermek, e‟ta da oradan gelir, gönüllü olarak verir ve yetezekkâ 
onunla beraber artar, tezekki eder artar ve saflaĢır. Önce artmak 
manasına sonra arınmak manasına gelir. Artan arınır arınan da artar, 
yani kirlerinden arınır güzellikleri artar. Tıpkı budanma gibi demiĢti ya.  

 



Budanmak nedir? Çubuğu budarsanız çubuk azalır arınır yani. Ama 
aynı zamanda meyve artar tıpkı bunun gibi. 

 
 
19-) Ve ma liehadin 'ındehu min nı'metin tücza; 
 
Bunu ne karĢılık bekleyerek yapar (ne de kendisine yapılanların 

karĢılığı olarak)! (A.Hulusi) 
 
19 - Ve onda hiç kimsenin mükâfat edilecek bir nimeti yoktur. 

(Elmalı) 
 
 
Ve ma liehadin 'ındehu min nı'metin tücza herhangi birinden 

gördüğü bir hayra karĢılık değildir bu yaptığı, yani birinden bir Ģey 
görmüĢte ona bir karĢılık veriyor değildir. KarĢılıklılık ilkesi üzere değildir, 
yani menfaati varda onun için veriyor değildir. Ya nedir? 

 
 
20-) Ġllebtiğâe vechi Rabbihil e'lâ; 
 
Yalnızca Âlâ olan Rabbinin vechini arzuladığı için! (A.Hulusi) 
 
20 - Ancak rabbi a'lâ sının rızasını aramak için verir. (Elmalı) 
 
 
Ġllebtiğâe vechi Rabbihil e'lâ sadece yüce rabbinin rızasını 

kazanma iĢtiyakıyla verir, bunun içindir yani. Rabbinin rızasını kazanmak 
için verir, baĢka bir Ģey için değil. Rabbim razı olsun gerisi önemli değil 
der. Onun için verirken karĢısındakinden ne teĢekkür bekler, ne tebrik 
bekler, ne takdir bekler, hiçbir Ģey beklemez, sadece rabbini rızasını 
bekler. Ne diyordu? Evet, Kur‟an da rabbimin rızasından baĢka hiçbir Ģey 
beklemiyorum diyordu ya. Onun için burada da o;  

 
Ġnnema nut'ımuküm livechillâhi lâ nuriydu minküm cezaen ve 

lâ Ģükûra. (Ġnsan/9) iĢte bu ayet Ġnnema nut'ımuküm biz sizi sadece 
Allah rızası için doyurduk livechillah, Allah rızası için doyurduk lâ 
nuriydu minküm cezaen ve lâ Ģükûra. Sizden ne bir teĢekkür 
bekliyoruz ne de bir ödül bekliyoruz derler. ĠĢte böyle derler. 

 
 
21-) Ve lesevfe yerda; 
 



Elbette rızaya erecektir! (A.Hulusi) 
 
21 - Ve elbette o rızaya erecektir. (Elmalı) 
 
 
Ve lesevfe yerda peki böyle diyerek veren insanlar için ne var? 

Rıza var, rıza. Bir gün gelecek onlar razı olacaklar, yani bulduklarından 
razı olacaklar. Allah‟ın rızasından razı olacaklar, Allah‟ın rızasından daha 
büyük bir servet olmadığını görüp razı olacaklar. Allah razı edecek. Allah 
kendisini razı edenleri razı eder. 

 
Rabbin kendini razı edenlerden ve kendinden razı olanlardan kılsın. 
 
 
Ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbil alemiyn 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. DUHA SURESĠ (01-11) (193-A) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Elhamdülillâhi Rabbil Âlemîn, Vessalâtü vesselâmü „alâ 

Resulina Muhammedin ve „ala „alihi, ve eshabihi ve etba‟ıhi 
ecmaiyn. Rabbeneftah bil hayr, vahtim bil hayr, Rabbi yessir ve lâ 
tüassir, Rabbi temmim bil hayr. 

 
RabbiĢrah liy sadriy;  
 
Ve yessirliy emriy;  
 
Vahlül ukdeten min lisaniy; 
 
Yefkahu kavliy; (Tâhâ 25-26-27-28) 
 
Rabbi edhılniy müdhale sıdkın ve ahricniy muhrace sıdkın 

vec'al liy min ledünke sultanen nasıyra. (Ġsra/80) Amin, amin, amin..! 
 
Değerli Kur‟an dostları bugün dersimize Duha suresiyle 

baĢlayacağız inĢaAllah. YavaĢ yavaĢ sonlara doğru yaklaĢıyoruz. 10 yıl 
süren Kur‟an ın görüntülü ve sesli tefsiri projesinde ĠnĢaAllah hitamuhu 
misk olur, sonu misk olur projenin sonuna doğru geliyoruz. Artık kısa 
sureler geldi ve onların tefsirini yapıyoruz Belki bu Ģu açıdan çok önemli 
namazlarda okunan sureler genellikle geniĢ kitleler, namaz kılan kitleler 
tarafından okunan sureler kısa sureler olduğu için mevzuu daha bir önem 
kazanıyor, zira okumaktan maksat anlamaktır. KiĢiye oku dendikten 
sonra ayrıca bir de anla denilmez. Çünkü oku demek anla demektir. 
Dolayısıyla namazda okuduğumuz surelerin manaları bir alt yazı gibi 
zihnimizden geçmeli ki ağzımızdan çıkanı kulağımız duysun, 
dudaklarımızın telaffuz ettiğini zihnimiz kavrasın, tertil üzere Kur‟an 
okumuĢ olalım Kur‟an ın emri gereği. ĠĢte bu açıdan önemli tefsir, bu 
açıdan önemli Kur‟an ı anlamak. 

 
Bugün iĢleyeceğimiz duha suresi elimizdeki mushafta 93. sırada 

yer alıyor yani sonlarda. Fakat takdir edersiniz ki Kur‟an ın iniĢ sürecinde 
bu sure ilk baĢlarda yer alan bir sure. 
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Sure adını ilk ayetinden alıyor sabahın parlak aydınlığı manasına 
geliyor. Zaten oradan mülhem olarak kuĢluk manasına geliyor. KuĢluk 
manası tali bir mana, asli bir mana değil. KuĢluk vaktinin günün en 
aydınlık sürecinin baĢlangıcı olduğu için kuĢluğa duha denilmiĢ. Buhari 
ve Tirmizi bu sureyi ilk ayetinin tamamıyla anmıĢ. yani VedDuha Ģeklinde 
anmıĢlar. 

 
Suremizin ilk yılda inen sureler arasında olduğunu biliyoruz. Buna 

dair surenin içinde bir alamette var. Mâ vedde'ake Rabbüke ve mâ kalâ 
(3) rabbin seni ne terk etti ne de sana darıldı ayeti kerimesi. Fetreti vahiy 
diye bilinen dönemin hemen arkasından nazil olduğu kanaatimiz 
yaygındır. Bu kanaate bizi ulaĢtıran Ģey de bu ayettir. Fetret-i vahiy; 
vahiy kesintisi zannedilen normal bir ara vermenin adı. Aslında buna tam 
bir fetret demek de doğru değil. Çünkü henüz vahyin baĢında iken vahyin 
geliĢ sıklığını henüz ne ResulAllah ne de etrafı bilmiyorlardı. Onun içinde 
vahyin geliĢ sıklığına dair bir bilgi oturmayınca vahyin doğal olarak ara 
verdiği bir zaman parçasını fetret olarak anlamıĢlar. 

 
Fetreti 3 gün, 12 gün, 7 gün, 15 gün, 25 gün, 40 gün ya da 6 ay, 

hatta 3 yıl olarak anlayanlar da var. Bir kez 3 gün, 7 gün, 12 güne bile 
getirmeye değmeyen bir kesinti. Çünkü zaten vahyin geliĢ sıklığında 3 
gün, 5 gün, 7 gün, 10 gün, 15 gün hatta çok doğal ara vermeler. Elimizde 
ki vahyin 23 yılda nazil olduğunu hatırlarsak ve mushafta bulunan sure 
ve ayetleri 23 yıla yayarsak zaten doğal olarak böyle bir tempo, böyle bir 
geliĢ sıklığına ulaĢırız. 3 yılı da baĢlangıçta hemen devre dıĢı 
bırakmalıyız, çünkü 3 yıllık bir kesinti öyle basit bir kesinti değil. Bu o 
zaman ihtilaflı bir mesele olmaz kesin olurdu. Bu kadar rakam da telaffuz 
edilmezdi. Üstelik 3 günle 3 yıl arasında, bir hafta ile 3 yıl arasında, 15 
günle 3 yıl arasında hiçte kapanmayacak bir uçurum var. Yani te‟lif 
edilemeyecek kadar. Belki 15 gün, 25 gün veya 40 günü doğal sayabiliriz 
fetret-i vahiy adı verilen bu tabii kesinti için. 

 
Bu kesintide de bir hikmet vardı, Allah resulü vahyin geliĢiyle sırtına 

dağlardan ağır bir yük yüklenmiĢti. Lev enzelnâ hâzelKur'âne 'alâ 
cebelin leraeytehu hâĢi'an mutesaddi'an min haĢyetillâh. (HaĢr/21) 
ayeti kerimesinde ifade ettiği gibi. Eğer biz bu Kur‟an ı, biz bu vahyi bir 
dağa indirmiĢ olsaydık, dağın vahyin ağırlığı altında, vahyin yüklediği 
sorumluluğun ağırlığından paramparça toz duman olduğunu, yerinde 
yeller estiğini görürdün ayetini hatırlarsak, vahyin indiği omuzlara, indiği 
yüreğin sahibine ne ağır bir yük getirdiğini de anlarız. 

 
Fakat iĢin bir tarafı bu, bir baĢka tarafı daha var o da vahyin aynı 

zamanda ne büyük bir rahmet, ne büyük bir bereket, ne büyük bir Ģeref, 



ne büyük bir onur olduğu gerçeği. Çünkü vahiy indiğine sadece 
sorumluluk yüklemiyor, aynı zamanda onu dillere destan ediyor, 
gönüllere sokuyor, gönüllerin efendisi haline getiriyor. Dahası alemlere 
rahmet ediyor.  

 
Onun için Allah resulüne beklide bununla verilmek istenen mesaj 

Ģuydu; Vahyin iniĢini ağır buluyorsan kısa bir keselim, küçük bir ara 
verelim de gör bakalım vahiysizlik neymiĢ. Vahiysizlik daha da ağırdır. 
Onun için bunda da bir hikmet olduğunu düĢünüyoruz ve iĢte bu sure, 
duha suresi böyle doğal bir kesintinin aslında fetret denilemeyecek, 
vahyin iniĢ sıklığı içerisinde doğal sayılması gereken bir kesintinin 
arkasından iniyor ve Allah resulünün acaba rabbim benimle 
konuĢmayacak mı, bir daha yüreğime Kur‟an inmeyecek mi diye içinden 
geçen acabaya cevap veriyordu. Mâ vedde'ake Rabbüke ve mâ kalâ 
rabbin seni ne terk etti, ne de sana darıldı ayeti kerimesiyle. 

 
Sure Hz. peygamberin kiĢisel tarihini iĢleyen bir sure. Belki Kur‟an 

ın içerisinde Allah resulünün kiĢisel hayatına vahiy öncesi hayatına dair 
kısa vurgulu ama aynı zamanda derin ve özet halinde en bir arada 
bulduğumuz bilgiler bu surede yer alıyor. Sure bir motivasyon suresi 
aslında. Ġçeriği ile ilk muhatabı olan Allah resulünü motive ediyor, onu 
teselli ediyor, onu güçlendiriyor. Sanki ona bir takviye, inzal olmuĢ bir 
takviye iĢlevli görüyor bu sure. Bu sureyle birlikte inĢirak veya doğru 
ismiyle Ģehr suresini, yine bu ikisiyle birlikte Kevser suresini de 
motivasyon suresi olarak adlandırabiliriz. 

 
Motivasyon deyip geçmeyelim, motivasyon sadece içinde 

yaĢadığımız çağın altın kelimesi değil, demek ki tüm çağların altın 
kelimesi, altın kavramı. ġöyle kısaca isterseniz bu sureye kadar inmiĢ 
olan Kur‟an pasajlarının, surelerinin kısaca bir muhtevasına göz atalım. 

 
Fatiha gerçek bir önsöz, dolayısıyla onu bir önsöz olarak, Kur‟an 

vahyinin gerçek bir önsözü olarak bir tarafa bırakırsak ilk inen „alak 5 ya 
da 8 ayeti, bilginin inĢasıydı, bilgiyi inĢa ediyordu. Ġnsanoğlunun en temel 
problemi olan bilgiyi elde etmek, bilgiyi üretmek ve bilgiyi iletmekle ilgili 
problemin inĢasına dayanıyordu. Zaten insanoğlunun en temel iki sorusu 
bilgi ve varlık sorusudur. Daha doğrusu varlık ve bilgi sorusudur. Neden 
varım, niçin varım, ben kimim, nereden geliyorum, nereye gidiyorum. Var 
oluĢumun amacı nedir, sebebi nedir. ĠĢte varlık ve bilgi sorusu sadece 
felsefenin değil insanın en temel sorusu ve dahi sorunudur. Zaten ilk inen 
vahiylerde bu iki temel problemi ele alıyor ve çözüm yolunu gösteriyordu. 

 



Ġkinci inen pasaj ise Müzzemmil suresinin ilk ayetleriydi ilk 11 ayeti. 
O da duygu ve düĢüncenin inĢasını içeriyordu. Ġlk inen ayetler varlık ve 
bilgi sorularının inĢasını, cevabını. Ġkinci inen pasaj Müzzemmil suresinin 
ilk 11 ayeti duygu ve ahlakın inĢasını içeriyordu. 

 
3 inen pasaj Müddessir suresinin ilk 7 ayeti idi ve o da misyon ve 

vizyonun inĢasıydı. Varlık ve bilginin, duygu ve ahlakın, misyon ve 
vizyonun inĢası. ĠĢte ondan sonra bize göre duha suresi geliyor. Yani 
tüm çalıĢmalarımız ve araĢtırmalarımız sonucunda ikna olduğumuz Ģey 
Kur‟an dan inen fatiha, „Alak, Müzzemmil, Müddessir in arkasından 5. 
sure Duha suresidir. Duha ise teĢvik ve motivasyon suresiydi. Ondan 
sonra kardeĢi ikizi olan ĠnĢirah (ġerh) suresi azim ve kararlılık inĢa eden 
bir sure idi. ĠĢte ilk inen vahiylerin konusu böyle. ġimdi bu girizgâhtan 
sonra suremizin tefsirine geçebiliriz. 

 
[Ek bilgi-2; Hakim Zeyd bin Erkam‟dan Ģunu rivâyet eder: Tebbet 

sûresi geldikten sonra Allah‟ın Resûlü bunu ilân edip insanlara yaydı, 
duyurdu.  

Sûrede lânetle hicvedilen Ebu Leheb‟in karısı Ümmü Cemil bu 
duruma çok içerledi ve Rasulullah efendimizin huzuruna gelerek: Beni ve 
kocamı niçin Hicvettin ey Muhammed? Beni boynumdaki bir iple nerede 
gördün ki onunla hicvettin? dedi. Allah‟ın Resûlü de: Vallahi seni ben 
hicvetmedim! Seni Rabbim hicvetti buyurdu.  

Bundan sonra bu kadın onu kontrole baĢladı. Rasulullah efendimizi 
takip etmeye baĢladı. Zira Ebu Leheb‟in karısı Ümmü Cemil Rasûlullah‟ın 
kapı dibi komĢusuydu. Leheb sûresinde de ifade ettiğimiz gibi bu çirkef 
kadın Rasulullah efendimizin evinin önüne, geçeceği yollara dikenler 
atar, yemeğinin içine toprak döker, onu rahatsız ederdi.  

Rasulullah efendimize bir süre vahiy gelmeyince Ümmü Cemil: Ne 
o ey Muhammed! Umarım ki Ģeytanın seni terk etti. Sahibini 
görmüyorum! Her halde sana veda etmiĢ, darılmıĢ! dedi. Veya öteki 
müĢrikler de Muhammed‟in Rabbi onu terk edip darılmıĢ, onunla 
diyalogunu kesmiĢ gibi sözler ettiler de Allah‟ın Resûlü buna çok üzüldü. 
(Besâiru-l Kur‟an – Ali Küçük)] 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
Rahman, Rahiym olan Allah adına. Özünde merhametli, iĢinde 

merhametli Allah‟ın adıyla. 
 
 
1-) VedDuha; 
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Kasem ederim duhaya (GüneĢ'in dünyayı aydınlatmaya baĢladığı 

saatlere), (A.Hulusi) 
 
01 - O duhâya. (Elmalı) 
 
 
VedDuha kuĢluğa yemin olsun, ağaran güne yemin olsun, sabahın 

en parlak anına yemin olsun. sabahın parlak aydınlığına yemin olsun. 
“vav” vavı kasem, yemin “vav” ı. Fakat “vav” yemin için konulmuĢ bir edat 
değil. “vav” aslında özü itibarıyla bir bağlaç. Fakat burada yemin 
vurgusuna sahip. Tabii ki VedDuha ile uksimu Bi‟d-Duha arasında fark 
var. Olmasın mı yani sabahın parlak aydınlığına ben yemin ederim ile, 
sabahın parlak aydınlığına “vav” ile yemin olsun vurgusu taĢıyan vavı 
kasem elbette ki bir farklılık arz ediyor.  

 
Aslında yemin “vav” ıyla indirilen 16 sureden biri bu ve bu “vav” ile 

baĢlayan tüm sureleri alt alta dizip okuduğumuzda çıkardığımız sonuç Ģu 
oluyor. Kendisiyle yemin edilen muksemun Bih olan mesela burada 
Duha, kendisiyle yemin edilendir. Muksemun Bih tir. Kendisiyle yemin 
edilen Ģeyler somut, müĢahhas, fiziki Ģeyler. Fakat Muksemun aleyh, 
yani kendisi üzerine yemin edilen Ģeyler ise metafizik, manevi ve soyut 
hakikatler. Dolayısıyla burada nedir kendisi üzerine yemin edilen? 3. 
ayet. Mâ vedde'ake Rabbüke ve mâ kalâ yani rabbin terk etmesi ve 
rabbin darılması hadisesi soyut bir hadise. Yani manevi bir olay fiziki bir 
olay değil. Ama yemin edilen Duha fiziki bir hadise yani güneĢ ıĢığının 
yer yüzüne günün ilk vaktinde en yoğun bir biçimde geldiği an tasvir 
ediliyor. Bir sonraki VelLeyli izâ seca da öyle, karanlığın dibini bulup 
sakinleĢen gece Ģahit olsun, kuĢluk Ģahit olsun, sabahın aydınlığı Ģahit 
olsun, karanlığın dibini bulup sakinleĢen gece Ģahit olsun. 

 
Gece de zamanın bir parçası olarak somut bir Ģey. Ama rabbin 

darılması ve terk etmesi soyut bir hakikat. Onun için bu yeminlerin niteliği 
de Kur‟an da bu. Duha arasında akĢamın mukabili olarak geçiyor Kur‟an 
da. lem yelbesû illâ 'aĢiyyeten ev duhaha. (Nazi‟at/46) bu ayette 
olduğu gibi. Yani onlar yer yüzünde sadece bir akĢam ya da bir sabah 
kaldık zannedecekler. Yani o kadar bereketsiz geçecek ki cehennemle 
sonlanmıĢ bir hayatın sahibi için ömrü, onlar bu dünyada 70 -80 - 90 yıl 
yaĢayacaklar ama tüm hayatlarını bir akĢam ya da bir sabahtan ibaret 
zannedecekler, çünkü bereketsiz olacak. Onun için bu ayette de olduğu 
gibi akĢamın zıddı olarak geçiyor.  

 



Yine udhiye diyoruz. Neye diyoruz? Kurbana. Eydül edha diyoruz 
Kurban bayramına, Arapçası bu, Kur‟anca sı bu. Neden? Öteden beri 
gelenekte kuĢluk vakti kesildiği için kurbanlar udhiye denilmiĢ, yani 
kuĢluktan alınmıĢ ıĢıkla beraber kesildiği için. Bu gece kurban 
kesilmeyeceği anlamına gelmiyor, bu geleneksel olarak insanların o 
dönemde tabii sokak lambası yok, elektrik yok, baĢka imkanlar yok. 
Ġnsanlar ellerinde ki bıçaklarla bir birlerini yaralamasınlar, yada zarar 
vermesinler diye gün ıĢığıyla birlikte Kur‟an kestiklerini bize hatırlatıyor. 
Yani bir geleneği hatırlatıyor bu yoksa gece kurban kesmekte herhangi 
bir sakınca olduğundan değil. 

 
Yine hepside Allah‟a isnat etmezler yemini, çok ilginçtir, Mekki dir 

ve burada kasem “vav” ıyla baĢlayan tüm surelerin Mekki olmasından 
çıkardığımız sonuçta Ģudur muhatabın dikkatini sureye çekmek. 
Muhatabın dikkatini somut gerçeklerden maddi olmayan manevi 
hakikatlere çekmek, muhatabın zihnini miraca çıkarmak yani Ģu katı 
maddeler dünyasından yükseltmek. Ey insan katı maddeler dünyasında 
çakılıp kalma. Allah sana öyle bir yetenek vermiĢ ki aĢ bunları, zihnen 
miraca çık, yüksel, yücel manasına geldiğini biliyoruz. 

 
Zariyat suresi hariç hepsinde rab ismi kullanılmıĢ Allah‟ın bu 16 

surenin hepsinde Zariyat hariç, bu da çok önemli. Demek ki Allah‟ın 
rububiyetiyle ilgili bir probleme çözüm olarak iniyor bu sureler. 

 
Klasik tefsir yemin edilen yani muksimu Bih olan unsurların 

azametine yormuĢ bu yemini. Böyle olsaydı bizce ki isabetsiz bu namaz 
vaktine yemin edilirdi. Duha namaz vakitlerinden bir vakit değil. En 
azından namaz vakitlerinden bir vakte yemin edilirdi. Onun içinde azamet 
ifade etmese gerektir. Yani yemin edilen vaktin büyüklüğüne, ululuğuna, 
azametine delalet eder demek biraz zor görünüyor. Yine biraz önce de 
söylediğim gibi kendisine yemin edilen unsurların metafizik ve manevi 
unsurlar olduğunu görüyoruz bu yeminde. 

 
Cahiliyeden sonraki sabaha da bir atıf var gibidir aslında. Yani 

sabahın parlak vaktine yemin etmekle, uzun cahiliye gecesinin ardından 
gelen sabaha yemin olsun veya sabah Ģahit olsun. Çünkü cahiliyenin 
karanlık gecesi insanların aslında yüreğinde ki karanlığı ifade ediyordu. 
Yoksa insanlar gündüzü de geceyi de görüyorlardı. Fakat eğer karanlık, 
eğer gece akıldaysa o aklın sahibine güneĢi 24 saat batırmasanız dahi 
gecedir. O aklın sahibinin içindedir gece. Akıl kararmıĢsa, yürek 
kararmıĢsa, kalp kararmıĢsa gece onun içindedir. Siz gündüzü onun 
önüne getirseniz ne değiĢir ki. Yine eğer aydınlığı içine koymuĢsanız, 



eğer insanın güneĢi içindeyse, ıĢık yüreğinden doğuyorsa, o insanın dıĢı 
karanlık olsa ne yazar ki. Ġçinden aydınlanan dıĢını aydınlatır.  

 
Burada problem içinden aydınlanma. Onun için de burada cahiliye 

karanlığının arkasından vahiyle gelen vahyin aydınlığı, vahyin ıĢığı. Buna 
dikkat çekildiğini düĢünüyoruz. Zaten Kur‟an da vahye bir biçimde dolaylı 
ve dolaysız atıfla baĢlamayan bir sure bulmak hemen hemen 
imkansızdır. 

 
Amme cüzü tefsirinde Muhammed Abduh, güneĢin yeĢerttiği gibi 

vahiy güneĢi de yer yüzünü yeĢertir diye bir tefsir yapmıĢ. Doğrusu Nil‟in 
kenarından yapıldığı belli bu tefsirin. Doğrudur Nil‟in kenarında 
oturuyorsanız güneĢ yeĢerten bir Ģeydir, ama çölün içinde oturuyorsanız 
güneĢ kavuran bir Ģeydir. Evet, VedDuha konusunda söylenecek çok söz 
olmakla birlikte Ģimdilik bu kadar, yani VedDuha insanlığın kararan 
gecesinden vahyin aydınlığı ile çıkılan sabah Ģahit olsun. 

 
[Ek bilgi-1; Burada "Duha" kelimesi gecenin mukabili olarak 

kullanılmıĢtır. Bu nedenle, "duha"dan kasıt apaçık gündüzdür. Bunun 
benzeri, A'raf Suresi 97-98. ayetlerde de geçmiĢtir: "O memleketin halkı, 
geceleyin uyurlarken ansızın azabımızın gelmeyeceğinden emin 
miydiler? Yoksa o memleketlerin halkı güpegündüz eğlenirlerken 
azabımızın birden bire gelmeyeceğinden emin miydiler?" (A'raf 97-98) . 
Bu ayetlerde "duha" kelimesi, gecenin mukabili olarak kullanılmıĢtır. 
Bunun için "duha"dan maksat, kuĢluk vakti değil, mutlak 
gündüzdür.(Tefhimu-l Kur‟an E.A. Mevdudi)] 

 
 
2-) VelLeyli izâ seca; 
 
Sükûnet vaktinde geceye ki, (A.Hulusi) 
 
02 - Ve dindiği zaman o geceye kasem olsun ki. (Elmalı) 
 
 
VelLeyli izâ seca karanlığın dibini bulup sakinleĢen gece Ģahit 

olsun. Seca; essecvu. Bu kök sağılıp sakinleĢen deve için kullanılıyor. 
Evet, sütü sağıldığı zaman sakinleĢen deve için kullanılıyor ve baĢka bir 
yerde de kullanılmıyor Kur‟an da. Gecenin en sakin zamanı, en sükûnetli 
zamanı. Neden acaba öyle deniliyor? Yani Duhan ın arkasından gece 
geliyor. Bunda bir nükte var tabii ki yani hiçbir gündüz ebedi değildir Ģu 
dünyada. Yani hiçbir kolaylık sonsuz değildir. Hiçbir iniĢ sonsuz değildir, 
bir yokuĢ vardır. Hiçbir güzellik sonsuz değildir Ģu darı dünyada, mutlaka 



onu gölgeleyen bir Ģey vardır. Hiçbir sevinç sonsuz değildir, bir keder 
vardır, bir hüzün vardır, bir acı bir elem vardır.  

 
Dolayısıyla bu dünyayı tasvir ediyor aslında. Bu hayatı tasvir 

ediyor, içinde yaĢadığımız hayatın kılçıksız olmadığını, mutlaka iniĢleri 
çıkıĢları, yokuĢları olduğunu, ama bütün bunlarla beraber hayatın 
güzelliğini, gecenin de bir ayeti ve ıĢığı olduğunu, gece var diye ıĢıktan 
vazgeçmememiz gerektiğini, gündüzün ıĢığının nasıl güneĢ ise, gecenin 
ıĢığı da ay olduğunu yani vahiy sadece gündüz değil gece de insanın 
önünü aydınlatır, rehberlik yapar mesajını alıyoruz. VelLeyli izâ seca ile.  

 
Kur‟ân ın hiçbir tarafında mücerret olarak yalınkat geceye yemin 

edilmez. Mutlaka bir vasıfla yemin edilir. Ġzâ seca, Velleyli izâ 'as'ase. 
(Tekviyr/17) yani nerede gece gelmiĢse hep mutlaka bir zaman zarfıyla 
takyid (Kayıt ve Ģarta bağlanma) edilerek gelmiĢ. Bunun ifadesi de Ģu; 
gece sizi korkutmasın, gece görecedir, gece asli değildir, asli olan ıĢıktır. 
IĢık kaynağı olandır, gece ise ıĢığın yokluğu halidir. Onun için geceyi 
mazeret kılmayın vurgusuna sahiptir. 

 
 
3-) Mâ vedde'ake Rabbüke ve mâ kalâ; 
 
Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı! (A.Hulusi) 
 
03 -  veda' etmedi rabbin sana ve darılmadı. (Elmalı) 
 
 
Mâ vedde'ake Rabbüke ve mâ kalâ rabbin seni ne terk etti ne de 

sana darıldı. Aslı galeta demiĢler. Bir önceki rabbüke ma vedde‟ake, ve 
mâ kalâke. Fakat fasıla gereği düĢtü iddiasında bulunan müfessirlerimiz 
olmuĢ. Oysa böyle bir iddia pekte isabetli değil. Bir kez rabbükenin hitap 
zamiri kalâ içinde geçerli. Orada geldiği için burada gelmesine gerek yok.  

 
Ġkincisi eğer fasıla için, ses için ayet sonlarındaki ses için sırf bazı 

kelimeler veya zamirler düĢseydi, değiĢseydi aynı surenin en sonunda 
yer alan 11. ayet Ve emma Bi nı'meti Rabbike fe haddis fe haddis diye 
bitiyor. se sesi ile bitiyor. Oysa ki ondan önceki ayet “r” sesi ile bitiyor. 
Tenher. Ondan bir önceki 9. ayet “r” sesi ile bitiyor takher. Bu ayette “r” 
sesi ile bitmesi lazım onun içinde bu kelimenin eĢ anlamlısı olan he 
haddis değil, fe habbir olması lazımdı. Yani haber ver, an dile getir haber 
ver Ģeklinde. Bu manaya gelen fe habbir olurdu. Eğer sırf ayet sonunda 
ki ses için bazı harfler düĢmüĢ olsaydı. Onun için bu iddiayı pek tutarlı 
görmediğimiz için değinip geçiyoruz. 



 
Vahyin bazen kesilip bazen gelmesi bir hikmete mebni olarak dile 

getiriliyor aslında. BaĢta ki duha Ģahit olsun, kuĢluk Ģahit olsun. Günün 
en aydınlık vakti Ģahit olsun ve sakinleĢtiğince, dibini, bulduğunda gece 
Ģahit olsun. Bu üçü arasında bir irtibat olması lazım. Rabbin seni ne terk 
etti, ne de darıldı. Bu üçü arasında hangi irtibat bulabiliriz;açık irtibat 
aslında.  

 
Vahyin doğal ara vermeleri var, fetretleri var. Dolayısıyla bu fetret 

garibine gitmesin gündüz de aralıksız değil. Nasıl ki senin dinlenmen için 
rabbin geceyi yaratmıĢsa insanoğlunun dinlenmesi için, yine aynı 
gerekçe içinde vahye doğal bir ara takdir etti. Böyle gece gündüz akacak 
hali yok. Veyahut ta geçmiĢ insanlık tarihinde vahiyler neden bazen 
kesildi. ĠĢte fetreti,ü vahiy fetret dönemi diyoruz o büyük fetrete. Hz. Ġsa 
dan Allah Resulüne kadar bir fetret var. Uzun bir dönem peygamber 
gelmiyor, vahiy gelmiyor, bu fetretin sebebi nedir diye soracak olursan 
aynı Ģeydir, Allah‟ın yasası böyledir. Yani hiçbir Ģey sürekli değildir, 
bazen Allah keser değerini öğretmek için, bazen de yağdırır manasına 
geliyor. 

 
 
4-) Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ûla; 
 
Elbette sonsuz gelecek yaĢam senin için Ģimdikinden hayırlıdır. 

(A.Hulusi) 
 
04 - ve her halde sonu senin için önünden daha hayırlı. (Elmalı) 
 
 
Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ûla sonrası senin için 

öncesinden daha hayırlı olacak. Yevm ve dâr sız gelen her ahiret 
kelimesi Kur‟an da gelecek, akıbet, sonrası manasına gelir, hem dünya 
için hem ahiret için kullanılır. Dolayısıyla burada da öyle kullanılmıĢtır. 
Yani hem dünyada ki geleceğin hem ahirette ki geleceğin öncesinden 
daha güzel olacak müjdesini içeriyor, bu ayet bir müjdedir.  

 
Muhammedi davetin geleceğinin daha parlak olacağına dair bir 

müjde. Ki biz bu müjdenin aslında geriden gelen Ģahitleriyiz. Bırak 
darılmayı ve bırakmayı, yani kim diyor rabbin sana darıldı ve rabbi seni 
bıraktı diye. Onu bir kenara koy geleceğin, geçmiĢinden daha parlak 
olacak diyor ayeti kerime. 

 



Rivayetlere göre bazıları vahyin doğal bir kesintisi sırasında ümmü 
cemil olduğunu söyleyen bir rivayet var mesela. Ebu Leheb‟in karısı. 
ġeytanın seni terk etti demiĢ (haĢa) Allah resulüne. Veya Mekke de rabbi 
onu terk etti, Muhammed‟in rabbi kendisini terk etti diye bir Ģayia çıkmıĢ. 
Öyle olsaydı Mâ vedde'ake Rabbüke ve mâ kalâ yerine Mâ veddehau 
rabbuhu Ģeklinde gelirdi. Yani cevap olarak bunu söyleyen 3. Ģahıslara 
cevap olarak. Rabbi onu terk etmedi Ģeklinde. Ama sanırım Allah 
resulünün bu doğal ara sırasında kendi içine böyle bir tereddüt doğsa 
gerek ki, acaba rabbim vahyi kesti mi Ģeklinde bir tereddüt Allah resulüne 
hitap zamiriyle hitap ediliyor Allahu alem. 

 
[Ek bilgi; Yani senin için her gelecek bir öncekinden hayırlı 

olacaktır. “Ey Peygamberim âhiret senin için dünyadan daha iyidir, 
öyleyse hiç yaĢama dünyada, hemen ölüver,” diyemeyiz. “Hiç durma 
dünyada” diyerek bu âyetin Rasûlullah‟ı ölüme dâvet ettiğini 
söyleyemeyiz. ,,, DüĢünün, bir kadın mutfakta doğradığı soğanın acısıyla 
ağlasa bile onun için üzücü ve yorucu olmaz. Niye? Çünkü bu kadın 
doyuma gidiyor da ondan. Az sonra doyacak ve tüm çektiklerini 
unutacak. Veya meselâ fakir birisinin doyuma ulaĢma adına, ehlinin, 
çoluk-çocuğunun rızkını kazanıp, karınlarını doyurup, akĢam yüzlerini 
güldürme adına gündüz çalıĢarak yorulup terlemesi zor gelmez ona. 
Niye? Çünkü ehlini ve kendisini doyuma götürüyor da ondan. (Besâiru-l 
Kur‟an-Ali Küçük)] 

 
 
5-) Ve lesevfe yu'tıyke Rabbüke feterda; 
 
Elbette Rabbin sana verecek de razı olacaksın! (A.Hulusi) 
 
05 - ve ileride rabbin sana atâ edecek öyle atâ edecek ki rızaya 

ereceksin. (Elmalı) 
 
 
Ve lesevfe yu'tıyke Rabbüke feterda zamanı gelince rabbin sana 

verecek, feterda, ve sen de razı olacaksın. Rabbim zamanı geldiğinde 
ona neler verdi. DüĢünün, Mekke de zor bir ortam, kor bir ortam. 
TaĢlandı, hakarete uğradı, dövüldü, sövüldü, muhasara altına alındı, 
boykota tabi tutuldu, bir yudum su çok görüldü, canına kastedildi, 
arkadaĢları, ashabı iĢkenceler altında inletildi, yurtlarını yuvalarını terk 
etmek zorunda bırakıldılar, etrafına acı çektirildi, sırtına iĢkembe konacak 
kadar ileri vardılar ve en sonunda kendisine baĢka bir yurt aramak 
zorunda bırakıldı. Taif lere gitti, taĢlandı, ayağı kan revan içinde kaldı ve 



her türlü acıyı gördü, çekti ve en sonunda hicretle yurdunu yuvasını terk 
etti.  

 
Bütün bunlar oldu, peki ondan sonra ne oldu? Kendisine yer 

yüzünü dar eden Mekke bir gün geldi fethedildi, bir gün geldi ondan evvel 
hicretin 7. yılında Mekke‟nin reisi Mekke‟de ki yaygın açlıktan dolayı 
Allah resulüne gelip bir Ģeyler dilendi. O Mekke‟nin gururlu adamları Ebu 
Süfyan ve çevresi Allah resulünden Mekkeli açlar için bir Ģeyler istemek 
zorunda kaldı. Allah verdi yani Allah verdi ve o da Hayber‟den gelen 
gümüĢ külçelerini Mekke‟nin yoksullarına dağıtılmak üzere gönderdi.  

 
Dahası Mekke‟yi fethetti, dünyanın en kansız fetihlerinden biri 

olarak. Kendisin yer yüzünü dar eden Mekke‟yi fethetti ve Mekke‟nin o 
müĢrik uluları Kâbe‟nin avlusunda toplanıp, boyunlarını büküp 
kaderlerine razı oldular. Ve baĢlarına neyin geleceğini bilmeksizin 
beklediler ve onlara Haydi dedi Ġz hebu fe entüm tuleka. Gidin siz 
salıverilmiĢlerdensiniz. Yani sizi saldım, sizi bıraktım. Onlar; Sen keriym 
bir babanın keriym bir evladı olan keriym bir kardeĢsin demek zorunda 
kaldılar. DüĢmanları bile takdir etmek zorunda kaldı.  

 
Kendisini kan revan içinde taĢlatan Taif eline geçti, Hayber eline 

geçti. Kendisi vefat etmeden kurduğu devletin sınırları Avrupa 
büyüklüğüne ulaĢmıĢtı. Vefatından çok değil 30 yıl sonra kurduğu Ġslam 
devletinin sınırları, bugün batıda Ġspanya‟ya dayanmıĢ, doğuda Çin‟e 
dayanmıĢ, kuzeyde Rusya ya dayanmıĢ, güneyde ise okyanusa açılmıĢ. 
Yani Allah verdi, öyle ki daha vefat etmeden yer yüzünün iki süper 
gücünün baĢında ki iki imparatora davet mektubu yazmıĢ, yer yüzünün 
tüm meĢhur krallarını davet etmiĢ ve sözü dinlenilir olmuĢ. Dahası yer 
yüzünde onun kadar sevilen bir fani olmamıĢ. Allah Ģanını yüceltmiĢti. 
ĠĢte Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ûla biz bunun Ģahidiyiz. 

 
Ve lesevfe yu'tıyke Rabbüke feterda rabbin zamanı gelince sana 

verecek ve sen de rabbinden razı olacaksın. 
 
 
6-) Elem yecidke yetiymen fe âva; 
 
Seni bir yetim (babasız ve anasız) bularak barındırmadı mı? 

(A.Hulusi) 
 
06 - O seni bir yetîm iken barındırmadı mı? (Elmalı) 
 
 



Elem yecidke yetiymen fe âva o seni yetim olarak bulup sana 
sığınak olmadı mı? 

 
 
7-) Ve vecedeke dâ(aaa)llen feheda; 
 
Seni dall (Zâtî hakikatini bilmeyen) bulup da hakikate erdirmedi mi? 

(A.Hulusi) 
 
07 - Ve seni yol bilmez iken yola koymadı mı? (Elmalı) 
 
 
Ve vecedeke dâ(aaa)llen feheda varlığını kaybetmiĢ olarak, yani 

yoksul olarak bulup seni doğru yola yöneltmedi mi? 
 
ġûra/51. (Hayır, Hicr/87 olacak) ayetini hatırlamak lazım. Ve lekad 

ateynake Seb'an minel Mesâni vel Kur'ânel Azıym. (Hicr/87)Biz sana 
birbirine benzer yediliyi, yani fatihayı ve azıym olan Kur‟an ı verdik. 
ġûra/52. ayeti; mâ künte tedriy melKitâbu ve lel iymân..(ġûra/52) sen 
bundan önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin diyor bu ayet. Yani burada 
aslında dalâl ĢaĢırmak manasına. YanlıĢı fark etmiĢti Allah resulü fakat 
doğruyu bulamamıĢtı. Onun için Ve vecedeke dâ(aaa)llen feheda 
yolunu kaybetmiĢ bulup seni doğru yola yöneltmedi mi buyuruyordu. 
Daha önce kitap nedir iman nedir bilmezdin diyen Kur‟an ona doğru yolu 
ve sana Allah göstermiĢti diyor. 

 
 
8-) Ve vecedeke 'âilen fe eğna; 
 
Seni hiçbir Ģeyin yok iken (fakr - "yok"lukta) bulup da zenginliğe 

("gına"ya) kavuĢturmadık mı (El Ğaniyy kulu yapmadık mı, Âlemlerden 
Ğaniyy olanın kulluğunu yaĢatmadık mı)? (A.Hulusi) 

 
08 - Ve seni bir yoksul iken zengin etmedi mi? (Elmalı) 
 
 
Ve vecedeke 'âilen fe eğna seni muhtaç bulup mala tamahtan 

müstağni kılmadık mı. Zengin kılmadı mı diye çevirmedim. Çünkü bu 
manada zenginliği Allah resulü hiç istemedi ki. Fe eğna; aslında ığna, 
ğına servetin müteradifi değil, eĢ anlamlısı değil Kur‟an da. Servet ayrı 
mal olarak gelir o. Fakat malsız ğına da mümkindir Kur‟an ın ifadesi ile. 
Onun için Lâ temüddenne ayneyke ila ma metta'na Bihi (Hicr/88) 
onlara verdiğimiz geçici dünya mallarına gözünü dikme diyor Kur‟an da 



rabbimiz. Dolayısıyla yani biz sana Kur‟an ı verdik bir önceki ayetle 
birlikte hatırlarsak; Biz sana fatihayı verdik, Kur‟an ı verdik, aziym olan 
Kur‟an ı. Ve lekad ateynake Seb'an minel Mesâni vel Kur'ânel Azıym. 
(Hicr/87) biz sana fatihayı ve Kur‟an ı verdik, sen onlara verdiğimiz geçici 
nimetlere gözünü dikme. Yani Kur‟an dünyalara bedel, Kur‟an servetin en 
büyüğü, vahiy yer yüzünden daha büyük bir servet. Onun için Kur‟an 
elinde ya sen yer yüzünün geçici nimetlerine gözünü dikme manasına 
gelen bu ayetle aslında o ğaniy kılınmıĢtı, gönlü zengindi, dünya malına 
bakmazdı.  

 
Allah resulünün bu ayeti aldıktan sonra Hz. AiĢe Ģöyle diyor; 

sevdiği hiçbir Ģeye bir daha doyasıya bakmadı. Atları severdi, kızıl 
develeri severdi fakat bu ayetten sonra sevdiği bir Ģeye sanki ayıpmıĢ 
gibi gördüğünde gözünü indirirdi diyor. 

 
 
9-) Feemmel yetiyme fela takher; 
 
O hâlde, yetime hor bakma! (A.Hulusi) 
 
09 - Öyle ise amma yetîme kahretme. (Elmalı) 
 
 
Feemmel yetiyme fela takher artık yetime asla otoriter davranma. 

Evet, yetim. Aslında kimsesiz demektir, tek baĢına yani bakanı olmayan 
gözeteni olmayana yetim denir.  

 
Efendimiz öyle buyuruyor; Yetin hakkında Allah‟tan korkun, 

Allah‟tan diyor. Yine; Ben ve yetimin kefili cennette böyleyiz buyuruyor. 
Sahih yetimlerden ne çıkar hiç düĢündük mü? Bugün biz yetimlerden 
sokak çocukları, kapkaççılar, caniler, tinerciler vs. çıkarıyoruz. Fakat 
bizim medeniyetimiz iĢte bu ayetlerin inĢa ettiği Ġslam medeniyeti 
yetimlerden fatihler çıkardı. Afrika fatihi Musa Bin Nuseyr bir yetimdi. 
Endülüs‟ün büyük fatihi Tarık Bin Ziyad bir yetimdi. Anadolu‟nun ilk iman 
fatihlerinden Abdullah el Battal Antakyalı bir yetimdi. Biz yetimlerden 
fatihler çıkarmıĢtık.  

 
Bugün Çin‟de büyük bir yekün tutan, Müslüman Çin‟li bir nüfus var, 

Uygur Türkleri değil, bunlar Çin asıllı Müslümanlar. Bu Müslümanların ilk 
olarak nasıl ortaya çıktığı anlatılırken meselenin, hikayenin temelinde 
yetimliğin olduğunu görüyoruz. Eski Çin‟de yetimler satılırmıĢ, kimsesi 
olmayanlar basbayağı böyle satılırmıĢ. Müslümanlar bunu fark edince 
satılan yetimleri almak için vakıflar kuruyorlar, aldıkları yetimlere darül 



eykamlar açıyorlar, yetim evleri ve buralarda onları güzel birer Müslüman 
olarak eğitiyorlar, Ģimdi milyonlara, belki 200 milyona bali, -ki bir Çin‟li 
Hui Müslüman‟dan duyduğum rakam buydu- bir Müslüman nüfusa 
dönüĢüyor. Bunlara Hui Çinlileri, Hui Müslümanlar deniyor. 

 
Evet, yetimden neler çıkarmıĢ meğerse. Yine Ahmed Dahlan isimli 

Endonezya‟lı bir zat Mekke ve Medinede ki tahsilinden 1912 de 
döndüğünde Cakartanın banliyölerinden biri olan Cokça da bir yetimhane 
açıyor. Bu yetimhaneyle baĢlayan bu yürüyüĢ öyle bir noktaya geliyor ki, 
bugün Muhammediye hareketi diye bilinen bu hareketin Ahmed 
Dahlan‟dan henüz daha 100 sene geçmeden 30 milyon müntesibi var. 10 
milyon camisi var. 3.700 koleji var, 166 üniversitesi bar ve daha neleri 
neleri, neleri var. yani yetimden ne çıkar dememek. Yetimin velisi Allah‟tır 
deyip eğer yetime sahip çıkarsam velisi Allah olan birine sahip çıkarım 
demeli. Onun için yetim üzerinde Kur‟an ımız daha ilk indiği dönemde 
duruyor. Çünkü yetimlerin efendisi bir peygamber. Allah resulü de bir 
yetim. Adeta eğer Allah babasını almıĢsa, annesini almıĢsa yani o 
kimsesiz kalmıĢsa biraz da ilahi takdirin sırrı gereği kalmıĢtır. Siz onunla 
imtihan ediliyorsunuz, o da babasızlıkla imtihan ediliyor. Siz imtihanınızı 
güzel verin uyarısını içeriyor. 

 
Bu ayetin Allah resulünün Hz. Hatice nin eski kocasından olan 

oğulluğuna kızması üzerine indiği rivayet edilir bazı kaynaklarda. 
 
 
10-) Ve emmessâile felâ tenher; 
 
Ġsteyeni, soru soranı sakın azarlama! (A.Hulusi) 
 
10 - Ve amma sâili azarlama. (Elmalı) 
 
 
Ve emmessâile felâ tenher isteyeni azarlama yani burada ki 

isteme aslında her türlü isteme, sail, hatta soranı azarlama manasına da 
gelir. Çünkü sual hem soru sormak hem istemektir. Se e le soru sordu, 
istedi ikisi eĢit aynı manaya gelir. Dolayısıyla soru soranı azarlama veya 
isteyeni azarlama. 

 
Fakat Kur‟an bu ayette bunu ifade buyururken bunu dengeleyecek 

bir baĢka ayette de Ģöyle buyurur; lâ yes'elunen Nase ilhafa. 
(Bakara/273) Mü‟minlerin vasıflarını sayarken arsızca istemezler 
insanlardan. Efendimiz bir seferinde sırf bu konuda sahabeden bey‟ad 
istemiĢti. Hiç kimseden gücünüz yettiği sürece bir Ģey istememek üzere 



sizden bey‟âd talep ediyorum buyurmuĢtu. Hatta bir örnek vermiĢti bu 
bey‟ad talebi sırasında. Eğer siz devenin üzerinde olsanız yere düĢen 
kamçınızı yanındakine Ģunu bana ver deneyecek Ģekilde istememek 
üzere Bey‟ad istiyorum demiĢti.  

 
Bunu anlamak için deveye binmek lazım. Deveyi ıhtırmanın ne zor 

bir Ģey olduğunu, yere düĢen kamçıyı almak için deve üzerinde ki birinin 
ne uzun uğraĢlar vermesi gerektiğini bilmek lazım. Yani mü‟minler her iki 
Ģekilde de dengeli bir ahlaki zemine oturtuluyor. Bu konuda hem isteme 
hem de yardım etme hususunda bir denge kuruluyor. 

 
 
11-) Ve emma Bi nı'meti Rabbike fe haddis; 
 
Rabbinin nimetini, dillendir! (A.Hulusi) 
 
11 - Fakat rabbinin nimetinî anlat da anlat. (Elmalı) 
 
Ve emma Bi nı'meti Rabbike fe hadis ve en sonunda rabbinin 

sonsuz nimetini dile getir. Yani rabbinin nimetini dillendir. Buna tahdisi 
nimet denilir, nimeti anmak, nimeti dile getirmek. Bu bir Ġslami edeptir, 
aynı zamanda Allah‟a karĢı kulluk edebidir. Çünkü nimeti anmayan 
Ģükretmez, nimeti hatırlamayan o nimetin Ģükrünü eda etmez, nimeti 
unutanı Allah‟ta unutur. Dolayısıyla tahdis-i nimet, nimeti dile getirmek o 
nimete aslında bir Ģükürdür, nimeti verene bir teĢekkürdür.  

 
Rabbimiz bizden ne iyilik isteyecek ki, O‟nun hiçbir Ģeye ihtiyacı 

yok ki. Ama biz tahdis-i nimetle, nimeti vereni anmakla aslında Allah‟ı 
zikretmiĢ oluruz. Zikir de zaten nimetin sahibini unutmamaktır. 
Unutmayalım teĢekkür etmeyi değil, ekmeği verenin hakkıdır. Eğer 
ekmeği verene teĢekkür etmiyorsak ekmeği hak etmiyoruz demektir. 
Onun için bu ayet bize tahdis-i nimeti, yani nimeti dile getirmeyi, sadece 
içimizden teĢekkür yetmez, aklımızdan bilmemiz yetmez; onu dile 
getirmek etrafımızda ki insanlara içinde yüzdükleri nimeti hatırlatmaktır. 
Bu aynı zamanda nimetin kıymetini bilmeyenlere nimetin kıymetini 
bilmeleri için öğüt vermeyi de kapsar. 

 
Dizi ağrıyan ve bundan Ģikayetçi olan bir insana Allah diz vermiĢ, 

heleki dizin var, var da ağrıyor diye hatırlatmak lazım. Çünkü o unutur. O 
dizinin olduğunun büyük bir nimet olduğunu unuttu, Ģimdi ağrıyı görüyor 
sadece. Oysaki dizi olmasaydı ağrımazdı. BaĢım ağrıyor, bakarsız 
velveleye veriyor etrafı oysa ki bir baĢı var da ağrıyor. Hele ki varsın, var 
ki ağrıyı hissediyorsun. Veya ağrıyor; sinir sistemin çalıĢıyor da ağrıyor, 



önce Ģükret, sonra Ģikayet et. Ama önce Ģükret. Sinir sistemin 
çalıĢmasaydı ağrıyı algılayamazdın. Ağrıyı algılamamak çok çok daha 
büyük bir beladır. Onun için ağrı aslında vücudun alarm sistemi, haber 
veriyor ben buradayım diye, beni onar diye. Dolayısıyla her Ģeyin içinde 
Ģükredecek bir Ģey bulmak. ĠĢte tahdis-i nimetin bize hatırlattıkları. 

 
Sadakallahul azıym. Allah hakikati söyledi.  
 
 “Ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbil alemiyn” El Fatiha. 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. ĠNġĠRAH SURESĠ (01-8) (193-B) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
Duha suresinden sonra ġerh suresi geliyor. 94. sure elimizde ki 

mushafta, fakat fakirin nüzul tertibinde 6. sırayı ihraz ediyor. Adı, açan 
manasına geliyor, ferahlatan, gönül açan, yürek açan. Bazı tefsirlerde 
inĢirah ismiyle anılıyor Türkiye‟de de ĠnĢirah suresi diye meĢhur olmuĢ. 
Ama bu telmihen verilen bir ad, gerçekte adı Ģerh suresi olmalı. 

 
Surenin iniĢ zamanı tabii ki ilk surelerden olduğu için Mekke de 

iniyor. Hatta Duha suresi ile ayrılmaz bir biçimde yan yana duran bir 
sure. Dahası da var: Ata ve Ömer Ġbn. Abdülaziz bu iki sureyi, duha ve 
Ģerh suresini besmelesiz olarak yan yana okur, yani ikisini bir 
sayarlarmıĢ. Buna da delil olarak Allah resulünün bir tek rekatta duha ve 
Ģerh surelerini yan yana okuduğunu gösterirlermiĢ. 

 
Yine Ģerh suresinin Elem neĢrah leke sadrek ayetinin, duha/6. 

ayetinde ki Elem yecidke yetiymen fe âva ya atıf olduğunu 
düĢünürlermiĢ. Oysa kiElem yecidke yetiymen fe âva da ki hitap 
zamirigaip zamiri hüve yani yecidke, o seni buldu. Allah‟a atfen olan 
zamir gaip zamiri, O. Oysa ki Elem neĢrah leke sadrek te ki Allah‟a 
atfen olan zamir biz yani 1. çoğul Ģahıs zamiri. Onun için bu ikisi bir 
birine bir fiil atıf sayılamaz.  

 
Dahası; Allah resulünün bir rekatta iki sureyi okumasının tek örneği 

bu değil baĢka örnekleri de var. Mesela Kafirun ve Ġhlas‟ı da bir rekatta 
ikisini birden okurdu Allah resulü. Daha baĢka örnekleri de var. Yani 
bunun bize verdiği ders bir rekatta iki sure de üç sure de okunur 
mesajıdır. Yoksa bu iki surenin aynı olduğu anlamına gelmez ki zaten bu 
konuda ittifak var. Tüm otoriteler bu iki sureyi ayrı ayrı iki sure 
saymıĢlardır Duha ve Ģerh suresini. 

 
Konusu motivasyon. Daha önce de söylemiĢtim Hz. Peygamberi 

inĢa eden bir sure Ģerh suresi ve teselli eden aynı zamanda bir sure ve 
surenin zirvesi Feinne me'al 'usri yüsrâ,Ġnne me'al 'usri yüsrâ (5-6) 
her zorlukla beraber bir kolaylık vardır, evet, evet her zorlukla beraber bir 
kolaylık var olmaya devam edecektir Ģeklindeki ayetler ki bize ve tüm 
zamanlara muhteĢem bir ilahi müjdedir. Bu girizgâhtan sonra suremizin 
tefsirine geçebiliriz. 
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BismillahirRahmanirRahıym 
 
1-) Elem neĢrah leke sadrek; 
 
Senin göğsünü açmadık mı (darlığını geniĢletmedik mi)? (A.Hulusi) 
 
1 - ġerh etmedik mi senin için bağrını? (Elmalı) 
 
 
Elem neĢrah leke sadrek göğsünü açıp seni ferahlatmadık mı. Bu 

ayeti kerimenin tefsiri sadedinde kadim bazı tefsirlerimizde göğsü 
açmanın bir ameliyat operasyonu, yani bir cerrahi operasyon olarak 
tanımlandığını görüyoruz ve bunun içinde Allah resulünün küçüklüğünde 
melekler tarafından göğsünün açılıp kalbinin çıkarılıp yıkandıktan sonra 
yerine konulup göğsünün tekrar dikilip kapatıldığı rivayetine rastlıyoruz. 
Yani burada bu kıssadan anlaĢılan bu ayette söylenilen Ģey bir göğüs 
geniĢletme ve ferahlatma değil bir cerrahi operasyon olarak anlaĢılması 
lazım.  

 
Fakat Ģu bir gerçek ki Elem neĢrah leke sadrek ayeti kerimesi 

aslında Kur‟an da ki inĢirahla ilgili diğer ayetlerle birlikte okunduğunda bir 
cerrahi operasyonla alakasız, manevi bir hususu dile getiriyor. Çünkü Hz. 
Musa‟nın dilinden yanlıĢ hatırlamıyorsam Tâhâ suresinde ifade buyrulan 
RabbiĢrah liy sadriy (Tâhâ/25) Rabbim göğsüme geniĢlik ver Ve 
yessirliy emriy ve iĢimi kolaylaĢtır duasında da RabbiĢrah liy sadriy 
aynı kelime kullanılıyor. Yani göğsüme geniĢlik ver yerine göğsümü yar 
manasını veremeyiz ve Kur‟an da baĢka yerdekullanımları da var 
aslında. Ki, 5 ayrı yerde müsbet, menfi hepsi de Mekke de inen surelerde 
kullanılıyor ve göğse nispetle kullanıldığı her yerde ister sadr, ister sudur. 
Ġster tekil ister çoğul Ģeklinde gelsin hiç organ olarak kullanılmıyor.  

 
Dolayısıyla biz bunu cerrahi bir operasyona yorumlayamayız. Bize 

kadar zayıf rivayetlerle gelen bir takım sebebi nüzül rivayetleri, bu ayetin 
manasını vermede herhangi bir delil ve mesned teĢkil edemezler. Çünkü 
Kur‟an ın bütünü içerisinde bu kavramın kullanılıĢ Ģekli aynı; göğsün 
geniĢletilmesi hepimiz için geçerli olduğu gibi Allah resulü için daha fazla 
geçerli idi. Ġnen ayetlerin ağılığı ve sorumluluğunun verdiği o ağır 
mes‟uliyet duygusuyla Allah resulünün göğsü daralıyordu. Yani vahyin 
ağırlığı altında eziliyordu. Tabir caizse yer yüzünün en nazlım, en sakin, 
en sessiz, en nazik, en nazenin insanına haydi bu mesajı al ve dünyaya 
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ilan et. Senin karĢına tüm insanlık geçse de sen bu mesaj uğruna 
varlığını ada deniliyordu. 

 
Kolay mı? dostları, akrabaları, yakınları, uzakları, Ģehri, 

hemĢehrileri, civar yani düĢman olmuĢlardı. Oysa ki Allah resulünün o 
güne kadar hiç düĢmanı olmamıĢtı. Hiç kimseye bir Ģey dememiĢti, hiç 
kimseyle takıĢmamıĢtı, hiç kimseyle kavgası olmamıĢtı. Böyle bir bilgi 
bize kadar gelmiyor. Allah resulüne vahiy gelinceye kadar Allah 
resulünün geçmiĢ hayatında herhangi bir tartıĢma, takıĢma, çatıĢma 
görmüyoruz. Kolay mı? ĠĢte göğsün daralması bunun içindi ve bu sure 
Allah resulüne bir müjde olarak indi, göğsünü geniĢletiyordu. 

 
[Ek bilgi; fena makamındaki muvahhid, fani olduğu ve ayrıca fani 

olan da her Ģeye karĢı bir darlık içinde olduğu için Hak aracılığıyla 
halktan perdelenir. Çünkü yokluk, varlık kabul etmez. Nitekim, fena 
makamından önce de, varlık kapasitesi dar olduğu, zati Ġlahi varlığı kabul 
etmesine imkân olmadığı için de halk yüzünden Hak‟tan perdelenir.  

Ama bağıĢlanmıĢ Hakkani varlıkla yaratılmaya döndürüldüğü ve 
tafsile döndüğü zaman, artık Hakkani bir varlık olduğu için, göğsü, kalbi 
Hakk‟ı da halkı da içine alır. ĠĢte sadrın yani göğsün, kalbin açılıp 
geniĢlemesi budur.M.Ġbn. Arabi-Te‟vilât)] 

 
 
[Ek bilgi-2; Göğsü açmak" kelimesi Kur'an-ı Kerim'in neresinde 

kullanılmıĢsa orada kelimenin iki anlamı söz konusudur.  
Birincisi En'am suresi 125. ayette olduğu gibidir. "Allah kimi doğru 

yola iletmek isterse onun göğsünü Ġslam'a açar." Zümer Suresi 22. ayette 
de Ģöyledir: "Allah'ın, göğsünü Ġslam'a açtığı kimse Rabbinden bir nur 
üzerinde değil mi?" Bu iki yerdeki "ġerh-i Sadr"dan kasıt, her çeĢit zihin 
karıĢıklığından ve tereddütten temiz olarak, yalnız Ġslam'ın hak yol 
olduğuna ve Ġslami akide, ahlâk, kültür, medeniyet bütün ameller ve 
hidayetlerin kesinlikle hak olduğuna mutmain olmaktır. 

Ġkincisi, ġuara Suresi 12-13. ayetlerde geçtiği Ģekildedir. Hz. 
Musa'ya nübüvvet verildiği ve Firavun'un saltanatına gitmesi bildirdiği 
zaman Hz. Musa Ģöyle demiĢtir: "Rabb'im! Ben onların beni 
yalanlayacaklarından korkuyorum. Göğsüm daralıyor."  

Taha suresi 25-26. ayetlerde Hz. Musa Ģöyle yalvarmıĢtır: 
"Rabbim! Göğsümü aç. Bana iĢimi kolaylaĢtır." Burada "göğüs 
açmak"tan kasıt, nübüvvet gibi büyük bir görevi yerine getirmek ve küfür 
güçlerine yapayalnız karĢı çıkabilmek için insanda cesaret 
bulunmadığında, ona cesaret verilmesidir. Bu öyle bir cesarettir ki, 
insanın zor iĢe bile ne kadar zor olursa olsun tahammül edebilmesi ve 



Nübüvvet görevini yerine getirebilmesi için ona kuvvet verilmesidir.(Ebu-
l.Al‟â Mevdudi- Terfhimu‟l Kur‟an.] 

 
[Ek bilgi-3; Bu âyette kalp yerine “sadr, göğüs, gönül” ün 

kullanılması, vesvesenin ârız olduğu yerin göğüs, gönül olması 
sebebiyledir.  

“- Ġnsanların gönüllerine vesvese fısıldayanın, kötülüğe teĢvik edenin 
Ģerrinden Allah‟a sığınırım.” (en-Nas 5)  

Vesvesenin giderilmesi, yerine baĢka Ģeyin konması, hayrı davet 
eden vesilelerle mümkündür ki, bu da gönlün hayırlı Ģeylere açılması, 
hayırla geniĢletilip güçlendirilmesiyle mümkündür.  

Kalp, aklın ve marifetin yeridir. Kalbin barınağı göğüstür. ġeytan ve 
Ģeytan tıynetli ahlaksız azgınlar, insanların gönlüne girerek akıl ve 
marifetin yeri olan kalbi sıkıĢtırmaya çalıĢırlar. Kalp sıkıĢtırılınca insan 
itaatin lezzetini, Ġslam‟ın tadını alamaz. Göğüs, gönül geniĢletilip 
güçlendirildiği zamansa kalp de güçlenir ve rahatlar.  

Zarfın geniĢliği mazrufun geniĢliğine sebep olur. Göğsün 
geniĢletilmesi, hal ve istikbalde, dünya ve ahirette bütün hedefleri 
göstererek her güçlüğü yenecek büyük bir ruh ile ĢaĢkınlıktan hidayete, 
kederden sevince, sıkıntıdan geniĢliğe ermek, o güce kavuĢturulmaktır. 
Hüznü gidererek, sevinç verecek Ģeyleri idrak için bir açma 
geniĢletmedir. Sıkıntıyı kaldıracak, gamı kederi dağıtacak geniĢ bir nefes 
aldırma Ģeklindeki bir sebep, bir duygu, bir ilham ile insanda olmayan 
veya insan tarafından bilinmeyen sevinci mucip bir Ģey ortaya çıkar ki, bu 
bir kitabı açıklamak manasına gelen Ģerh gibidir. Bu mana, mübalağa 
için, kalbin korunağı olan göğüste kullanılmıĢtır. Bir Ģeyin geniĢlemesi, 
zarfının da geniĢlemesini gerektirir. Bu sebeple sevince, yayılma ve 
geniĢlik, zıddına da sıkılma ve darlık denir. (A.Tekin KUR‟ÂN-ı KERĠM 
TEFSĠRĠ -el-ĠNġĠRAH SÛRESĠ)] 

 
 
2-) Ve vada'nâ 'anke vizrek; 
 
(Hakikati açarak beĢeriyet) yükünü senden almadık mı? (A.Hulusi) 
 
2 - Ve indirmedik mi senden o bârını? (Elmalı) 
 
 
Ve vada'nâ 'anke vizrek ve sırtından yükünü almadık mı. Vizr; 

yük, günah manasına da gelir eğer bağlamı öyle ise. Vezir diyoruz, 
aslında sultanın yükünü alan kimse demektir. Yöneticinin yükünü alan 
kimse demektir. Onun için burada vizr, yük manasına kullanılıyor. 
Sırtında yükünü almadık mı. 
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3-) Elleziy enkada zahrek; 
 
Ki o (-nun ağırlığı), senin belini çatırdatmıĢtı! (A.Hulusi) 
 
3 - Ki zâr etmiĢti bütün zahrını? (Elmalı) 
 
 
Elleziy enkada zahrek o yük ki senin sırtını ikiye katlamıĢtı. Sırtına 

dağlardan ağır gelmiĢti.  
 
Nasıl ağır gelmesinLev enzelnâ hâzelKur'âne 'alâ cebelin 

leraeytehu hâĢi'an mutesaddi'an min haĢyetillâh(HaĢr(21) yani vahyin 
dağa inmesi halinde dağların toz duman olacağını haber veren bu ayet, 
vahyin insana inmesi durumunda insanın belini nasıl kütür kütür 
kütürdeteceğini söylemiĢ olmuyor mu. Hele bu vahyin ilk muhatabı ise. 

 
Tâ Hâ, Ma enzelna aleykel Kurâne liteĢka(Tâhâ/1-2) Tâhâ, biz 

Kur‟an ı sana meĢakkat verelim diye indirmedik. Sen zorluk çekesin, acı 
çekesin zorlanasın, inleyesin diye indirmedik. Demek ki bir taraftan 
mes‟uliyetin, sorumluluğun ağırlığı, öbür taraftan da bu ağırlığı 
hafifletmek için rabbimizin yardımları, yüreğinden tutması Allah 
resulünün biz bunu görüyoruz. ġey‟e bepni surete hudün ve 
ahavatuha demiĢti. beni hud suresi ve kardeĢleri ihtiyarlattı. Bir gün Hz. 
Ebu Bekir Resulallah‟a dönüp ya ResulAllah erken yaĢlandın demiĢti de 
cevabı böyle olmuĢtu. Beni Hud suresi ve arkadaĢları ihtiyarlattı. Yani 
beni Kur‟an ihtiyarlattı.  

 
Ne dersiniz hiç Kur‟an la ihtiyarladınız mı. Allah resulünü anlamaya 

ne dersiniz, sahi anlayabilir miyiz acaba. Anlamaya çalıĢsak belki bir 
nebze anlarız da tam olarak anlayabileceğimizi sanmıyorum. Tam olarak 
anlamak için onun hissettiği o ağır sorumluluğu hissetmek lazım. Vahyin 
ağırlığı altında ezilen bir yürek lazım. Rabbiyle konuĢuyor olmanın 
getirdiği o mesuliyeti hissetmek lazım. Ġnsanlığı sırtlanmak lazım, 
insanlığı yeniden doğurmak lazım, Allah‟ın kullarını cehenneme koĢarken 
görüp onların önünü kesmek için kalkan olmanın ağırlığını hissetmek 
lazım. Yer yüzünde bir insanı hidayete erdirmenin, yer yüzünün 
tamamını fethetmekten daha evla olduğunu söyleyen Allah resulü iĢte 
bunu fark etmiĢti, bunu söylüyordu aslında Lealleke bahı'un nefseke 
ella yekûnu mu'miniyn. (ġû‟arâ/3) Mü‟min olmuyorlar diye neredeyse 
kendini helak edeceksin diyor Kur‟an. Bu nasıl bir sorumluluktu Allah‟ım, 



bu nasıl ağır bir sorumluluk bilinciydi. ĠĢte takva bu, takva gerçekten de 
bu. 

 
 
4-) Ve refa'nâ leke zikrek; 
 
Senin zikrini (hatırladığın hakikatini yaĢatarak) yüceltmedik mi? 

(A.Hulusi) 
 
4 - Ve yükseltmedik mi senin zikrini. (Elmalı) 
 
 
Ve refa'nâ leke zikrek ve senin Ģanını, namını, adını yüceltmedik 

mi. 
 
Müfessirlerimiz farklı farklı yorumlamıĢlar. Adını Kur‟an da anarak 

yüceltmedik mi manasına gelir diyenler olmuĢ. Geleceğini önceki 
kitaplarda da vahiylerde de müjdeleyerek yüceltmedik mi manasına 
geldiğini söyleyenler olmuĢ. Seni alemlere rahmet ederek yüceltmedik mi 
manasına geldiğini söyleyenler olmuĢ. Kur‟an da Allah ile yan yana 
anarak, yani  bana itaat edin, Allah resulüne itaat edin, resule itaat edin 
..etıy'ullahe ve etıy'urRasûl.. (Nisa/59) gibi. Allah‟a itaat edin resule 
itaat edin gibi. Allah‟ın; senin adını kendi adıyla birlikte anması Allah‟ın 
yüceltmesi manasına gelir demiĢler. Yine burada peygamberlik vererek 
vahiy indirerek yüceltmedik mi manasına gelir demiĢler ki en doğrusu bu. 
Allah resulü Alemlere rahmet kılınmıĢtı. Alemler içerisinde onun adı 
göklerin neonlarıyla yazılmıĢtı. Onun içinde gerçekten de Ģanı 
yüceltmiĢti, yücelmiĢti. Namı yücelmiĢti. O dillere destan olmuĢtu.  

 
OlmuĢtu değil hala oldu. Milyonlarca kadın ve erkeğin gönlünde 

uğruna ölünebilecek yer yüzünde kaç kiĢi var Allah aĢkına. Allah birini 
yüceltirse ne olur. Bir Ģehri yüceltirse dağında ot bitmese de Mekke olur, 
insanlar göz yaĢları içinde hasretle giderler. Allah bir yapıyı yüceltirse o 
yapı dünyanın en sıradan, en basit, en sade yapısı da olsa Kâbe gibi o 
insanların artık göz bebeği olur. Allah bir insanı yüceltirse AbdulMuttalib 
in yetimi iken bir çöl kasabasında kimsenin kendi halinde yaĢayıp gitmesi 
durumunda kimsenin hatırlayamayacağı bir yetimi alır ve dillere destan 
eder, alemlere rahmet eder ve 1.400 yıl sonra dahi 100 milyonlarca 
kadın ve erkeğin gönlünde bir numara olur. ĠĢte bu ayetlerin tezahürünü 
biz görüyoruz, yaĢıyoruz. 

 
[Ek bilgi; BĠR ġĠĠR 
"Berk urdu Cemâlinde o ümmiyyi yetimin" 



"En ĢaĢaalı feyz-i hüdavendi hakimin" 
"Bir ders-i edeb verdi ki, Ashab-ı zekâye" 
"Hayret verir asar-ı fühuli hükemaye" 

Muallim Naci] 
 
 
 
5-) Feinne me'al 'usri yüsrâ; 
 
Bu yüzdendir ki, kesinlikle zorlukla beraber bir kolaylık vardır. 

(A.Hulusi) 
 
5 - Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık var. (Elmalı) 
 
(Müteakip ayetle birlikte) 
 
 
6-) Ġnne me'al 'usri yüsrâ; 
 
Evet, kesinlikle her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. (A.Hulusi) 
 
6 - Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var. (Elmalı) 
 
 
Feinne me'al 'usri yüsrâ,(5) Ġnne me'al 'usri yüsrâ o halde her 

zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet evet, her zorlukla beraber bir 
kolaylık olmaya devam edecektir. Yani hayat sadece iniĢ değil, sadece 
düz değil aynı zamanda yokuĢta. Hayat sadece sevinçten müteĢekkil 
değil, hüzün de var. Hayat sadece tatlı değil acı da. Onun için zorluğu 
görüp de kolaylığı görmeyenler Allah‟ın nimetine Ģükredemezler.  

 
Nimetine Ģükretmesi için, hani bir önceki suredeVe emma Bi 

nı'meti Rabbike fe hadis(Duha/11) diyordu ya tahdisi nimet, imeti 
anmak için nimeti görmek lazım. Kaldı ki zorlukla kolaylık yan yana. 
Bakarsınız zorluğun içinde bir kolaylık var. Rabbimiz imtihanı verir, acıyı 
verir, ıstırabı verir, derdi verir, o derdin içinde bir de kolaylık paketler 
gönderir. Zorluk kapıdan içeri girerken kolaylığı kapının önünde bırakır. 
Eğer siz içeri girene değil de kapının önündekine de bakarsanız o zaman 
zorluğu görür sabreder, kolaylığı görür hamd edersiniz, Ģükredersiniz. 
Dolayısıyla hayat bu ikisinden müteĢekkil.  

 
Aslında bu ayetler bize hayatı öğretiyor. Ey Muhammed eğer 

Mekke de yaĢadığın zorluklar olmasaydı Medine de aldıklarını hak etmiĢ 



olmazdın. Eğer KureyĢ senin baĢına ödül koymamıĢ olsaydı sen Medine 
de medeniyeti kurmaya kalkamazdın. Eğer Allah anneni, babanı, 
yaslandığında dedeni, yaslandığında Hatice‟yi, yaslandığında Ebu Talib‟i 
almamıĢ olsaydı seni bizzat Allah terbiye etmezdi. Dolayısıyla her 
zorlukla beraber bir kolaylık nasıl var bak. 

 
Hepimiz için geçerli değil mi? Aslında biz bütünü görmüyoruz, 

parçayı görüyoruz. Parçanın içinde kötü duran bütünün içinde çok güzel 
durabilir. Makro bütün de mükemmel durabilir. Eğer Allah‟ın bak dediği 
yerden görseydik, baksaydık nice kötü gördüğümüz Ģeyler içindeki 
güzelliği görecek, nice zorluk saydığımız Ģeylerin içinde ki kolaylığı 
görecektik. Aslında Kur‟an bir yasayı haber veriyor. 

 
[Ek bilgi; “Elbette zorluğun yanında” halk yüzünden Hak‟tan 

perdelenme Ģeklindeki ilk zorluğun yanında “bir kolaylık vardır.” Hem de 
ne kolaylık: Zatın keĢfi ve velayet makamı… “Gerçekten zorlukla 
beraber” Hak aracılığıyla halktan perdelenme Ģeklindeki zorlukla beraber 
“bir kolaylık vardır.” hem de ne kolaylık: Göğsün bağıĢlanmıĢ Hakkani 
varlıkla açılıp geniĢlemesi ve Nübüvvet makamı. (M.Ġbn Arabi-Te‟vilât)]  

 
[Ek bilgi-2; Ġbn Abbas Ģöyle demektedir: "Cenâb-ı Hak adeta, bu 

ayette   "iki   kolaylık  arasında  bir  zorluğu  yarattım. Binâenaleyh, bu 
demektir ki, bir zorluk, kesinlikle iki kolaylığa galib gelemez" demek 
istemiĢtir. Mukatil de, Hz. Peygamber (s.a.s)'in,  

"Bir zorluk, kesinlikle iki kolaylığı yenemeyecek." dediğini ve bu 
ayeti okuduğunu rivayet etmiĢtir. 

Ayetteki "iki kolaylık" ile, dünya kolaylığı, yani beldelerin kolayca 
fethediliĢi ile ahiret kolaylığı, yani cennet mükafatının elde ediliĢi 
kastedilmiĢtir. Delili ise, Cenâb-ı Hakk'ın,  

"De ki: "Sizler, bizim için en güzel iki Ģeyden birisini bekleyip 
duruyorsunuz..." (Tevbe, 9/52) ayetidir ki, bu "en güzel iki Ģey" de, 
zaferler kazanmanın güzelliği ile, (ölüm halinde) cennet mükafatının elde 
edilmesidir.  

O halde, Hz. Peygamber (s.a.s)'in, "Bir zorluk, kesinlikle iki kolaylığı 
yenemeyecek." ifadesinden kastedilen iĢte budur.  

…Soru;Kolaylık zorlukla birlikte olamaz. Çünkü bunlar, iki zıt 
Ģeydirler. Binâenaleyh, birarada bulunamazlar! 

Cevap: Zorluktan sonra kolaylığın meydana geliĢi, kısa bir zaman 
içinde olacağı için, bu kesin addedilmiĢ, dolayısıyla da, adeta "kolaylık"la 
birlikte imiĢcesine kabul edilmiĢtir.(F. Razi-Tefsir-i kebir)] 

 
 
7-) Feizâ ferağte fensab; 



 
(ĠĢlerinden) kurtulunca, (esas iĢinle) yorul! (A.Hulusi) 
 
7 - O halde boĢaldın mı yine kalk yorul. (Elmalı) 
 
 
Feizâ ferağte fensab Ģu halde zorluktan kurtulduğunda kolaylıktan 

nasibini iste, gözet. Fensab ı burada nasib olarak anlayan 
müfessirlerimize fakir de uydu. Dolayısıyla zorluktan kurtulduğunda 
kolaylıktan nasibini gözet, iste. Bir önceki ayetle bağlantılı olarak tercüme 
etmeyi daha uygun buldum, ama bunun en aygın alternatif tercümesi 
Ģöyle; O halde bir iĢle yorulunca baĢka bir iĢle dinlen. Bu da güzel bir 
tercüme, bu da güzel bir anlama. Çünkü Ġslam‟da tatil yok, tebdil var. Atıl 
kalma yok. Ġnsan yorulduğunda yatarak değil, insan yorulduğunda iĢ 
değiĢtirerek dinlenmeli. Tabii ki uyku da dinlence, ama asıl onu 
söylemiyoruz. Uyku tatil değil aslında uyku ihtiyaç. Fakat boĢ durma 
zaten ta‟dil atıl kalma, Arapça bir kelimedir. Onun için insan atıl kalmaz, 
cennette bile atalet yoktur kaldı ki dünyada olsun.  

 
Ġnne ashâbel cennetil yevme fiy Ģüğulin fâkihun. (Yasin/55) 

orada insanlar sevdikleri iĢleri yapacaklar. Neyi seviyorlarsa sevdiğini 
sevdiği kadar yapacak. Yani orada da sevdiği bir meĢguliyet vardır. 
Cennette bile atıl kalma, atalet, tembellik, boĢluk yoksa dünyada nasıl 
olur. Dolayısıyla burada Feizâ ferağte fensab her iki mananın da bir çok 
derinliği var. Yani zorluktan kurtulduğunda kolaylıktan nasibini iste. 

 
Ehlibeyt ekolüne müntesib bazı müfessirler fensab ı fensıb Ģeklinde 

okumuĢlar ve yerine birini nasbet, yani yerine birini ata Halife olarak 
Ģeklinde anlamıĢlar ki bunun mezhebi bir okuma olduğunu söylememe 
sanırım gerek yok. 

 
 
8-) Ve ila Rabbike ferğab; 
 
Rabbini değerlendir! (A.Hulusi) 
 
8 - Ve ancak rabbine rağbet et, hep ona doğrul. (Elmalı) 
 
 
Ve ila Rabbike ferğab ve sadece rabbine rağbet et. yaniĠyyaKE 

na'budu VE iyyaKE nesta'iyn. (Fatiha/5) diyorsun ya fatiha da. Madem 
öyle diyorsun, yalnızca sana ibadet eder, kulluk eder ve yalnızca senden 
yardım dileriz, o zaman rabbine rağbet et, bu sözün içini doldur. Rabbin 



sana rağbet etti madem bu ayetlerde,ü iĢte bu surenin diğer ayetlerinde, 
yani rabbin seni desteklemekle, Duha‟yı da katalım buraya; yetim bulup 
seni gözetmekle, yoksul bulup seni kendi kendine yeter hale, kanaatli 
hale getirmekle, ĢaĢırmıĢ bulup seni doğru yöne yönlendirmekle rabbin 
sana rağbet etti. seni peygamber seçmekle rabbin sana rağbet etti. O 
zaman sen de rabbine rağbet et manasına gelir. 

 
Rabbim rağbetimizi kendisine yöneltsin. Bir sonraki sure tiyn suresi. 
 
“Ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbil alemiyn”  
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. TÎN SURESĠ (001-008) (193-3) 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Tin suresi 95. sure. Adını ilk ayetinden alıyor. Ġncir, veya incir ağacı 

manasına geliyor. Mekki bir sure, Buruç ile KureyĢ suresi arasına 
yerleĢtirmiĢ meĢhur nüzül tertipleri. Bu da yaklaĢık 2. yılın sonu 3. yılın 
baĢına denk gelir peygamberliğin. Konusu ilk ayetlerinde; VetTiyni 
vezZeytûn,(1) Ve Tûri Siyniyne,(2) Ve hâzelBeledil'Emiyn (3)ilk üç 
ayetinde 4 unsur sayılır. Ġlk ikisi meyve bitki, ondan sonrakiler mekan. 
Onun içinde müfessirlerimizin otorite olanları burada aslında meyve 
olarak, bitki olarak sayılanların da mekana delalet ettiğini, bu dördünün 
de 4 ayrı mekana delalet ettiğini söylemiĢler ki bu surenin ilk üç ayetinin 
en güzel yorumu ve açıklaması da budur. 

 
1. incir, incir ağacı çöl inciri manasına gelir. Tiyn. Hz. Ġbrahim‟in 

vahiy mahalline delalet eder. Zaten bir Akdeniz bitkisidir incir ve en çok 
yetiĢtiği yerde peygamberlerin yoğun olarak geldiği bölgedir. Hz. Nuh ve 
Hz. Musa da aynı yerde peygamberlik yapmıĢlardır. Alternatif bir okuma 
ve yorum da Hamidullah hoca tarafından yapılır. Budanın vahiy aldığı 
veya ilham gelen ağaç incir ağacıdır. Ġncir ağacının altında otururken 
Buda, veya yatarken kendisine ilk vahiy veya ilk ilham gelir. Hatta bu da 
adını öyle alır. Çünkü budiy ağacı yaban inciri demektir. Dolayısıyla 
Muhammed Hamidullah üstadımız baĢka bazı otoritelere de dayanarak 
böyle bir yorum yapar ki yabana atılacak bir yorum olmasa gerek. 

 
2. Zeytin, vezZeytûn zeytin dağı ki Hz. Süleyman mabedinin inĢa 

edildiği mekanın ismi zeytin dağıdır. Bugün bile öyle anılır. Hz. Ġsa‟ya 
vahiy inen yerdir, bölgedir aynı zamanda. Mübarek ve mukaddes bölge 
olarak anılır Kur‟an da. Hz. Ġbrahim de orada vahiy almıĢtır. 

 
3. Sina dağı, Hz. Musa‟nın vahiy aldığı yerdir ki iki kez mübarek 

kılınmıĢ bölgeyi de kapsar  ..fahla' na'leyk,inneke Bil vadil mukaddesi 
Tuva. (Tâha/12) ayakkabılarını çıkar, çünkü sen iki kez mukaddes 
kılınmıĢ, iki kez kutsanmıĢ Tuva, yani tıven, iki kez kutsanmıĢ mukaddes 
vadidesin. 

 
4. Emin belde, ResulAllah‟ın vahiy aldığı bölge ki A. Ġmran/96. 

ayetinde oranın mübarek kılındığı ifade buyrulur. Yani bu dört yerde 
Kur‟an da mübarek ve mukaddes kılınan yerler arasında zikredilir. 
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Mübarek ve mukaddes kelimeleri bizzat anılarak zikredilir. Onun için 
aslında burada bizim Ģunu anlamamız gerekiyor; Bu 4 mekanı da 
mübarek ve mukaddes kılan Ģey kendisinden değildi. Mukaddesliği ve 
mübarekliği Allah verdi. Bunların bereketi de vahiydendi, buralarda vahiy 
indi, vahiy indiği toprağı, coğrafyayı, dağı bile mübarek kılarsa ey insan 
vahiy sana inince seni ne kılmaz manasına gelir. Çünkü Ģerefü-l mekan 
bil mekin. Mekanın Ģerefi orada temekkün eden Ģeyledir derler Araplar.  

 
Dolayısıyla mekan kendi baĢına Ģerefli olmaz. Orada Ģerefli biri 

oturmuĢsa mekan da Ģereflenir. ġerefli bir Ģey inmiĢse mekan da 
Ģereflenir. Ey insan vahiy senin yüreğine inerse sen de mübarek olursun, 
sen de mukaddes olursun manasına gelir. ġimdi tefsire geçebiliriz. 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
 
1-) VetTiyni vezZeytûni; 
 
Ġncir'e ve Zeytin'e, (A.Hulusi) 
 
1 -  Kasem olsun o Tîne ve o Zeytune, (Elmalı) 
 
 
VetTiyni vezZeytûn Ġncir Ģahit olsun, incir diyarı Ģahit olsun. 

Ġbrahim‟e vahyin indiği mekan Ģahit olsun, Nuh‟a vahyin indiği mekan 
Ģahit olsun. vezZeytûn ve zeytin Ģahit olsun. Yani zeytin dağı Ģahit 
olsun, Ġsa‟ya vahyin indiği mekan Ģahit olsun. Yine Ġbrahim‟e vahyin 
indiği mekan Ģahit olsun. Veya incir ve zeytin Ģahit olsun. Eğer 4. ayetle 
birlikte alırsak insanın yaratılıĢı ile birlikte, bazıları bunu Ģöyle de 
anlamıĢlar; Ġncir çok çekirdekli, zeytin tek çekirdekli meyvedir dolayısıyla 
çok ve tek manasına gelir. Veyahut ta tek olan kadın yumurtası, çok olan 
erkek öz suyu, sperması, menizi manasına gelir Ģeklinde bir açıklama 
olmuĢsa da biz bu bağlamda böyle bir açıklamayı tefsir sayamıyoruz 
maalesef. 

 
[Ek bilgi; Ġncire, yemin ederim”; kalbin idrak ettiklerinden ibaret olup 

cüzilerden koparılmıĢ külli anlamlara yemin ederim. Bu külli anlamların 
incire benzetilmesinin sebebi, maddi olmamaları, sırf manevi olup kendi 
cüzlerini kuĢatmaları, nefsi güçlendirmeleri ve tıpkı çekirdeği olmayan 
incir gibi lezzetli olmalarıdır. Ġncirin çekirdeği yoktur; tamamı özdür ve 
taneleri kapsamaktadır. Tıpkı külliyatların kapsamında yer alan cüziyat 
gibi. Ġncir, hem gıda hem de meyve olarak bedeni besleyicidir.  
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“Zeytine yemin ederim.” Nefsin idrak ettiklerinden ibaret olan cüzi 
anlamlara yemin ederim. Bu cüzi anlamların zeytine benzetilmesinin 
nedeni de maddi olmaları, nefsi külli anlamları idrak etmeye hazırlayıcı 
etki göstermeleridir. Tıpkı çekirdeği bulunan, beslenme organlarını 
temizleyici olup iĢtah açıcı özelliğe sahip zeytin gibi.(Ġbn. Arabi-Te‟vilat)] 

 
 
2-) Ve Tûri Siyniyne; 
 
Sîna Dağı'na; (A.Hulusi) 
 
2 - Ve o Turi sînîne, (Elmalı) 
 
 
Ve Tûri Siyniyn ulu Sina dağı Ģahit olsun. Dağ Ģahit olur mu 

diyeceksiniz, olur. Allah resulü bir dağa çıktığında iki rekat Ģahadet 
namazı kılardı Ģahit olsun diye ve Allah resulü bir dostu ziyarete gider 
gibi Uhud‟u ziyarete giderdi hemen hemen her hafta. Hatta Sahabe bunu 
anlamamıĢ ve sormuĢlardı sebebini, Allah Resulü de Uhud‟ün cebelün 
yuhibbune ve yuhibbu. Uhud dağdır ama o bizi sever, biz onu severiz 
demiĢti. Yani dağa dağ diye bakma ey insan, taĢa taĢ diye bakma, 
toprağa toprak diye bakma. ġahittir, Ģahidindir ne yaptığına bak, onu 
Ģahit kılmaya bak. Biz, siz, insan bu dünyaya sahip olmaya değil Ģahit 
olmaya geldi mesajı var. 

 
 
3-) Ve hâzelBeledil'Emiyn; 
 
ġu emin beldeye ki, (A.Hulusi) 
 
3 - Ve Bu beledi emîne, (Elmalı) 
 
 
Ve hâzelBeledil'Emiyn ve bu emin belde Ģahit olsun 

hâzelBeledil'Emiyn Kur‟an da 2 yerde gelir ve ikisinde de kesinlikle 
Mekke ve civarına delalet eder. Çünkü Hâze ile geldiğinde el beled 
mutlaka Mekke‟ye delalet eder. Emin belde, neden? Çünkü Hz. 
Ġbrahim‟in duasına mazhar oldu. Ya rabbi bu beldeyi beldeyi âmine kıl 
diye dua etti ve duası da kabul edildi. Onun için, emin belde olduğu için 
Kabe‟nin içi putlarla dolu olduğu halde Ebrehe Kâbe‟ye saldırdığında; 
Kâbe‟nin rabbi Kâbe‟yi korumuĢtu, emin beldeydi.  

 



Emin belde olmasının ekmeğini en çok bu beldenin akidesine 
ihanet eden beldenin sakinleri yediler bu ekmeği. Ama ekmek yedikleri 
sofrayı da kirlettiler maalesef. Onun için onlara bu hatırlatılıyor. Siz bu 
emin beldenin ekmeğini yediniz, ekmeğini yediğiniz rabbinize ihanet 
ettiniz manası. 

 
 
4-) Lekad halaknel'Ġnsane fiy ahseni takviym; 
 
Gerçekten biz "Ġnsan"ı en güzel bir sûrette yarattık. (A.Hulusi) 
 
4 - Ki biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. (Elmalı) 
 
 
Lekad halaknel'Ġnsane fiy ahseni takviym doğrusu biz insanı en 

güzel surette yarattık. Yani kıvamında yarattık tam olarak çevirmem 
gerekirse, en güzel kıvamda yarattık fiy ahseni takviym en güzel 
kıvamda, yani hani hanımlar derler ya kıvamında olmuĢ, kıvamı gelmiĢ. 
Kıvama gelmeden yoğurduğunuz hamuru eğer bir Ģey yapmaya 
kalkarsanız yapamazsınız. Kıvamı gelmemiĢ pastayı yedirmeye 
kalkarsanız olmaz, tadını alamazsınız, kabarmaz Ģu olmaz, bu olmaz. 
Onun için insanı kıvamında, en güzel kıvamda yarattı. Fakat kıvam 
sadece ve sadece hammaddenin en ideal olma halini temsil eder. Bir de 
onu son haline getirmek var ki; 

 
[Ek bilgi; Yani, insan, içinde zulmet ve nurun birleĢtirilmesiyle, 

zıtların birleĢtirilip uyuĢturulmasıyla dengeli bir Ģekilde yaratılmıĢtır. 
Böylece iki âlem arasında bir vasıta, ikisini kapsayan bir özellikte var 
edilmiĢtir. YaratılıĢı düzgün, ahlakı ve sureti güzel kılınmıĢtır. Bunun 
anlamı, insanın en dengeli mizaca, en kâmil varlık türüne ve en üstün 
yaratılıĢa sahip kılındığıdır. (Ġbn. Arabi- Te‟vilat)] 
 
 

 
5-) Sümme radednahu esfele safiliyn; 
 
Sonra da onu esfeli sâfîliyn'e (dünyaya/dünyasına) reddettik! 

(A.Hulusi) 
 
5 - Sonra da çevirdik esfeli sâfilîne kaktık. (Elmalı) 
 
 



Sümme radednahu esfele safiliyn sonra onu baĢlangıç 
noktasının en dibine döndürmüĢüzdür. Biz insanı en güzel surette 
yaratmıĢızdır, daha sonra da onu baĢlangıç noktasının en dibine 
döndürmüĢüzdür. Evet, bu meallendirme ve anlama fakire ait bir 
anlamadır. Allah en doğrusunu bilir. Neden böyle bir anlamlandırma 
yaptığımı izah edeceğim tabii ki. Bu insan en iyi idi manasına geliyor tabii 
ki insan en iyiydi. En iyi bozulunca en kötü olur. Dolayısıyla en iyi 
bozulmamalı.  

 
Esfele safiliyn klasik tefsirde aĢağıların aĢağısına attı Ģeklinde 

anlaĢılmıĢ. Yani insanı en güzel surette yarattı rabbimiz ondan sonra da 
tuttu onu aĢağıların aĢağısına, yerin dibine soktu.  

 
Bu anlama önceki ayetle çeliĢiyor kaldı ki rabbimiz niye aĢağıların 

aĢağısına atsın insanı. En güzel surette yarattığı bir varlığı niye tutsun da 
daha sonra tam tersine aĢağıların aĢağısına atsın. Burada aslında insanı 
en güzel kıvamında yarattı ve insana dedi ki; Bu kıvamı piĢirmen için, 
ulaĢman için senin gayretin gerekiyor. Sana akıl verdim, irade verdim, 
izan verdim, fikir verdim, donanımların tamamını sana verdim. Gel start 
noktasına seni koyuyorum, artık buradan sonrasını sen yol alacaksın. 
Yani kıvamda yarattım ben seni, kıvamını bulmak için aklını iradeni 
kullan dedi. Al bir de vahiy gönderiyorum yol haritası olarak dedi Ģeklinde 
anlamak en doğrusudur.  

 
Delillerim var tabii ki.  
 
1 - Bir kere riddet baĢlama noktası ifade eder. Burada irtededna 

değil radedna gelmiĢ sümme radednahu.  Sümme irtedednahu değil. 
Riddet baĢlama noktası, irtidad ise baĢlangıcın daha gerisini ifade eder. 
BaĢlangıcın gerisi değil burada, start, baĢlama noktası. 

 
2 – Takviym kelimesi tedric ifade eder kalıbı gereği. Yani ahseni 

takviym üzre yaratmıĢsa rabbimiz tedricen, aĢama aĢama o noktaya 
ulaĢmasını, kıvamını bulmasını istiyor demektir. 

 
3 – Üçüncüsü ve en önemlisi burada riddet in Allah‟a isnat 

edilmesidir. Riddet Allah‟a isnat edilmiĢtir. Oysa günah Allah‟a isnat 
edilmez, Kur‟an ın her tarafında suç, hata, günah kula isnat edilir. Riddet 
Allah2a isnat edilmiĢse biz onu gerisin geri baĢlangıç noktasına getirdik 
denilmiĢse burada kötü bir Ģey akla gelemez. Ġnsanı kötülüğe teĢvik 
etmek veya kötülük noktasına getirmek akla gelmez. Ya ne gelmelidir? 
BaĢlama noktası. Yani biz onu en güzel kıvamda yarattık, kıvamını sen 
aklınla ve iradenle, vahiyle bul diye de yolun baĢına getirdik koyduk artık 



yarıĢ baĢlamıĢtır. Haydi hanginiz öne geçecek hayırda iyilikte festebikul 
hayrat (Bakara/148) dedik, hayırlarda yarıĢınız. ĠĢte bu manaya gelir ve 
delillerim de bunlardır. 

 
[Ek bilgi; “Sonra onu…indirdik.” zulmet aracılığıyla nurdan 

perdelendiği, ahlaki rezilliklerin yanında durduğu, faziletlerden yüz 
çevirdiği için “aĢağıların aĢağısına” indirdik. Ahlak ve mertebe olarak 
aĢağı olan dereke ehlinden daha aĢağı, suret ve terkip olarak çirkin 
olanlardan daha çirkin, ahlak olarak daha iğrenç ve Ģekil ve görünüm 
olarak tiksindirici kıldık. Bunlar, tabiat zindanındaki ateĢ ehlidirler.(Ġbn. 
Arabi-Te‟vilât)] 

 
[Ek bilgi-2; ġeriat peygamberlerin sözü, tarikat peygamberlerin 

yaptıkları, hakikat ise peygamberlerin gördükleridir. Her üçüne sahip olan 
taife kamil kimseler olup yaratılmıĢların önderidirler. Bu ölçüye sahip 
olmayan taife noksanı olan kimselerdir ve dört ayaklı hayvanlardan 
sayılırlar. 

Kesin olarak bil ki insanların çoğunda insanlık sureti olmakla 
beraber insanlık manası yoktur ve eĢek, öküz, kurt, kaplan, yılan ve 
akreptirler. Bunun böyle olduğunda hiçbir kuĢkun olmamalıdır. Her 
Ģehirde maddeten ve manen insan olan birkaç kiĢi vardır. Kalanın 
tümünde dıĢ görünüĢ vardır, mana ise yoktur.  

Allah Telâ Ģöyle buyurmuĢtur; Biz cehennem içinins ve cinden 
(Öyle kimseler) yarattık ki kalpleri vardır vu kalplerle idrak edemezler. 
Gözleri vardır onlarla göremezler. Kulakları vardır onlarla duyamazlar. 
Bunlar dört ayaklı hayvanlar gibidirler belki daha sersemdirler Gafil 
olanlar bunlardır.(Azizüddin Nesefi-Ġnsan-ı kamil)] 

 
 
6-) Ġllelleziyne amenû ve amilussalihati felehüm ecrün ğayrü 

memnûn; 
 
Sadece (hakikatine) iman edip imanın gereğini uygulayanlar hariç! 

ĠĢte onlar için kesilmeyen bir karĢılık vardır! (A.Hulusi) 
 
6 - Ancak iman edip yarar ameller yapan kimseler baĢka, onlar için 

kesilmez bir ecir vardır. (Elmalı) 
 
 
Ġllelleziyne amenû ve amilussalihati felehüm ecrün ğayrü 

memnûn iĢi bilenler diyeceklerdir ki çok güzel bir açıklama oldu, buraya 
kadar her Ģey güzel. Fakat Ģu “illa” yı ne yapalım istisna edatını? 
Yapacak bir Ģey yok, istisna edatının Arap dilinde, konulduğu dilde 



anlamlarından biride nihayete delalet eder. Delalet ettiği zaman ve 
mekanın nihayetine.  

 
Dolayısıyla mana Ģöyledir nihayet, en sonunda tekamül 

yolculuğunda imanda sebat eden, salih amel iĢleyenleri kesinlikle bir ödül 
beklemektedir. Evet, felehüm ecrün ğayrü memnûn kesintisiz bir ödül 
beklemektedir onları. Yani hem baĢa kakılmayan, ğayrü memnun bu 
manaya gelir. Hem baĢa kakılmayan bir ödül, hem de kesintisi olmayan 
bir ödül. Dolayısıyla illa nın manası burada delalet ettiği zaman ve 
mekanın nihayetine delalet eder. Lokman/22 ayetinde de zaten bu 
manada kullanılmıĢtır. Klasik yorumda tabii ki istisna manası verilir. 

 
 
7-) Femâ yükezzibüke ba'dü Biddiyn; 
 
Bundan sonra dini (hakikat ve Sünnetullâh apaçık ortada iken) 

sana yalanlattıracak ne olabilir? (A.Hulusi) 
 
7 - O halde sana dîni ne tekzip ettirir? (Elmalı) 
 
 
Femâ yükezzibüke ba'dü Biddiyn öyleyse ey insan sana bu dini 

yalanlatan ne, neden bu dini yalanlıyorsun. Burada ki diyn kelimesi 
anahtar bir kelime. Allah‟a borçluluk bilinci diye çeviriyorum ben bunu. 
Çünkü deyn kelimesinden türetiliyor. Ġslam Ġnned Diyne 'indAllâhil 
Ġslâm. (A.Ġmran/19) Allah katında din Ġslam olduğuna göre Ġslam‟ı nasıl 
tarif ederiz en doğru? Fakir Ģöyle tarif eder. Allah‟a hakkını teslim 
etmenin yolunun, Allah‟a kayıtsız Ģartsız teslim olmaktan geçtiğini 
bilmektir. Müslüman da budur zaten. Allah‟a hakkını teslim etmek için, 
Allah‟a kayıtsız Ģartsız teslim olmak Ġslam.  

 
Bu durumda Ģöyle anlamamız gerekmez mi bu ayeti; Femâ 

yükezzibüke ba'dü Biddiyn ey insan Allah‟ın hakkını yalanlamana 
sebep olan ne. Allah‟ın hakkını neden yalanlıyorsun. Evet, Allah‟a borçlu 
olduğun gerçeğini neden yalanlıyorsun Ģeklinde anlayabiliriz. Allah‟a 
borçluyuz, hiçbir Ģey bize ait değil. Zaten kredi ile doğduk, iki el, iki ayak, 
iki göz, iki dudak, iki kol ve akıl, her aldığımız nefes, varlık, hayat her 
Ģeyimiz. Kim ödedi ki rabbimize bedelini. O zaman biz borçlu doğduk. 
Peki Allah borcumuzu ödememizi mi istiyor? Borç borçla ödenmez ki 
ödeyelim. Allah‟a borcunu ödeyebilecek kimdir Ģu ter yüzünde.  

 
O zaman ne istiyor? Borçlu olduğumuzu itiraf etmemizi istiyor. 

Borcunu inkar etme ey insanoğlu ödemiĢ sayayım. ĠĢte bu. 



 
 
8-) EleysAllâhu Biahkemilhakimiyn; 
 
Allâh hükmedenlerin en mükemmel hükmedeni değil mi? (A.Hulusi) 
 
8 - Allah «Ahkemülhâkimîn» değil mi? (Elmalı) 
 
 
EleysAllâhu Biahkemilhakimiyn Ģimdi söyle ey insan Allah 

hükmedenlerin en iyisi değil midir. Evet, Ģimdi söyle. Önceki ayetle 
birlikte okursak ilahi değerler sistemini yalanlamak Allah‟ın yargısına 
karĢı gelmek, onu reddetmek manasına gelir. Yani dini yalanlamak, aynı 
zamanda din gününü yalanlamak. Din gününü yalanlamak ilahi yargıyı 
yalanlamak, yani ilahi adaleti, adalet kelimesini Allah ile birlikte 
kullanmayı pek istemiyorum. Çünkü adalet insana nispet edilir Kur‟an ın 
tamamında. Allah‟a rahmet nispet edilir. Ama burada anlaĢılması için 
kullandım, ilahi yargının en ideal oluĢunu yalanlamak manasına geliyor. 

 
Peygamberimiz bu ayetleri her okuyuĢta Kur‟an la diyaloga girerdi, 

sanki Kur‟an la konuĢur, sanki si fazla Kur‟an la konuĢurdu ve Kur‟an ın 
sorusuna cevap verirdi, çünkü bu bir soru. Belâ ya rab, ve ene „alâ 
zalike mineĢĢahidiyn. Elbette ya rabbi, elbette sen hüküm verenlerin en 
iyisisin ve ben de buna Ģahidim ya rabbi derdi. Bunu sadece namaz 
dıĢında mi yapardı? Hayır namaz içinde de söylerdi. Bunu sadece bu 
surede mi? Hayır Kur‟an da diyalog isteyen tüm yerlerde Allah resulü 
rabbimizle konuĢur gibi cevap verirdi. Demek ki Kur‟an ı okumak, yani 
hakkını vererek okumak, Allah ile diyaloga girmektir. Rabbim Kur‟an ı 
böyle okuyanlardan kılsın. 

 
 
Ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbil alemiyn 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. „ALÂK SURESĠ (001-013)(194-1) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Elhamdülillâhi Rabbil Âlemîn, Vessalâtü vesselâmü „alâ 

Resulina Muhammedin ve „ala „alihi, ve eshabihi ecmaiyn. 
Rabbeneftah bil hayr, vahtim bil hayr, Rabbi yessir ve lâ tüassir, 
Rabbi temmim bil hayr. 

 
Rabbim hayırla baĢlat, hayırla tamamlat. Rabbim bize kolay getir 

bize güç kılma amin. 
 
Değerli Kur‟an dostları bugün dersimize çağ açıp çağ kapatan 

Kur‟an vahyinin gerçek manada çağ açıp çağ kapatan, insanlığın son 
çevriminde ki ebedi risaletin adı olan Kur‟an vahyinin ilk inen ayetlerinin 
yer aldığı „Alâk suresini iĢleyeceğiz. 

 
Vahiy; Allah insanla konuĢmaya baĢladığında baĢladı. Vahiy bir 

gök sofrasıydı insanlığın ruhlarının önüne rabbimiz tarafından serildi 
acıkan ruhlar doysun diye, insan yolunu bulsun diye, kâinatın göz 
bebeğine çöp batmasın, kâinatın göz bebeği kör olmasın diye. Ġnsan yer 
yüzünde ki hilafet sorumluluğunu bi hakkın ifa etsin, kalfalık görevini 
hakkıyla yapsın diye. Zira insan ilahi rehberlik olmaksızın yolunu 
ĢaĢırırdı. Eğer insan Allah‟ın rehberliğini aldığınızda akıllı vahĢiye 
dönerdi. En tehlikeli vahĢi akıllı vahĢi idi. Onun için rabbimiz insana ruhu 
üflediğinde ruh ile beraber fıtratı ve aklı verdi ve melekleri bu fıtrat ve akıl 
önünde yere kapanmaya davet etti. Hizmetine, emrine amade olmaya 
davet etti. 

 
Aslında meleklerin yere kapandığı Ģey insanın cesedi değildi, 

insanın ölümlü tarafı değildi. Yani beĢer değildi ve nefahtü fiyhi min 
RuhĠY feka'u lehu sacidiyn. (Hicr/29) ne zaman ki ruhundan üfledim 
ona, iĢte o zaman o anda yere kapanın, secdeye kapanın emri, aslında 
secde edilenin beĢer değil üflenen ruh, o ruh ile verilen akıl ve irade 
olduğunu ve secdenin de yer yüzü meleklerinin insanın emrine amade 
kılınması demeye geldiğini anlıyoruz. 

 
ĠĢte bu mana da vahiy insanlıkla yaĢıttır. Ġlk insan, ilk vahiy. Hatta 

eğer kainatı “Kün” emri ile baĢlayan varlığı, oluĢu dikkate alacaksak 
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vahiy ilk olandır. Önce söz vardı diyen Yohanna incili doğru söylüyor. 
Hakikaten önce söz vardı. Eğer Allah bir Ģeyi yaratmayı murat ediyorsa 
en yekule lehu kün feyekûn. (Yasin/82) ona ol demesi yeterdi, o da 
oluĢ sürecine girer ve olmayı devam ettirirdi. Dolayısıyla vahiy aslında 
varlığın ilk halkasıydı. Ama biz burada vahiy ile bilincin inĢasını, ilahi 
rehberliği anladığımız için insana olan vahyi dile getiriyoruz. Vahyin 
tarihinin insanlıkla yaĢıt olduğunu söyledik. Ġnsanlığın son çevrimi vahyin 
de zirvesini teĢkil etti. Vahyin zirvesi Kur‟an vahyi idi, peygamberlerin 
zirvesi Abdullah Ġbn. Muhammed A.S. a, vahiylerin zirvesi Kur‟an Hira 
mağarasında bir Ramazan gecesinde, bir Ramazan‟ın pazartesi gününe 
denk gelen bir gecesinde inmeye baĢladı.  

 
Abdullah oğlu Muhammed bir çöl kasabası olan ve etrafı lav 

kayalıklarıyla çevrili, ot bitmeyen, ırmağı olmayan, suyu olmayan, ormanı 
olmayan, ziraata elveriĢli olmayan, hayvancılığa elveriĢli olmayan bir 
vadide, Mekke vadisinde yetiĢti. Mekke 10.000 nüfuslu bir çöl 
kasabasıydı, yetimdi eĢraf bir ailede dünyaya gelmiĢti Ben-i HaĢim; 
HaĢimoğulları ailesinden. Fakat ailenin gücü düĢmüĢ, son yıllarda 
Mekke‟de ki iki hasım, iki rakip güçten biri olan Mahzumoğlullarına 
geçmiĢti Mekke‟nin reisliği. 

 
ĠĢte bu çerçeve de aile bir düĢüĢü yaĢıyordu ve ailenin kurban 

edilmekten son anda kurtulan oğlu Abdullah, köken olarak Yesrip‟li bir 
aileye mensup Amine ile evlenmiĢ, bu evlilikten hamile kalmıĢtı amine. 
Abdullah bu sırada 18 veya 19 yaĢlarındaydı, zaten aynı yıl içerisinde de 
ticaret için gittiği ġam‟dan dönerken doğduğu topraklara gelemeden 
yolda vefat etti ve geriye hamile eĢini ve henüz yüzünü  dahi görmediği 
yavrusunu bıraktı. Dolayısıyla Allah resulü babasını hiç görmedi yetim 
olarak dünyaya geldi. 

 
Dünyaya geldikten sonra Ben-i Sad Bin Bekr kabilesine mensup 

Halime adlı bir emzikli kadın, yani emzikli bebesi olan bir süt anne 
tarafından süt yavru alınarak Ben-i Sad bin Bekr kabilesine götürüldü. 
Orada birkaç sene kaldı adet olduğu vechiyle badiye de. Çünkü 
Mekke‟nin havası kuru ve sıkıntılı bir hava idi, küçük bebekler üzerinde 
aksi tesir yapıyordu.  

 
Annesine döndüğünde doyasıya anne diyemedi Abdullah Ġbn. 

Muhammed. Çünkü rabbimiz annesini de alacaktı. Adeta seni ben 
terbiye edeceğim mesajıydı bu. Yani seni annene bırakmam, seni 
babana dahi bırakmam. Ve dedesine yaslandı AbdulMuttalib‟e 
AbdulMuttalib‟in sevgilisiydi. Onun minderine ancak o oturabiliyordu 



Kâbe‟nin önünde ki Dâru‟n Nedve‟nin önüne serili minderine. Ve tam 
dede diyecekti ki dedesini de Allah elinden aldı.  

 
25 yaĢına geldiğinde Mekke‟nin zengin ve ahlaklı dulu, daha önce 

kendisiyle birkaç kere ortak ticaret yaptığı Hatice Binti Huveylid ile 
evlendi. Bu evlilikten Allah resulünün çocukları oldu ve bunların en 
sonuncusu Fatıma, vahyin iniĢinden hemen 6 ay veya bir rivayette bir yıl 
önce doğmuĢtu. Ve iĢte tarihler MS. 610 yılını gösterdiğinde Mekke de 
insanlık tarihinin en büyük hadisesi gerçekleĢti. Çağ açıp çağ kapatan bir 
olay bu, gerçek manada çağ açıp çağ kapatan. Karanlık çağları bitirip 
bitmeyen aydınlık çağları baĢlatan bir olay.  

 
Allah resulüne yalnızlık sevdirilmiĢti. Allah resulünün daha önceden 

hiç Ģiirle uğraĢtığı görülmemiĢti, yazı yazmayı zaten bilmiyordu. Bölgede 
bin adamı sınıfına girmiyordu bin adamlığı iddiası hiç olmamıĢtı, Ģairlik 
iddiası hiç olmamıĢtı, kâhinlik iddiası hiç olmamıĢtı. Allah resulünden 
peygamberlik öncesinde olağan üstü bir olay sadır olmamıĢtı diyebiliriz 
rahatlıkla. Zira eğer Allah resulünden olağan üstü bir olay sadır olmuĢ 
olsaydı biz buna ne diyelim diye kara kara düĢünen Mekke‟nin inkârcıları 
Kâhin diyelim, Ģair diyelim, efendim mecnun diyelim, arraf diyelim deli 
diyelim vs. ihtimalleri ortaya atıldığında Kâhin diyelim diyene ya ne 
söyleyelim, biz ondan önce, biz vahiy almadan önce onun herhangi bir 
olayına Ģahit olmadık ki diye sorana Velid Bin Muğıre Ģöyle demiĢti. 
KiĢiyi anne babasından, kavminden, kardeĢlerinden, akrabalarından 
ailesinden kopartıyor, bundan daha derin sihir mi olur demiĢti. Yani 
demek ki hiçbir örnek bulamadılar,i eğer bir tek örnek bulsalardı Allah 
resulünden peygamber olmazdan önceki hayatında yaĢanmıĢ olağan 
dıĢı bir örnek, Falan zamanda falan Ģeyi yapmamıĢtı, Ģu olağanüstü sihir 
zuhur etmiĢti, Ģöyle bir sihir gerçekleĢtirmemiydi diye onu bahane 
ederlerdi.  

 
Diyemediler, söyleyemediler. Ģairliğini de iddia edemediler çünkü 

hiç rastlamamıĢlardı. Din adamı da değildi, din adamıyla ilgili herhangi bir 
görev de ihraz etmemiĢti. Dolayısıyla tüccardı, ticaret yapıyordu ve el 
emin adını almıĢtı ticaretinde ki dürüstlüğünden dolayı hayatında ki 
dürüstlüğünden dolayı. Hem de Mekke de el emin denilen tek insandı bir 
baĢkasına bu lakap verilmemiĢti. Bir rivayete göre bu lakabı daha sonra 
ona en azılı düĢmanı olacak olan Ebu Cehil vermiĢti. Yani düĢmanları 
dahi onun eminliğinde müttefik idiler. 

 
ĠĢte geçmiĢi böyle olan ve geçmiĢinde ahlakın 1 numara olduğunu 

Kur‟an ın tasdik ettiği biriydi Allah resulü. Ve inneke le alâ hulukın 
'azıym (Kalem/4) hiç Ģüphe yok ki sen muhteĢem bir ahlaka sahipsin 



diyordu. Yine Allah resulünün geçmiĢinde herhangi bir dine çağırdığı, 
inanca çağırdığı, etrafını davet ettiğine dair hiçbir olaya rastlamıyoruz. 
Hatta Kur‟an onun geçmiĢ inançlarına dair bir ifadesinde mâ künte 
tedriy melKitâbu ve lel iymân. (ġûrâ/52) sen bundan önce kitap nedir, 
iman nedir bilmezdin buyuruyordu. Ve vecedeke dâ(aaa)llen feheda. 
(Duha/7) Seni yolunu ĢaĢırmıĢ bir halde bulup o doğru yolu göstermedi 
mi diyordu Kur‟an.  

 
Dolayısıyla yanlıĢı görüyordu. Çevresinde ki olup biten yanlıĢlara 

elbette ki vicdanı dayanmıyordu, isyan ediyordu fakat o dünyanın en 
nazlım, en sakin, en nazik, en zarif, en latif, en sessiz insanıydı. Etrafıyla 
o güne kadar hiçbir hususta kavgaya giriĢtiği görülmemiĢti. Herhangi 
birisiyle takıĢtığı görülmemiĢti, herhangi bir nizaya daldığı görülmemiĢti. 
Mekke de herkes herkesle kavga eder, fakat Abdullah oğlu Muhammed 
kavgalara nihayet verirdi. Mekke de herkes birbiri ile nizalaĢır, Fakat 
Abdullah oğlu Muhammed hakemlik yapardı. Hacer-ül Esved in Kâbe‟nin 
duvarına yerleĢtirilmesi hadisesinde olduğu gibi. Dolayısıyla o hep 
iyiliklerde yer aldı. Hiç kavgalarda yer almamıĢtı hif-ul Fudul da yer 
almıĢtı çünkü faziletliler veya artıklat ittifakıydı. Kelimeye hangi anlamı 
yükleyeceğimize dair değiĢen bir mana bu. Onun için Abdullah oğlu 
Muhammed hayatıyla dürüstlüğüne sadece dostlarını değil düĢmanlarını 
da hayran bırakmıĢtı. 

 
ĠĢte bu hayatın sahibi olan Abdullah oğlu Muhammed yalnızlık 

bana sevdirildi buyuruyor. Peygamber olduktan sonra peygamberlik 
geldiği dönemde ki ruh halini ifade ederken yalnızlık sevdirilmiĢti. Çünkü 
zulme batmıĢtı her yer kapkaraydı. Cahiliyetin koyu karanlığı insanların 
vicdanlarını da karartmıĢtı. Yoksul hakkını arayamıyordu, zalimler daha 
zalim, varsıllar daha varsıl, yoksullar daha yoksul oluyordu. Mazlumun 
hakkını arayacak bir mercii yoktu, gücü, gücü yeteneydi, kurt kanunu 
hakimdi. Dolayısıyla yani cahiliyenin çöl kanunu hakimdi. Cahiliyenin çöl 
kanunu güçlünün haklı olduğu bir kanundu. Cahiliyenin çöl kanunu sözün 
gücünün değil gücün sözünün üstün olduğu bir kanundu. Allah sözün 
gücünü üstün kılmak için vahyi indirdi ve Abdullah oğlu Muhammed‟i 
peygamber olarak seçti, zaten peygamberleri Allah seçerdi. 

 
Varlık kendi içerisinde bir hiyerarĢiye sahipti camid varlıklar yani taĢ 

toprak gibi. Onun üstünde nebatat, bitkisel varlıklar. Onun üstünde canlı 
varlıklar hayvan, hayvanat. Onun üstünde insan. Ama varlık sadece 
görünen varlıkla sınırlı değildi ki bir de bundan ötesi vardı. Bu alemi 
mülke dair varlıklardı, bir de alemi misal, yada alemi Berzah dediğimiz 
ara aleme ait görünmeyen ve bir de onun üstünde alemi ervah vardı 



ruhlar alemi. Birde onun üstünde alemi melekût vardı. Bir de onun 
üstünde alemi lâhud ki alemlerin üstünde bir alemdi.  

 
Allah‟a ait bir alem. Görünen alemle görünmeyen alemler arasında 

bir geçiĢ noktası var mıydı, varsa neydi. Tıpkı cansız varlıklarla veya katı 
maddelerle bitkiler alemi arasında nasıl mercanların, resiflerin bir ara, bir 
geçiĢ noktası oluĢturması söz konusuysa diğer görünen alemlerin 
hepsinin arasında geçiĢ noktaları tabir caizse dudak dudağa değen teğet 
noktaları varsa, peki insan da yükselirse bir üst alemin hangi dudağına 
değerdi. ĠĢte bu sorunun cevabı nübüvvet idi, risalet idi. Ġnsan Allah 
tarafından seçilir ve yüceltilirse bir üst alemin dudağına değerdi onun 
kulağı ve o dudaktan o kulağa dökülenler vahit olurdu.  

 
Vahiy baĢı gökte ayakları yerde ilahi bir hital idi. Ġnsanlığın önüne 

saçılmıĢ, serilmiĢ bir gök sofrasıydı. Bu gök sofrası insanlığın saadeti için 
idi. Çünkü insanlık yer yüzünün ustası idi. Ustanın usta olması için önce 
çırak olması lazımdı ve vahiy de ustayı yetiĢtirecek ilahi bir inĢa 
projesiydi. ĠĢte vahiy orada baĢladı Kur‟an vahyi.  

 
Hz. AiĢe ve Ebu Musa El- EĢari anlatıyorlar. Fil olayından 40 yıl 

sonra bir Ramazan gecesinde ilk vahiy indi. Beyhaki; rüyalar silsilesi 
hicretten 13 yıl önce Rebiulevvel ayında baĢladı diyor, 6 ay sürdü diyor 
bu silsile ve ondan sonra da vahiy gelmeye baĢladı diyor. Hicretten 13 yıl 
önce Miladi 610 yılının Ģubat ayına denk geliyor. Ondan 6 ay sonrası ise 
610 yılının ağustos ayına denk geliyor yani o yılın Ramazan ayı. 
Dolayısıyla 610 yılının Ramazan ayının bir pazartesi gecesinde. Yani 
Ramazan ın son 10 günü içinde bulunan bir pazartesi gecesinde ilk vahiy 
indi.  

 
Pazartesi gecesi olduğunu ResulAllah‟tan öğreniyoruz, çünkü 

ResulAllah pazartesileri neden oruç tuttuğu sorusuna; Çünkü o gün ben 
doğdum ve o gün Kur‟an doğdu buyurmuĢtu. Dolayısıyla Allah resulü ilk 
vahyi aldı ve iĢte o ilk vahiy Ikra‟ ile baĢlayan ilk 5, bir rivayette ilk 8 
ayetti. ġimdi o ilk inen vahiyleri iĢleyebiliriz. 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
 
1-) Ikra' Bismi Rabbikelleziy halak; 
 
Yaratan Rabbinin ismi (ile iĢaret ettiği hakikatin olan kuvveler) ile 

OKU! (A.Hulusi) 
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01 - Oku ismiyle o rabbinin ki yarattı. (Elmalı) 
 
 
Ikra' Bismi Rabbikelleziy halak Oku yaratan rabbin adına. 

Yaratan rabbin adına oku. 
 
Melek gelmiĢti vahiy meleği Cebrail. Musa‟ya gelen, Ġbrahim‟e 

gelen, Ġsa‟ya gelen, tüm peygamberlere gelen vahiy meleği. Bir adı da 
Ruh-ül Emin idi, bir adı da ruh idi. Yani söze canını üfleyen, söze hayat 
üfleyen, hayat soluğu veren demekti. Söz onun soluğuyla canlanıyor ilahi 
kelâm oluyordu. 

 
Vahiy meleği arayıĢ manasına gelen Hira mağaransın da ki 

Hiran‟ın arayıĢ anlamına gelmesi de gerçekten dikkat çekici. Çünkü daha 
önce Zeyd B. Amr B. Nüfeyl isimli Hz. Ömer‟in amcası Muvahhit, 
Ġbrahim‟in inanç sistemine inanan büyük bir insan idi ve o da o mağarada 
itikafa çekilmiĢ ve Ġbrahim‟in rabbine ibadet etmiĢti. Allah resulünun 
peygamberliğine yetiĢemedi. KardeĢi Hattab tarafından -ki Hz. Ömer‟in 
babası olur- çöle sürülmüĢ ve orada ölüme mahkum edilmiĢti. 

 
ĠĢet o arayıĢ anlamına gelen Hira mağarasında Allah Resulü ilk 

vahyi alıyordu ve ilk vahyi nasıl aldığını kendinden öğreniyorduk.  
 
Melek geldi ve ıkra‟ dedi, oku. Ben; Ma ene bi gari dedim. Ben 

okuma bilmem. Böyle değil, çünkü ma nın haberi nefy ile gelmiĢ. Tam 
tercümesi bu cümlenin; Benim okumam mümkün değil. 

 
Melek beni o kadar sıktı o kadar sıktı ki soluğum kesileyazdı ve 

bıraktı bir daha “oku” dedi. Ma ene bi garik dedim, benim okumam 
mümkün değil. Melek beni bir kez daha sıktı. Öylesine sıktı ki neredeyse 
ölüyordum, soluğum kesildi. Ve bıraktı; Ikra' Bismi Rabbikelleziy halak 
yaratan rabbin adına “oku” Dedi. ĠĢte vahiy ilk böyle baĢladı. 

 
Vahyin geliĢ Ģekillerine dair Kur‟an da ayet yer alır. Biz Kur‟an dan 

öğreniriz vahyin geliĢ Ģeklini. O ayeti kerime de vahiy;  Ve ma kâne 
libeĢerin en yükellimehullahu illâ vahyen ev min veraiy hıcabin ev 
yursile Rasûlen feyuhıye Biiznihi ma yeĢa'* inneHU 'Aliyyün 
Hakiym. (ġûrâ/51)(Sadakallahul azıym.) ayetinde Allah ölümlü bir 
insanla baĢka Ģekilde konuĢmaz Ve ma kâne libeĢerin en 
yükellimehullah. Veyahut ta “ma” yı eğer soru olarak alırsak Ģöyle de 
çevirebiliriz ilk cümleyi; Ġnsanın nesi var da Allah onunla konuĢacakmıĢ 
ki. 



 
Evet, ancak Ģu Ģekilde konuĢur, tabii ki orada yüz yüze 

konuĢacakmıĢ. Yani insan neyini Allah ile yüz yüze konuĢmayı bekler ki, 
dayanabilir mi ki buna, buna tahammül edebilir mi Allah ile yüz yüze 
kalmayı. Dolayısıyla Allah ile yüz yüze hiçbir ölümlü beĢer konuĢamaz.  

 
Peki, nasıl konuĢur ya? Ġllâ vahyen, ancak vahiy yolu ile konuĢur. 

Vahiy söz dıĢı bildirim demektir. Kelimenin kökü iki manayı ifade eder, iki 
manaya gelir. 1 - Sürat 2 – Hıffet Yani hızlılık ve gizlilik. Hızlı ve gizli 
olana vahiy denir. Dolayısıyla gizlidir çünkü söz dıĢıdır. Onun için 
Meryem suresinde Hz. Zekeriyya ya müjdelenen çocuk üzerine, Hz. 
Zekeriyya‟nın rabbimizden bir ayet istemesi üzerine 3 gün konuĢmaması 
ayet olarak sunulur ve bunun üzerine 3 gün konuĢmayacağını topluma 
Ģöyle izah ediĢi fe evhâ ileyhim Ģeklinde gelir. Yani onlara iĢaret etti. 
Ben 3 gün orucum söz konuĢmuyorum, söz orucu tutuyorum Ģeklinde 
iĢaretle onlara beyan etti manasına gelir. Bu vahiy yoluyla. 

 
Ġkincisi ev min veraiy hıcabin perde gerisinden. 
 
Üçüncüsü; ev yursile Rasûlen feyuhıye Biiznihi ma yeĢa'  ya da 

bir elçi aracılığı ile, gönderilmiĢ bir elçi aracılığıyla. Bu da vahiy meleğinin 
bizzat geliĢi veya görünmesi Ģeklinde. ĠĢte Allah‟ın izni ile o zaman 
Allah‟ın vahy ettiğini o melek de vahy eder. Ġstediğine tabii ki ma yeĢa'. 
Allah‟ın dilediği kimseye.inneHU 'Aliyyün Hakiym Allah yücedir, hikmet 
sahibidir. 

 
Ayetin böyle bitmesi tesadüf olamaz Allah yücedir vahiy hadisesi 

gaybidir, gayba iliĢkindir. Tüm boyutlarıyla anlamaya çalıĢmayın 
anlayamazsınız. Çünkü vahiy baĢı gökte ilahi bir hitaptır. Bir ucu ile 
gaybdır. Bir ucu ile tabii ki Ģahadet alemine dairdir. Gaybi aleme dair 
ucuyla anlayamazsınız asla, aklınız ermez. O zaman bu meseleyi 
anlama konusunda söylediğiniz ve düĢündüğünüz her Ģey Allah‟ın Aliy 
olduğu gerçeğinden yola çıksın, yani yüce. Allah‟ı asla kiĢileĢtirecek bir 
anlayıĢ sergilemeyin vahyi anlatırken, anlarken, anlamaya çalıĢırken.  

 
Bu konuda asla Allah‟ı mücessem, somut bir Ģey gibi düĢünmeyin 

Onun için bu bir kasis tabir caizse. Bir de Hakiym var, hikmet sahibidir. 
Madem öyle Allah niye insanla konuĢur derseniz eğer hikmeti vardır, 
Allah‟ın hikmeti gereğidir. Belki bu ayette ki, ġûrâ/51. ayetindeki 3 vahiy 
çeĢidini 3 Ģekilde formüle edebiliriz.  

 
1 – Görüntü ve ses yok sadece kalbe ilka yoluyla, kalbe ilka ve 

ilham yoluyla. 



 
2 – Sadece ses var ama görüntü yok. Hz. Musa‟ya gelen vahiy 

böyleydi. Ki bakara/253, Nisa/164 ve3 „Araf/143 ayeti kerimeleri bu 
bağlamda okunmalı. 

 
3 – Hem görüntü var hem ses var. ĠĢte ilk vahiy böyle idi, bu cinse, 

bu türe giriyordu. Yine Necm suresinde Allah Resulü ile vahiy meleğinin 
kavuĢmasını anlatan 19. ayete kadar ki ayetler iĢte bunu iĢliyordu. Ve 
Belki Ġsra suresinin ilk ayetini de buna dahil etmek lazım.  

 
ĠĢte bu çerçevede anlarsak Vahiy meleği geldi ve bu ayeti okudu. 

Ikra' Bismi Rabbikelleziy halak yaratan rabbin adına OKU. 
 
OKUMAK ne demekti? Burada kıraat emri vardı. Kıratın tarifi 

Arapça da Ģudur nutkun bi-kelamin muayyetin mektubin ev mahfuzin 
'ala zahri kalbin. Harika, çok hoĢuma giden bir tarif olduğu için Ġbn. AĢûr 
dan naklen aldım. Dile dökmedir. Ne Ģekilde? Muayyen bir lisanla dile 
dökmedir. Ġster yazılı, ister hafızaya kaydedilmiĢ olsun. Ama kalpte 
nakĢedilmiĢ olanı kalbin üstüne yazılı ya da kayıtlı olan bir hakikati 
hafızadan veya o kalbin üzerinde ki yazıdan okuyarak dile getirme, bir 
bilinen lisan ile dile getirmeye kıraat denir. Ama anahtar burada kalbe 
yazılı olanı, kalbe nakĢedilmiĢ olanı. Dolayısıyla Kur‟an da vahye dair bir 
ayeti kerime de „alâ kalbik buyurur. Senin kalbin üzerine indirdik.  

 
Demek ki Allah resulünün akleden kalbi vahyin iniĢ üssü idi. Onun 

için Ikra ne manaya gelirdi?  OKU. Bunun mef‟ulü yok yani tümleci yok. 
Ne OKU? ĠĢte o yok, cümle tümleçsiz, okuyacağı Ģey yok. ĠĢte Ģunu 
OKU, kitabı OKU, ayeti OKU, sureyi OKU. Böyle bir Ģey yok, sadece 
mücerret bir emir var. Fiil ve fail var, ama mef‟ul yok. Onun içinde ihtilaf 
buradan çıkmıĢ. Yorum konusunda farklı yorumlar çıkmıĢ. Kitabı OKUma 
manasına gelir mi? Ama önünde bir kitap yok ki, üstelik okuma yazma da 
bilmez. Eğer ayeti OKU deniliyorsa doğrudur, kalbine yazılmıĢ olan, 
yazılacak olan ayeti OKU manasına elbette ki gelir.  

 
Ama ilet manasına gelir mi? Allah‟u alem gelmez. Çünkü bu 

ayetlerde 3. Ģahıslardan hiç bahsedilmiyor, bir tek zamir bile yok 3. 
Ģahıslara iliĢkin. Ikra' Bismi Rabbikelleziy halak, Halekal'Ġnsane min 
'alak hitap zamiri var “k”. Ama baĢka bir zamir yok. Dolayısıyla o ve sen 
arasında gerçekleĢen bir diyalog vahiy. O ve sen, baĢka hiç kimse 
girmiyor, hiç kimseye bir atıf yok. DıĢarılara, insanlara, topluma, vahyi 
alması gerekenlere. Zaten ilk vahyi dıĢarı çıkar ve duyur emri Müddessir 
suresinin ilk ayeti ile verildi; 

 



Ya eyyühel Müddessir, Kum feenzir. (Müddessir/1-2) ey yatan iyi 
kalk ve uyar. Dolayısıyla biz bu ayetleri ilet manasına geldiği yorumuna 
da katılamıyoruz. 

 
Peki OKUmak nedir? Yan yana getirmek manasına gelir. „icma 

demektir. Zaten hanımların özel halleri için Kur‟an da kullanılan 
kelimelerden biri de kümu‟dur hem temizlik anına, hem de adet anına 
delalet eder. Aslında „icma burada da ortaya çıkıyor. Çünkü ikisine de 
delalet eder iki mananın da icma ettiği yerdir, bir araya geldiği yerdir, 
birleĢtiği yerdir, cem ettiği yerdir. Yine; Karye. Aynı köktendir. ġehre, 
köye, kasabaya karye denir. Neden? Ġnsanlar cem olduğu için bir araya 
geldiği için, bir arada bulunduğu için.  

 
ĠĢte köken olarak kelime bu manaya gelir, aslında „icma demektir. 

Topla, bağ kur, parçalar ve bütün arasında ki bağı kur, iliĢkiyi kur, 
parçaları bir araya getir, yani parçanın bir tanesi inen vahiydir, parçanın 
öbürü sensin, sen de vahiysin, fiili vahiy. Yer yüzüne önce insanı nazil 
etti Allah sonra vahyi nazil etti. Ġki nazil bir araya gelmiĢtir. Ġki inzalin 
kavuĢmasıdır vahyin insan tarafından alınması. ġu anda fiili vahye kavli 
vahiy iniyor Ey Muhammed. Ġki parça arasında bir iliĢki kur. Dahası; 
Kâinatta vahyin bir parçasıdır, ayât-ı kâinat, kâinata yazılmıĢtır, o da bir 
kitaptır o kitabı da OKU. Dahası ayât-ı hadisat; olaylar da ayettir onları 
da OKU ve bütün bunları yan yana getir, bunlar arasında ki irtibatı kur, 
hakikatin kaynağını bul. Yani hakikatin parçalarıdır bunlar, parçalar 
arasındaki iliĢkiyi bulmadan hakikati bulamazsın. ĠĢte vahyi böyle oku, 
vahiy sana eĢyayı kâinatı, olayları ve insanı nasıl okuyacağına dair bir 
yöntem gösterecektir, öğretecektir. Varlık ve bilgi sorusunun cevabıdır bu 
vahiy. Varlık ve bilgi problemini ancak Allah‟ın rehberliği sayesinde 
çözersin ey insanoğlu ve bunun içinde Allah insanla konuĢmuĢtur 
OKUmayı böyle yap demektir. Onun için OKUmanın tüm olumlu 
anlamları da doludur ıkra. Zaten Kur‟an da Kur‟an ismini bundan dolayı 
almıĢtır. OKUmak, OKUnan manasına gelir. OKUnan ama sürekli 
OKUnan ve OKUmanın tüm anlamlarıyla dolu olan Kur‟an, Fû‟lan 
vezninin karĢılığı budur aslında. Ait olduğu mananın olumlu anlamlarının 
hepsiyle dolu olan manasına gelir. 

 
Ikra' Bismi Rabbik Rabbin adına OKU, rabbin adıyla OKU. Herkes 

her Ģeyi okuyor bilgi elde ediyor. Aslında bilginin kaynağı OKU maktır. 
Ġster okul sıralarından olsun, ister kitaplardan olsun, ister hayattan olsun, 
ister tecrübe yoluyla olsun, ister tefekkür yoluyla olsun. Tefekkür zihinde 
OKUmadır. Tecrübe gözle kulakla duyularla OKUmadır, deneyle 
OKUmadır. Efendim, vahiy Allah‟ın indirdiği üzerinden OKUmadır. 
Dolayısıyla iĢitmek de bir OKUmadır, görmekte bir OKUmadır, 



dokunmakta bir OKUmadır. Yani bilginin tüm kaynaklarından bilgiyi biz 
OKUyarak alırız. Ama kitap, ama olay, ama kâinat, ama eĢya, ama 
tefekkür, ama hayal, ama rüya, ama vahiy fark etmiyor. Dolayısıyla bilgi 
elde ettiğimiz her Ģeye aslında OKUyarak alıyoruz. Ama kim adına? 
Herkes bir bildiriyi bile adına okur. Sen bu ilahi bildiriyi Allah adına OKU, 
Allah‟ın adıyla OKU. Bu emrin karĢılığı BismillahirRahmanirRahıym dir. 
Rahman, Rahıym Allah adına. Onun için Kur‟an OKUmaya besmele ile 
baĢlarız. 

 
[Ek bilgi; Meselâ karĢınızda oturan Hasan adlı bir kimseye: “Hasan 

namaz kıl” deseniz, Hasan sizin sözünüzün devamını beklemeden o 
anda kendisine namaz emrini verdiğinizi zannederek namaz kılmaya 
doğrulsa, sonra onu tutup iyice bir sıktıktan sonra yerine oturtsanız, 
arkasından yine: “Hasan namaz kıl” deseniz, Hasan da yine sözünüzün 
devamını beklemeden namaza doğrulsa, yine tutup, sıkıp oturtsanız…! 

Aslında Hasan acele etmeyip biraz beklese, sözünüzün devamını 
beklese, ona Ģöyle diyeceğinizi görür: “Hasan namaz kıl, çünkü namaz 
insanı bütün kötülüklerden alı kor.” Aslında Hasan‟a namazın önemi 
anlatılacakken, Hasan o anda kendisine namaz kılma emri 
veriyormuĢsunuz gibi sözünüzün devamını beklemeden namaz kılmaya 
kalkıyor, siz de onu sıkıp yerine oturtuyorsunuz.  

ĠĢte aynen bunun gibi ilk zamanlar Allah‟ın Resûlü vahyin ne 
olduğunu bilmiyordu. Allah sözüne alıĢık olmadığı için vahyin 
atmosferine giremiyordu. Çünkü Allah‟ın Resûlü, vahiy nedir, Allah sözü 
nedir, peygamberlik, risâlet, melek nedir? Allah sözünü nasıl gönderir? 
Bunların hiçbirisini bilmiyordu. Halbuki bu vahyin bir parçasıydı ve 
Rasulullah Efendimiz biraz sabredip sözün devamını bekleseydi Allah 
ona Rabbinin adına, Rabbinin namına, Rabbinden gelenleri Rabbin 
rızasına götürücü olarak oku, buyuracaktı….  

Rabbimiz peygamberine oku deseydi, emrini, vahyini sadece bu 
kadarla bıraksaydı ve Allah‟ın Resûlü de Rabbinden aldığı bu vahyi, bu 
emri ulaĢtırması gereken toplumuna tebliğ etse ve “Oku!” deseydi, 
“Okuyun!” deseydi o zaman toplumuyla kendisi arasında hiç bir problem 
çıkmayacaktı. Yani ResulAllah‟la toplumunun arası asla açılmayacaktı. 
Peygamberle toplumu arasında herhangi bir sürtüĢme olmayacaktı. 
Neden? Çünkü zaten toplumda herkes okuyordu.  

Bugün de öyle. Bugün de herkes okuyor. Gerçi bugüne kadar biz 
zannediyorduk ki bu insanlar okumuyorlar. Okumuyorsunuz diye 
kızıyorduk bu insanlara. Ama anlıyoruz ki herkes okuyor. ResulAllah‟ın 
toplumunda okuyan, yazan yoktu. Belki toplumun yüzde biri okuma-
yazma biliyordu, diğerleri cahildi. Eğer Allah sadece “oku!” deseydi 
Rasulullah da toplumundan bunu isteseydi, kesinlikle toplumla 
peygamber arasında bir sürtüĢme olmayacaktı. 
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Çünkü o gün de, bugün de toplum okuyor. 
Ayda en aĢağı 56 saat televizyonu okuyor, seyrediyor bu insanlar. 

Gazeteleri okuyorlar, eĢyayı okuyorlar, piyasayı, reklamları, vitrinleri, 
ekranları okuyorlar. Yani uyku hariç sürekli okuyor bu toplum. Aynen 
bugün olduğu gibi o gün de okuyordu toplum. Ġnsanlar ne yapmaları 
gerektiğini, nasıl hareket etmeleri gerektiğini, hayatlarını nasıl 
düzenlemeleri gerektiğini bu okuduklarında buluyorlardı.  

Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Nasıl yaĢayacağız? Nasıl bir eğitim 
sistemimiz olacak? Nasıl bir hukuktan yana olacağız? Nasıl giyineceğiz? 
Nerelerden kazanıp nerelerde harcayacağız? Nasıl bir siyasal 
yapılanmamız olacak? Nasıl bir hukuk sistemimiz olacak? Kadın-erkek 
iliĢkilerimiz nasıl olacak? Mirasımızı nasıl paylaĢacağız? Sabah kaçta 
kalkacağız? Soframızda neler bulunacak? Nasıl bir hayat süreceğiz? 
sorusunun cevabını buluyorlardı bu okuduklarından.  
 

Allah‟tan gelmeyen, vahye dayanmayan, hayata intibak imkânı 
olmayan, hayatta bir iĢe yaramayan, hayatta uygulanma imkânı, 
uygulanma alanı olmayan, yani okuyandan amel istemeyen, 
okuyucusunu amele sevk etmeyen bir okuma, okuma değildir.  

Allah‟ın rızasına götürücü olarak yarın mizana konulacak cinsten 
olmayan bilgileri okumak Allah‟ın istediği bir okumak değildir. Meselâ 
termodinamiği öğreniyoruz veya cebir denklemleri, kimya formülleri, 
kurbağanın bağırsağı, Fujiyama yanardağı, Everest tepesinin yüksekliği, 
A.B.D‟nin göllerini, filan ülkenin nehirlerini, bu nehirlerin debilerini, 
rejimlerini, falan ülkelerin rejimlerini, falan ülkenin iklimini, falan bölgenin 
yollarını öğreniyoruz. Bunlar bizden hiçbir amel istemeyen, bizi amele 
sevk etmeyen, yarın mizanımıza konulmayacak boĢ bilgilerdir. Üstelik 
de beyinler bunlarla dolduruldukça oralarda Kitap ve Sünnete yer 
bırakmayacak boĢ Ģeylerdir. 

Allah‟tan gelen bilgileri Allah adına, Allah namına, Allah‟a götürücü 
bir niyetle değil de baĢka maksatlarla okumak da boĢtur. Meselâ adam 
âyet okuyor doktora adına, hadis okuyor diploma adına, Kur‟an öğreniyor 
sosyal bir statü adına, tefsir okuyor bilir desinler adına, feraiz öğreniyor 
paylaĢım konusunda bana müracaat etsinler adına. Onunla yeryüzünde 
Allah‟ın feraiz yasalarını hakim kılmak adına değil, okuduklarını amele 
dönüĢtürmek adına değilse bu da Allah‟ın istediği bir okumak değildir. 

Soruyorum okumaya giden çocuğa: “Evlâdım niçin okuyorsun? Bu 
okula niye gidiyorsun?” Çocuk diyor ki, “adam olmak için okuyorum.” O 
zaman diyorum ki ona: “Peki yavrum baban o okulda okumuĢ mu?” 
“Hayır” diyor. “O zaman baban o okulda okumamıĢ diye adam olmamıĢ 
mı? Yani Ģimdi baban adam değil mi?” deyince yavrucak baĢını eğiyor. 
Demek ki o okulda okuyan adam olmuyor. Adam olmak için değil, 



Müslüman olmak için okunur. Okumadaki temel hedef iyi bir Müslümanlık 
olmalıdır. 

Ama öyle olmamıĢ. Ġnsanlar Kur‟an okumayı böyle anlamamıĢlar. 
Nasıl olmuĢ? Kur‟an okumak denilmiĢ, tamam birisi mücerret tilâvet 
etmiĢ, okunan Ģeyle ilgi kurulmamıĢ, ne olduğu, ne dendiği, ne istendiği 
anlaĢılmaya ve gereği yerine getirilmeye çalıĢılmamıĢ. Peygamberin 
kesin nehyine rağmen bu okuma gırtlaktan aĢağıya inmemiĢ, ama 
buradan yukarısında mest olunmuĢ, kendinden geçilmiĢ, güzel de 
okumuĢlar kendilerince, ama bu Kur'an okuma olmamıĢ. Halbuki Kur‟an 
okumak, okuduğun âyet senden namaz istediğinde veya senden Ģöyle 
bir hayat programına geçmeni öğütlediğinde hemen onunla ilgi 
kurmandır, değilse onun adına okuma denmeyecektir. 

Biz sadece Kur‟an‟ı okuyoruz ama onu kendi aramızda ders haline 
getirmiyoruz. Okuyoruz ama okuduğumuz âyetlerin ne anlama geldiğini, 
bizden nasıl bir hayat istediğini anlamaya yanaĢmadan okuyoruz. 
Okuyoruz ama okuduğumuz âyetlerle hayatımızı düzenleme kavgası 
vermiyoruz. Buna da okuma denmez zaten. 

Hz. Ali efendimiz buyurur ki: “Anlamayarak yapılan ibadette ve 
düĢünülmeden gerçekleĢtirilen kıraatte hayır yoktur.”  

Öyleyse Okuma = Okuma + BaĢkasına anlatma + Uygulama, yani 
okunanı yaĢama, okunanla hayatı düzenleme + Samimiyettir diyebiliriz. 

Öyleyse namazlarımızda düĢüne düĢüne, yavaĢ yavaĢ, anlayarak 
Kur‟an okumalıyız. Çünkü Allah öyle diyordu: 

“Ağır ağır Kur‟an oku!” (Müzzemmil/4) 
YavaĢ yavaĢ, tertil ile, mânâya nüfuz ederek, düĢüne düĢüne 

Kur‟an oku. Tedebbürle, tefekkürle oku. Ne denildiğini, ne istendiğini 
anlayarak oku. Anlamak üzere, yapmak ve yaĢamak üzere oku. Allah‟ın 
dediklerini hayata hakim kılmak üzere oku. (Besâiru-l Kur‟an-A.küçük)] 

 
elleziy halak O ki yarattı. Elleziy halâka. ġöyle de gelebilirdi;Ikra' 

Bismi Rabbikel Hâlık yani isim sıfatla gelebilirdi. Ġsim sıfatla gelmemiĢ, 
fiille gelmiĢ elleziy hâlak. Ġsim sıfatla, yani rabbikel Hâlık Ģeklinde 
gelseydi farklı olurdu tabii ki. Ama fiille gelmiĢ. Fiille isim arasında ki fark 
belli. Ġsim Camid dir, donuktur, sabittir. Fakat fiil hareketlidir. Ġsim Allah‟ın 
zatına dairdir, fiil Allah‟ın fiiline dairdir. Vahiy Allah‟ın fiili sıfatlarının 
tecellisidir ve Allah bir fiil müdahale etmiĢtir varlığa, kâinata, insana, 
hayata. Allah‟ın hayata müdahalesinin eseridir bunu ima eder baĢta.  

 
Dahası Elleziy Hâlaka. Fiil, istimrar bildirir ve tabii ki teceddüt 

bildirir, yenilenme. Tabii ki tekâmül bildirir, çünkü Allah‟ın yenilemesi aynı 
zamanda kemale ulaĢtırmasıdır. Kemale ulaĢtırmak terbiye iĢidir. Terbiye 
zaten aĢama aĢama bir Ģeyi yaratılıĢ amacına ulaĢtırmak demektir. O 
zaman burada vahyin maksadı da anlaĢılmıĢ oluyor. Ikra' Bismi 



Rabbikelleziy halak ile OKU yaratan rabbin adına emri ilahisi aslında 
ilahi terbiyenin bir unsuru olarak oku. Allah seni terbiye etmek istiyor ey 
insanoğlu. Vahyi böyle OKU. Vahyi ilahi terbiyenin bir numaralı unsuru 
olarak OKU. Vahyin amacını doğru OKU ey insan, Allah senin hayatına 
müdahil oluyor ki, ebedi saadete kavuĢasın diye. Eğer Allah rehberlik 
yapmazsa sen yolda ĢaĢa kalırsın ey insan. Yolu bulamaz, yolu 
kaybeder yola yatar yolu satar veya Ģarampole düĢersin ey insan. 
Aslında Cehenneme gitmek, cennete gidememektir ey insan. Allah seni 
cennet için yarattı. Cenneti de senin için yarattı ve istiyor ki ebedi 
saadete eresin. Fakat bunun için rehberlik lazımdı, rehberliği de indirdi. 
O rehberliği doğru OKU ey insan. Allah‟ın senin için yarattığını doğru 
OKU, niçin var olduğunu doğru OKU, amacını doğru OKU, bilgiyi nasıl 
alacağını doğru OKU, bilgiyi en güzel ve en doğru Ģekilde nerden elde 
edebilirsin bunu doğru OKU. Elde ettiğin bilgiyi doğru olarak nasıl 
üretebilirsin ve nasıl iletebilirsin. Yani epistemolojik sorunlarını, 
modernlerin ifadesi ile nasıl çözersin, var oluĢ sorunlarını nasıl çözersin 
iĢte Allah sana onu öğretiyor. Ey insan elleziy halak ın çağrıĢtırdığı bir 
çok Ģey var, ilk olarak bunu söyleyebilirim. 

 
 
2-) Halekal'Ġnsane min 'alak; 
 
Ġnsanı Alak'tan (kan pıhtısı; genlerden) yarattı. (A.Hulusi) 
 
02 - Ġnsanı bir alâktan yarattı. (Elmalı) 
 
 
Halekal'Ġnsane min 'alak insanı yarattı, min „alak, „alaktan yarattı. 

Yine elleziy Halaka, halakal insan. Ellziy halaka da da mef‟ul yok. Halaka 
külle Ģey‟ olabilir mi? Mümkindir, belki en doğrusu da budur. Her Ģeyi 
yarattı. Çünkü bir sonraki ayette insanın yaratılıĢı ayrıca dile getiriliyor. 
Demek ki yaratan Rabbin adına oku, her Ģeyi varlığı var eden Rabbin 
adına oku manasına geliyor. Varlığı var eden Rabbin adına oku. Çünkü 
halaka nın mef‟ulü de yok. Onun için biz bunu her Ģeyi yarattı, ama her 
Ģeyin içerisinde özel bir Ģey yarattı.  

 
Kim o? El Ġnsan, Ġnsanı yarattı. Çünkü insan çok özel merdüm-i 

dide-i ekvân, Kâinatın göz bebeği Ahsen-i Takvim, bir önceki derste 
iĢledik ya, en güzel kıvamda yaratılan varlık Ve lekad kerremna beniy 
Adem.. (Ġsra/70) ademoğlunu biz mükerrem kıldık yani Aziyz kıldık, 
ikram edilmiĢ kıldık. Kat kat ikram ettik manasına gelir çok temelde, tek 
kat değil kat kat. Dolayısıyla Hz. Ġnsandan bahsediyor Kur‟an. Ġnsan 
kâinatın göz bebeği. Allah kâinatın gözüne çöp dürter mi, veya 



dürtülmesine izin verir mi, kâinatın gözü kör olsun ister mi. Onun için 
merdüm-i dide-i ekvân olan insanın, yani kâinatın göz bebeğinin hep 
görür halde olmasını istiyor, uyanık olmasını istiyor, diri olmasını istiyor, 
kendini gözetmesini istiyor, nefsi üzerine basiret olmasını istiyor „alâ 
nefsihi basiyra. (Kıyamet/14) dolayısıyla düĢmanı tarafından 
avlanmasın istiyor. ġeytan ve egosu tarafından avlanmasın istiyor. ĠĢte 
onun için insanın yaratılıĢına özel dikkat çekiyor; Halekal'Ġnsan 

 
Neden yarattı? Min „alak. Öncelikle minel „alak değil, belirlilik 

takısıyla gelmiyor yani aklınızın ermediği bir Ģey bu. „alaka; alaka oradan 
gelir, alaka kuran demektir, ilgi kuran, yapıĢan, tutunan, asılan, bitiĢen 
manasına gelir. Bunu embriyo olarak tefsir etmiĢ alimlerimizin hemen 
hemen tamamı yani emriyolojik düzenin ilk safhası, insanın anne 
karnında oluĢum sürecinin ilk safhası olarak tefsir etmiĢler. Onun için 
embriyo ya da „alaka, ya da hücre manası verilmiĢ.  

 
Fakat buna itirazım var, bu mana isabetli değil gibime geliyor. Zira 

bu ayetlerde insanın embriyolojik yaratılıĢ süreci anlatılmıyor, bu 
ayetlerde insanın maddi değil manevi tarafı anlatılıyor. ĠĢte anahtar 
kelimeler belli; ıkra; OKU. Rab, halaka, yaratma, ekram; en keriym olan, 
ikram sahibi rab. Alemle, taliym; Öğrenme. Bil kalem; Kalem. Bakınız ilk 
inen vahyin anahtar kelimelerini saydım. Bu anahtar kelimeler insanın 
cesedine, bedenine değil, insanın manevi tarafına dairdir hepsi.  

 
O zaman niye bu istisna olsun. „alak neden embriyo olsun. Ġnsanın 

anne karnında ki yaratılıĢ sürecine dahil olsun. Kaldı ki „alak kelimesine 
kök anlam olarak elimizdeki en güzel etimolojik lügat olan Ġbn. Faris‟in 
mekais-ül lüga sı Ģu manayı vermiĢ; Çok ilginç, el hubbül lazım lil kalb. 
Kalp için gerekli olan sevgi. „Alak; sevgi ve alakadır. Allah insanı 
sevgiden yaratmıĢtır, alakadan, ilgiden yaratmıĢtır. 

 
Bu sadece yaklaĢık bir yorum olsun diye yapmadım delillerim var. 

Bir kere burada eğer „alak embriyo ile ilgili olsaydı ceninin rahimde ki 
embriyolojik süreçlerinden birini ifade etseydi insana tahsis edilmezdi. 
Halakal insan; burada insana tahsis ediliyor. Çünkü embriyolojik süreç 
sadece insanla alakalı değil ki tüm memeli canlıların embriyolojik süreci 
aynıdır, niye insana has olsun ki. „alak, mudğa, ızam yani anne karnında, 
anne rahminde bir ceninin oluĢum süreçleri tüm memeli canlılarda 
aynıdır, insana has değildir ki. Oysa ki bu ayet insana has bir 
yaratılmadan söz ediyor. Ġnsana özgü olan tamamen insanı insan eden o 
özel durumdur ve iĢte insanı sevgiden yarattı manası bunun için tercihe 
Ģayandır. Bunun için bu manayı veriyoruz. Allah insanı sevgiden yarattı. 

 



 
3-) Ikra' ve Rabbükel'Ekrem; 
 
Oku! (Çünkü) Rabbin Ekrem'dir! (A.Hulusi) 
 
03 - Oku, o keremine nihayet olmayan rabbindir. (Elmalı) 
 
Ikra'; OKU. Te‟kit bu, yani insanı sevgiden yarattı Allah, madem 

ilgiden yarattı, madem kendisi ile ilgi kursun, alaka kursun diye yarattı. 
Yani ilgi duydu Allah insana ki Allah kelimesinin tüm kombinezonları 
sevgi manasına gelir. E le he, le ve he, ve le he, ve he le, he le ve, le ve 
he ne kadar kombinezon varsa hepsinin son anlamı sevgidir. Onun 
içinde Allah sevgisinden yarattı. O zaman OKU. Yani adeta Allah insan 
iliĢkisinden dolayı OKU. OKU mak içinde eĢya, parçalar arasındaki iliĢkiyi 
bul. Ka ra e de; yan yana getirip iliĢki kur manasına gelir zaten. Ka ra ne 
kökünden de   türediğini söyleyenler olmuĢ, hangi kökten türerse türesin 
mana aynıdır. Yan yana getirdi dizdi, yani anlamsız harfleri yan yana 
dizerek anlamlı kelime oluĢturdu.  

 
Hadise budur, onun için Allah ilgi kurmanı istiyor ey insanoğlu, seni 

ilgiden yarattı, sevgiden yarattı, sen de o zaman ıkra, ıcma; sen de iliĢki 
kur, parçalar arasında ki iliĢkiyi keĢfet ve bütünü anla. Allah‟ın seni 
neden var ettiği üzerinde dur. 

 
ve Rabbükel'Ekrem değil mi ki rabbin ikram sahibidir ve senin 

rabbin en keriym olandır, ikramı sonsuz olandır. Evet, ekram ile geldi. 
Burada kemal sıfatına geldi. Daha önce fiil sıfatları ile gidiyordu, Allah‟ın 
ef‟aliyle. Halaka Allah‟ın ef‟alindendir fiillerindendir. Ama El Ekram 
Allah‟ın kemal ismidir. Yani en çok ikram eden. Aslında keriym türünün 
en seçkin olanına denir.  

 
Ġnsan da keriymdir biliyor musunuz? Neden? Türünün en seçkini 

olduğu için. Fakat asıl insanın kerameti Allah‟tan kaynaklanır. Ya 
eyyühel'Ġnsanu ma ğarreke BiRabbikelkeriym. (Ġnfitar/6) ey insanoğlu 
bu kadar cömert olan rabbine karĢı seni böyle gururlandıran ne? Elleziy 
halekake.. ki seni, O yarattı. Fesevvake sana yaratılıĢ amacını O 
yükledi, tefsiye etti fe'adelek (Ġnfitât/7) seni dengeli, bir biçimde yarattı. 
Duygu-düĢünce, ceset-ruh, madde-mana, dünya-ahiret. Bak dengesizlik 
var mı? Fiy eyyi suretin ma Ģâe rekkebek. (Ġnfitâr/8) ve seni dilediği 
surette terkip etti ey insan. O zaman bu kadar cömert olan rabbine karĢı 
niye küstahsın diyor.  

 



Onun için Kur‟an kerim diyoruz bakınız, Kur‟an ın kendisine verdiği 
sıfattır bu. ĠnneHU leKur'ânun Keriym. (Vakıa/77). Neden? Türünün en 
iyisidir de onun için. Cebrail için Keriym sıfatı kullanılıyor. Neden? 
Türünün en iyisidir. Allah resulü için, yani rasulün keriym. Ġnsan da 
keriymdir Ve lekad kerremna beniy Adem.. (Ġsra/70) çünkü türünün en 
iyisidir, canlılar türünün en iyisidir. Onun için Allah ikram ettiği için böyle 
oldu. Rabbükel'Ekrem 

 
 
4-) Elleziy 'alleme BilKalem; 
 
O ki, (O Rabbanî özellikleri ve genetiğini) Kalem olarak öğretti 

(programladı)! (A.Hulusi) 
 
04 - Kalem ile öreten de. (Elmalı) 
 
 
Elleziy 'alleme BilKalem O ki kalemle öğretti. Talime geldik, 

Allah‟ın öğretmesine geldik. Dikkat buyurun öğretme Allah‟a atfedilir 
Kur‟an da. Er Rahmân. (Rahman/1) O sonsuz rahmet sahibi olan 
Rahman var ya; Allemel Kur'ân.(Rahman/2) Kur‟an ı O öğretti. Halekal 
Ġnsân. (Rahman/3) insanı O yarattı.Allemehül beyân. (Rahman/4) 
insana kendini ifade etmeyi, yeteneğini O verdi. Ġnsana beyanı talim etti, 
öğretti. 

 
Yine Bakara suresinin baĢında ki Adem‟in halife seçilmesi, 

atanması ayetlerini hatırlayalım; Ve alleme AdemelEsmâe küllehâ.. 
Adem‟e isimlerin tamamını öğretti sümme aradahum alelMelâike sonra 
onları meleklere arz etti fekale enbiûniy BiEsmâi hâülâi in küntüm 
sadikıyn (Bakara/31) eğer sözünüzün arkasında duruyorsanız Ģunların 
isimlerini bana söyleyin dedi. ĠĢte Ta‟lim-ul esma nedir? EĢyaya isim 
verme yeteneğinin verilmiĢ olması insana. Ġbn. Cinni‟nin güzel, isabetli 
teĢhisi ile konuĢursak. Yani insanın eĢyaya isim verebilme yeteneği. 
Meleklerin bu yeteneği yok, ama insanın var.  Onun için melekler insana 
secde etti yani itaat etti. 

 
Peki insana bu yeteneği insan mı yarattı (HaĢa) insan mı icat etti. 

Ġnsanın bilgisi „Ibdai bilgi değildir verilmiĢ bilgidir. Ġnsanın bilgisi kendi 
yarattığı sonradan yoktan var ettiği bilgi değildir, Allah tarafından verilmiĢ 
bilgidir. Dolayısıyla Kur‟an da insanın bilgisine atıf yapılan yerlerde 
Talimullah; Allah‟ın insana öğretmesi geçer burada olduğu gibi insana 
öğretmiĢtir. 

 



Ama ilginçtir değil mi. bilginin sana değil Allah‟a nispet ediliyor fakat 
enbiûni, inba ise Adem‟e atfediliyor, Adem‟e nispet ediliyor. inba, haber 
verme, bilgi verme Allah‟a, haber verme insana. Allah‟ın bilgi verdiği o 
bilgiyle haber verir de onun için. Yani ey insan Allah bildirmeseydi sen 
kendiliğinden asla bilemezdin, bilmeni Allah‟a borçlusun. Çünkü bilme 
yeteneğini sana vermeseydi bilemezdin. Akıl vermeseydi bilemezdin. ĠĢte 
burada ki ıkra, aslında sana verdiğim akıl nimetini kullan ve varlığı bir 
kitap bil. Her gördüğün Ģeyi, her aklına gelen Ģeyi bir kitap okur gibi oku 
ve hakikati illet ve gayesini bul demektir. 

 
Elleziy 'alleme BilKalem kalemle öğretti. Kalem burada aslında 

yazı araçlarını ifade eder. oradaki “B” isak içindir, yani yazı araçlarına 
delalet eder, yazıyı öğrendiğimiz, hatta bilgi araçlarına delalet eder. 
Bilginin öğretilme araçlarının tamamını kapsar bu kalem. Yani sadece 
Allah size öğrenmeyi öğretmedi, öğrenmeyi nasıl, hangi araçlarla 
yapacağınızı da öğretti manasına gelir. 

 
 
5-) Allemel'Ġnsane ma lem ya'lem; 
 
(Yani) insana bilmediğini talim etti. (A.Hulusi) 
 
05 - O insana bilmediği Ģeyleri öğretti. (Elmalı) 
 
 
Allemel'Ġnsane ma lem ya'lem ve insana bilmediğini öğretti. Evet, 

ve insana bilmediğini öğretti. Ġnsan nerden geldim, nereye gidiyorum, 
niçin yaratıldım suallerine asla çanak çömlekle cevap bulamaz. Kazı 
yaparak cevap bulamaz, bunlar varlık sorusudur. Varlık sorularını 
sormayan zaten bu mana da insan olma hakkını vermiyor demektir. 
Ġnsan olma hakkını veren bir insan bu soruları sorar, sorduğunda da 
Allah‟ın kapısı önünde gelir durur. Çünkü bu soruların cevabı Allah‟tan 
baĢkasında değil, Allah verir. Ya rabbi ben neden varım, nereden geldim, 
dünüm ne, tamam, babamdan, annemden, o da babasından annesinden, 
o da babasından annesinden.  

 
Ġyi de nereye kadar? O nereden en sonunda ulaĢacağımız Ģey 

nerede? ĠĢte cevabını Allah‟tan alabileceğiniz sorulardır varlık sorusu. Ve 
rabbimi öğretmiĢtir insana bilmediğini. Allah‟ın öğretmesi; 

 
Bilginin iki türü var; Huduri bilgi, husuli bilgi Huduri bilgi alt yapı, 

Husuli bilgi üst yapı. Huduri bilgi verilen, husuli bilgi elde edilen yani 
edinilen. Huduri bilgi insan doğuĢtan yüklenen, hakkedilen, adeta 



fıtratına kazılmıĢ olan bilgidir. Bu bilgi arasında bedenimizin, 
organlarımızın nasıl iĢleyeceğine dair bilgi de yer alır. Mesela kalbimiz 
nasıl çalıĢacağını kimseden öğrenmez. Aklımız nasıl çalıĢacağını 
kimseden öğrenmez. Ellerimiz ve ayaklarımız nasıl çalıĢacağını 
kimseden öğrenmez. Kan dolaĢımımız nasıl gezeceğini kimseden 
öğrenmez. Bebek hiçbir Ģey bilmiyorken kalp her Ģeyi bilerek doğar. 
Bebek hiçbir Ģey bilmiyorken sinir sistemi her Ģeyi bilerek doğar. Bebek 
hiçbir Ģey bilmiyorken ateĢi altından ayırt edemez kadar cahilken 
insanoğlunun lenf sistemi, dolaĢım sistemi, sindirim sistemi ne 
yapacağını çok iyi bilir. Yani yaĢlandığında ilave edeceği hiçbir Ģey 
yoktur bu sistemin kendisine. Daha doğuĢtan mükemmel bilgiye sahiptir.  

 
Hatta bilinç bedene takıldığında beden iĢlevini tam yapamaz. 

Mesela bilinçle kalbi yönlendirmeye çalıĢalım kalp tekler. Bedenin 
organları ve sistemleri en güzel bilinç dıĢı çalıĢır. ĠĢte huduri bilginin bir 
parçası budur. 

 
Huduri bilginin daha diğer parçaları da var. mesela bir insan aklını 

kaybettiğinde elindeki lokmayı burnuna götürmez. Hiçbir deli ensesine 
lokma götürmez. Kulağına lokma götüren, yiyecek götüren deli yoktur. 
Elindeki yiyeceği deli de ağzına götürür bu huduri bilgidir. Aklını kaybetse 
de huduri bilgiyi kaybetmemiĢtir.  

 
Sonradan elde edilen bazı bilgiler yani husuli bilgiler, huduri 

bilgilerin yanına konulabilir mi? Konulabilir. Israr ve tekrar ile edinilmiĢ 
olan bilgilerden bazıları meleke haline dönüĢür, melekleĢirse huduri bilgi 
gibi insanda sabit bir bilgi haline dönüĢür. ĠĢte o zaman insan ileri 
yaĢlarda bunasa da, aklını kaybetse dahi onları kaybetmez. Mesela 
kardeĢini, hatta öz evladını bile tanıyamayacak duruma gelen öyle 
hastalar vardır ki bir ömür boyu iman ederek iĢlediği ibadetleri terk 
etmez, unutmaz. Hanımını unutan bir arkadaĢ tanıyorum hafız-ı Kur‟an 
dı, Kur‟an dan bir tek ayeti unutmadı. Dolayısıyla ısrar ve tekrar olması 
terbiyenin de bu anlama gelir. ĠĢte Allah‟ın tespih edilmesindeki temel 
espri de budur, yani huduri bilgi haline gelmesi husuli bilginin.  

 
ĠĢte bu nokta da Allemel'Ġnsane ma lem ya'lem ayeti kerimesi 

doğru anlaĢılmalıdır. Ġnsana bilmediğini öğretti. Hem huduri bilgi ile, hem 
husuli bilgi ile. Hem bilginin civatasıyla hem somunuyla. Hem alt yapıyla 
hem üst yapıyla. 

 
 
6-) Kella, innel'Ġnsane leyatğâ; 
 



Hayır, (iĢ sanıldığı gibi değil; düĢünün)! Muhakkak ki insan 
(hakikatinden kozalı yaĢarsa), elbette azgınlık eder (Ģehvet peĢinde 
koĢar); (A.Hulusi) 

 
06 - Sakın okumamak etme, çünkü insan muhakkak tuğyan eder. 

(Elmalı) 
 
 
Kella o halde burada dur ey insanoğlu, burada dur ve düĢün ve 

eğer yanlıĢ yapıyorsan yapma. Eğer varlığı bir kitap bilmiyorsan bundan 
sonra böyle yapma. Eğer varlığı okumuyorsan bundan sonra böyle 
yapma. Eğer kendini bir kitap bilmiyorsan bundan sonra böyle yapma. 
Eğer yeni kazandığın dostlarının yeni nazil olmuĢ bir ayet gibi 
görmüyorsan bundan sonra böyle yapma yeni nazil olmuĢ bir ayet gibi 
gör. 

 
innel'Ġnsane leyatğâ hiç Ģüphe yok ki insan azar, çığırından çıkar, 

kimse tutamaz. Ġnsan, insanın en büyük belası haline gelir. Ġnsan, 
insanın cennetidir öyle yarattı Allah, ama kurdu olabilir. homlolupus 
diyordu ya Thomas Hobbes, onun gibi insan insanın kurdu haline 
dönüĢebilir. En iyi bozulunca en kötü olur. Ne zaman böyle olur? Tağa, 
tağal ma‟ bir nehir taĢıp ta etrafında ki verimli araziyi yok ettiği zaman su 
taĢtı denilir tağal ma‟ denilir etrafına zarar verdiği zaman.  

 
Nehrin, suyun edebi, suyun itaati suyun rahmet oluĢudur. Ama su 

tuğyan ettiğinde rahmet olmaktan çıkar zahmet olur. Nimet olmaktan 
çıkar, nı‟kmet olur. iĢte onu için bu kökten gelmiĢ. Haddini bilmeyen 
insana tuğyan etti denir, tağut denir haddini bilmeyen. Bu aslında haddini 
aĢmaktır insan haddini aĢar, insan kendini bilmez duruma gelir. Ne 
zaman? 

 
 
7-) En reâhüstağnâ; 
 
(Benliğiyle perdelenip) kendini (hakikatten) müstağni gördüğü için. 

(A.Hulusi) 
 
07 -  Kendini müstağni görmekle. (Elmalı) 
 
 
En reâhüstağnâ kendi kendine yettiğini zannettiğinde. Evet, En 

reâhüstağnâ; müstağni davrandığında, müstağni olarak gördüğünde 
kendini. Ne demek? Allah‟a ihtiyacım yok havasına girdiğinde demek. 



 
Gerçekten insan kendi kendisine yeter mi? Asla. Bırakınız insanın 

kendi kendisine yetmesini, inek yavrusu doğar doğmaz bakarsınız 3 – 5 
dakika sonra kalkmıĢ yürüyor. Ama insan yavrusu aylar boyunca 
annesine muhtaçtır, bu kadar muhtaçtır. Nasıl kendi kendisine yetecek, 
söyleyin kalbine söz geçiremeyen insan nasıl kendi kendine yettiğini 
zanneder. Bana Ģirk nedir diye sorsanız tarifim; Ģirk insanın kendi 
kendine yettiğini zannetmesidir derim. Yani burada maksat Allah‟a 
ihtiyacım yok havalarıdır.  

 
Evet, güzel bir söz öyle diyordu ya A‟mel eddünya ke bi kaderi ve 

kaike fiha, Dünyaya dünyada kalacağın kadar çalıĢ, Ve A‟mel li 
ahretike bi kaderi be kaike fiha. ahirete de ahirette kalacağın kadar 
çalıĢ. ikisi arasında bir hesap yap, kitap yap nerde ne kadar kalacaksan 
oraya o kadar yatırım yap. Ve a‟mel linnari bi kaderi sabrike ileyha 
ateĢe dayanacağın kadar günah iĢle Ve a‟me linnahi bi kaderi hacetike 
ileyhi Allah‟a da muhtaç olduğun kadar kulluk et. (Hadis) 

 
Dersen ki ey Allah sana hiçbir ihtiyacım, hiçbir borcum yok, ne 

verdin ki ne istiyorsun (haĢa) diyorsan buyur, ayağın göl baĢın pınar. 
Ama yok bunu diyemiyorsan, ben bana ait değilim, ben zaten verilmiĢ bir 
kredi ile doğdum, ne gözümün ne kulağımın ne dilimin ne dudağımın ne 
elimin ne ayağımın ne yüreğimin ne aklımın ne aldığım nefesin hiç birinin 
hakkını ödemedim ben, bunlar verilmiĢti bana, ben verilmiĢ bir vergi ile 
doğdum diyorsan o zaman ey insan nankörlük yapma, Allah‟a borçlusun. 
Borçlu olduğunu itiraf et, Allah borcunu ödemeni istemiyor borcunu 
ödeyemezsin. Çünkü her yeni aldığın nefes borç. Fakat borcunu itiraf 
etmeni istiyor. Borcunu itiraf edersen borcunu ödemiĢ kabul edecek. 
Evet, iĢte bu ayetin hatırlattıkları. 

 
innel'Ġnsane leyatğâ En reâhüstağnâ insan kendi kendine 

yettiğini zannettiğinde mutlaka azar. 
 
 
8-) Ġnne ila Rabbikerrüca'; 
 
Kesinlikle dönüĢ rabbinedir! (A.Hulusi) 
 
08 - Her halde nihayet rabbinedir dönüĢ. (Elmalı) 
 
 
Ġnne ila Rabbikerrüca' surenin Ģah ayeti; Hiç Ģüphe yok ki dönüĢ 

rabbinedir. En sonun da dönüĢ rabbinedir. Öyle değil mi Ġnne ila 



Rabbikerrüca' sonunda dönüĢ Allah‟a değil mi, Allah‟tan kaçıp kurtulan 
var mı? Ġnsanın rabbine dönüĢü muhakkak değil mi? Ġnsanın rabbine 
dönüĢü muhakkaktır.  

 
Burada aslında insan ne zaman azar sorusunun cevabının en 

temelinde ki temel problem de ortaya çıkmıĢ oluyor. Rabbine döneceğini 
unuttuğunda azar. Demek ki insan kendi kendisine yettiğini zannettiğinde 
azar, ölümü unuttuğunda da kendi kendine yettiğini zanneder. 3 ayet 
arasında ki bağlantıyı böyle kuruyoruz. Ġnsan kendi kendine yettiğinde 
azar. Azmak; kendi kendine yettiğini sanmanın sonucudur. Ama kendi 
kendine yettiğini sanmak ta bir baĢka Ģeyin sonucudur, o da nedir? 
Ahireti unutmak, ölümü unutmak, ölmeyeceğim zannetmek, Allah‟ın 
huzuruna çıkacağı gerçeğini unutmak. Onun için tüm sapmaların ve 
azmaların temelinde ölümü unutmak, hesap gününü unutmak ya da inkar 
etmek yatıyor.  

 
Ġnne ila Rabbikerrüca' insanın rabbine, yani senin rabbine 

dönüĢün muhakkaktır ey insanoğlu. Senin rabbine dönüĢün 
kaçınılmazdır. 

 
 
9-) Eraeytelleziy yenha; 
 
Gördün mü o engelleyeni; (A.Hulusi) 
 
09 - Baksan a: o nehy edene. (Elmalı) 
 
 
Eraeytelleziy yenha baksana Ģu engel olana, 
 
 
10-) Abden izâ sallâ; 
 
Bilfiil salât hâlindeyken bir kulu! (A.Hulusi) 
 
10 - Bir kulu namaz kıldığında. (Elmalı) 
 
 
Abden izâ sallâ namaz kılan bir kula. Ġkisini birleĢtirip öyle mana 

vereyim. Namaz kılan bir kula engel olan Ģu adama baksana. Aslında 
sebebi nüzulü ne olursa olsun, ki Ebu Cehil derler. Allah resulü Kâbe de 
namaz kılacak zamanı sormuĢ, o buraya geliyor mu, namaz kılıyor mu? 
Evet demiĢler. Vallahi demiĢ o geldiğinde ensesine ayağımla basacağım 



secdeye kapandığında. Allah resulü gelmiĢ fakat Ebu Cehil bunu yapmak 
için adım attığında yapamamıĢ, baĢaramamıĢ. Rivayetin devamında 
daha farklı Ģeyler anlatılıyor ama bir biçimde baĢaramamıĢ. Burada 
aslında namaz kılanı engelleme isteğinin olduğunu görüyoruz 
müĢriklerde. 

 
Fakat burada sadece sebebi nüzulüne mebni anlayamayız, bugün 

de öyle değil mi. Ġbadeti engellemek aslında sadece namazla sınırlı değil, 
ibadete mani olmak. Ġbadeti engelleyen herkes o çağın Ebu Cehil‟ idir. 
Hangi ibadet olursa olsun. Yani bir mü‟minin ibadetine mani olmaya 
kalkmak Ebu Cehillik yapar kim olursa olsun. Burada o tipten bahsediyor 
veya o düĢünceden bahsediyor. Aslında buna Ģunu da ekleyebiliriz; Bir 
insanı meĢgul ederek ibadetten alıkoymakta  bu ayetlerin kapsamına 
girer. Eğer bir insan bir baĢkasını meĢgul edip ibadetten alıkoyuyorsa o 
da onu engelliyor anlamına gelir. 

 
 
11-) Eraeyte in kâne 'alelhüda; 
 
Gördün mü (bir düĢün)! Ya o hakikati yaĢamakta ise? (A.Hulusi) 
 
11 - Baksan a o hidayet üzere giderse. (Elmalı) 
 
 
Eraeyte in kâne 'alelhüda hiç o hidayette midir diye aklına geldi 

mi? Yani hiç düĢündün mü acaba o hidayette midir. Haydi ya o hidayet 
üzere idiyse hiç düĢündün mü bunu? Eraeyte in kâne 'alelhüda. 
Eraeyte ile geliyor burada ayetler. Baksana, tutki, ya öyleyse, ya 
böyleyse, bir düĢün, bir aklet manaları verebiliriz. Fikirden tefekküre 
geçip ön yargısız ve derin düĢünceyi benimsedin mi bir kez, yani hiç fikri 
değil de tefekkürü benimsedin mi, derin düĢündün mü. Sığ düĢünmeden 
kurtulup ta derin düĢünseydin eğer onun Hakk üzerinde olacağı gibi bir 
ihtimali de hesaba katardın. 

 
 
12-) Ev emere Bittakvâ; 
 
Yahut korunmayı emretti ise! (A.Hulusi) 
 
12 - Yahut takva ile emrederse fenâ mı? (Elmalı) 
 
 



Ev emere Bittakvâ yahutta çağırmakta mıdır sorumluluğa, takvayı 
emretmekte midir diye düĢündün mü hiç. Takva‟yı sorumluluk olarak 
çevirmem boĢuna değil. Çünkü arkasından bakınız iki kavram daha 
kullanılacak kezzebe ve tevellâ Tevellâ da sorumsuzluk. Ġnsan 
sorumsuz olduğu için sırtını döner hakikate. Hakikate sorumlu davranan 
yüzünü döner sırtını değil. kezzebe ve tevellâ hüda ve takvanın zıddı. 
Hüda ve takva, kezzebe ve tevella zıddı. Böyle anlarsak doğru anlamıĢ 
oluruz. 

 
 
13-) Eraeyte in kezzebe ve tevellâ; 
 
Bir düĢün! Ya (hakikatini) yalanladı ve yüz çevirdi ise? (A.Hulusi) 
 
13 - Baksan a: tekzip eder, aksine giderse iyi mi? (Elmalı) 
 
 
Eraeyte in kezzebe ve tevellâ hadi düĢündün mü hiç, yani 

baksana, düĢünsene, sen düĢündün mü hiç Eğer o hakkı yalanlasa ve 
sırt dönse Allah‟a; 

 
 
14-) Elem ya'lem BiennAllâhe yera; 
 
Bilmez mi ki Allâh kesinlikle görür? (A.Hulusi) 
 
14 - Her halde Allahın gördüğünü bilmiyor mu? (Elmalı) 
 
 
Elem ya'lem BiennAllâhe yera kendisi bilmez mi ki Allah görür 

mutlaka. Eğer o Allah‟a sırt dönse ve yalanlasa Allah görür mutlaka. Onu 
bilmez mi O, bunu düĢündün mü diyor, bunu da düĢünmedin. 

 
Burada temel sıkıntı görmeyen bir Allah inancı. MüĢriklerin temel 

sıkıntısı buydu. HaĢa kör bir Allah‟a inanıyorlardı. Allah‟a inanıyorlardı 
Mekke müĢrikleri. Bu günün insanının bir çoğu da öyle değil mi. Ama 
uzak bir Allah. Oysaki ayet el kürsiyi her namazdan sonra neden okuruz; 
lâ te'huzuHÛ sinetün vela nevm. (Bakara/255) uyumayan ve 
unutmayan bir Allah‟ımız var. Allah‟ı uyutamazsın ey insanoğlu, Allah 
unutmaz, atlatacağını sanıyorsan aldanırsın, Allah‟ı atlatamazsın 
demektir bu. ĠĢte burada o söyleniyor. 

 



Elem ya'lem BiennAllâhe yera hiç O bilmez mi ki Allah mutlaka 
görür. 

 
 
15-) Kellâ, lein lem yentehi lenesfe'an BinNasıyeh; 
 
Hayır (iĢ sandığı gibi değil)! Andolsun ki eğer vazgeçmezse, elbette 

onu alnından (beyninden) Ģiddetle tutup sürükleriz! (A.Hulusi) 
 
15 - Sakın, Celâlim hakkı için eğer (akıllanıp) vaz geçmezse 

muhakkak sürükleyeceğiz elbet biz o alnı. (Elmalı) 
 
 
Kellâ yo..! böyle yapma ey insanoğlu, böyle yapma lein lem 

yentehi lenesfe'an BinNasıyeh eğer bu tip yaptığı Ģeye bir son 
vermezse perçeminden yakalayacağız. lenesfe'an BinNasıeh onun 
perçeminden ele geçireceğiz. 

 
Sanki nükte olarak Ģöyle bir Ģey aklıma geliyor. Perçem alnı 

kapatan kâkül demektir. Yüzünü kapatan bir maskeye çevirdiği 
perçeminden tutup gerçek yüzünü açacağız, kendini seyret al bak. 
Maskeyle gezdin bir ömür boyu. Maskesini sıyıracağız der gibi anlıyorum 
ben. Evet insanın maskesini sıyıracağız. 

 
 
16-) Nasıyetin kâzibetin hatıeh; 
 
O yalancı, o hata yapan (bedene, dıĢa dönük) alnı (beyni)! 

(A.Hulusi) 
 
16 - Yalancı, câni bir alnı. (Elmalı) 
 
 
Nasıyetin kâzibetin hatıeh öyle bir perçem ki yalancı, sahtekar 

perçeminden, günahkâr perçeminden yakalayacağız. 
 
 
17-) Felyed'u nadiyeh; 
 
Haydi, çağırsın meclisini! (A.Hulusi) 
 
17 - O vakit çağırsın o kurultayını, meclisini. (Elmalı) 
 



 
Felyed'u nadiyeh haydi o kendi kulübünü çağırsın bakalım, kendi 

taraftarlarını, kendi takımını çağırsın bakalım. 
 
 
18-) Sened'uzZebaniyeh; 
 
Biz de çağıracağız Zebânîleri (ateĢin zebûn edici kuvvelerini)! 

(A.Hulusi) 
 
18 - Biz, çağıracağız zebanileri. (Elmalı) 
 
 
Sened'uzZebaniyeh biz de Zebanileri çağıracağız zamanı gelince. 
 
 
19-) Kellâ* lâ tutı'hu vescüd vakterib; 
 
Hayır, sakın (yapma)! Ona uyma; secde et ve yaklaĢ! (19. âyet 

secde âyetidir.) (A.Hulusi) 
 
19 - Sakın onu dinleme de secde et ve yaklaĢ. (Elmalı) 
 
 
Kellâ yo..! Bu böyle gitmez, azgın insanın azması böyle gitmez, bir 

yere toslar. Mutlaka ve mutlaka bir sonu var azgınlığın. Onun için lâ 
tutı'hu vescüd vakterib sen onları bırak lâ tutı'hu bu tipe itaat etme, bu 
tipe uyma her iki manayı da verir uyma dersek. Yani zorbalara teslim 
olma manası da var, onlara uyma bırak onları kendi hallerine. Onlar 
senin gündemini belirlemesin. Onlar gitsinler baĢlarını duvara vuruncaya 
kadar gitsinler manasını verir. Vescüd ve secde et. Yani Allah‟ın 
huzurunda yere kapan, yani Allah‟a tam teslim ol. Secde tam teslimiyetin 
ifadesidir aslında sembolüdür.  

 
Vakterib ve yaklaĢ, Allah‟a yaklaĢ aslında yaklaĢmaya gayret et 

manasını verir. Çünkü ıkterabe, iftial babından gayret içerir iftial babının 
lafza kattığı yan anlam budur, bir Ģey için gayret göstermek, gayret 
göstererek bir Ģeyi elde etmek veya. Onun için rabbine yaklaĢmaya çalıĢ, 
gayret et. 

 
[Ek bilgi; Ġbn Abbas'tan diğer bir rivayette Ģöyledir: "Rasulullah, 

Makam-ı Ġbrahim'de namaz kılmaktaydı. Ebu Cehil yanına gelerek Ģöyle 
dedi: "Ey Muhammed! Ben seni bundan menetmedim mi? ve 



ResulAllah‟ı tehdit etmeye baĢladı. ResulAllah ona sert bir Ģekilde "Sen 
kim oluyorsun?" karĢılığını verdi. Bunun üzerine Ebu Cehil. "Ey 
Muhammed! Sen kime güvenerek beni korkutuyorsun? dedi. Ve devam 
etti: Tanrıya yemin ederim ki, burada en fazla yardımcısı olanlardanım. 
(Ahmed, Tirmizî, Neseî, Ġbn Cerir, Ġbn Ebi ġeybe, Ġbn Münzir, Taberanî, 
Ġbn Merduye) 

Bu olay üzerine surenin "kella inne'l insane le yetğa(6)" ile 
baĢlayan kısmı nazil olmuĢtur. Bu kısmın yeri doğal olarak Kur'an'ın bu 
suresindedir. Çünkü Rasulullah Ġslâm‟ı ilk kez namaz ile açığa vurmuĢtu. 
Kafirlerle karĢı karĢıya gelmesinin baĢlangıcını bu oluĢturmuĢtu. 
(Tefhimu-l Kur‟an- E.A. Mevdudi)] 

 
Sadakallahulazıym. Allah hakikati beyan etti. Rabbim kendi 

kendine yettiğini zanneden azgın tiplerden değil, Allah‟ın var neye 
muhtaçsın, Allah‟ın yok neyin var diyen mü‟min ve muti kullarından kılsın 
bizleri inĢaAllah. 

 
Ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbil alemiyn 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. KADR SURESĠ (1-5) (194-B) 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Değerli Kur‟an dostları „Alak suresinin arkasından Kadir suresi 

geliyor. Kadir suresi adını ilk ayetinden alıyor Ġnnâ enzelnaHU fiy 
LeyletilKadr kadir; kıymet, ölçü demek. Mekke de nazil olmuĢ bir sure, 
hem de ilk yıllarda nazil olmuĢ. Abese nin hemen arkasına yerleĢtiriyor 
ilk nüzül tertipleri ki 4. yıla tekabül eder yaklaĢık. Ama Ģahsen benim 
kanaatim daha önce indiği yönünde. Hattabi „Alak suresinin arkasına 
yerleĢtirmiĢ, tıpkı musaf sıralamasında olduğu gibi iniĢ sıralamasında da 
„alak ın arkasına yerleĢtirmiĢ ki benim de tercihim Ģahsen bu. Yani 
Mushafta ki gibi nüzulde de aynı yerde yaklaĢık.  

 
Leyl ile fecr ile konu bütünlüğüne sahip bu sure. Konusunu 

biliyoruz. Ey vahyin muhatabı olan insan, Kur‟an indiği geceyi bir 
ömürden daha hayırlı yaparda ya senin hayatına inerse seni ne yapar 
mesajı bu. Ģimdi suremizi tefsire geçebiliriz. 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
 
1-) Ġnnâ enzelnaHU fiy LeyletilKadr; 
 
Muhakkak ki biz Onu (Kurân'ı), (Hz. Muhammed'in a.s.) Kadr 

gecesinde inzâl ettik! (A.Hulusi) 
 
1 - El hak biz indirdik onu kadir gecesî. (Elmalı) 
 
 
Ġnnâ enzelnaHU fiy LeyletilKadr biz onu kadir gecesinde indirdik 

hiç Ģüphe yok bunda. 
 
Aslında inzal, hüve, duhulüs sey‟ fiy alemil müdrikât diye tarif etmiĢ 

lügatlar inzali. Bir Ģeyin idrak alemine girmesi, idrak edilebilirler 
dünyasına indirilmesidir. Demek ki aslında inzal, rabbimizin aĢkın 
manaları aklımıza indirmesidir. Vahyin inzali biz anlayalım biz huzura 
erelim, sonsuz saadete kavuĢalım ve doğru yolu bulalım diye rabbimizin 
aĢkın manaları aklımıza indirmesidir.  
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Biz indirdik diyor onu. Neyi? Hiç Ģüphesiz ki vahyi. Çünkü vahyin 

iniĢini ifade ediyor bu. fiy LeyletilKadr kadir gecesinde kader gecesinde 
takdir gecesinde, kadri kıymeti bol bir gecede. Hatta takdir 
edemediğimiz, kadrini kıymetini bilemeyeceğimiz bir gece de indirdik. fiy 
LeyletilKadr de ki kadrin marife gelmiĢ olması daha önceden bilindiği, 
veya bu gecenin daha önceden de takdir edilmiĢ, veyahut ta kadri 
kıymeti bol bir gece olduğu anlamına gelir mi? Mesela Ġnsanlığın, Ġnsan 
seçilmesi aynı gece olmuĢ olabilir mi? Veya yer yüzünün kâinatta insana 
makar ve mevki kılınması. Veya beĢerlikten insanlığa geçiĢ o anda, o 
gece olmuĢ olabilir mi? Allahu alem..! Bilmiyoruz ama bu geçmiĢte 
bilinen bir gece olmaktan daha çok mutlak manada kadrine kıymetine 
kimsenin tayan ve paha biçemediği bir gece manasına da gelebilir. 

 
Bakara/185. ayetini hatırlayalım tam burada: ġehru 

Ramadânelleziy ünzile fiyhil Kur'ân ramazan ayı ki Kur‟an o ayda 
indirildi. hüden linNâsi ve beyyinâtin minel hüdâ velFurkan insanlık 
için bir rehber, insanlık için bir yol gösterici ve hidayet ve furkandan 
müteĢekkil bir bildiri. Hidayet ve furkandan ilahi bir bildiri olan Kur‟an o 
gece, o ayda indirildi. Demek ki vahyin indiği ay ramazan ayı idi hiç 
tereddütsüz bakara/185. ayetinde buyruluyor. Ġndiği gece de kadir 
gecesiymiĢ. Ġnmeye baĢladığı anlamına gelir zaten bu. Yoksa bir anda 
indiği manasına gelmez. Ġnzali bir anda inmek manasına almak yanlıĢ 
olur çünkü gökten yağmurun da inzal edildiği ifade buyrulur. O zaman 
tüm yağmurların bir anda inmesi söylenmiĢ olurdu ki yanlıĢ olur. Belki 
Ģöyle anlamak lazım bir yasaya bağlı olarak indirmek kastedilir inzal ile. 
Bir yasaya, bir kanuna bağlı olarak indirmek. 

 
LeyletilKadr ne demek, neden kadir gecesi iĢte onu bir sonraki 

ayet açıklıyor aslında; 
 
[Ek bilgi; KADĠR SÜRECĠ 
Bir arkadaĢımız bir sual sordu.  
“Üstadım, yeryüzündeki birtakım olaylar, birtakım üst planlar 

tarafından mı idare ediliyor?.. Ġnsanların genel idaresi, Dünya üzerinde 
olan olayların yönlendirilmesinde görevli olan birtakım görevliler söz 
konusu mu?.. Böyle bir Ģey var mı? Varsa, nasıl oluyor bu iĢ? 

Bu sual “Kadir” konusu ile de bağlantılı, dolaylı olarak... Dolayısıyla 
konumuzun bir detayı olarak buna da değinelim.  
“Kadir” gecesi hakkında, Kur‟ân-ı Kerîm‟de bir sûre var; “Kadr Sûresi”. 

“Ġnnâ enzelnaHU fiy LeyletilKadr;”  
“Gerçek ki biz inzâl ettik onu KADR gecesinde” (97.Kadr: 1) 
“Kadir” gecesinde, gecenin kadrinde, biz onu inzâl eyledik. 
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Burada, hemen herkesin ilk aklına takılan olay Ģudur;  
Niçin “Biz, onu” diyor?.. “Ben, inzâl ettim onu” demiyor da, “Biz 

inzâl ettik onu” diyor? 
Buradaki “Biz” hükmü, Efâl=fiiller âlemindeki kesret hâliyle alâkalı 

bir olaydır. Yani, çokluk ile ilgili bir olaydır. 
Çokluk âleminde, yani sayısız birimlerden oluĢmuĢ, sayısız 

varlıklardan oluĢmuĢ âlemde olan her Ģey, bir vesile ile oluĢur. Her Ģey 
bir Ģeye vesile ile olur! Ama o, her bir Ģey, varlığını Hakk‟tan alır; O‟nun 
varlığıyla kaîmdir. Orijini, aslı itibarıyla o Ģeyler varlığını Hakk‟tan alır! 
Ancak kendi yapısal özelliğine uygun olarak, o Ģeyi meydana getirir, 
ortaya çıkarır.  

ĠĢte bu tür oluĢlar için Kur‟ân-ı Kerîm‟de “Biz” tâbiri kullanılır.  
“Fiy leyletil Kadr...” 

“Kadir” süresi, gecenin içinde, gecenin kadrinde biz onu inzâl 
eyledik.  

Ġnzâl olunan Ģey, Kur‟ân! 
Kurân‟ın inzâl olması demek; her ne kadar basit dilde “indirmek” 

diye tercüme edilir ise de “inzâl”, esası itibarıyla “nüzûl” denen Ģey, 
boyutsal bir olaydır! 

Mekânsal yani bir yerden bir yere Ģeklinde değil! 
Bu gecede, “Kadir” anı denilen öyle bir an vardır ki, o anda mevcut 

ıĢınımı kullanabilen, değerlendirebilen kiĢi, melekî boyutla iletiĢim kurar 
ve melekî boyuttan kendi öz‟ündeki Hakk‟a yönelip, kendi öz‟ündeki 
Hakk‟ı bulur!.. Özü olan Hak ile o andaki perdeler ortadan kalkar! 

“Kadir” kelimesi “güç yetirmek” anlamında olup, “hükmü kaza, 
takdir, tazyik, azametli Ģeref” mânâlarını da taĢır. Biz, özellikle “Tazyik” 
yani “SIKMA” anlamı üzerinde duracağız. Bu anlamdan rahmetli Elmalılı 
Hamdi Yazır da tefsirinin 5971. sayfasında bahsetmiĢtir. “Kadir” anının 
değeri Ģu sebepledir ki;  
Meleklerin oluĢturduğu yüksek ıĢınımın meydana getirdiği “SIKMA” 
sonucunda uyanıkların beyin çalıĢma hızında bir artıĢ oluyor; artan beyin 
gücünün neticesinde de, kiĢinin Hakk‟ı kendi özünde bulması söz konusu 
olabiliyor... Ve hatta o anda, kendisinde o talebi ortaya koyanın, Hak 
olduğunun farkına bile varabiliyor! 

Bakın ne diyor hadîs-î kudsî‟de. 
“Bir kulum, yararlı ibadetlerle bana yaklaĢır; öyle ki, ben o kulumu 

severim. O‟nun görür gözü, iĢitir kulağı, söyler dili, tutar eli, yürür ayağı 
olurum”. 

Yani, onun gözünde gören, dilinde söyleyen, Ben‟im! 
“KADĠR” kelimesinin mânâsını ve bu kelimenin iĢaretini anlamaya 

çalıĢırken, Hz. Rasûlullâh (aleyhisselâm)‟a “OKU” hükmünün de melekî 
“SIKMA” ile birlikte geldiğini hatırlayalım. “Hz. MUHAMMED NEYĠ 
OKUDU” kitabındaki bilgileri göz önüne alalım. 



ĠĢte, o genel “SIKMA” hâli olan zaman, kiĢinin o anı, “Kadir” hâlidir! 
Bu “SIKMA” sürecinden herkes kendi istidat ve kabiliyetine göre 
yararlanır. Kimi de “SIKMA”nın sonucunda, kendisiyle Hakk‟ın aynı TEK 
olduğu; kendi izafî, birimsel varlığının var olmadığını idrak etmesi 
neticesinde, varlığındaki varlığın, Hak olduğunu hisseder, yaĢar! O‟nu 
yaĢayan Hakk‟ın kendisidir!  
Hakk‟ın isteğine, iradesine, EMRĠNE de hiçbir varlık karĢı koyamaz! Bu, 
“Kadir” hâline en yakın hâl, “Mi‟râc” hâlidir.  
“Mi‟râc, kiĢinin Rabbine vâsıl olduğu andır.” (Kendini tanı-A.Hulusi)] 
 

[Ek bilgi-2; {Ġmam ġarâni Hz. (1492-1565) kadir gecesi hakkında Ģu 
tespitleri yapmıĢtır; Ramazan ayının baĢlama gününe göre; 

Pazar günü baĢlamıĢsa        ;28 ini   29 una bağlayan gece, 
Pazartesi   günü baĢlamıĢsa;20 sini 21  ine bağlayan gece. 
Salı günü baĢlamıĢsa,          ;26 sını 27 sine bağlayan gece.  
ÇarĢamba günü baĢlamıĢsa ;18 ini   19  una bağlayan gece. 
PerĢembe günü baĢlamıĢsa ;24 ünü 25 ine bağlayan gece. 
Cuma günü baĢlamıĢsa       ;16 sını 17 sine bağlayan gece. 

Cumartesi günü baĢlamıĢsa; 22sini 23  üne   bağlayan gece. (Ġmam 
ġarani)] 
 
 

2-) Ve mâ edrake mâ LeyletülKadr; 
 
Kadr gecesini (-n kadrini, Ģerefini, haĢmetini) bilir misin? (A.Hulusi) 
 
2 - Ne bilirdi ki sana? ne kadir gecesi? (Elmalı) 
 
 
Ve mâ edrake mâ LeyletülKadr kadir gecesinin ne olduğunu sana 

ne bildirdi, kim bildirdi veya sen nereden bileceksin. Dirayetle bilemezsin, 
akıl yolu ile bilemezsin rivayetle bileceksin, Allah bildirecek sana dinle o 
zaman; 

 
 
3-) LeyletülKadri hayrün min elfi Ģehr; 
 
Kadr gecesi, bin aydan (seksen yıllık ömür) daha hayırlıdır! 

(A.Hulusi) 
 
3 - Bin aydan hayırdır o kadir gecesi. (Elmalı) 
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LeyletülKadri hayrün min elfi Ģehr kadir gecesi bin aydan daha 
hayırlıdır. Evet, kadir gecesini Ģimdi bildik, Ģimdi öğrendik. Bunun anlamı 
Ģu değil bin aydan daha hayırlı ama bin bir aydan daha hayırlı değil. 
Hayır burada ki bin rakamı kesretten kinayedir. Kur‟an da da kullanılır lev 
yu'ammeru elfe sene. (Bakara/96) ister ki bin yıl yaĢayayım. Mesela 
burada kinaye olarak kullanılır. Dolayısıyla iĢte bir günün bin yıla bedel 
oluĢu gibi orada da kinayedir. Yani bin rakamı Kur‟an da kinaye olarak 
kullanılır.  

 
Bu manada bunun anlamı Ģudur. 1.000 ay 83 küsür yıl eder. yani 

bir ömür. Kadir gecesi bir ömürden daha hayırlıdır demektir bu. Bir ömre 
bedel gece demektir. Bir gece düĢünün ki bir ömre bedel. ĠĢte bunun 
anlamı bu. Zamanların en hayırlısı manasına da gelir, bir ömre bedel 
manasına da gelir. 

 
Peki bir ömre bedel gece acaba tarih içerisinde bir gece mi? Yani 

zamandan mı alıyor bu gece değerini. Bir ömre bedel bir gece, ne müthiĢ 
bir Ģey bu. Peki de bu gece değerini nereden alıyor? Eğer değerini 
zamandan alsaydı bu gecenin güneĢ takvimine ait bir gece olması 
lazımdı, sabit bir gece olması lazımdı. Oysa ki ramazan her sene 10 gün 
10 gün atarak gelir. 33 senede de devrini, çevrimini tamamlar. Yani hiçbir 
sene tuttuğumuz oruç diğer senenin aynısına gelmez. 10 gün atması da 
çok ilginçtir çünkü kadir gecesini son 10 günde beklememiz isteniyor. 
Yani adeta beklediğiniz geceyi attırıyor, atıyor, iki sene aynı gelmiyor 33 
yılda çevrimini tamamlıyor. 

 
Bu sabit bir gece değil ki zamandan alsın değerini. Vahyin indiği 

gece ise eğer ki o gece. Vahyin indiği gece tarih içerisinde belli bir gece 
bir yıl, 365 gün içinde bir gün olmalı o. O geceye tesadüf etmesi için, 
tevafuk etmesi için ise 365 yıl lazım. 365 yıl Ramazan tutmak lazım yani 
o bir geceye tevafuk etmesi için. Eğer biz bir gün üzerinden, bir gece 
üzerinden düĢünürsek.  

 
O gece biliniyordu hiç Ģüphesiz Allah resulü pazartesi olduğunu 

unutmamıĢtı. O geceyi Allah resulü nasıl unutur, hayatının dönüm 
noktası. Böyle bir Ģey unutulur mu? Peki Allah resulü niye ashabına hiç 
bu geceyi haber vermedi? Ne kadar sordularsa hiç haber vermedi. 
Ashab rüya gördü rüyalarınız birleĢiyor demek ki onu Ramazanın son 10 
gününde veya son bir haftasında arayın dedi, ama Ģu gündür demedi.  

 
Aslında Allah resulünün kastı onu bir gecede zamanın sabit bir 

noktasında aramanın yanlıĢlığıydı. Çünkü zaten Ramazan ay takvimi ile 
geliyor güneĢ takvimiyle değil ki sabit bir zamana iĢaret etsin. O zaman 



kadir gecesinin değeri kadir gecesinden kaynaklanmıyor. O gece de olan 
Ģeyden kaynaklanıyor. Ne oldu o gece de? Kur‟an inmeye baĢladı. 
Demek ki Kur‟an indiği geceyi bir ömre bedel kılıyor. Buradan hangi 
sonuca varıyoruz? Ey insan senin kadir gecen Kur‟an ın ruhuna indiği, 
hayatına indiği, Akleden kalbine indiği gecedir. Eğer Kur‟an dan bir pasaj 
daha senin hayatına, senin aklına inmiĢse o gece senin kadrindir. Ġndiği 
geceyi bir ömre bedel kılan Kur‟an sana inerse seni ne kadar değerli kılar 
hiç düĢündün mü? Sana ne değer katar hiç düĢündün mü? Bir de böyle 
düĢün ey insan.  

 
Hatta tam sözün burasında Kur‟an ın bize haber verdiği ilginç bir 

Ģeyden de bahsetmek isterim. Kur‟an kafirlerin dünya hayatına bakıĢını 
ahiretten kendi ağızlarından verir. Onlara dünyada ne kadar kaldınız diye 
soracaklar;  lebisna yevmen ev ba'da yevm. (Mü‟minun/113) bir ayette 
böyle diyor. Biz dünyada bir gün ya da yarım gün, yani bir gece kaldık. 
Çok ilginçtir bir gün ya da yarım gün kaldık diyecek insanlar. Kur‟an da 4 
yerde var bu. Ġçinde imanın ve vahyin olmadığı bir ömür bir gece kadar 
bereketsiz, içinde vahyin indiği bir gece bir ömür kadar bereketlidir diyor 
Kur‟an açıkça bize söylediği bu. Kadir suresinin de bize verdiği ders 
açıkça budur. Yoksa o gece sabit bir gece değildir o gece değerini de 
kendisinden almamaktadır, inen Ģeyden almaktadır, yani vahiyden 
almaktadır.  

 
Öyle olmasaydı bir o geceyi kameri aylar içinde değil güneĢ yılı 

içerisinde aramamız lazımdı. O zaman zaten o gece tarihte Miladi 610 
yılının Ramazan ayının, yani ağustos ayının bir pazartesi gecesine 
tevafuk ediyordu Bir o zaman o ağustos ayının hep o pazartesini tespit 
eder bulur tamam bugün kadir der ve hiç 33 yılda bir deveran eden, 
gezen ay takviminde kadir gecesi aramazdık. Eğer her 10 gün gezen, 33 
yılda bir devrini tamamlayan Ay takviminde kadir gecesi arıyorsak. Bizim 
aradığımız aslında Kur‟an dır, vahiydir. Vahit bize nazik olursa o bizim 
kadrimiz olur. Nazil olduğu geceyi bir ömre bedel kılar. Ya bir ömre nazil 
olursa? O zaman iĢte ebedi saadet olur. Cennet odur zaten bu surenin 
verdiği ders budur. 

 
 
4-) Tenezzelül Melâiketü ver Rûhu fiyha Biizni Rabbihim min 

külli emr; 
 
Melekler ve Ruh Onda tenezzül eder, Rablerinin izni ile her 

hükümden. (A.Hulusi) 
 



4 - Ġner peyderpey melâike ve ruh onda, izniyle rablerinin her bir 
emirden. (Elmalı) 

 
 
Tenezzelül Melâiketü ver Rûhu fiyha Biizni Rabbihim melekler 

beraberlerinde ruh olduğu halde o gece rablerinin izni ile inerler de 
inerler. Beraberlerinde ruh olduğu halde ne demek? Ver Rûh diyor. 
Melaike ve ruh. Ver Rûh‟u Cebrail diye anlayanlar olmuĢ otoritelerimiz 
içerisinde. Oysa ki Rûh Kur‟an da vahiy anlamına da gelir. mesela 
Nahl/2. ayetinde, ġûrâ/52. ayetinde tam vahiy manasında kullanılıyor. 
Burada bağlama uygun olan da bu. Çünkü bu sure vahiy ile ilgili bir sure. 
O gün Meleklerle beraber indirilen sözün ruhu olan vahiydir. Vahyi 
indirirler. Zaten o gece de vahiy indirmiĢlerdir. Meleklerin kortejliği 
eĢliğinde vahiy meleği Cebrail vahyi, sözün, hayatın ruhu olan vahyi 
indirmiĢtir.  

 
Peki nedir o? min külli emrin yani hayatın her alanına dair vahyi 

indirirler. Sosyal yaralarımıza, siyasal yaralarımıza, ekonomik 
yaralarımıza, ailevi yaralarımıza, bireysel yaralarımıza, toplumsal 
yaralarımıza, hayatın hangi alanı olursa olsun tüm alanlarına dair bize 
ilaç indirirler, çıkıĢ yolları indirirler, anahtarlar indirirler. Yani saadetin 
anahtarlarını indirirler. 

 
[Ek bilgi; yani, ruhani ve nefsani kuvvetler, daha doğrusu semavi ve 

arz menĢeli melekutlar ve ruh “her iĢi için” iner dururlar. Yani, her iĢ 
dolayısıyla inerler. Bundan maksat da, bütün eĢyayı, varlıklarını, 
zatlarını, sıfatlarını, özelliklerini, hükümlerini ve hallerini bilmeleri, bunları 
idare edip emirleri altına almalarıdır. (Ġbn Arabi-Te‟vilat)] 

 
 
5-) Selâmun, hiye hattâ matle'ılfecr; 
 
Selâm (hakikati yaĢatarak); tâ ki Fecr'in doğmasına kadar 

(Hakikatin zuhuru ile Ģuurun vechi tanımasına kadar). (A.Hulusi) 
 
5 - Bir selâmdır o tâ tan atana kadar. (Elmalı) 
 
 
Selâm o sabaha kadar sürecek selamdır. Mutluluğun barıĢın ve 

saadetin anahtarıdır bu indirilen Ģeyler. Aslında min külli emrin Selâm 
beraber okumak lazım. Hayatın her alanına dair mutluluğun anahtarlarını 
indirirler. Vahiy mutluluğun anahtarlarıdır hayatın her alanına dair. 

 



hiye hattâ matle'ılfecr ne zamana kadar sürer bu? ta ki sabah 
oluncaya kadar, Ģafak atıncaya kadar, fecr doğuncaya kadar sürer. Gece 
iĢte böyle biter. Nasıl biter gece? Vahiyle biter. Ġnsanlığın kararan gecesi 
ancak vahiyle aydınlanır. Bu sabah vahyin indiğinde yüreklerin 
karanlığını yok ettiği bir sabah olsa gerek. Böyle anlaĢılabilir. Cahiliye 
gecesi vahyin aydınlığı altında bitmiĢtir.  

 
Veyahut ta 2. bir Ģekilde de anlayabiliriz; Dünya hayatı bir gecedir 

ahiret bir gündüz. Yani yeniden diriltildiğimizde bir sabahı göreceğiz. 
Öyle bir sabah ki her Ģey, bugün iman ettiklerimizi o gün göreceğiz. 
Yakıyn diyor ya Kur‟an ölüm için. Ölüm neden Yakıyn dir? çünkü bize 
burada gayb olan Ģeyler orada yakıyn olacak ta onun için. Yani artık 
göreceğiz. Ġman ettiklerimizi göreceğiz. Dolayısıyla hayat gecesini 
aydınlatan Kur‟an bu geceye indiği zaman bir ay ıĢığı gibi geldiği zaman 
iĢte bu gece insan için saadet olur, selâm olur, sonsuz bir saadet olur. 
Ne zamana kadar? hiye hattâ matle'ılfecr ahiret sabahı oluncaya kadar. 
Zaten dünya gecesini vahiy ayının ıĢığı altında doğru yürüyerek 
geçirmiĢse bir insan, doğru yolu bularak yürümüĢse ahiret Ģafağı 
attığında, sabahı olduğunda da varacağı yer cennet olacaktır. 

 
Rabbim hepimizin akıbetimizi cennet etsin. Vahyin bir gecesine inip 

o geceyi bir ömre bedel kıldığı vahyi anlayan, vahyi yaĢayan, vahyi her 
bir hücresine giydiren ve Kur‟an a kurban olan kullarından kılsın. 

 
 
Ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbil alemiyn 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. BEYYĠNE SURESĠ (001-008) (195-1) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Elhamdülillâhi Rabbil Âlemîn, Vessalâtü vesselâmü „alâ 

Resulina Muhammedin ve „ala „alihi, ve eshabihi ve etba‟ıhi 
ecmaiyn. 

 
RabbiĢrah liy sadriy;  
 
Ve yessirliy emriy;  
 
Vahlül ukdeten min lisaniy; 
 
Yefkahu kavliy; (Tâhâ 25-26-27-28) 
 
Rabbim göğsüne geniĢlik ver kolaylaĢtır iĢimi, düğümü çöz 

dilimden ki anlasınlar beni. Amin.. amin..! 
 
Değerli Kur‟an dostları bugün dersimize Beyyine surei celilesiyle 

baĢlayacağız. Beyyine; açık delil, vazıh delil anlamına geliyor. Aslında 
beyan, hatta beyn, açıklama. Beyn, arasında yani iki Ģeyi birbirinden 
ayıran nokta. Ġki Ģeyi birbirinden hall-ü fasleden yer manasına geldiği için 
aynı köke atfedilmiĢ, aynı kökten neĢ‟edilmiĢ. 

 
Beyyine kesin delil, açık delil demek. Suremiz elimizde ki mushafta 

resmi sıralamada 98. sıraya yerleĢtirilmiĢ. Resmi sıralama malumunuz 
veya bilenlerin malumu Hz. Osman döneminde 5 kiĢilik sahabenin, kura 
hafızlarından oluĢturulmuĢ bir heyet tarafından Kur‟an ın tedvini yani 
elimizde ki mevcut mushafta ki sıralamasını yapan kurul, bu kurul 
olmuĢtur. Onun için önümüzde ki mushafın sıralamasını biz bu mübarek 
insanlara borçluyuz. Ayrıca suremize tayyime ismi de verilmiĢ. Yine 
beriyye olarak ta adlandırılmıĢ. Tayyime; kıymetli ya da bir Ģeyin ayakta 
durmasını sağlayan, bir Ģeyi ayakta tutan manasına. Yine beriyye; 
tebriye eden temizleyen arındıran manasına gelen bu isimler de verilmiĢ. 

 
Surenin zamanı hiç tereddütsüz Medeni. Mekki surelerin arasında, 

kısa surelerin arasında Medeni bir sure olarak yer almıĢ beyyine suresi. 
Surenin hacmi her ne kadar kısa ise de ayetlerine baktığımızda tıpkı 
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Medine‟de inen surelerin ayetleri gibi uzun. Zaten surenin konusu ehli 
kitap. Onun içinde konusu ile uyumlu bir iniĢ yeri var. Gerçi bunun tersini 
söyleyenler de olmuĢ, sureyi Mekki sayanlar olmuĢ. Fakat bu doğru 
değil. Aklen de naklen de üsluben de sure; Ben Medine‟de indim diyor. 

 
Surenin nüzul zamanı Nadir oğullarının sürülüĢü ile alakalı. Yani 

Nadir oğulları kuĢatması esnasında indirildiğini bize rivayetler naklediyor. 
Nadir oğulları Medine de mukim 3 Yahudi kabilesinden biri. Kureyza 
oğulları, Nadir oğulları, Kaynuka oğulları. Kaynuka oğulları ilk defa ihanet 
eden ve cezalandırılan bir kabile, sürüldüler. Ġkincisi Nadir oğulları, onlar 
da ihanet ettiler. Bir kısım rivayetlere göre Allah Resulüne suikast 
düzenlemeye kalktılar, kuĢatıldılar ve silahsız olarak Medine‟yi terk 
etmekle cezalandırıldılar. Hak ettikleri cezayı yine de görmediler aslında. 
Ve Kureyza oğulları en son ihanet eden Hendek savaĢının en zor ve 
zorlu günlerinde Mü‟minler ile müttefikken. Mü‟minler de onlara bu 
ittifaktan dolayı eĢlerini, çocuklarını, yani can parçalarını güvenmiĢken en 
zor anda ihanet ettiler. ĠĢte o kabilelerden biri Ben-u Nadir. Ben-u 
Nadir‟in kuĢatıldığı günlerde inen bir sure bu. 

 
HaĢr suresinden önceye yerleĢtirilmiĢ onu ilk nüzul tertipleri. Ki 

hemen hemen de sebebi nüzulüne, ortamına uygun bir yer. Bu yaklaĢık 
4. yılın Rebiulevvel ayının baĢına denk geliyor. Ki Nadir oğulları 
kuĢatması hicretin 4. yılında Rebiulevvel ayında gerçekleĢti. 

 
Surenin konusu adından da belli delilli iman. Yani iman delile 

dayanmalı. Ġman eden delil ile iman etmeli, belgeli iman etmeli. Delilsiz 
iman taklidi imandır. Dolayısıyla tahkiki iman suresi diyebiliriz biz beyyine 
suresine. 

 
Sure bize zımnen Ģöyle diyor; KurtuluĢ sabık olanın değil, hakikate 

sadık olanındır. Kurtulanlar kıdemli olanlar değil, kıdem insanı kurtarmaz 
Allah nezdinde. Kurtulanlar sadık olanlardır, hakikate sadakat 
gösterenlerdir. 

 
Medine Yahudileri açık delile rağmen Allah resulünü ve ona gelen 

vahyi inkar ettiler. Surede ifade edilen açık delil aslında belli. Kendilerine 
gelecekte bir peygamber geleceğine dair bir bilgi verilmiĢ olması. Onun 
sıfatlarını kendi kitaplarında okuyorlardı. Hem Yahudiler Ahdi Akikte, 
hem Hıristiyanlar ahdi cediyd de, yeni sözleĢmede Allah resulünün 
geleceğini, ona dair imaları, iĢaretleri görüyorlar biliyorlardı.  

 
Buna dair o kadar rivayet var ki. Ama çok meĢhur bir rivayeti 

hemen hatırlatmadan geçemeyeceğim. Allah resulünün hicret günü tam 



Medine‟ye ayak basacaklar, rivayeti nakleden daha sonra Efendimizin 
eĢlerinden olacak olan Huyey b. Ahtab‟ın yani Taif reisinin kızı olan 
Safiye annemiz. O anlatıyor, rivayetin kökü sağlam sahih bir rivayet, 
Ģahit olduğu olayı anlatıyor çünkü. 

 
Babam ile amcam ResulAllah Medine‟ye geldiğinde gittiler merakla 

bir bakalım diye ve döndüklerinde babamın yüzü kireç gibi bembeyaz 
olmuĢtu. Amcamla babam konuĢuyorlardı, ben de kapıdan kulak misafiri 
oldum. Amcam babama dedi ki Ebu Yasir kardeĢi Huyey‟e “Bu o mu?”  

 
Soru bu. “Bu o mu?” Bu dediği Allah resulü. O dediği kim? O dediği 

de iĢte kendilerinde ki bilgi. Geleceğine dair bilgileri olduğu peygamber. 
“Bu o mu?” Babam dedi ki; “Evet o” Peki ne yapacağız dedi amcam. 
Babam dedi ki; Bu can bu ten de olduğu sürece ona düĢmanlık edeceğiz. 
Hem o, hem de düĢmanlık edeceğiz.  

 
Birçok rivayetten sadece mü‟minlerin annesi Safiye nin Ģahit olduğu 

bir rivayeti naklettim. Yeri, geldikçe zaten geçmiĢ tefsir derslerimizde ilgili 
yerlerde Allah Resulünün geleceğini bildiklerini ve bu bilgiyi kitaplarında 
hangi bölümlerinde muhtevi olduğunu söylemiĢtim, değinmiĢtim. 

 
[Ek bilgi; HZ. MUHAMMED (SAV)‟ĠN ÖNCEKĠ KUTSAL 

KĠTAPLARDA MÜJDELENMESĠ (TEBġÎRÂT) 
 
“Hakkında bilgi verdiğimiz Hinduizm‟in bu kutsal kitaplarının, Yüce 

Allah‟ın vahy ettiği kitaplardan olduğu düĢünülmektedir. Bu durumda, bu 
kitapların da Hz. Peygamber‟in geleceğine dair müjdeler ihtiva etmeleri 
ihtimali vardır. Nitekim bazı âlimlerimiz, bu kitaplarda bulunan, Hz. 
Peygamber‟le ilgili müjdeleri ortaya çıkarmıĢlardır. ġimdi bu müjdelerden 
bazılarına değineceğiz: 

1. Müjde: “Melekhalı (yabancı bir memlekete mensup olan ve 
yabancı bir dili konuĢan) bir ruhsal öğretici, kendi yoldaĢları ile birlikte 
zuhûr edecek; adı „Mohammad‟ olacak; Raca Bhoj (ilâhî kata ait), bu 
Maha Dev Arab‟ı, Panchgavya ve Ganj sularında yıkadıktan sonra (yani 
bütün günahlardan arındırdıktan sonra), ona en samimi sadakatini ve 
bütün saygıları sunduktan sonra Ģöyle dedi: „Sana bağlı kalacağım. Ey 
sen beĢeriyetin efendisi, Arabistan‟ın sakini! Sen, Ģerri yok etmek için 
büyük bir güç topladın ve Melekhalı düĢmanlardan kendini korudun. Ey 
sen, en büyük Rab olan Tanrı‟nın en mü‟min görünüĢü! Ben senin 
kölenim; beni ayaklarının altına yatır!‟”34 

Hz. Peygamber‟le ilgili bu övgüde, Ģu noktalar sıralanıyor: 
a) Peygamberin adı, açıkça „Muhammed‟ olarak bildirilmiĢtir. 
b) Onun Arabistanlı olacağı bildirilmiĢtir. 
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c) Peygamberin sahabesine de özel bir atıf vardır. 
d) Peygamber, bütün günahlardan arınmıĢtır. 
e) Peygambere, düĢmanlarından korunması için yardım edilecektir. 
f) O Ģerri yok edecek, putları ortadan kaldıracak, aracı rolündeki 

her ilahı ilga edecektir. 
g) O, beĢeriyetin efendisidir. 
Hz. Peygamber‟in Panchgavya ve Ganj nehirlerinde yıkanması, 

onun günahlardan arınmasına iĢarettir; zira bu nehirler, Hindularca kutsal 
kabul edilirdi35. 

2. Müjde: “Melekhalılar, Arapların meĢhur beldelerini yağmaladılar. 
Bu ülkede „Arya Dharma (Ģeriat, yasa)‟ dan hiçbir eser yoktur. Daha önce 
de orada, bizzat benim gördüğüm, sapıtmıĢ bir ifrit ortaya çıkmıĢtı; Ģimdi 
o, güçlü bir düĢman tarafından gönderilmiĢ olarak yeniden ortaya 
çıkmıĢtır. Bu düĢmanlara, doğru yolu göstermek ve onları hidâyete 
çağırmak üzere, „Muhamad‟ –ki ona ben „Brahma‟ lakabını verdim- , 
Pishachaları doğru yola getirmekle meĢhurdur. Ey Raca, aldanmıĢ 
Pishachaların ülkesine gitmene gerek yok; nerede olursan ol, benim 
müĢfikliğim sayesinde arınacaksın. Geceleyin, melek mizacında olan o 
zeki adam, bir Pishacha kılığında Raca 
Ishvar Parmatma‟nın emirlerine göre, et-yiyici bu insanların akidesini 
güçlendireceğim. Benim takipçim, sünnetli, baĢında saç örgüsü olmayan, 
„ibadete çağrı (ezan)‟ okuyan ve meĢru her Ģeyin yenilebileceğini 
söyleyen bir adam olacaktır. Domuz hariç, her türlü hayvanı yiyecektir. 
Onlar, kutsal içki ile arınmaya önem vermeyecekler; fakat savaĢ ile 
arınacaklardır. Dinsiz milletlere karĢı mücadele etmeleri sebebiyle 
„müslümanlar‟ olarak tanınacaklardır. Ben, et yiyen bu milletin dininin 
meydana getiricisi olacağım.”36 

Bu müjde, Hz. Peygamber‟in geliĢiyle ilgili Ģu iĢaretleri içerir: 
a) Arapların ülkesi, kötü insanlar tarafından bozulmuĢtur. 
b) Bu ülkede Arya Dharma (Ģeriat) yoktur. 
c) Gelecek olan peygamber, Arya akidesinin hakikat olduğunu 

beyan edecek ve halkı ıslah edecektir. 
d) Bu peygamberin takipçileri sünnet olacak, saçlarını örmeyecek 

ve büyük bir devrim yaratacaklardır. 
e) Ġbadete çağrı (ezan) okuyacaklardır. 
f) Domuz hariç her hayvanın etini yiyeceklerdir. 
g) SavaĢ ile arınacaklardır. 
h) Dinsiz milletlerle savaĢan bu insanlar, Müslümanlar olarak 

bilineceklerdir. 
Ayrıca bu haberde Hz. Peygamber‟in, Arya akidesinin gerçekliğini 

doğrulayacağı ve Arya Dharma‟nın, bütün dinler üzerinde hakim olacağı 
söylenmektedir37. 



3. Müjde: ViĢnu Puran adlı kitabın 24. bölümünde Ģöyle 
denilmektedir: “Vedalar (gerçek ilim kitapları) tarafından öğretilen hareket 
ve fiiller, hakîkî müesseseler, mevcudiyetlerini tam kaybedecekleri 
sırada, bu karanlık çağların sona ermesi yaklaĢacak ve Tanrı‟nın son 
tenâsühü, bir cenkçi, muharip Ģeklinde tezâhür edecektir. Bu muharip, 
Sambla Dîb (Kumlu Ada)‟de, ârif ve namlı bir aileden dünyaya gelecek. 
Babasının adı „ViĢnuyasa (Allah‟ın kulu: Abdullah)‟, anasının adı „Somti 
(emîn olunan kiĢi: Âmine)‟ olacaktır.”38 

Bu anlatılan sıfatlar, Peygamber Efendimiz‟e tıpatıp uymaktadır39. 
Hindistan Brahmanlarının kutsal kitabı olan Vedalara göre bu 

muharip kiĢi, kumlar diyarında doğacak, sonra vatanını terk edip kuzeyde 
bir yere iltica edecek (Bu, Peygamberimiz‟in Medine‟ye hicretine 
iĢarettir.); göğe değecek bir arabası olacak (Bu da mîrâca iĢarettir.); bu 
zât, deve sahibi, hikmetli bir kiĢi olacak; yapacağı iki büyük savaĢın 
birincisinde 300, ikincisinde 10.000 askeri bulunacaktır40. 

Bu savaĢlar, Bedir ve Mekke‟nin fethi savaĢlarıdır. . Puranalarda 
Arap asıllı bir peygamberin müjdesini gören Panditler (din adamları), bu 
kitapların tahrif edilmiĢ olduğu iddiasını ortaya attılar; fakat bir tahrif 
olmuĢ olsaydı, bu tahrif, kendi lehlerine olacak Ģekilde gerçekleĢirdi41. 

4. Müjde: Kuntap Sukt, Atharva Veda‟nın çok iyi bilinen bir 
bölümüdür. Bu bölümün ilk mantrası (cümlesi) Ģöyledir:  

Dinleyin ey insanlar! Bir kahramana övgü olarak, bunun için (bir 
Ģarkı) söylenecek.” „Övülecek kiĢi‟ ifadesi, „Muhammed‟ kelimesinin tam 
karĢılığıdır. 

Bu mantranın metni, onun gerçekten bir tebĢîr olduğunu 
göstermektedir. Hindular, bu sözleri dikkatle ve saygıyla dinlemekten 
büyük bir zevk alırlar. Bu mantrada kullanılan „Astvishyate‟ sözcüğü, 
Sanskritçe‟de, gelecek zaman kipinde „övülecek kiĢi‟ anlamına gelir; bu, 
onun bir tebĢîr oluĢunun delilidir; bu olay, gelecek bir zamanda vuku‟ 
bulacaktır. Dünyadaki peygamberler içinde en çok övülen ve saygı 
gören, Hz.Muhammed‟dir. Bütün peygamberler onu övmüĢ ve geleceğini 
haber vermiĢtir42. 

Kuntap Sukt‟un ikinci mantrasında, deveye binen ve arabasıyla 
göğe yükselen birisinden sözedilmektedir. Bu kiĢi, bir Hint RiĢi‟si (din 
adamı) olamaz; çünkü onlara deveye binmek yasaktı. Bu kiĢi, bir Arap 
olmalıdır ki o da Hz. Peygamber‟dir. Göğe yükselen araba da, daha önce 
geçtiği gibi, onun mîrâcına iĢarettir43. 

Özetle Atharva Veda, Ģu haberlerle Hz. Peygamber‟i 
müjdelemektedir: 

a) O, „Narashansah‟, yani „Övülen (Muhammed)‟dir. 
b) O, barıĢ prensi veya muhâcirdir. (Mantra 1) 
c) O, deveye binen bir riĢidir; arabası göklere ulaĢır. (Mantra 2) 



d) O ve onu izleyenler, daima ibadeti düĢünürler; savaĢ alanında 
bile Rablerinin önünde secde ederler. (Mantra 4) 

e) O, düyaya hikmeti yaymıĢtır. (Mantra 5) 
f) O, dünyaların efendisi, bütün beĢerin en iyisi ve rehberidir. 

(Mantra 6) 
g) Ġnsanlar, onun idaresinde mutlu bir Ģekilde yaĢarlar. (Mantra 9-

10) 
h) Ondan, kalkıp insanları uyarması istenmiĢtir. (Mantra 11) ı) O, 

çok cömerttir. (Mantra 12)44” 
ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLÂHĠYAT FAKÜLTESĠ 

 (ġu‟arâ/196 dan)] 
 

Surenin ana fikri hakikat kendisini her zaman ve zeminde ifĢa eder. 
Doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde Ġbranilerin eliyle, Arapların eliyle, 
falancaların eliyle feĢmekancaların eliyle fark etmez. Ama hakikat 
kendisini mutlaka her zaman ve zeminde ifĢa eder. O halde eğer sen 
hakikate talipsen ey muhatap, hakikatin hangi zaman ve zeminde kendini 
ifĢa ettiğine bakma. Hakikati arıyorsan kimin dili ile, kimin eliyle ifĢa 
ederse etsin ona sahip çık ona talip ol. Ama sen eğer hakikat benim 
dilimle ve elimle ifĢa edilirse onu kabul ederim. Yok bizim dilimizle ifĢa 
edilmezse onu etmem dersen aslında Ģunu demiĢ olursun. Ben hakikatin 
peĢinde değilim, hakikatin benim olmasının peĢindeyim. ĠĢte Yahudilerin 
yaptığı buydu, hatta Hıristiyanların yaptığı da buydu. Onun için sure iĢte 
bu gerçeği ifade ediyor. Bu girizgahın arkasından suremizi tefsire 
geçebiliriz. 

 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" kovulmuĢ, taĢlanmıĢ mel‟un 

ve maksud olmuĢ, tard edilmiĢ, Allah‟ın lanetine uğramıĢ, yani Allah‟ın 
rahmetinden dıĢlanmıĢ olan Ģeytanın Ģerrinden, içimize üflemesinden, 
zihnimizi yanıltmasından kalbimizin sinyallerini parazitle bozmasından 
Allah‟a sığınırız. ĠĢte istiaze bu. Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim.” 
Kur‟an kendisini okumaya baĢladığımızda istiaze etmemizi emrediyor. 
Feizâ kara'tel Kur'âne feste'ız Billâhi mineĢ Ģeytânir raciym. 
(Nahl/98)Kur‟an ı okumaya baĢladığında Allah‟a sığın “Euzü Billahi 
mineĢ Ģeytanir racim” i oku değil, Allah‟a sığın, yani bir Ģeyi yapma emri 
bu, bir fiili yapma emri. Bir Ģeyi söyleme emri değil. Ayrıca söyleme emri 
de var. Ama sözümüz yaptığımız ve düĢündüğümüz Ģeyin dıĢa 
vurumudur. Asıl o sözün arkasında ki iradeye, tasavvura akla ve o sözün 
önünde ki eyleme bakmak lazım. Onun için istiaze Allah‟a sığınma emri.  

 
Neden? ġeytandan. ġeytan burada neyi temsil ediyor? Ġnsan selim 

aklına, insanın seliym kalbine, Akleden kalbine Kur‟an ın ifadesiyle 
yönelik her türlü içten ve dıĢtan paraziti. Ġnsanın Akleden kalbine yönelik 
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içten ve dıĢtan her türlü saptırma teĢebbüsünü, giriĢimini ifade ediyor. Bu 
Ģeytan bazen iki ayaklı olur bazen görünür bazen görünmez, bazen fikir 
biçiminde gelir. Tefekkür değil dikkat buyurun, fikir biçiminde gelir. Bazen 
sağdan gelir, tumturaklı gerekçeleri olur, bazen soldan gelir düĢman gibi 
görüne görüne gelir. Bazen önden gelir, bakarsınız görürsünüz ama eğer 
iradeli değilseniz, takviyeli değilseniz, takvalı değilseniz göz göre göre 
sokmasına izin verirsiniz akleden kalbinizi. Bazen de arkadan gelir yani 
sinsice gelir, sezdirmeden gelir, hırsız gibi gelir ve kapınızı vurmaz 
pencereden girer, bacadan girer.  

 
Ama Ģükür iki yerden gelmeyi unutmuĢ üst ve alt sayılmıyor ayette. 

Yukarıdan ve aĢağıdan, yani Ģeytanın da unuttuğu yerler var. Onun için 
bari yukarıyı ve aĢağıyı açık tutalım. Yukarıyı Allah‟a açık tutalım, aĢağıyı 
fıtrata açık tutalım. Allah‟ın nazil ettiği bir kitap olan fıtrata, yazdığı, 
imanın nakĢettiği ilk kitap olan fıtrata. ĠĢte istiaze budur.  

 
Büyük alimlerimizden biri öyle der. ġeytan; azgın, dizginlenemez 

bir köpeğe benzer. Yani köpeklerden özür dilemek gerekir mi bilmiyorum 
ama bir benzetme bu. Onu yenmenin iki yolu var. 1 – elinize bir sopa alır 
kovalarsınız, 2 – sahibine dersiniz ki Ģu köpeği bağla da veya durdur da 
geçeyim. 2. garantidir der. ĠĢte istizae "Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir 
racim" bu ikinci yoldur. Allah‟a; Ya rabbi senin kulun, senin yarattığın 
olan bu Ģeytanı bağla da bana zarar vermesin yoluma revan olayım 
demektir. 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
Rahman, Rahıym olan Allah adına. Özünde merhametli, iĢinde 

merhametli Allah adına. Merhameti kainatı kuĢatmıĢ olan, varlığı 
merhametle var etmiĢ olan ve varlığın içerisinde bilinçli ve iradeli bir 
biçimde kendisini tercih edenlere çok özel merhamet edecek olan, 
Rahym ismi ile tecelli edecek olan Allah‟ın adıyla. Her bildiri bir otoritenin 
adıyla okunur, sen ilahi bildiri olan kelamı Allah‟ın adıyla oku ey kul 
demektir zımnen. 

 
 
1-) Lem yekünilleziyne keferu min ehlil Kitabi velmüĢrikiyne 

münfekkiyne hattâ te'tiye hümülbeyyinetü; 
 
Ehl-i Kitap'tan ve müĢriklerden hakikat bilgisini inkâr edenler, 

kendilerine o beyyine gelinceye kadar (sapkınlıklarından) ayrılacak 
değillerdi. (A.Hulusi) 
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1 - Ehli kitab ve müĢriklerden o küfredenler: infilâk edecek değildi 

gelinciye kadar kendilerine beyyine. (Elmalı) 
 
 
Lem yekünilleziyne keferu min ehlil Kitabi velmüĢrikiyne… 

münfekkiyne hattâ te'tiye hümülbeyyineh bölemedim, tercüme 
edeceğim ama bölerek edemedim doğrusu, onun için önce böldüm sonra 
bölmeksizin ayeti bitirdim. Toparlamam herhalde biraz zor olacak ama 
deneyeyim. Lem yekünilleziyne keferu min ehlil Kitab kafirlerden, 
inkarda ısrar edenler. Aslında elleziyne keferu nun vurgusu bu, çünkü 
mazi. elleziyne keferu onlar küfrettiler yani küfürde direndiler, küfürde 
ısrar ettiler, küfrü ahlak haline getirdiler belki. Ġnkarda ısrar edenler, 
küfürde ısrar edenler ister kitap ehline, ister müĢriklere mensup olsunlar 
yani fark etmez. Kitaplılardan veya kitapsızlardan. Kafirler kitaplılardan 
da olur demek bu kitapsızlardan da. Kitaplı kafir olunur mu diyeceksiniz. 
Zaten ayetin bize sorgulamak istediği Ģey de bu. Hem kitaplı hem kafir. 
Çok ilginç. Yani kitapsız kafirleri anladık ta kitaplılar niye kafir oluyor. 
Aslında zımnen bize sordurmak istediği soru bu. 

 
Hangisinden olursa olsun kendilerine hakikatin apaçık delilleri hattâ 

te'tiye hümülbeyyineh gelinceye dek dıĢlanacak değillerdi. Alternatif 
manalar olabilir tabii ki. Çünkü bu surenin ilk üç ayetini bazı müfessirler 
Kur‟an ın en zor ayetleri ilan etmiĢler. Tefsir tarihimizde ve 
müfessirlerimiz arasında ilk üç ayetin nasıl olduğunun anlaĢılması 
gerektiğine iliĢkin çok derin ihtilaflar zuhur etmiĢ. Bu ihtilafların kökeninde 
de, temelinde de bir kelime yatıyor münfekkiyn kelimesi. Bu nasıl 
anlaĢılacak? 

 
Kur‟an ın en zor ayetleri diyen müfessirlerimiz var. Münfekkiyn 

kelimesi eksen ihtilafta, yani nasıl anlayacağız bu ihtilaf Kur‟an ın 
kendisinden kaynaklanmıyor, Kur‟an ın bir kısmının muhkem, bir 
kısmının müteĢabih olduğunu biliyoruz. Fakat Kur‟an ın müteĢabihliği 
asla hatipten kaynaklanmıyor. Çünkü hiçbir hatip anlaĢılmasın diye söz 
söylemez, anlaĢılsın diye konuĢur. Ağzını açan anlaĢılmayı ister. Men 
feteha femehu galebe fehmehu ağzını açan anlaĢılmak ister Haydeger in 
dediği gibi. Dolayısıyla Allah‟ta anlaĢılmayı ister anlaĢılmasın diye 
konuĢmaz.  

 
O zaman geriye kaldı hatipten kaynaklanmıyorsa hitap ve muhatap. 

Hitaptan kaynaklanabilir mi?  Bu da ikiye ayrılır. O zaman bu ikiyi 
müteĢasbih bazında ayıracaksak eğer izafi müteĢabihlik ve hakiki 
müteĢabihlik diye. Hitaptan kaynaklanan hakiki müteĢabihlik ahiretle ilgili 



ayetlerle olur. Çünkü ahiret mecazi anlatım kullanılmadan 
anlatılamaacak bir hakikattir. Çünkü güzelliğin üretildiği merkezdir 
cennet. Ahiret gaybdır, gaybı müĢahede alemine, Ģahadet alemine 
indirmek için mutlaka beĢerin konuĢtuğu dilin içine koymak lazım.  Onun 
içinde beĢerin bildiği Ģeylerden yola çıkarak anlatacaksınız. Yani sedirler 
diyeceksiniz, divanlar diyeceksiniz, bahçe diyeceksiniz ağaçlar 
diyeceksiniz sular ırmaklar diyeceksiniz. Evet tabanından ırmaklar 
çağlayan cennet.  

 
Ama ne ırmak bizim bildiğimiz ırmağa, ne sedir bizim bildiğimiz 

sedire, ne ağaç bizim bildiğimiz ağaca, ne bahçe bizim bildiğimiz 
bahçeye benzer. Asla hiçbiri bizim bildiklerimize benzemez. Biz sadece 
benzetme yoluyla anlarız. 

 
küllemâ ruziku minhâ min semeratin rızkan kalû hâzelleziy 

ruzıknâ min kablu ve utû Bihî müteĢabiha. (Bakara/25) öyle diyor ya 
rabbimiz bakara suresinde. Ne zaman cennetliklerin önüne cennet 
meyveleri ikram edilse, çıkarılsa diyecekler ki bizim gözümüz bir yerden 
bunu ısırıyor. Daha önce galiba biz bir yerlerde bunu yemiĢtik 
dünyadayken hatırlayacaklar. Ve cevap Ģu; Hayır, sizin yediğiniz bu 
değildi ve utû Bihî müteĢabiha. Onlara benzer gösterildi. Yani sadece 
bir yönüyle benzettiniz. Belki biçim yönüyle sadece bu. Ama ne tadı, ne 
kokusu ne rengi ne muhtevası hatta. Benzemez dolayısıyla o baĢka bir 
Ģey. ĠĢte müteĢabihlik eğer hitaptan kaynaklanıyorsa gaybi meselelerin 
anlatımında olur o da mecburdur, zorunludur kul için. Allah için değil 
çünkü kul zihni böyle çalıĢır. Allah zihnin çalıĢma yasalarını böyle 
koymuĢtur. 

 
Ġkincisi itibari olan, izafi olan müteĢabihlik ki iĢte burada da 

muhataptan kaynaklanan müteĢabihliği görüyoruz. Muhatabın iki Ģeye 
uzaklığından kaynaklanır bu da. Ya hatibe uzaklığından, ya da hitaba 
uzaklığından. Hatibe uzaklığını nasıl aĢar? Ġman ile ikan ile ferasetle 
basiretle ibadetle iz‟an ile teslimiyetle irfan ile ihsan ile. Ġmanla baĢlayan 
bu silsile tamamlandığında tıpkı gaybi meselelerde olduğu gibi iman 
ederek aĢar müteĢabihliği.  

 
Ġkincisinde ise ilimle aĢar. Ġlim ve irfanla. Nasıl? Arapça‟yı bilecek, 

dili bilecek, Kur‟an ın yapısını bilecek, üslûb-ul Kur‟an ı bilecek, Kur‟an ın 
adetini bilecek. Ġbn. AĢûr‟un isimlendirmesiyle Adat-ul Kur‟an ı bilecek. 
Yani Kur‟an ı çok iyi bilecek. Ulûm-ul Kur‟an ı bilecek, Kur‟an ilimlerini. 
Kur‟an ayetlerinin tek tek nerede durduğunu bilecek. Kur‟an ın bütünü 
içerisinde mesajın bastığı yeri bilecek. Mesajın baĢının durduğu yeri 
bilecek, manayı bilecek, maksadı bilecek, lafzı bilecek. Bunlar arasındaki 



koordinatları bilecek. Sünneti bilecek, Kur‟an ın uygulanmasını bilecek. 
Yani bilgiyle. Eğer bunlarla aĢabilirse bazı müteĢabihler muhkeme 
dönüĢürler. Onun için ilim ehli nezdinde muhkem olan, cahiller nezdinde 
bazen müteĢabih olabilir. 

 
ĠĢte bu çerçeve de düĢünecek olursak bu ayetlerde dibine daldıkça 

ilim ehli nezdinde muhkemleĢir. Burada münfekkiyn kelimesi ihtiĢlafın 
merkezini oluĢturuyordu müfessirlerin ihtilafının. Birincisi kendi 
inançlarından kopacak değillerdi Ģeklinde anlaĢılabilir. Yani kopmak 
manası verilebilir Müfekkiyn e. Çünkü infikâk; parçalanmak, bölünmek, 
kopmak, kırılmaktır aslında. Ama bu manayı bağlam desteklemiyor, iç ve 
dıĢ bağlam da desteklemiyor.Metin içinde desteklemiyor. 

 
Ġkincisi onun geleceğini ilan etmekten geri durmadılar manasını da 

verenler olmuĢ zaten yine müfekkiyn e baĢka mana. Bu takdir 
gerektiriyor. Eğer biz tefsirde takdir etmeksizin metne herhangi zihni bir 
ilave kelime koymaksızın metnin kendisiyle anlayabiliyorsak muradı 
ilahiyi takdir yapmamak lazım. ġahsen fakirin tabi usul de budur. Takdir 
son çare olarak düĢünülmelidir. Çünkü Kur‟an kendi içerisinde bir 
bütündür ve kendi kendine yetmektedir bizim onu anlamamız gerekiyor. 
Onun içine onda olmayan kelimeler idhal ederek anlamamız değil. Çünkü 
Kur‟an bir Ģeyi öyle söylediyse o söylemde de bir mesaj vardır. Temelde 
usul bu olmalıdır.  

 
Onun geleceğini ilan etmekten geri durmadılar manasını tercih 

edenler olmuĢ ama benim tercihim verdim mana ki bu Ġbn ül Cevzi‟nin 
verdiği mana. Ġbn-ül Cevzi en doğru manayı vermiĢ diye düĢünüyorum 
Enfal/42. ayeti ıĢığında anlamak lazım bunu; 

 
liyehlike men heleke an beyyinetin ve yahya men hayye an 

beyyinetin. (Enfal/42) helak olan bir delille helak olsun, dirilecek olanda 
bir delille dirilsin diye. 

 
Ne kadar muhteĢem değil mi. Yani delilsiz ne diriliĢ olur, ne helak 

olur. Delilsiz hiçbir Ģey olmaz. Delili olmayanın çek kuyruğundan diyor 
yani amiyane tabirle Kur‟an. Eğer inkar ediyorsan delille inkar et. 
Bilimsellik nedir? Ġlmilik nedir Ģimdi. Bu ayet kapı gibi bize ilmiliğin 
aslında tarifini yapmıyor mu. Bir Ģeyi benimsiyorsan, kabul ediyorsan 
delil ile kabul et inkar ediyorsan da delil ile inkar et. Yok inanmıyorum. 
Niye inanmıyorsun? Keyfim öyle istedi. Yani gâvurluğun da bir abdesti 
olur diyor Kur‟an, gâvurluğun da bir adam gibisi olur diyor. yani eğer 
birileri gâvurluk yapacaksa,kafirlik yapacaksa ki giriĢinde söyledi delil ile 
yapsın, bir delil getirsinler. Biz inkâr ediyoruz delilimiz de Ģu desinler. 



Ama delil getiremiyorlarsa iman etsinler. Zaten delil aramaya kalksa 
insan iman ederdi. Delil arama imanın kapısına getirir insanı.  

 
Onun için Kur‟an ile kilise arasında ki farklılık budur. Kilise önce 

inan sonra düĢünürsün. Kur‟an ise önce düĢün, sonra inan der. Önce 
düĢün, önce delili bul sonra inan. Onun için biz delile iman ederiz 
aslında, bizim imanımız delile imandır, bizim imanımız körü körüne iman 
değildir. Kur‟an muhatabını körü körüne imana çağırmaz. Zaten surede 
budur, beyyine suresi adı üstünde, belge suresi, açık delil suresi. 

 
 
2-) Rasûlün minAllâhi yetlû suhufen mutahhereten; 
 
Allâh'tan (Ģirk pisliğinden arınmayanın dokunamayacağı) tâhir 

(orijinal hakikati yansıtan) sayfaları (bilgileri) bildiren bir Rasûl! (A.Hulusi) 
 
2 – Allah dan bir Resul, peyderpey mutahhar sahifeler okur öyle ki 

onlarda bütün. (Elmalı) 
 
 
Rasûlün minAllâhi yetlû suhufen mutahhereh Allah‟tan 

kendilerine tüm Ģaibelerinden arınmıĢ, vahiyleri; yetlû suhufen 
mutahhereh tüm Ģaibelerden arınmıĢ vahiyleri ileten bir elçi gelinceye 
dek onlar yani ister kitaplı ister kitapsız kafirler dıĢlanacak değillerdi. Ama 
ne zaman ki Allah‟tan bir Resul geldi ona da vahiyler geldi. Onlar resulü 
ve vahyi inkar ettiler artık o zaman dıĢlandılar. Yani eğer soruyorlarsa 
Allah bizi neden dıĢladı diye iĢte bunun için. MüĢrikleri dıĢlamamıĢtı 
çünkü fetret ehli idiler, henüz davet edilmemiĢtiler. Onun için; 

 
ve ma künna muazzibiyne hatta neb'ase Rasûla. (Ġsra/15) biz 

elçi gönderinceye kadar hiçbir kavme azab etmedik. Elçi göndermedikçe 
hiçbir topluma azab etmeyiz. Hiçbir toplumu mahrum etmeyiz. Azabın 
kelime anlamıyla. Ancak o zaman dıĢlandılar. 

 
 
3-) Fiyha kütübün kayyimeh; 
 
Onların (o bilgilerin) içinde kütüb-ü kayyime (en kaîm - sağlam - 

payidar kitaplar) vardır. (A.Hulusi) 
 
3 - «Kütübi kayyime».(Elmalı) 
 
 



Fiyha kütübün kayyimeh içinde önceki kitapların ölümsüz 
yaĢayan değerleri bulunan vahiyler gelinceye kadar. Bir önceki ayetin 
devamı, bu üçü de aslında birbirinin devamı, tek bir cümle gibi okunabilir. 
Fiyha kütübün kayyimeh Kur‟an ın içinde önceki vahiylerin diri soluğu 
var. Önceki vahiylerin ruhu Kur‟an a geçti tabiri caizse. Evet, Kur‟an da 
yaĢıyor Kur‟an da önceki tüm vahiylerin ruhu. Kur‟an onun için vahiylerin 
mecmuasıdır. Kur‟an bu manada tüm vahiylerin müheyminidir, 
otoritesidir. Diğer vahiylerden ne bozuldu ne bozulmadı anlamak isteyen 
Kur‟an la sağlamasını yapmalı. 

 
 
4-) Ve ma teferrakalleziyne ûtül Kitabe illâ min ba'di ma 

câethümül beyyineh; 
 
Kitap verilmiĢ olanlar, ancak kendilerine o beyyine geldikten sonra 

ayrılığa düĢtüler. (A.Hulusi) 
 
4 - Böyle iken o kitab verilmiĢ olanlar ancak geldikten sonra 

ayrıldılar kendilerine o beyyine. (Elmalı) 
 
 
Ve ma teferrakalleziyne ûtül Kitabe illâ min ba'di ma câethümül 

beyyineh kitap ehli durdular durdular da hakikatin açık delilleri geldikten 
sonra ayrılığa düĢtüler. Onların iĢi nasıl iĢ? Onun geleceğini ilan 
etmekten geri durmadılar, her fırsatta yeni bir peygamber geleceğini 
söylüyorlardı. Hatta Medine‟li Yahudiler Evs ve Hazreçli Medine‟de ki 
Araplara; siz biraz daha bekleyin yakında bir peygamber gelecek o 
zaman biz onunla size üstün geleceğiz diye tehdit ediyorlardı. Tehdit 
ettikleri peygamber kendilerinden gelmeyince inkâr ettiler. Garip bir 
mantık, gerip bir bencillik, garip bir ırkçılık doğrusu ben merkezlilik. Onun 
için geleceğini ilan ettikleri peygamber gelince inkâr ettiler. 

 
El beyyineh; peygamber geleceğini haber veren kendi kitaplarında 

ki bölümler aslında. Vahiyler ve nebiler aslında. Belki hepsine birden 
delalet eder. Hasetliklerinden reddettiler. Hani  ..bağyen beynehüm.. 
(ġûrâ/14) diyordu ya Kur‟an. Aralarında ki hasetliklerinden dolayı sadece 
ve sadece Allah resulü Araplardan geldi diye onu inkâr etseler tamam bir 
yere kadar anlaĢılır. Kendi içlerinden çıkan Hz. Ġsa Yahudi idi. Yani Ġbrani 
kavmine mensuptu. Fakat onu bile inkâr ettiler. Onun için samimi 
değiller.  

 
Ama biz Hıristiyanız diyenler ne yaptılar? Yahudilerin kendi 

peygamberlerine yaptıklarını onlar da son peygambere yaptılar. Bağyen 



beyhehüm,, sırf hasetlikleinden, kıskançlıklarından dolayı. Teslim olmak 
istemediler sözün özü bu. Teslim olmaları gerekiyordu fakat hakikati 
teslim almaya kalktılar. Hakikat bizim olursa kabul ederiz dediler. 
Hakikati teslim almak budur iĢte. Yani ben haktanım demek değil, Hakk 
benim demek. Hakk benim dediğiniz zaman hakikati teslim almıĢ 
olursunuz. Ama ben Hakka aitim dediğiniz zaman hakikate teslim olmuĢ 
olursunuz. ĠĢte onlar bunu diyemediler. 

 
[Ek bilgi; Her iki kitapta (Tevrat ve Ġncil‟de) vaat edilen, bu 

kitaplarda, kendisine itaat etmemiz emredilen Nebî ortaya çıkıncaya 
kadar üzerinde bulunduğumuz dinden ayrılmayız. O Nebî ortaya çıkınca, 
Ona tabi oluruz, hak üzerinde ve tek bir inanç üzerinde birleĢiriz. Tıpkı Ģu 
anda ehli değiĢik mezheplere mensup mutaassıp kimselerin ahir 
zamanda ortaya çıkacak Mehdi‟yi beklemeleri ve O ortaya çıkınca, tek bir 
söz üzerinde ittifak edeceklerini vaat etmeleri gibi. 

Bana göre, hak söz etrafında birleĢmek için ahir zamanda 
Mehdi‟nin ortaya çıkmasını bekleyen grupların durumu, yukarıda iĢaret 
edilen inkârcıların durumundan farksızdır. (Ġbn. Arabi-Te‟vilat)] 

 
 
5-) Ve mâ ümirû illâ liya'budullahe muhlisıyne lehüd diyne 

hunefâe ve yukıymusSalâte ve yü'tüzZekâte ve zâlike 
diynülkayyimeh; 

 
Oysaki onlar, Hanîfler olarak Dini O'na (yalnız Allâh'a) hâlis kılarak; 

Allâh'a kulluk yapmalarından, salâtı ikame etmelerinden ve zekâtı 
vermelerinden baĢka bir Ģeyle emir olunmadılar... ĠĢte budur Din-i 
Kayyim (geçerli hak din - sistem)! (A.Hulusi) 

 
5 - Halbuki onlar ancak Ģununla emr olunmuĢlardı: hak perest 

müvahhid (hanîfler) olarak dîni Allah için halis kılarak yalnız Allaha ibadet 
etsinler ve namazı dürüst kılsınlar ve zekâtı versinler, ve odur «dîni 
kayyime».(Elmalı) 

 
 
Ve mâ ümirû illâ parça parça vereyim manayı; Oysa kendilerinin 

emr olunduğu Ģeyler Ģunlardan ibaretti, Ġllâ, Ģunlardan ibaretti. NelermiĢ 
onlar; liya'budullah Allah‟a kulluk etmek muhlisıyne lehüd diyne 
hunefâe dini yalnız O‟na has kılarak Ģirkten uzak bir akideye tabi olmak 
muhlisıyne lehüd diyn dini yalnız O‟na has kılmak, dinde ihlas sahibi 
olmak budur iĢte Ģirkten arınmaktır ihlas. Ġhlas; Ģirki reddetmektir, ihlas; 
mükemmelliği Allah‟a hasretmektir. Ġhlas; Allah‟tan baĢkasına tanrılık 
yakıĢtırmamaktır. Ġhlas; Allah‟ın hakkını Allah‟a vermektir. Ġhlas; Allah‟ın 



hakkını baĢkasına vermemektir. Ġhlas Allah‟a ait olan hiçbir vasfı O‟nun 
kullarında ister Aziyz, ister veli, ister Ģâki, ister asi, ister peygamber kim 
olursa olsun Allah dıĢında bir varlığa yakıĢtırmamaktır.  

 
ve yukıymusSalâte ve namazı sâlâtı ikame etmek, Allah‟a desteği 

ayağa kaldırmak, Allah‟a destek vermek anlamına, belki namazı bu 
manasıyla kılmak, namazın gerçek anlamının bu olduğunu. Allah‟ı 
desteklemek, Allah‟ın desteğe ihtiyacı mı var? in tensurullahe 
yensurküm ve yüsebbit akdameküm. (Muhammed/7) diyen 
Kur‟anımız; siz Allah2a yardım ederseniz Allah‟ta size yardım eder. 
Allah‟ın desteğe ihtiyacı olduğu için değil, bizim Allah‟ın desteğine 
ihtiyacımız olduğu için. Evet, Allah‟ın hakkını teslim etmektir Ġslâm, 
Müslüman olmak budur. Allah‟ın hakkını teslim etmek; Allah‟ın hakkını 
nasıl teslim ederiz? Allah‟a tam teslim olarak, çünkü baĢka çaresi yok. 
ĠĢte Ġslâm budur, Müslüman olmak budur. 

 
ve yü'tüzZekâh ve arınmak ve artmak için verilmesi gerekli olanı 

vermek. Tabii burada Medeni bir sure de Zekatı doğrudan anlayacağız. 
„ita ilginçtir „iğta dan farklıdır. „iğta da vermektir, „ita da vermektir. Fakat 
„iğta gönüllü gönülsüz vermeye denir, „ita ise kolayca, suhuletle, gönüllü 
olarak vermektir. Yani Allah farz kılmıĢ, ama sen de gönüllü vereceksin 
diyor. Yani sırf Allah farz kıldığı için veriyorum, farz kılmasa vermezdim 
Ģeklinde değil. Zekatı böyle vereceksin. Çünkü artarsın diyor. malından 
verirsin ama artarsın.  

 
Zekat vermek malın budanmasıdır. Budanan çubuk daha fazla 

üzüm verir, meyve verir. Onun için iman matematiğine göre 40 – 1 = 400 
kalır, rasyonel matematiğe göre 40-1= 39 kalır. Sen ey kul iman 
matematiği ile hareket et. Tabii sadece burada maldan vermek yok. 
Onun için verilmesi gereken her Ģeyden vermek. Ġlimden vermek ilmin 
zekatıdır. Allah‟a ömrümüzden vermek ömrümüzün zekatıdır, 
evladımızdan bir tanesini Allah yolunda, mesela ilim yolunda vakfetmek 
evladımızın zekatıdır. Zamanımızın bir kısmını Allah yolunda harcamak 
zamanımızın zekatıdır. Yani zekat sahibi olduğumuz tüm değerlerden 
verilebilir verilemesi gerekli olan değerlerden. 

 
ve zâlike diynülkayyimeh iĢte ebedi değerler sistemi budur. 
 
 
6-) Ġnnelleziyne keferu min ehlilKitabi velmüĢrikiyne fiy nari 

cehenneme halidiyne fiyha* ülâike hüm Ģerrülberiyyeh; 
 



Muhakkak ki ehl-i kitaptan ve müĢriklerden hakikat bilgisini inkâr 
edenler, onda ebedî kalıcılar olarak cehennem ateĢindedirler! ĠĢte onlar 
halkın en Ģerrlisidir! (A.Hulusi) 

 
6 - Küfr edenler: gerek Ehli kitab dan olsun gerek müĢriklerden 

muhakkak Cehennem ateĢindedirler, orada muhalled kalacaklardır, 
onlardır bütün «Ģerrülberiyye».(Elmalı) 

 
 
Ġnnelleziyne keferu min ehlilKitabi velmüĢrikiyne fiy nari 

cehenneme halidiyne fiyha o küfürde ısrar eden, inkârda ısrar eden, 
kâfirliği tabiat haline getirenler var ya, ehli kitaptan olsun, müĢriklerden 
olsun, Kitaplı-kitapsız kâfirler, küfürde ısrar edenler; fiy nari cehenneme 
halidiyne fiyha onlar içinde ebedi kalmak üzere cehenneme 
sokulacaklar, cehennem ateĢinde olacaklar. 

 
ülâike hüm Ģerrülberiyyeh cehennem ateĢi onların içinde olacak 

çünkü. Küfür cehennem ateĢi olacak, içlerinde götürecekler ateĢlerini ve 
yüreklerinde ki ateĢ varlıklarını kaplayacak. ülâike hüm Ģerrülberiyyeh 
iĢte onlar canlıların en Ģerlileridir. 

 
Ne çarpıcı bir ifade. Ġnsanın tüyleri diken diken oluyor. Canlıların en 

Ģerlisi. Ağır mı buldunuz? Ġlk bakıĢta çok ağır, canlıların en Ģerlisi 
kâfirlerdir. Ġster kitaplı ister kitapsız. Neden? Anlamaya çalıĢalım 
rabbimizi, yargılamaya değil, haddimiz de değil zaten. Ama anlamaya 
çalıĢalım. ..summül bükmülleziyne lâ ya'kılun. (Enfal/22) ayetini 
hemen hatırladım canlılar içerisinde en Ģerli olanı hakikate karĢı kör ve 
sağır davranan akletmeyen insanlardır. Arasında bir bağlantı var 
canlıların Ģerlileri açısından. 

 
Küfür Allah‟ın hakkını inkârdır dostlar, hemen bir önceki ayette de 

iĢledim, küfür Allah‟ın hakkını inkârdır. Allah‟ın hakkını inkar eden 
canlıların en Ģerlisidir. Çünkü Allah‟ın hakkını inkâr eden hiçbir hakka 
riayet etmez. DüĢünsenize adam Allah‟ın hakkını inkâr etmiĢ, kimin 
hakkını teslim eder. Varlığını borçlu olduğu Allah‟ın hakkını inkâr eden 
hangi hakka riayet eder. Ondan gerisini saymak gerekmez, üstü kalsın. 
Onun için canlıların en Ģerlisi. 

 
 
7-) Ġnnelleziyne amenû ve 'amilussalihati ülâike hüm 

hayrülberiyyeh; 
 



Ġman edip imanın gereğini uygulayanlara gelince, iĢte bunlar halkın 
en hayırlısıdır! (A.Hulusi) 

 
7 - Muhakkak ki iman edip yarar ameller yapanlar onlardır bütün 

«hayrulberiyye».(Elmalı) 
 
 
Ġnnelleziyne amenû ve 'amilussalihati ülâike hüm 

hayrülberiyyeh yine iman edenler, salih amel iĢleyenler yani imanını 
düzelten amellerle, bir bozukluğu düzelten, bir kötülüğü düzelten, bir 
çirkinliği güzelleĢtiren amellerle imanını ispat eden kimseler canlıların en 
hayırlısıdırlar. Hayrülberiyyeh Allah‟ın hakkını teslim edenler de 
canlıların en hayırlısıdır. Çünkü Allah‟ın hakkını teslim eden herkese 
hakkını verir. Çünkü Allah herkese hakkını vermemizi emrediyor.  

 
ĠnnAllâhe ye'muruküm en tüeddül emanati ila ehliha. (Nisa/58 
 
ĠnnAllâhe ye'muru Bil adli vel'ihsani ve iytai zilkurba ve yenha 

anil fahĢai velmünkeri velbağy. (Nahl/90) gördüğünüz gibi Allah adaleti 
emrediyor. Allah emaneti ehline ver diyor, vermeyi emrediyor. Yani bütün 
bunlar hakkını vermekle alakalı. Herkese hakkını vermekle alakalı. 

 
 
8 - Cezâühüm 'ınde Rabbihim cennatü 'Adnin tecriy min 

tahtihel'enharu halidiyne fiyha ebeda* radıyAllâhu 'anhüm ve radu 
'anHU, zâlike limen haĢiye Rabbeh; 

 
Rablerinin indînde onların cezası (çalıĢmalarının karĢılığı), 

altlarından nehirler akan Adn cennetleridir... Ġçlerinde sonsuza dek 
kalmak üzere... Allâh onlardan razı olmuĢtur ve onlar da O'ndan razı 
olmuĢlardır (ilâhî özelliklerin tecellisi)... ĠĢte bu, Rabbinden haĢyet duyan 
kimse içindir! (A.Hulusi) 

 
8 - Onların mükâfatı rableri indinde altından ırmaklar akar 

Cennetlerdir, onlar içinde ebediyen muhalled olacaklar, Allah onlardan 
hoĢnut, onlar da ondan hoĢnut, bu iĢte rabbine haĢyet duyanlara. 
(Elmalı) 

 
 
Cezâühüm 'ınde Rabbihim cennatü 'Adnin tecriy min 

tahtihel'enharu halidiyne fiyha ebeda iĢte bunların yani Allah‟ın 
hakkını Allah‟a teslim edenlerin ödülleri karĢılıkları rableri katında bakidir. 
O ödüllerin ilk akla geleni nedir? Cennatü „Adn. „Adn cennetleri diye 



çevirmeyi pek anlaĢılır bulmuyorum. Güzelliğin üretildiği merkezlerdir. 
Çünkü „Adn; madenle aynı köktendir. Maden bir cevherin üretildiği 
merkeze denir, Cennatü „Adn; kalıcı güzelliğin, ebedi güzelliğin 
merkezleridir cennetler. 

 
Fela ta'lemü nefsün ma uhfiye lehüm min kurreti a'yün. 

(Secde/17) gelinde bu ayeti hatırlamayın. Orada cennetliği bekleyecek 
sürprizleri hiç kimse bilemez, tahayyül ve tasavvur dahi edemez. nasıl 
bilelim ki „adet tü li‟ ibadi‟s salihîyn salih kullarım için ahirette cennette 
öyle büyük nimetler hazırladım ki mâ lâ „aynün ra‟ed hiçbir göz onu 
görmedi Velâ üzünün semi‟at hiçbir kulak onu iĢitmedi Ve lâ hatara „alâ 
kalb-i beĢerin (Hadis) hiçbir insanın aklına öylesi gelmedi. Daha ne 
olsun. Rabbim hepimize lûtfetsin inĢaAllah, layık kılsın. 

 
tecriy min tahtihel'enharu halidiyne fiyha ebeda tabanından 

ırmaklar çağlayan cennetler. Cennet içinde su olmayan bahçe suyu ile 
birlikte ayrıca anılması o yüzden. Hadika ise içinden su çıkan bahçe. 
Onun için hadika geçen yerlerde ayrıca sudan bahsedilmez. halidiyne 
fiyha ebeda içinde ebedi kalmak üzere girecekler. radıyAllâhu 'anhüm 
ve radu 'anHU Allah onlardan razı olacak, onlar da Allah‟tan razı 
olacaklar. Allah razı olsun diyen, sen Allah‟tan razı mısın. Kendine bir 
sor, aynaya dön ey nefsim sen Allah‟tan razı mısın de. Sen Allah‟tan razı 
değilsen Allah senden niye razı olsun. Önce sen Allah‟tan razı ol. 
Rabbim, benim için takdirine razıyım de, Rabbim boynum kıldan ince de, 
Rabbim emrin baĢım üstüne de. De ki razı olduğun anlaĢılsın. ĠĢte budur, 
çünkü rıza karĢılıklıdır. Allah rızayı tek taraflı görmüyor. 

 
zâlike limen haĢiye Rabbeh iĢte bütün bunlar rablerinin sevgilerini 

yitirmekten korkanlar içindir. limen haĢiye Rabbeh i böyle çevirdim. 
Rablerinin sevgilerini yitirmekten korkmak. Yani Allah‟tan korkmak değil, 
böyle yalınkat korku değil, Allah‟ın sevgisini yitiririm diye tir tir titremek. 
Ya beni sevmezse..! iĢte bu, aslolan bu. Allah – kul iliĢkisinin rafine hali 
sevgi halidir. Ya beni sevmezse, dünya alem sevse ne olur. Hatta Allah 
beni sevmezse cennet benim olsa ne olur. diyebilmesi lazım. 

 
Rabbim bizi sevsin rabbim bizi sevdirsin rabbim bizi cennetiyle 

sevindirsin ĠnĢaAllah. Değerli Kur‟an dostları, Beyyine suresinin hemen 
arkasından zelzele suresi geliyor.  

 
Ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbil alemiyn 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. ZĠLZÂL SURESĠ (01-08) (195- B) 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Değerli Kur‟an dostları, Beyyine suresinin hemen arkasından 

zelzele suresi geliyor. 99. sure. Zelzele ismini ilk ayetinden alıyor zilzal, 
Ġzâ zülziletil Ardu zilzaleha deprem manasına geliyor zilzal, zelzele. 
Zilzal diye de anılmıĢ, zelzele diye de anılmıĢ. Ben zelzele diye anmayı 
dilimize yatkın buluyorum. 

 
ĠniĢ zamanı Mekki hiç Ģüphesiz, konu ve üslubu bunun delili. 

Sureyi; Karia, Zariyat, Tekviyr, Ġnfitar, ĠnĢikak, ĞaĢiye, Tekâsür, Adiyat 
gibi surelerin hizasına dizmek lazım çünkü konu bütünlüğü var. Medine 
de indiği iddiaları var ama bu iddialar doğru değil, sadece sebebi nüzule 
istinaden yapılmıĢ iddialar. Sebebi nüzul Medine ile ilgili bir olayı nüzül 
sebebi olarak anlatırken bu sure bu olay üzerine indi demek o surenin 
gerçek zamanını ifade etmez tefsir usulünde ve ulûmül Kur‟an da 
Suyuti‟nin de isabetle ifade ettiği gibi. Neyi ifade eder ya? Sahabenin 
zihninde o olayla bu ayetler arasında irtibat kurduğunu ifade eder, bunun 
delilidir. 

 
[Ek bilgi; Ġbn Ebî Hâtim, Ebû Saîd Hudrî'den nakletmiĢtir: "Her kim 

zerre miktarı hayır iĢlerse onu görecekler. Her kim de zerre miktarı bir Ģer 
iĢlerse onu görecektir" (7-8) âyetleri ile ilgili olarak Rasûlullah (s.a.s)'a 
Ģöyle demiĢtir: "Ya Rasûlullah, kendi amellerimi görecek miyim?" Al-lah 
Rasûlü Ģöyle buyurmuĢtur: "Evet!" Ben Ģöyle dedim: "Ben mahvoldum." 
Allah Rasûlü (s.a.s): "Sevin, ya Ebû Said. Çünkü Yaptığın her salih 
amele on sevap verilecektir" buyurdu. Bu hadis sûrenin Medenî olduğuna 
delil teĢkil eder. Çünkü Ebû Said Hudrî Ensar'dandı. Ayrıca Uhud'dan 
sonra baliğ olmuĢ olduğu için bu rivayet, bu âyetin, dolayısıyla sûrenin 
Medine'de nâzil olduğunu te'yid etmektedir. (Besâiru-l Kur‟an- Ali Küçük)] 
Allahu alem. 

 
Aslında bunun arka planında harika bir Ģey yatar o da Ģu; Sahabe 

Kur‟an ı  bir anda nazil olmuĢ bir metin gibi değil, bir hitap gibi değil her 
an nazil olan, hayatın içine nazil olan bir hitap gibi gördüğünü ifade eder. 
Bu hoĢ bir bakıĢtır. 

 
Suremizin konusu ahiret ve ilahi adaletin tecellisidir. Zımnen Ģu 

mesajı veriyor bu mübarek sure; Ey insan Allah‟tan hiçbir Ģeyi 
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kaçıramazsın, Allah‟tan hiçbir Ģeyi saklayamazsın. Yer yüzünü Ģahit 
olarak konuĢturan Allah ne kadar güçlüdür bir düĢünsene. Yer yüzünü 
dile getirip de Ģahit yapan Allah seni konuĢturamaz mı zannediyorsun. 
Yani Allah‟tan bir Ģey kaçırırım mı zannediyorsun. Koca dünyayı, koca 
alemi dile getirip konuĢturacak olan Allah, buna gücü yeten Allah‟ın seni 
konuĢturmaya, sana hakikati söyletmeye gücü yetmez mi bir düĢünsene 
ey insanoğlu. Niye böyle Allah‟a karĢı baĢ kaldırırsın zımnen söylediği 
bu.  

 
Berceste ayetleri sonundaki ayetler. Femen ya'mel miskale 

zerretin hayren yerah, Ve men ya'mel miskale zerretin Ģerren yerah 
(7-8) Haydi hep beraber görelim Ģimdi. 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
 
1-) Ġzâ zülziletil Ardu zilzaleha; 
 
Arz (beden), Ģiddetli bir sarsıntı ile sarsıldığında; (A.Hulusi) 
 
1 - Arz o sarsıntısıyla sarsıldığı. (Elmalı) 
 
Ġzâ zülziletil Ardu zilzaleha yer yüzü Ģiddetli bir depremle 

sarsıldığı zaman. Zilzaleha yerine Zilzalen gelebilirdi. Ama o zaman bir 
nüans olurdu, mana ve bir farklılık olurdu. Eğer böyle gelseydi az ya da 
çok bir sarsıntıya hamledilirdi. Fakat Zilzaleha diye yer yüzüne ait zamire 
izafe edilmesi depremin çapının yer yüzünün çapıyla orantılı olduğunu 
gösteriyor. Ne demek? Bu bölge sallanır, tektonik bir sarsıntıdır, iĢte bu 
plakanın hafif oynamasıdır.  

 
Bakarsınız 8 Ģiddetinde deprem üretir. Bu plaka biraz daha büyük 

olur ve sarsılır, bakarsınız 9 Ģiddetinde bir deprem üretir. 8 Ģiddetinde4 
bir deprem ürettiğinde nüfusunuzun Allah göstermesin %5-10 
kaybedersiniz. Hanelerinizin %15-20 sini kaybedersiniz. 9 Ģiddetinde 
ürettiğinde hanelerinizin %40 ını kaybedersiniz. 10 Ģiddetinde deprem 
ürettiğinde hanelerinizin %90 ını kaybedersiniz. 11. Ģiddetinde deprem 
ürettiğinde hanelerinizin hiçbiri kalmaz. 12. Ģiddetinde bir deprem 
ürettiğinde yer yüzünde insan yapısı bir Ģey ayakta kalamaz. 13 
Ģiddetinde bir deprem ürettiğinde dağlar yer değiĢtirir.  

 
Ondan sonrasını jeofizikçiler de artık tahmin edemiyorlar. Çünkü 

depremin Ģiddeti bir derece artınca verdiği tahribat bir derece artmıyor. 
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Korkunç katlanıyor. Yani aritmetik de diyemeyeceğim, hatta geometrik de 
diyemeyeceğim daha yüksek bir katlamayla katlanıyor. Onun için 15 
Ģiddetinde bir depremin ne yapacağını tahmin edemiyorlar. Yani Ģöyle 
diyebiliriz 15 Ģiddetinde ki bir depremde kıtalar oynuyor. 17 Ģiddetinde ki 
bir depremde yer yüzü tamamıyla Ģekil değiĢtiriyor. 19 Ģiddetindeki bir 
depremde yer yüzü yörüngesinden fırlıyor, 21 Ģiddetinde ki bir depremde 
yer yüzü patlıyor. Haydi buyurun, 9 a gücü yeten 21 e gücü yetmez mi. 
Ey insan ne diyorsun sen buna. 9 a gücü yetenin 20 ye gücü yetmez mi.  

 
Evet Öznesi yok, meçhul gelmiĢ zülzilet, meçhul fiil. Genellikle 

kıyamet ayetlerinde, son saat ayetlerinde meçhul ve mutavaat kipi 
kullanılır. Olay o kadar dehĢetli ki kim yaptı bile diyemeyeceğimizi ima 
eder gibidir. Ansızın gerçekleĢeceği içindir. Kevn ve fesat yasaları ile iç 
dinamik gereği iĢler. DıĢardan bir emre gerek duymaz yani. Kevn ve 
fesadın yasalarını Allah koymuĢtur kendi içindeki dinamikle bu yasalar 
gerçekleĢir. Üçüncüsü de insanın amelleri etkili olduğu için özneye gerek 
yok. Yani özne sadece tek değil, insanın eylemleri yer yüzünün 
eylemlerini belirlemiĢ ve Allah‟ın koyduğu yasalar gereği yeryüzü 
insandan öç almıĢtır. Bütün bunlara delalet edebilir meçhul gelmesi. 

 
 
2-) Ve ahrecetilArdu eskaleha; 
 
Arz, ağırlıklarını dıĢarı çıkardığında, (A.Hulusi) 
 
2 - Ve Arz ağırlıklarını çıkardığı. (Elmalı) 
 
 
Ve ahrecetilArdu eskaleha tüm maddi ve manevi ağırlıklarını 

çıkarttığı zaman. Tüm maddi ve manevi ağırlıklarını çıkarttığı zaman, 
dıĢarı attığı yani kustuğu zaman tabir caizse. 

 
Bu ne manaya gelir? Ġlk aklıma gelen doğrusu bugünkü o dehĢetli 

hummalı faaliyetleri görünce yer yüzünün içini boĢaltma geliyor. Bir 
taraftan petrolünü, bir taraftan gazını, bir taraftan madenlerini, bir taraftan 
kömürünü, bir taraftan elmasını, bir taraftan altınını yani yer yüzünün 
içinde hiçbir Ģey bırakmayacak Ģekilde herkes yer yüzünün göbeğine 
doğru tırtıklamaya çalıĢıyor. Adeta kıyametin geliĢi yer yüzünün içinde ki 
tüm değerler boĢaldığında. Veyahut ta yer yüzünün içi dıĢına çıktığında, 
o manaya gelebilir. Klasik tefsirimiz bunu yeryüzünde metfun bulunan 
ölüler dıĢarı çıktığında Ģeklinde anlamıĢlar. Ama bugün yaĢayan insanlar 
bizler olarak gördüğümüz gerçek yer yüzünün içi boĢaldığında daha 
yakın gözüküyor, çünkü boĢaltılıyor yeryüzü.  



 
BoĢaltılıyor ama asla ilahi mimariye dikkat edilmiyor. Dikkat 

buyurun ilahi mimari dedim. ġu dağlar Ģu ovalar Ģu yeryüzü Ģekilleri 
Allah‟ın mimarisinin bir ifadesi ve en büyük mimar Allah‟tır bu manada. 
En muhteĢem mimari de Allah‟ın yaptığı mimaridir. Baksanıza etrafınıza 
bu ne muhteĢem bir denge, bu ne muhteĢem bir güzellik, kim yapsa 
böyle yapabilirdi ki ve insanoğlu hoyratça ilahi mimariyi talan ediyor, 
parçalıyor, saygı duymuyor. Dağa taĢa saygı duymuyor.  

 
Allah Resulü bir dağa çıktığında saygısından Ģahadet namazı 

kılardı. Allah Resulü Uhud‟u bir dostu ziyarete gider gibi her hafta ziyaret 
ederdi. Allah resulü yağmur yağarken elbisesini bir gün yağmur‟a tutmuĢ, 
ne yapıyorsun ya Resulallah diyenlere; Onun Allah iĢle olan sözleĢmesi 
benden daha yeni, istifade ediyorum demiĢti. Bu saygı nere bugünkülerin 
modernlerin saygısı nere bir düĢünsenize. 

 
[Ek bilgi; “Toprak ağırlıklarını…” beden arzı, “..dıĢarı 

çıkardığı…vakit.” Metaını dıĢarı attığı zaman. Çünkü beden, 
kuvvetlerden, ruhlardan, amellerin heyetlerinden ve kalpte kökleĢmiĢ 
inançlardan oluĢan bu metalarla değerlenir. Ayette geçen “eskal” 
kelimesi “sakl” in çoğuludur ve ev eĢyası anlamına gelir. (Ġbn. Arabi- 
Te‟vilat)] 

 
 
3-) Ve kalel Ġnsanu ma leha; 
 
Ġnsan (bilinç, bedene bakarak): "Buna ne oluyor?" diyerek (panik 

yaĢadığında), (A.Hulusi) 
 
3 - Ve insan «noluyor buna?» Dediği vakit. (Elmalı) 
 
 
Ve kalel Ġnsanu ma leha ve diyecek ki insan; Ona ne oluyor, buna 

ne oldu?  Hac/1-3 cü ayetleri geldi aklıma; 
 
Ya eyyühenNas Ey insanlıkütteku Rabbeküm * inne 

zelzeletessaati Ģey'ün azıym(Hac/1) rabbinize karĢı sorumluluğunuzun 
bilincinde olun. Bilincinde olun ki son saatin sarsıntısı korkunçtur, aziym 
bir Ģeydir, tarif edilmez bir Ģeydir son saatin o korkunç sarsıntısı. ġey‟ün 
azıym. 

 
Yevme teravneha tezhelü küllü murdıatin amma erda'atsen 

bugün görürsün. Neyi görürsün biliyor musun her emzikli kadının 



çocuğunu, kucağında ki bebeğini unuttuğunu görürsün. Anne bebeğini 
unutur mu? Anne kendini unutur da bebeğini unutmaz. Ama öyle bir 
dehĢet olacak ki o gün anne emzikli bebeğini unutacak. Dahası?ve 
teda'u küllü zâti hamlin hamleha ve teranNase sükâra ve ma hüm Bi 
sükâra(Hac/2) ve her hamile kadın çocuğunu doğuracak, yani atacak ve 
insanları sarhoĢ olarak göreceksin. Ama aslında onlar sarhoĢ değiller, 
içmemiĢler. Ġçmeden sarhoĢ olacaklar. O günün dehĢetinden, o günün 
azametinden, o günün korkunçluğundan. O sarsıntı öyle bir sarsıntı 
olacak. Bu ayetler gerçekten de gözümüzün önüne getirir gibi izah ediyor 
o büyük saatin korkunçluğunu. 

 
 
4-) Yevmeizin tühaddisü ahbâreha; 
 
ĠĢte o süreçte haberlerini söyler. (A.Hulusi) 
 
4 - O gün bütün haberlerini anlatır. (Elmalı) 
 
 
Yevmeizin tühaddisü ahbâreha iĢte o gün yeryüzü dile gelir Ģahit 

olduklarını bir bir haber verecek. Dile gelecek ve diyecek ki ben Ģuna, 
Ģuna, Ģuna Ģahit oldum. Tühaddisü ahbâreha, haberlerini bir bir dile 
getirecek, yer yüzü dile gelecek yer yüzünün dili olacak. Yani Allah‟ın 
gücü yer yüzünü konuĢturacak. Yer yüzünü konuĢturan Allah seni 
konuĢturmayacak öyle mi? Yani mahkemeyi yanılttım ama Allah‟ı da 
yanıltırım diyorsan eğer yanılıyorsun ey insan. Mahkemeyi kitabına 
uydurdum, bir biçimde kafaladım. Büyük mahkemede de bir Ģeyler 
düĢünürüz diyorsan ey insan yanılıyorsun. Dağları, yerleri, gökleri dile 
getiren Allah seni dile getirmeyecek mi sanıyorsun. Hücrelerin 
konuĢacak ey insan. 

 
Elyevme nahtimü alâ efvahihim ve tükellimüna eydiyhim ve 

teĢhedü ercülühüm Bimâ kânu yeksibûn. (Yasin/65) o gün ağızlarını 
bantlarız bize elleri konuĢur, ayakları Ģahitlik yapar. Sen ne diyorsun ey 
insan. 

 
 
5-) Bienne Rabbeke evha leha; 
 
Rabbinden ona vahiy ile. (A.Hulusi) 
 
5 - Çünkü rabbin ona vahy eylemiĢtir. (Elmalı) 
 



 
Bienne Rabbeke evha leha senin rabbin ona da vahy etmiĢtir. 

Yani senin rabbin sadece sana vahy etmedi, senin rabbin yer yüzüne de 
vahy etti, eder, edecek. Gök yüzüne de vahy edecek. Senin rabbinin 
vahyini alınca sadece sen yan çiziyorsun. Ama yer yüzü yan 
çizmeyecek. Yer yüzü O‟na teslim oldu, yer yüzü Allah‟ın BiĢuur kolu. 
Sen ise ZiĢuur kulusun, yani Ģuurlu kulusun. Neden Ģuurlu kulu Allah‟ın 
emrinden yan çizer de Ģuursuz yerler ve gökler Allah‟ın emrine imtisal 
eder. Evet, bir düĢün ey insan. 

 
 
6-) Yevmeizin yasdurun Nasu eĢtaten li yürav a'malehüm; 
 
O gün insanlar, gruplar hâlinde çıkar ki çalıĢmalarının sonucunu 

görsünler! (A.Hulusi) 
 
6 - O gün nâs, müteferrik surette fırlayacaklardır, amelleri 

kendilerine gösterilmek için. (Elmalı) 
 
 
Yevmeizin yasdurun Nasu eĢtaten li yürav a'malehüm iĢte o 

dehĢet günü bütün insanlar amelleri kendilerine gösterilmek üzere 
paramparça olmuĢ bir halde dönecekler, huzura çıkacaklar. Yasdur, evet 
sudur edecekler. Paramparça olmuĢ, eĢtaten, paramparça, yürekleri 
paramparça, zihinleri paramparça, iç dünyaları paramparça. Yani 
dünyada parçalamıĢlardı çünkü. Ne yapacaklar? Nasıl cevap verecekler? 
Ömrün Allah‟a nasıl hakkını verecekler, sualin, hesabın nasıl hakkını 
verecekler. Daha doğrusu Allah‟ın kendilerine emanet ettiklerine nasıl 
cevap verecekler. Allah‟a olan borçlarını nasıl dile getirecekler hangi 
yüzle..! 

 
 
7-) Femen ya'mel miskale zerretin hayren yerah; 
 
Kim bir zerre ağırlığınca bir hayır yaparsa, onu görür. (A.Hulusi) 
 
7 - Ki her kim zerre miktarı bir hayır iĢlerse onu görecek. (Elmalı) 
 
 
Femen ya'mel miskale zerretin hayren yerah  ve iĢte o gün, iĢte 

o demde Femen ya'mel miskale zerretin hayren yerah zerre miktarı, 
zerre; aslında kadim lügatlarda güneĢ evin içine vurduğunda güneĢin 
içinde görünen toz zerreciklerine denir. GüneĢ huzmelerinin içinde ki toz. 



Yani en küçük. Aslında bugün zerre atom dur. Yani atomun Arapçada ki 
karĢılığı da odur zaten zerre. Dolayısıyla atom miktarı diye bunu 
çevirebiliriz. Atom miktarı hayır yapan onu görecektir. 

 
 
8-) Ve men ya'mel miskale zerretin Ģerren yerah; 
 
Kim de bir zerre ağırlığınca bir Ģerr yaparsa, onu görür. (A.Hulusi) 
 
8 - Her kimde zerre miktarı bir Ģerr iĢlerse onu görecek. (Elmalı) 
 
 
Ve men ya'mel miskale zerretin Ģerren yerah atom miktarı, gözle 

görülemeyecek kadar küçük Ģerr iĢleyen de onu görecektir. 
 
Burada görecektir ne manaya geliyor? Genelde bu güne kadar 

verilen manaların hemen tamamı onun karĢılığını görecektir. Yani zerre 
kadar hayır yapmıĢsa onun karĢılığını görecektir. Burada tamam diyelim, 
burada bir sorun yok Ama ya Ģu ikincisi? Zerre miktar Ģerr iĢlemiĢse de 
onun cezasını görecektir. O zaman Allah‟ın rahmetinin sonsuzluğu, 
kapsayıcılığı, rahmetini gazabını geçmiĢ olması, merhametinin 
sonsuzluğu, rahmeti kendisine ilke edinmesi.  

 
Evet, ketebe „alâ nefsiHir rahme (En‟am/12) rahmeti kendisine ilke 

ediniyor. Yine Allah‟ın affediciliğinin sonsuzluğu nerde kaldı lâ taknetu 
min rahmetillâh.. Allah‟ın rahmetinden ümit kesmeyiniz innAllâhe 
yağfiruzzünube cemiy'a Allah günahların tamamını affedebilir. inneHU 
"HU"vel ĞafûrurRahıym. (Zümer/53)  O çok bağıĢlayan çok merhamet 
edendir. Allah‟ın Ğafur ismi, Rahıym ismi, Gaffar ismi, Settar ismi ne 
olacak o zaman? Yani zerre miktarı Ģerri de eğer karĢılığını görecekse?  

 
Hayır. Bu ayetler merhum müfessire AiĢe Abdurrahman‟ın da 

isabetle teĢhis ettiği gibi bu ayetlere takdire gerek yok. Ġlkemiz gereği 
ayetler ne diyorsa o. Görecek, karĢılığını görecek değil çünkü bu daha 
hesaba çıkmadan, bir önceki ayet zaten bunun böyle olduğunu zaten 
açıklıyor 6. ayet. li yürav a'malehüm amelleri kendilerine gösterilmek 
için çıkacaklar, onlar da görecekler. Yani atlatamayacaksınız demektir. 
Yani atom kadar bir Ģeyi bile atlatamayacaksınız. Allah mutlaka onu 
kaydedecek ve size de gösterecek. Fakat ondan sonra hesap var, büyük 
mahkeme var, büyük mahkemeden sonra ödül ve ceza var. Daha onlara 
sıra gelmedi. Buradaki görme 6. ayette ki li yürav a'malehüm dür. Yani 
amellerini görecekler bunun zımnen karĢılığı asla Allah‟ı 
atlatamayacaksın ey insanoğlu. 



 
[Ek bilgi; Bu arada hemen Ģu durumdan da söz edelim: Müminler, 

günahları kadar cehennemde yanacaklar ve sonra oradan kurtulup 
cennete gidecekler, Ģeklinde izah edilen olay nasıl gerçekleĢecektir?.. 
Cehenneme düĢen oradan kaçmayı baĢaramazsa bir daha oradan 
kendini ebediyen kurtaramayacağına göre bu nasıl olacaktır? 

Bu anlatılan olaya sebebiyet veren Ģey, kiĢinin günahlarının 
fazlalığı ya da sevaplarının eksikliğidir. Yani "ruh"a yüklenen "enerji 
dalgasının" gücüdür. Ve henüz cehennem yani GüneĢ, tümüyle Dünya'yı 
yutmadan evvel kaçıĢ sırasında, yani Sırat geçilirken yaĢanacak bir 
olaydır! 

"Cehennem gelip her yanından Dünya'yı sardığı zaman" 
Ģeklindeki tarifte olduğu üzere, bu devrede bütün insanlara, Dünya 
üzerinde toplanma imkânı oluĢacaktır. 

"MahĢer" kelimesiyle anlatılan bu toplantı anında. 
"O SÜREÇTE ARZ (beden), BAġKA ARZA (bedene) DÖNÜġTÜRÜLÜR, 
SEMÂLAR DA (bilinçler de baĢka bir algılayıĢa)!.." (Ġbrahiym/48) 

Âyetinde iĢaret edildiği gibi, değiĢik bir ortam ve yaĢam Ģekli içinde 
bu gerçekleĢir. O sırada Dünya, gelmiĢ geçmiĢ bütün insanların üzerinde 
toplandığı bir ovaymıĢ gibi olur!.. 
SIRAT ise bir kaçıĢ yoludur!.. Kaba mânâda anlaĢıldığı üzere taĢtan-
betondan bir köprü değil, bir tür hava köprüsü! Bir tür kaçıĢ yolu. Ve 
bütün bunlar, bugünkü zaman Ģartlanması içinde anlaĢılacak bir olay da 
değildir!..... 

 
Mesela, ben bunu size Ģöyle anlatmaya çalıĢayım. Ġkinci Dünya 

SavaĢı sonrasında Amerikalılar Berlin'e hava köprüsü kurdular ve hava 
köprüsü ile pek çok yiyecek, giyecek ve insan taĢıdılar. ġimdi "hava 
köprüsü" deyince, aklınıza Boğaziçi köprüsü gibi bir köprü geliyor ve 
Amerika'dan Berlin'e kadar böyle bir köprü kurulmuĢ!.. Hayır!.. 
Amerika'dan Berlin'e uçaklar sürekli çalıĢarak, oraya gerekli ikmali 
yaptılar! 

Bunun gibi, Dünya'nın üzerinden de insanlar, kendi 
çalıĢmalarına göre elde ettikleri kuvvetleri kadar bir güçle kaçmaya 
baĢlarlar. Çünkü Dünya, o anda cehenneme gidiyor, GüneĢ'in içine 
girecek; Cehenneme düĢecek insanlar Dünya'dan kaçacaklar; herkes 
kendi gücüne göre kaçacak. 

Sıratı geçenlerin kimisi ĢimĢek gibi geçer, kimisi deve hızıyla geçer, 
kimisi koyun hızıyla geçer, kimisi at hızıyla geçer, kimisi de sürüne 
sürüne geçer" diye tarif ediyor Hz. Rasûlullâh. 
BaĢka türlü nasıl anlatılır, o devrin insanını bir düĢünün. Peki buradaki 
hâdise ne? 
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Herkesin belli bir ruhaniyeti var; o ruhundaki enerji dolayısıyla, yani 
belli kaçıĢ gücü dolayısıyla; kimisi yerçekiminden kendini kolaylıkla 
soyutlayıp hızla fırlayabilecek, kimisi de çok büyük güçlüklerle 
yükselebilecek. 

ġimdi Ģu da bilimsel bir gerçek! 
Daha önce izah ettiğimiz üzere GüneĢ belli bir süre sonra, bugünkü 
hacminin 400 katı büyüyerek Dünya, Merkür, Venüs ve Mars'ı içine 
alacak. GüneĢ'in yüzeyindeki hararet 6000-6500 derece! Dünya eriyor, 
su gibi oluyor! Dünya GüneĢ'in içine girerse ne olur? Su gibi erir akar mı? 

Zaten Hz. Rasûlullâh da hadiste; "Cehennemin içine düĢünce, 
Dünya eriyip su damlası gibi buharlaĢır" Ģeklinde tarif etmiyor mu? Bir su 
damlası gibi kalmayacak mı Dünya? 
GüneĢ'in bugünkü hâli, Dünya'nın 1.303.000 katı büyüklüğünde! O gün 
en az 400 milyon kere daha büyük olacak Dünya'dan! 

Dünya'nın manyetik çekim alanından kendini kurtaramayıp da 
cehennem sınırları içinde sürünenler eğer bu çekim alanının ilk 
anlarındaysalar; yanlarından geçenler tarafından çekilip götürülmeye 
çalıĢılacak. Fakat o kurtulma hâlini, gücünü hiç elde etmemiĢ olanlar da 
ebedî olarak GüneĢ çekiminin içinde kalacaklar. 

Peki böyle bir Ģey var mı? Yani söz konusu olabilir mi? 
Bugün uzayda "kara delikler" adı verilen ölmüĢ güçlü yıldızlar var. Bunlar 
hacim olarak, Ay kadar olmalarına rağmen; civarlarından geçen bir 
Jüpiter kadar veyahut ta ondan daha büyük GüneĢ gibi koskoca bir 
kütleyi alıyor, yutuyor, hazmediyor, içinde yok ediyor!.. Ve bana mısın da 
demiyor!.. 
Bunun gibi, insan ruhlarının da karĢılaĢacağı, "cehennem" adı verilen bu 
korkunç durumdan kendilerini ebedî olarak kurtarabilmeleri mümkün 
değil! 

Eğer Ģu anda Dünya'da belli çalıĢmalar yapıp da belli bir 
ruhaniyet, belli güç elde edemezse insan, bunun neticesi olarak, 
kendilerini oradan kurtarabilmeleri ebedî olarak mümkün değil! 
Ondan sonra, cehennem böylece geçilebilirse eğer. 

Tabii biz burada haĢr sahasında olacak olaylara değinmiyoruz!.. O 
da ayrı bir konu! Geçebilirlerse eğer; cennete gidiyorlar. (Kıyamet-A. 
Hulusi)] 

 
Rabbim amellerimizi orada değil burada görüp, burada tedbir alan, 

Burada Allah‟ı razı eden, bu hayatta amellerimizi hayra tebdil edecek bir 
liyakat ve kudret lütfetsin inĢaAllah bize. (Sadakallahul azıym) 

 
Ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbil alemiyn 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
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Ġslamoğlu Tef. Ders. „ADĠYAT SURESĠ (01-11) (195-C ) 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Değerli Kur‟an dostları bu derste 3. suremiz „Adiyat suresi. „Adiyat 

suresi 100. sure elimizdeki mushafta. Adını ilk ayetinden alıyor. Aslında 
düĢmanca saldırılar diyebiliriz, yani fakir öyle manalandıracağım. 
Diyeceksiniz ki peki baĢka manalandırmalar da mümkin mi? Evet, çünkü 
bu ilk ayetler 

 
Vel 'adiyati dabhân,Fel mûriyati kadhân, Fel muğıyrati subhan, 

Feeserne Bihi nak'ân, Fevesatne Bihi cem'an (1-5) bu ilk 5  ayet 
aslında mevsufu olmayan sıfatlar, mevsufu yok, ne takdir ederseniz. 
Dolayısıyla mevsufunu rabbimiz bizim feraset, basiret, ilim, derinlik ve 
aslında emeğimize bırakmıĢ. Kur‟an a emek vermemizi istiyor rabbimiz. 
Tabii bu emeği verirken bilgi olacak, bu ayetlerin ayak bastığı yerde ne 
var, yani zeminde ne var, dıĢ bağlamda ne var yani nüzül ortamında ne 
var onu bileceğiz ki bu ayetlerin mevsufu olmayan sıfatların mevsufları 
neler onu bilelim. Bunda hikmetler vardır bu söylediklerime ilave edilecek 
hikmetler de vardır. 

 
Zamanı Mekki, hatta ilk surelerden Asr suresi ile Kevser suresinin 

arasına yerleĢtirmiĢler ilk tertip sahipleri. Gizli davet dönemine denk 
geliyor bizce yani 2. yılla tarihlendirebiliriz. Ġbn. Abbas tertibinde ilginç bir 
Ģey 112. sıraya yerleĢtirilmiĢ. Çok ilginç gerçekten yani bazen böyle yol 
kazalarımı desek ne desek oluyor. Bilmiyorum bunu gerçekten 
Tercüman-ı Kur‟an olan Ġbn. Abbas mı yerleĢtirdi, yoksa ona izafe edilen 
bir Ģey mi ama sıralamada 112. sırada duruyor. Yani ta en son nazil 
olanlar hizasında. Tabii ki isabetli değil, çünkü surenin hem üslubu, hem 
dokusu, hem ses sistemi, hem de efendim konusu bize ben Mekki yim 
diye haykırıyor. 

 
Konusu Allah insan iliĢkileri kasem “vav”ıyla baĢlıyor yani yemin 

“vav”ıyla. Yemin “vav” ı aslında hayret vurgusunu taĢıyor burada. Klasik 
tefsircilerimiz yemin “vav” larını ki 16 sure yemin “vav” ıyla baĢlar Kur‟an 
da Vedduha gibi, Velfecr gibi. Bu 16 sureyi de incelediğimizde yemin 
“vav” larının tazim anlamına gelmediğini klasik tefsirimizin iddia ettiği gibi, 
aksine bu yemin “vav” larımızın bazı yerde teaccüb, bazı yerde tahkik, 
bazı yerde de temkin manasına geldiğini yani üzerinde durmamız, 
üzerinde durup düĢünmemiz, tefekkür etmemiz istendiğini görüyoruz.  
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Burada gerçekten de hayret vurgusu var. Maksat insan vicdanını 

harekete geçirmek aslında, tüm dert bu. Ġnsan vicdanı harekete geçsin 
ve göz göre göre ateĢe gitmesin, Allah‟ın kulları yanmasın. Rabbimizin 
Ģefkatinin, merhametinin bir ifadesi bu, vahiy bir gök sofrası önümüze 
inmiĢ. Hesap günü gerçeği ile muhatabı sarsmak istiyor bu sure. Zira 
vicdan ancak bu sayede diri kalabiliyor, vicdan ancak bu sayede diri ve 
uyanık kalabiliyor. Ġnsan ancak bu sayede insanlığını koruyabiliyor. 
Mevsufsuz sıfatlardan örülü ilk 5 ayet Ģunlara delalet edebilir. 

 
1 – SavaĢa yorumlanamaz zira ilk yıllar geleceğe iĢaret eden dilsel 

bir karine de yok. Hem ilk yıllar bu ayetlerin, bu surenin indiği yıl. Ġlk 
yıllarda savaĢtan söz edemeyiz, bırakın savaĢı, meĢru müdafaadan bile 
söz edemiyoruz kaldı ki savaĢ. Dahası dilsel bir geleceğe iĢaret eden 
karine de yok yani Ģimdiki savaĢtan değil de gelecekte ki savaĢtan ihbar 
ediyor desek, önceden haber verme kabilinden desek o da yok. O zaman 
onu geçiyoruz. Geriye kaldı bir ihtimal , o da nedir? Ġnkarcı muhatapların 
tepkilerini veriyor bu ayetler. Fakire göre bu tip mevsufsuz sıfatlar Kur‟an 
ile bir biçimde dolaylı ya da doğrudan alakalıdır, zaten Ģu ana kadar hep 
öyle tefsir ettim. Bu da usulümün dıĢına çıkmayacak. Sözün özü insanın 
vicdanı gerçeği haykıracak. Nasıl haykıracak?  

 
Ve hussile ma fiys sudûr (10) göğüslerin özü ortaya serilecek 

ayetinde buyurduğu gibi. ġimdi surenin tefsirine geçebiliriz. 
 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
1-) Vel 'adiyati dabhâ; 
 
Andolsun o nefesleri zorlanarak (dünyalık biriktirmek için) koĢan 

(azgın atlara benzer insanlara), (A.Hulusi) 
 
01 - O harıl harıl koĢular koĢan. (Elmalı) 
 
 
Vel 'adiyati dabhân Allah Ģahittir. “vav”ı kasemin karĢılığı bu. Allah 

Ģahittir. Neye? Vahye nefretle saldıranlara. Takdir etmek zorundayız, 
çünkü mevsufu yok sıfat var. Yani nitelik var nitelenen yok. Bu nitelik 
hangi nitelenene ait, bu niteleme ile ne niteleniyor o yok. Yani bu niteliğin 
öznesi burada belirtilmemiĢ biz onu takdir edeceğiz. Bu özne dedim 
klasik tefsirimizin dediği gibi.  
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Mesela ne demiĢ klasik tefsirimiz bunlara? Bedir de ki mü‟min 
savaĢçıların atları demiĢ atlar. Ġbn. Abbas böyle tefsir etmiĢ Hz. Ali bu 
tefsiri duyunca Ġbn. Abbas‟ı ilk gördüğü yerde bilmediğin Ģey hakkında 
konuĢuyorsun, yanılıyorsun demiĢ. Ġslam‟da yapılan ilk Bedir savaĢıydı, 
Bedirde de sadece 2 at vardı. Huzeyfe‟nin ve Miktad‟ın, yanlıĢ 
hatırlamıyorsam bu iki isim bunların atları baĢka atımız yoktu. Dolayısıyla 
hangi atlardan bahsedecek. Onun için Hz.Ġbn. Abbas‟a Hz. Ali‟nin bu 
itirazı gerçekten yerinde. Yine Hac‟dan bahsettiğini söylemiĢler, hacı 
kafilelerinden. Daha vahyin ilk yıllarındayız ne haccından bahsedebiliriz. 
Geleceğe iliĢkin bir dil karinesi de yok zaten, dilsel bir delil de yok.  

 
O zaman Vel 'adiyat ne demek; „Adiyat, „aduv, „udvan, „adavet. 

Yani kelime düĢmanla alakalı onun için bu düĢmanla alakalı bir ifade 
olmalı, düĢmanı tarif eden bir ifade olmalı. Yine dabhân göğüste ki hırıltı 
ve hıĢıltıya denir. Yani hıĢımla gelen bir insanın içinden hırıltı gelir ya, 
veya havlayacak olan köpek hırlar ya ona dabh deniyor. Vahye saldırı 
iĢleniyor aslında bu ayetlerde. 

 
Nasıl çevireceğiz o zaman; Vahye nefretle saldıranlara Allah 

Ģahittir, vahye karĢı hırlayanlara Allah Ģahittir. 
 
 
2-) Fel mûriyati kadhâ; 
 
(KoĢuĢurken hırsından, öfkesinden) çakıp ateĢ çıkaranlara, 

(A.Hulusi) 
 
02 - Çakarak da ateĢler saçan. (Elmalı) 
 
 
Fel mûriyati kadhân ve içinde ki öfke ateĢiyle etrafı tutuĢturanlara 

Allah Ģahittir. Mûriyat; tutuĢturmak, tutuĢturanlar demektir. Kadhan; 
aslında öfkenin ateĢi manasını verdiğim bu kelime bir ateĢi körüklemek, 
bir ateĢi daha da azdırmak, kıĢkırtmayı ifade ediyor birlikte. 

 
Ebu Leheb‟i hatırlayalım, Allah resulü toplamıĢtı tebalarını ve size 

Ģu dağın arkasında bir düĢman var desem ne dersiniz demiĢti. Sen el 
eminsin, senden hiç yalan duymadık, doğru söylüyorsun deriz ve tedbir 
alırız demiĢlerdi. Peki yarın sizi bekleyen bir hesap günü var ve ben Allah 
tarafından gönderilmiĢ bir elçiyim sizi uyarıyorum desem ne dersiniz 
deyince herkes dona kalmıĢ, üvey amcası Ebu Leheb; Tebben nek, elin 
kurusun bizi bunun için mi buraya topladın demiĢti. 

 



Evet, bu öfkeyi bundan daha güzel nasıl ifade edebilirsiniz iĢte öfke 
size. Nasıl kuduruyorlar, nasıl saldırıyorlar, nasıl hınçla ve nefretle 
saldırıyorlar. Saldırdıkları Ģey aslında vahiy idi. Yani “sen iyi bir çocuktun” 
Ebu Leheb‟in iç dünyasında “sana ne oldu böyle vahiy dediğin Ģey sana 
geldikten sonra sen böyle oldun.” demeye getiriyorlardı, yoksa 
geçmiĢinde iyi olduğunu hiçbir kimse, hiçbir düĢmanı inkar etmedi. Yani 
zaten sen eskiden de böyleydin diyen hiç çıkmadı. Dolayısıyla sana bir 
Ģeyler oldu yani sen delirdin diyenler çıktı, sen mecnun oldun diyenler 
çıktı, sana cinler uğradı diyenler çıktı, sana bir Ģeyler oldu diyenler çıktı 
ama sen eskiden de böyleydin diyen hiç kimse çıkmadı. Onun için bu 
düĢmanlığı bu kini aslında vahye, vahye olan kin de Allah‟a kindi. Çünkü 
vahye itiraz Allah‟a itirazdır. 

 
 
3-) Fel muğıyrati subha; 
 
Sabahın seherinde akına kalkıp, (A.Hulusi) 
 
03 - Ve sabahleyin baskın basan. (Elmalı) 
 
 
Fel muğıyrati subhan ve kasıp kavuran bir kinle sabahlayanlara 

Allah Ģahittir. 
 
Velid Bin Muğire‟yi hatırlayalım, kasıp kavuran bir kinle 

sabahlamak. Allah resulü davetine baĢladıktan sonra sabahlara kadar 
uyuyamazdı bu adam, uykularını kaybetmiĢti, kendince tedbir 
düĢünüyordu. Uykularını kaybetmiĢti çünkü vahyi dinlediği zaman rengi 
alı al, moru mor oluyordu. Hatta kendi iç dünyasında korkunç bir çeliĢki 
yaĢıyordu.  

 
Evet, Ġnnehu fekkere vekadder o düĢündü , taĢındı, ölçtü biçti 

Fekutile keyfe kader. kahrolası nasıl da ölçtü biçti nasıl da yamuk ölçtü, 
terazisi kilosu metresi nasıl da yamuktu. Sümme kutile keyfe kader. 
(Müddessir/18-19-20) bir daha kahrolası nasıl da yamuk ölçtü biçti. ĠĢte 
böyle. Zaten kahroluyorlardı, kahrolası demesi Kur‟an ın aslında 
kahrolduklarını da gösteriyor. 

 
 
4-) Feeserne Bihi nak'â; 
 
O hırsla ortalığı toza bulayanlara, (A.Hulusi) 
 



04 - Derken savurup da bir toz duman. (Elmalı) 
 
 
Feeserne Bihi nak'ân tozu dumana katarak ortalığı bulandıranlara 

Allah Ģahittir. Feeserne Bihi nak'ân onlardan biri Ömer‟di mesela. 
ResulAllah; Min ehadil Ömerayn demiĢti değil mi Ġki Ömer den birini ya 
rabbi. Neden iki Ömer? Çünkü cinsti, kafirken de cinslerdi Müslüman 
olurlarsa Ġslam‟da da cins olurlardı, evet öyleydi. Tıpkı efendimizin 
buyurduğu gibi en nasü meadinü Hıyarun fiyl cehliyye fe hıyaruhüm 
fiyl Ġslam. Ġnsanlar madenlere benzer cahiliye de hayırlı olanı yani 
cahiliye de karakterli seciyeli olanı Ġslam‟da da olurdu. Ebu Cehil Bedir‟e 
çıktı çarpıĢtı ve yiğitçe öldü. Ama Ebu Leheb lejyoner , paralı asker 
gönderdi.  

 
Fark bu. Yani gavur var, gavurcuk var. ġahsiyetsiz gavur var, 

Ģahsiyetli gavur var böyle de diyebiliriz. Yani aslında bize bunları bir 
nebze gösteriyor, ayırt etmemizi sağlıyor. 

 
Feeserne Bihi nak'ân tozu dumana katarak ortalığı bulandıran. 

Hz. Ömer Müslüman olmadan önce ben bu adamı öldürüp Mekke‟de ki 
ikiliği ortadan kaldıracağım diye yemin etmiĢti ve evinden hıĢımla 
çıkmıĢtı. Yolda kendisini arkadan, kendi kabilesinden biri ama Müslüman 
olduğunun farkında değil henüz o adamın, Ömer‟in hıĢmını görünce onu 
konuĢturdu, niyetini anlayınca kardeĢlerini ele verme pahasına 
Resulallah‟ı kurtarmak istedi. Yani bir tür ResulAllah‟ı savunmak için 
kardeĢlerini ele verdi. Sen önce git dedi eniĢtenle bacının iĢini gör çünkü 
onlar da iman ettiler, Ömer‟in haberi yok. Vardığında içerden Kur‟an 
sesleri geliyordu. KardeĢi Fatıma binti Hattab‟ın evinden. EniĢtesi Sa‟îd 
bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyl, eĢi. Ve kapıyı yumrukladı, Kapı açıldığında 
telaĢla sakladılar. V e neydi o duyduğum sesler. Karma karıĢık, Ömer‟in 
içi yangın yeri gibi geliyor gidiyor, bir aydınlık bir karanlık ve orada birkaç 
tokat aĢketti kardeĢine, eniĢtesine de saldırdı. Ama bir taraftan da iç 
dünyasında gelgitler yaĢıyordu. Ve en sonunda çıktı o Kur‟an parçası 
Tâhâ suresi okunuyordu. Ömer Tâhâ suresinin ayetlerini dinledikçe 
karanlık yüreğine güneĢ doğmaya baĢladı, vahiy onu da feth etmiĢti ve o 
anda, oracıkta öldürmeye gelen Ömer dirildi ve Allah resulüne vardığında 
zaten niçin vardığını bilerek varmıĢtı. Dolayısıyla iĢte tozu dumana 
katmak, bir tanesinin hikayesi bu, ilginçtir. 

 
 
5-) Fevesatne Bihi cem'a; 
 
Böylece o hâl ile halkın içine dalanlara (çok yazık)! (A.Hulusi) 



 
05 - Bir derneği o demde ortalayan: kuvvetlere kasem eylerim ki. 

(Elmalı) 
 
 
Fevesatne Bihi cem'a Nihayet bir düĢmanlıkla, bu düĢmanlıkla 

hatta toplumun ortasına destursuz dalanlara Allah Ģahittir. BaĢa, évav” ı 
kaseme hep atfetmemiz lazım. Yani bu düĢmanlıkla toplumun ortasına 
dalıp destursuz dalanlara Allah Ģahittir.  

 
[Ek bilgi; Ġkrime demiĢtir ki: süngüler, silahlardır. Buna göre 

zamanımızın ateĢ saçan silahları hiçbir mecaz düĢünmesine hacet 
kalmaksızın bunda öncelikle dahil olmuĢ bulunur. Özellikle sûrenin Mekkî 
olması rivayetine göre, o zaman Müslümanlar da ne at, ne de silah 
olmadığı için bu âyetler bütün geleceğe ait demek olacağından bu mânâ 
ve Ģümul daha açıktır. Bu Ģekilde burada sonradan peyderpey ortaya 
çıkacak böyle ateĢler saçan silahlarla geleceğin harp güçlerine de iĢaret 
edilmiĢ olmakla buna göre yalnız atlara değil, harıl harıl süratle hücum 
eden motorlu akın vasıtalarının da hepsini içine almıĢ bulunur. Bu 
âyetlerde tamamen tercümesi mümkün olmayan kelimelerin özelliklerine 
ve cemiyetlerine dikkat edilir ve bunların aralarında peyderpey tertip 
ifade eden "fa"larla geldikleri de düĢünülürse, bunlar sadece bir seriyeye 
değil, her zamanın peyderpey geliĢecek taarruz araçlarına iĢaret eden 
âyetler olduğu takdir olunabilir. (Elmalı-Tefsir)] 

 
[Ek bilgi-2; Topluluğa dalanlar” ifadesi ise topluluk içinde yaĢayan 

ve sosyal hayatta çalıĢarak iz bırakan ve eserleri ile konuĢanlar 
kastedilmiĢ olmalıdır.(M.Ali Kaya)] 
 

 
6-) Ġnnel'Ġnsane liRabbihi le kenûd; 
 
Gerçektir ki insan Rabbine karĢı elbette çok nankördür! (A.Hulusi) 
 
06 - Pek nankördür o insan rabbine. (Elmalı) 
 
 
Ġnnel'Ġnsane liRabbihi le kenûd iĢte yeminin cevabı geldi. Ki 

gerçekten de insanoğlu rabbine karĢı çok kaba, çok cimridir. Kenûd iki 
manaya bir den de geliyor, çağrıĢımı bol bir kelime. Çok kaba, çok 
cimridir. Ya eyyühel'Ġnsanu ma ğarreke BiRabbikelkeriym. Elleziy 
halekake fesevvake fe'adelekFiy eyyi suretin ma Ģâe rekkebek 
(Ġnfitar/6-7-8) ey insanoğlu bu kadar cömert olan rabbine karĢı bu 
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mağrurluğun, bu küstahlığın ne? Seni böyle mağrur kılan nedir, bu kadar 
cömert olan Allah‟a karĢı. Ki seni O yarattı, sen O yaratılıĢ amacınla 
donattı, seni O dengeledi muhteĢem bir düzene koydu hayatını. Duygu 
düĢünce dengesi, ruh ceset dengesi, dünya ahiret dengesi muhteĢem 
dengeler yerleĢtirdi ve seni istediği biçimde yarattı. Neden sen O‟nun 
istediği biçimde olmuyorsun, Allah‟a karĢı neyine güvenerek baĢ 
kaldırıyorsun ayetini hatırlamanın tam sırası. 

 
Kenûd aslında çorak demek, çorak toprak yani verimliyken 

çoraklaĢmıĢ toprak. Ġnsan Allah‟ın hakkını ödeyemez değil mi. Eğer 
Allah‟ın hakkını inkar ederse insan çok verimliyken çoraklaĢır, zihin çok 
verimliyken çoraklaĢır, akıl çok verimliyken çoraklaĢır, kalp çok 
verimliyken çoraklaĢır, yani insanın iç dünyası nasıl çoraklaĢır sualinin 
cevabını veriyor aslında bu ayet. Ey insan Allah‟a borcunu ödeyemezsin, 
inkar etme kabul et ödemiĢ sayayım. Biz bunu anlıyoruz. Ġnkar etme 
yeter ki, yoksa borç borçla ödenmez, her aldığın nefes yeni bir borçtur. 

 
 
7-) Ve innehû alâ zâlike le Ģehiyd; 
 
Kesinlikle kendisi de buna Ģahittir! (A.Hulusi) 
 
07 - Ve o kendi Ģâhittir buna. (Elmalı) 
 
 
Ve innehû alâ zâlike le Ģehiyd üstelik insanın kendisi de buna 

Ģahittir insanın kabalığına ve cimriliğine değil mi? Allah kendisine bir bağ 
bağıĢlar, kendisi Allah için bir üzüm bağıĢlamaya gelince eli titremeye 
baĢlar, bu nasıl bir iĢtir. 

 
[Ek bilgi; Buradaki “Hüve” zamiri Allah‟a raci olursa “Allah onların 

üzerinde yaptıklarına Ģahittir” anlamındadır. ġayet insana raci olursa 
insan “kendi nankörlüğüne kendisi de Ģahittir” anlamına gelmektedir. Her 
ne kadar dili nankörlük etse de vicdanı buna Ģahittir demektir. Dünyada 
bunu itiraf etmese de ahirette kendi aleyhine Ģahitlik ederek günahlarını 
ve nankörlüklerini itiraf edecektir.(M.Ali Kaya)] 

 
 
8-) Ve innehû lihubbil hayri le Ģediyd; 
 
Kesinlikle onda zenginlik sevgisi çok Ģiddetlidir! (A.Hulusi) 
 
08 - Ve o sevdiği için serveti katıdır, çetindir ona. (Elmalı) 
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Ve innehû lihubbil hayri le Ģediyd zira o servete pek tutkundur. 

ĠĢte sebebi geldi, kabalığın ve cimriliğin, Allah‟a karĢı küstahlığın 
temelinde servete tutkunluk yatıyormuĢ. Ġllet geldi burada, tam burada 
Allah resulünün o muhteĢem hadisini hatırlamanın sırası. Size günahtan 
bir insan, kötülükten bir insan yapın deseydim kellesinin yerine neyi 
koyardınız? Kiminiz Ģirki koyardı, kiminiz küfrü koyardı, kiminiz zinayı 
koyardı, kiminiz hırsızlığı, kiminiz cinayeti.  

 
Ama peygamberimiz neyi koyuyor biliyor musunuz? 

DünyevileĢmeyi Hubbüd dünya, ra'sü külli hadıet dünya sevgisi tüm 
hataların, tüm günahların, tüm sapmaların baĢıdır, kellesidir. Onun için 
dünyevileĢme böylesine korkunç bir tehlike. Tüm sapmaları 
insanoğlunun dünyevileĢmeden kaynaklanıyor. Ġnsanoğlu geçiciye kalıcı 
muamelesi yaptığında yüceye alçak, alçağa yüce muamelesi yapıyor, 
zulmediyor yani. EĢyaya zulmediyor, kendine zulmediyor, Allah‟a 
zulmediyor. 

 
[Ek bilgi; Bu ayette yüce Allah dünya nimetlerinden olan malı 

insana faydası olduğu için hayır olarak nitelemiĢtir. Mal ve dünya metaı 
insan için hayır vasıtasıdır. Ancak insan yanlıĢ düĢüncesi ile malı hayra 
harcamaktan kıskanır, cimrilik eder ve vermez. Hâlbuki mal hayra ve 
Allah yoluna harcanırsa hayır olur; aksi takdirde insan için Ģerdir. O insan 
zanneder ki hayatın amacı ve gayesi malı kazanmak ve servet 
biriktirmektir. Bu konuda yanılır ve yanlıĢa düĢer.(M.Ali Kaya)] 

 
 
9-) Efelâ ya'lemu izâ bu'sire ma fiyl kubûr; 
 
Bilmez mi (insan), kabirlerin (bedenlerin) içindekiler deĢilip dıĢarı 

çıkartıldığında, (A.Hulusi) 
 
09 - Fakat bilmeyecek mi? DeĢildiği zaman o kabirdekiler. (Elmalı) 
 
 
Efelâ ya'lemu izâ bu'sire ma fiyl kubûr o insan bilmez mi ki 

kabirde ki herkes dirilip ortaya çıkacağı zaman. Yani bilmez mi ki  
kabirde ki herkes bir gün gelecek dirilip ortaya çıkacak. 

 
 
10-) Ve hussile ma fiys sudûr; 
 

http://www.fikirbahcesi.org/tefsir-dersleri/adiyat-suresi-tefsiri.html


Sadırların içindekiler açığa çıkartıldığında, (A.Hulusi) 
 
10 - Ve derildiği zaman o sadırdakiler. (Elmalı) 
 
 
Ve hussile ma fiys sudûr yine o Allah‟a karĢı kenûd olan, kaba, 

saygısız ve cimri olan insan bilmez mi ki göğüslerde saklı her Ģey bir gün 
gelecek ortaya serilecek, yani hiçbir Ģeyi saklayamayacak, hiçbir Ģeyi 
gizleyemeyecek. Allah‟tan ne saklana bilir ki. Allah göğüslerin özünü bilir. 
Evet, inneHU 'Aliymun BiZâtissudur.  (Örnek;Mülk/13) Kur‟an da 
birçok yerde. Evet, göğüslerin özünü bilendir, insanın sırrını bilendir 
aslında burada ki söylenen bu. 40. odasını en ayrıntılı bilendir. Neyi 
saklayacaksın ey insan yer yüzünün kameraları 3 boyutlu çekiyor en çok, 
Allah‟ın kamerası 3.000.000 boyutlu. Bir iĢi yaparken ne düĢünüyorsun, 
bilinç altında ne var, zihninde ne var, kalbinde ne var, niyetinde ne var, iç 
güdülerin nasıl hepsini çekiyor. Ve bir gün bu filmler tek tek ortaya 
açılacak seyret kulum diyecek kendini seyret. 

 
 
11-) Ġnne Rabbehüm Bihim yevmeizin le Habiyr; 
 
ĠĢte o süreçte Rableri, Esmâ boyutu itibarıyla, onlar olarak elbette 

Habiyr'dir. (A.Hulusi) 
 
11 - O gün o rableri onlara elbette habîrdir. (Elmalı) 
 
 
Ġnne Rabbehüm Bihim yevmeizin le Habiyr elbet rableri o gün 

onları bekleyen akıbetin iç yüzünden haberdardır. Haberdar dır çünkü 
Habiyr dir. Habiyr olan Allah‟tan gizlenecek hiçbir Ģey yok. 

 
Habiyr; çok ilginç, esmadan bir isim, tek gelmiĢ burada, bazen 

Aliym ile birlikte gelir bazen de böyle tek gelir. Aliym den farklıdır Aliym 
insan içinde kullanılır. Yani ilm insan içinde kullanılır Aliym formuyla değil 
Alim formuyla insan içinde kullanılır. Fakat Habiyr asla baĢkası için 
kullanılmaz sadece Allah için kullanılır. Muhbir anlamı verenler de olmuĢ 
buna haberdar edecektir Ģeklinde ama benim tercihim ismi fail, mef‟ul 
değil. 

 
Habiyr baĢkalarına kullanılmaz demiĢtim. Aliym kullanılır, Habiyr 

kullanılmaz Habiyr; suyun çıkıĢ yerine deniyor Arap dilinde suyun çıkıĢ 
noktası yani haberin çıkıĢ noktası haberin aslı, haberin ta ilk noktası 
demektir. Habiyr de budur haberin çıkıĢ yerini bilen. Nereden çıktı bu 



haber, nasıl çıktı, niçin çıktı, kim için çıktı, kim sebebiyle çıktı bütün 
bunları çok iyi bilen demektir Habiyr çıkıĢ noktasını bilen. Dolayısıyla 
rabbimiz Habiyrdir yani özünü bilir, O‟ndan hiçbir Ģeyi hiç kimse 
saklayamaz. Onun için Ġnne Rabbehüm Bihim yevmeizin le Habiyr 
rableri o gün onları bekleyen akıbetin iç yüzünü bilecek, çünkü onların iç 
yüzünü bilecek. 

 
[Ek bilgi; Hüm” zamirinin çoğul ifade edecek Ģekilde kullanılması 

ise “Ġnsan cinsine” iĢaret etmek ve tüm insanların bu özellikte olduğunu 
ifade etmek içindir. Bu nedenle insandan kasıt birey değil, insan 
nevidir.(M.Ali Kaya)]  

 
Allah‟a gizli mi var ki, Ey insan Allah‟tan neyini saklayabilirsin ki. 

Onun için insanoğlu Allah‟tan kaçırmaya kalkmasın, kaçmaya kalkmasın, 
en doğrusu Allah‟a kaçmak Allah‟tan kaçmak değil. 

 
Rabbim kendisinden kaçanlardan etmesin, kendisine koĢanlardan, 

koĢacak yüzü olanlardan, böyle bir hayat yaĢayanlardan kılsın inĢaAllah. 
 
 
Ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbil alemiyn 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
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Ġslamoğlu Tef. Ders. KARĠ‟A SURESĠ (01-08) (196-A) 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Elhamdülillâhi Rabbil Âlemîn, Vessalâtü vesselâmü „alâ 

Resulina Muhammedin ve „ala „alihi, ve eshabihi ve etba‟ıhi 
ecmaiyn. 

 
RabbiĢrah liy sadriy;  
 
Ve yessirliy emriy;  
 
Vahlül ukdeten min lisaniy; 
 
Yefkahu kavliy; (Tâhâ 25-26-27-28) 
 
Rabbeneftah bil hayr, vahtim bil hayr, Rabbi yessir ve lâ 

tüassir, Rabbi temmim bil hayr. 
 
Rabbi edhılniy müdhale sıdkın ve ahricniy muhrace sıdkın 

vec'al liy min ledünke sultanen nasıyra. (Ġsra/80) 
 
Rabbim göğsüme geniĢlik ver kolaylaĢtır iĢimi, düğümü çöz 

dilimden ki anlasınlar beni. Rabbim kolaylaĢtır güç kılma, rabbim 
hayırlısıyla tamamlat. Rabbim beni, bizi girdiğim, girdiğimiz yere 
sadakatle girdir. Ġmana sadakat, sana sadakat, hakikate sadakat, 
sözleĢmemize sadakatle beni, bizi çıktığım yerden o sözleĢmeye sadık 
olarak çıkar ve rabbim bu sadakati ömrümde uygulayacak bana, bize güç 
ver, dirayet ver, kudret ver. Amin.  

 
Değerli Kur‟an dostları bugün dersimize Karia suresiyle 

baĢlayacağız. Onu müteakiben inĢallah tekasür suresini iĢleyeceğiz, 
eğer vaktimiz elverirse sureler suresi Asr suresini iĢleyeceğiz inĢaAllah. 

 
Karia suresi elimizde ki mushafta ki resmi sıralamada 101. sırada 

yer alan sure. Adını ilk ayetinden alıyor bir çok surede olduğu gibi 
dehĢetli patlama manasına geliyor korkunç, müthiĢ patlama yani ödleri 
patlatan patlama.  
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Mekki bir sure Karia. Ġlk tertiplerde KureyĢ suresi ile kıyame suresi 
arasında yer alıyor peygamberliğin 3. yılında nazil olmuĢ.  

 
Konusu hayatın ruhu olan ahiretle ilgili. Evet, ahiret hayatın ruhu. 

Her Ģeyin bir ruhu var, bu dünyanın ruhu ahirettir. ahiret siz bir dünya 
ruhsuz bir cesettir, hiçbir iĢe yaramaz sadece ceset. Eğer ruhunu 
alırsanız geriye kalan kokuĢur. KokuĢmamasını istiyorsanız canlı 
bırakmalısınız. Dünya hayatının canı ahirettir. 

 
Sure zaten adının da ele verdiği gibi el Karia korkunç, müthiĢ 

patlama. Son saati anlatıyor zaten son saati ancak Allah anlatır baĢka 
bize kim haber verebilir ki son saati. ve lâ yünebbiuke mislü Habiyr. 
(Fâtır/14) her Ģeyden haberdar olanın verdiği gibi haberi kim verebilir ki, 
veremez. Sadakallahulazim, Kur‟an doğru söyledi Allah doğru söyledi. 
Ve mâ edrake mel kari'ah diyor hemen arkasından gelen ayet. Karia‟nın 
ne olduğunu sana kim bildirdi, ne bildirdi, nereden bileceksin sen karia‟yı. 
Yani nasıl idrak edebilirsin ki, dirayetle bilemezsin, dirayetle bilinecek bir 
bilgi değil, çanak çömlekle bilinecek bir bilgi değil.  

 
Dolayısıyla buradan yola çıkarak hemen hatırlatmak isterim, Ģöyle 

bir sayım döküm yapmak isterim; Kur‟an da kıyametle ilgili tüm ayetlerin, 
surelerin Ģöyle kuĢ bakıĢı verdiği üslûp özelliği var, üslûp özelliği. Bu 
özellikleri 4 baĢlık altında sıralayabilirim. 

 
1 – Ahiret, kıyamet, son saatle ilgili tüm sure ve ayetler Ģiddetli ve 

dehĢetlidir. Zelzele, iĢte bir önceki derste gördük. Zilzal; korkunç sarsıntı. 
Vakıa; müthiĢ olay. Taamme; insanın nutkunu durduracak kadar dehĢetli 
bir olay. ĠnĢikak; müthiĢ parçalanma. Ġntifar; toz duman oluĢ. Nebeun 
azıym; müthiĢ haber, hani Ģimdi Ģok haber diyorlar ya, göklerin manĢeti 
böyle. eğer Ģok haber nedir diyorsan Ģok haber kıyametin varlığıdır. ġok 
haber bir gün bu alemin son bulacağıdır. ġok haber yerlerin ve göklerin 
de bir ölümünün olduğu haberidir. Bundan daha büyük haber mi olur. 
Yine sayha; müthiĢ çığlık. Racfe; sarsıntı yani aslında patlamalı sarsıntı 
manasına gelir. Ba‟sera; içini boĢaltma, yani Kur‟an da kıyamet, son saat 
ve ahiret sahnelerinin bir numaralı üslûp özelliği Ģiddetli ve dehĢetlidirler. 

 
2 – Hassas ve dakiktirler. Bu surede de gelecek; Miskale zerretin, 

mesela zerre miktarı. kel ihnil menfuĢ (5); Bu surede yer alır bu ayet  
atılmıĢ pamuklar gibi çevirebilirim bunu. Gerçi Ġhn; yün manasına geliyor 
ama aslında kıyasi bir mana bu fiilen mana değil, yumuĢak ve dağılan 
Ģeylere verilen bir isim bu onun için biz pamuğa da verebiliriz kıyasi 
olduğu için. Yine kelferaĢil mebsûs (4) sergen olmuĢ, kapkara kurumuĢ 
geçmiĢ kelebekler gibi, belki çekirgeler gibide diyebiliriz. Yani yine ince 



kelebeğin kanat zarı ince olduğu için. Yine duhan, duman, yine serab. 
Yani Ģeffaf ve inceliği ifade eder. 

 
3 – Faile değil fiile vurgu yapar onun içinde meçhul ve mutavaat 

siğası kullanılır, kalıbı kullanılır. Fail yoktur, özne yoktur hep fiile vurgu 
yapılır. Bununla mesela ĠzeĢġemsü küvviret. (Tekvir/1) parçalanıp 
dökülmek, güneĢ parçalanıp döküldüğü zaman, yani kim parçaladı onu o 
yok, parçalayan yok, olan fiil var. Ve izennücûmünkederet. (Tekvir/2) 
yıldızlar dökülüp saçıldığı zaman. Yine ĠzesSemâunfetaret. (Ġnfitâr/1) 
Ġnfitar aslında yeniden oluĢ, yani bir çekirdeği ağzının yarılıp ta içinden 
filizin çıktığı gibi yarıldığı zaman. Ve izelkevakibünteseret. (Ġnfitâr/2) 
yıldızlar yeniden saçıldığı zaman, yeniden oluĢu beyan etmiĢtim daha 
önce tefsirde. Ġntitâr ve Ġnfitar, gördüğünüz gibi mutavaad kalıpları. Yine 
Ġzâ zülziletil Ardu zilzaleha. (Zilzal/1) zülzilet, mechul fiil yani öznesi 
yok, öznesini vermiyor bize sadece yüklemi veriyor, fiili veriyor, eylemi 
veriyor. Evet, Ve ahrecetilArdu eskaleha.(Zilzal/2) Ahrecet; yer yüzü 
ağırlıklarını çıkardığı zaman içindeki ağırlıkları attığı zaman. Görüldüğü 
gibi buda aynı kalıptan. ĠzesSemâunfetaret. (Ġnfitâr/1) yine bu da 
mutavvad kalıbı. ĠzesSemâunĢakkat. (ĠnĢikâk/1) bu da mutavaad kalıbı 
gök parçalandığı zaman. Yani bütün bunlar neden meçhul ve mutavaad 
kalıbıyla gelirler? Faili bilindiği için açıklamasını yapar kadim ulemamız. 
Bu doğru değil, çünkü faili bilinen, daha çok bilinen faili hatta bunlardan 
daha kesin olan birçok olayda Kur‟an failini anmıĢtır. Mesela Er Rahmân, 
Allemel Kur'ân. (Rahman/1-2) Kur‟an ı rahmanın öğrettiği bilinmiyor mu, 
ama fail açıkça gelmiĢ burada. Bunun gibi birçok ayet var. 

 
Peki sebepleri nedir diyecek olursak ġu sebepleri sıralayabiliriz. 
 
1 -  olaylar kendi iç dinamikleriyle gerçekleĢir, dıĢarıdan bir emre 

gerek duymaz, El emr ile gerçekleĢir. El emr; kevn ve fesad yasalarıdır. 
 
2 - Ansızın kopacaktır. Yani o kadar ansız gelecek ki, burada kim 

yaptı diye bile soramayacaksınız. 
 
3 - Sürece insanın fiilleri de müdahildir, yalnızca özne belirtseydi 

tek özne belirtecekti. Oysa ki burada son saatte, kıyamette insanın 
eylemlerinin de bir payı olacak veyahutta yer yüzünün kıyametinde. 
Denizlerin, karaların kıyametinde, toplumların kıyametinde. 

 
[Ek bilgi; Kıyamet çeĢitleri 
Genel olarak üç türlü kıyametten söz edilir. 
1.Bireysel  (ferdi) kıyamet: kiĢinin ölümü kıyamettir. 



2.Toplumsal kıyamet (içtimai): bir yerde ahlak bozulmuĢsa, fakir, 
fakir gibi yaĢamıyorsa, ebeveyn yetkilerini evlatlarına devretmiĢse o 
toplumun çivisi çıkmıĢ kıyameti kopmuĢ demektir. Hadislerde anlatılan 
kıyamet genel olarak bu türdendir. 

3.Evrensel (kevni) kıyamet: tüm kâinatı etkileyecek olan kıyamettir. 
Hem kontrollü bir dağılıĢı hem de yeniden var oluĢu anlatır. Zira kıyamet, 
kalkıĢ demektir. (M.Ġslamoğlu)] 

 
Bütün bu sebeplerle Kur‟an kıyamet, ahiret ve son saatle ilgili 

ayetlerde hep üslûp özelliği gereği meçhul ve mutavaad kipini kullanır, 
yani faili açıkça söylemez. Bu genel okumadan, istikrai açıklamadan 
sonra suremizin tefsirine geçebiliriz. 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
Rahman, Rahiıym olan Allah adına. Her bildiri adına, bir otorite 

adına okunur. Kur‟an ilahi bildiri, göklerin bildirisi Allah adına okunur. Ey 
kul Allah adına okunan bildiriyi dinle. 

 
 
1-) El kari'atü; 
 
El Karia! (A. Hulusi) 
 
01 - O Karia. (Elmalı) 
 
 
El kari'a Ahh..! o korkunç patlama, o dehĢet patlama, o ödleri 

koparan patlama. 
 
 
2-) Mel kari'atü; 
 
Ne dehĢet verici olaydır el Karia! (A. Hulusi) 
 
02 - Nedir o karia? (Elmalı) 
 
 
Mel kari'a O korkunç patlama nedir, kari‟a nedir sen ne bileceksin. 

Yani Ve mâ edrake mel kari'a nın kısaltılmıĢı aslında Mel kari'a yani 
bilemezsin ki, hiç kimse bilemez, tasavvur edemez, tahlil edemez çünkü 
yaĢamadı. Ancak Allah bilir. 
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3-) Ve mâ edrake mel kari'ah; 
 
El Karia'yı bilir misin nedir? (A. Hulusi) 
 
03 - Ne bildirdi ki sana; nedir o karia? (Elmalı) 
 
 
Ve mâ edrake mel kari'a Evet, nedir o kariâh? Sen nerden 

bileceksin onun ne olduğunu, sen nereden bileceksin kari‟a nın ne 
olduğunu, onu bilemezsin. 

 
Neden böyle bir üslûpla baĢladı suali sorulabilir. Bunun tek cevabı 

var azizi Kur‟an dostları, cevabı Ģu; Muhatabında vicdanı aktif hale 
getirmek istiyor Allah‟ımız. Yani Rahman ve Rahıym olan, sözün gücünü 
kullanıyor, gücün sözünü değil. O‟ndan güçlü kim var ki? Ama O güç 
kullanmıyor, sözün gücünü kullanıyor. Biz insanlara saygısı var Allah‟ın. 
Aklımıza saygısı var, irademize saygısı var, söze saygısı var rabbimizin, 
onun için konuĢuyor. Söz yerine taĢ yağdırırdı, söz yerine bela indirirdi, 
söz yerine gök kubbeyi tepemize indirirdi isteseydi. Ama yok üstümüze 
söz indiriyor, sözün gücüne inanmamızı istiyor. Çünkü sözün gücüne 
inanacak, sözü anlayacak bir yetenek bahĢetti insana.  

 
Allah insana verdiğini görmezlikten gelmiyor. Ama insan nedense 

Allah‟ın kendisine bahĢettiğini görmezlikten geliyor. ĠĢte burada maksat 
sözün gücünü kullanmaktır. Ġnsan vicdanını harekete geçirmek, akıbet 
endiĢesi duysun istiyor insan bununla. Sorumluluk hissetsin istiyor 
kendini helak etmesin istiyor ve haddini bilsin istiyor haddini aĢmasın, 
kendini kaybetmesin, kendini yitirmesin istiyor. Haddini aĢan kendini 
kaybeder. Kendini kaybeden neyi kazanır ki, kendini kaybedenin nesi 
olur ki. Kendi yok, benim diyecek ama ben yok. Ben i olmayınca benin 
diyemez ki insan. ĠĢte rabbimizin arzusu bu, isteği bu. Onun için sözün 
gücünü kullanarak insanın vicdanını aktif hale getirmek istiyor. O vicdanı 
aktif hale getirerek aslında ona ikram ediyor, merhametini gösteriyor. 

 
 
4-) Yevme yekûnün Nasu kelferaĢil mebsûs; 
 
O süreçte insanlar, yayılmıĢ (ateĢe koĢan) pervaneler gibi olur. (A. 

Hulusi) 
 
04 - O gün ki nâs çırpınıp yayılan pervaneler gibi olacak. (Elmalı) 



 
 
Yevme yekûnün Nasu kelferaĢil mebsûs o gün insanlar sergen 

gibi yerlere saçılmıĢ kavruk pervane sineklerini andıracaklar. Ġnsanın 
güçsüzlüğüne bir atıf var burada. Kıyametin, son saatin dehĢetine bir atıf 
var burada. Allah‟a baĢ kaldıran insanın aslında gerçekte güçsüz 
olduğuna bir atıf var. Pervaneler gibi diyor pervane sinekleri gibi, sergen 
gibi kavrulmuĢ bir biçimde yerlere serilecekler. Yevme yekûnün Nas o 
gün insanlık öyle olacak. Yani ey insan zımnen söylediği bu ayetin. Ey 
insan kozmik darbe karĢısında bu kadar güçsüzsün, peki Allah‟a karĢı 
neden küstahlaĢırsın. Sen yer yüzü karĢısında güçsüzsün, rüzgar eser 
hasta olursun, deprem olur ölürsün, gök gürler korkarsın, ĢimĢek çakar 
korkarsın, sen en doğal hadiseler karĢısında dahi güçsüzsün ey insan. 
Gök kubbeyi baĢına indirse ne olur, ya göklere söz geçiren Allah‟ın sana 
sözünü geçiremeyeceğini mi sanıyorsun. Allah seni muhatap aldı, sana 
konuĢtu, sana teklifte bulunduysa güç yetiremediği için değil seni değerli 
bulduğu için, sana değer yüklediği için. Allah‟ın değer yüklediği sana sen 
kendine neden değer yüklemiyorsun ey insan. ĠĢte bize zımnen 
sordurmak istediği sorular bu ayetlerin. 

 
[Ek bilgi; Müslim‟in Sahih‟inde Cabir‟den gelen bir rivayet: 

Rasûlullah (sav) buyurdu ki: “Benim durumum ile sizin durumunuz, bir 
ateĢ yakıp da çekirgelerin, kelebeklerin (feraĢ) gelip içine düĢtüğü, 
kendisi de onları düĢmesin diye Önlemeye çalıĢtığı bir kimsenin 
durumuna benzer. Ben sizlerin ateĢe düĢmemeniz için bellerinizden 
yakalayıp (çekmeye ve ateĢe) düĢmenizi önlemeye çalıĢıyorum, siz ise 
benim elimden kurtulup kaçıyorsunuz.” (Müslim, IV, 1790; Müsned, III, 
361, 392; Taya I im, Müsned, I, 246.)] 

 
[Ek bilgi; “Ġnsanların…pervaneler gibi olduğu…gündür.” insanlar, bu 

müĢahede esnasında zillet içinde olurlar, herkes bir tarafa bakar, 
paramparça olurlar. Tıpkı etrafa “yayılan” pervaneler gibi. Hatta daha 
alçak ve daha zelil olurlar. Çünkü muvahhidin gözünde bir 
değerleri,etkileri ve ağırlıkları yoktur. Nitekim “KiĢinin gözünde insanlar, 
develer ve pervaneler gibi değersiz olmadıkça imanı kemale ermez.” 
denilmiĢtir. YayılmıĢlardır; “AteĢin etrafını sarmıĢ” ateĢte yanmıĢ ve kül 
olup savrulmuĢ pervaneler gibi olurlar. Çünkü muvahhit insan, onlara 
fena bulmuĢ varlıklar gözüyle bakar. (Ġbn. Arabi-Te‟vilat)] 

 
 
5-) Ve tekûnül cibalü kel 'ıhnil menfûĢ; 
 



Dağlar (gibi benlikler), dağılmıĢ renkli yün gibi (yumuĢamıĢ, alı al 
moru mor) olur! (A. Hulusi) 

 
05 - Dağlar da didilmiĢ elvan yünler gibi atılacaktır. (Elmalı) 
 
 
Ve tekûnül cibalü kel 'ıhnil menfûĢ o gün yine son saatte dağlar 

dört bir yana dağılmıĢ pamuk balyaları gibi serpiĢtirilecek. Yani atılacak 
pamuk gibi atılacak.  

 
Kel „ıhn; Kessûf diye çevrilmiĢ. Aslında giriĢte de söylediğim gibi bu 

kıyasi. YumuĢak, hafif manasına geliyor. Yün karĢılığı olmaya da bilir. Bu 
günün insanı için pamuk diye çevirmek bana daha doğru görünüyor. 

 
[Ek bilgi; Allah Teâlâ, dağlardaki bu hal değiĢikliğini, Ģöyle birkaç 

açıdan ele almıĢtır: 
1) Dağların, paramparça olmaları. Nitekim Cenâb-ı Hak, "Derken 

dağlar un ufak edilir..."(Hakka,4) buyurmuĢtur. 
2) Dağların, akan kum tepeleri haline gelmesi... Nitekim Cenâb-ı 

Hak, "Sen dağlan görür de, onları durur zannedersin. Halbuki onlar, 
bulutların yürümesi gibi yürürler." (Neml, 88) buyurmuĢtur.  

3) Daha sonra da, atılmıĢ renkli yünler haline gelenlerdir. O halde 
bu demektir ki dağlar, evin penceresinden içeri giren ve elin kendisine 
temas edemediği zerreler gibi parçalanacaktır.  

4) Daha sonra da, dördüncü olarak, onlar bir serap, hayal haline 
geleceklerdir. Nitekim Cenâb-ı Hak, "Dağlar yürütülür de, derken bir 
serap haline gelirler" (Nebe, 20) buyurmuĢtur. (F.Razi-Tefsiri Kebir)] 

 
 
6-) Feemma men sekulet mevaziynüh; 
 
(ĠĢte o süreçte) kimin getirisi ağır basarsa, (A. Hulusi) 
 
06 - ĠĢte o vakıt miyzanları ağır basan kimse. (Elmalı) 
 
 
Feemma men sekulet mevaziynüh iyilikleri ağır gelen kimseye 

gelince. Ġyilikleri ağır gelen, sekulet. Aslında Allah nezdinde ağır demek 
değerli demektir çünkü değeri Allah yükler. Fiyat pazarda belirlenir, değer 
Allah tarafından belirlenir. Çünkü değerin kaynağı Allah‟tır. Allah eli 
değmiĢse değer kazanır kudret eli. Onun için bir Ģeyin gerçek değerini de 
Allah verir. Bu manada insana eylemlerinin değerini Allah verecek. 
Allah‟a göre ağır ne, değerli ne sualinin de cevabını veriyor bu ayet. 



 
 
7-) Fe huve fiy 'ıyĢetin radıyeh; 
 
O, razı (olduğu) bir yaĢayıĢ içindedir! (A. Hulusi) 
 
07 - O artık hoĢnud bir hayattadır. (Elmalı) 
 
 
Fe huve fiy 'ıyĢetin radıyeh Allah katına değerli bir Ģeylerle gelen 

razı olunmuĢ bir hayatın ta göbeğine düĢecek diyor. fiy 'ıyĢetin radıyeh 
veya razı olacağı bir hayatın içine düĢecek. Razı olacak, ya rabbi ben 
senden razıyım diyecek, ya rabbi yaptıklarımın karĢılığını fazlasıyla 
buldum, haddi zatında ben hak etmedim ya rabbi. Ama daha burada razı 
olanlar orada da razı olacaklar. Burada razı olmayanlar orada razı 
olmaları hiçbir iĢe yaramayacak. 

 
 
8-) Ve emma men haffet mevaziynüh; 
 
Ama kimin de getirisi hafif kalırsa, (A. Hulusi) 
 
08 - Fakat miyzanları hafif gelen kimse. (Elmalı) 
 
 
Ve emma men haffet mevaziynüh ama kiminde tartısı, ölçüsü, 

götürdüğü Ģeyler ağır gelirse, yani değersizse; Haffet mevaziy. Allah 
katında değerliyi biliyoruz, sevabın kilosu olmaz, ecri metreye 
vuramazsınız, iyiliği ölçemezsiniz, erdemi hangi kantar tartar, ahlakı bir 
teraziye koyabilir misiniz? Allah terazisi tartar, ahlakı Allah terazisi tartar, 
erdemi Allah terazisi tartar, sevabı Allah terazisi tartar, güzelliği Allah 
terazisi tartar, o terzi Allah‟ın terazisidir, kullar böyle bir terazi yapamazlar 
ve Allah‟ın terazisi tan tartar.  

 
ĠĢte bu manada Allah‟ın terazisinde hafifi gelen Ģeyler elbette ki içi 

boĢ olanlar. Senin terazinde ağır gelenler Allah‟ın terazisinde hafif geliyor 
iması da var. Ey insanoğlu sen paraya değer veriyorsun, altına değer 
veriyorsun, dünyalığa değer veriyorsun, servete değer veriyorsun, bunlar 
ağır geliyor senin gözüne. Ama Allah‟ın terazisine koyduğunda bunların 
bir değeri kalmıyor, bunlara hiç ölçü çekmiyor Allah‟ın terazisi. Allah‟ın 
terazisine “Lâ ilâhe Ġllallah” ı koyduğunda, tevhidi koyduğunda yerlerden 
ve göklerden ağır gelir.  

 



Efendimizin ifadesi bu, Allah‟ın terazisine güzelliği koyduğunda, 
iyiliği koyduğunda, dürüstlüğü koyduğunda ağır geliyor. Erdemi 
koyduğunda, insanlara ikramı koyduğunda, hüsnü zannı koyduğunda 
mesela, iyi niyeti koyduğunda mesela, güzel bakıĢı koyduğunda mesela, 
evet, muhabbeti koyduğunda.  

 
Sevgiyi kim tartar? Allah‟ın terazisi sevgiyi tartıyor. Onun için iĢte 

orada hafif gelen Ģeyler bizim dünyada değer verdiğimiz Ģeyler. Allah‟ın 
gör değdi yerden bakarsak eğer Allah‟ın gösterdiğini görürüz. Allah‟ın gör 
dediği yerden bakanlar, Allah‟ın değerli dediğine değerli, değersiz 
dediğine de değersiz derler ve orada çeliĢkiye düĢmezler, ĢaĢkınlık 
yaĢamazlar. Eğer Allah‟ın gör dediği yerden bakarlarsa. 

 
 
9-) Fe ümmühû haviyeh; 
 
Onun anası, Haviye'dir (çok derin bir çukur). (A. Hulusi) 
 
09 - O vakıt onun anası haviyedir. (Elmalı) 
 
 
Fe ümmühû haviyeh ne olacak bu Allah katında değersiz Ģeylerle 

varan? Onun anası haviye olacak. Tercüme etmedim, aynen aktardım 
onun anası haviye olacak. dipsiz bir uçurumun ta..! göbeğine, kucağına 
düĢecek ana kucağına düĢer gibi. 

 
Aslında e var biliyor musunuz, benim yüreğimin kulağına bu ayet 

Ģöyle bir Ģey fısıldıyor; Sanki değerleri Allak bullak etmiĢ cüceyi yüce, 
yüceyi cüce bilmiĢ, alçağı yüksek, yükseği alçak bilmiĢ, dünyaya ahiret 
muamelesi yapınca ahirete dünya muamelesi yapmıĢ, Allah kartında 
değerli olanı kendisi değersiz bilmiĢ, Allah katında değersiz olana da 
değer yüklemiĢ.  

 
Bu zihni amuda kalkmıĢ adam ateĢe ana diyecek. AteĢe ana diye 

bakan bir deli ateĢe koĢar değil mi, çünkü onun kucağını ana kucağı 
zanneder. Cehenneme anne diyen birini düĢünün Fe ümmühû haviyeh 
onun anası haviye olacak, dipsiz uçurum. Huvve uçurum demektir, evet 
dipsiz uçurum. DüĢünsenize yani dipsiz uçuruma ana diye yürüyen birini 
kim tutabilir ki. Bu bir zihnin amuda kalkması halidir, zihnin ters dönmesi 
halidir, iĢte zulüm budur. 

 
[Ek bilgi; Yani, barınağı, cismani tabiat cehenneminin kuyusunun 

dibidir.(Ġbn. Arabi-Te‟vilat)]  



 
 
 
10-) Ve mâ edrake ma hiyeh; 
 
Onun ne olduğunu bilir misin? (A. Hulusi) 
 
10 - Ve bildin mi haviye nedir. (Elmalı) 
 
 
Ve mâ edrake ma hiyeh onun ne olduğunu sen nereden 

bileceksin, sana kim nasıl bildirdi o haviye nin ne olduğunu? 
 
 
11-) Narun hamiyeh; 
 
(O) yakıcılığı pik noktasında, ateĢtir! (A. Hulusi) 
 
11 - KızıĢmıĢ bir ateĢ. (Elmalı) 
 
 
Narun hamiyeh o korkunç yakan bir ateĢtir. Evet, hangi birini 

söyleyelim Ģimdi. Allah‟tan mahrum kaldı onun ateĢi mi, Allah‟ın açtığı 
kredileri yok saydı onun ateĢi mi, emanete ihanet etti onun ateĢi mi. 
Hayata geri dönemeyecek onun ateĢi mi, telafisi imkansız bir suç iĢledi 
onun ateĢi mi, Tevbe etmenin ve piĢmanlığın hiçbir yarar sağlamadığı bir 
zamanda piĢman oldu onun ateĢi mi, sevdikleri ve güvendikleri dağlara 
kar yağdı onun ateĢi mi, hangi ateĢ. Evet, Narun hamiyeh ĠĢte bu, yakan 
bir ateĢ. Onun anası uçurum olunca mecazen onun anası ağlayacak diye 
de düĢünebiliriz. Zımnen vicdanının sesini dinlemeyen o patlamayla 
uyanacak Karia ile uyanacak. AteĢi ana kucağı sanıp koĢacak demiĢtim 
ya en güzel sanırım verdiği bu. 

 
[Ek bilgi; Eğer çarpılan insanlardan maksat, küçük kıyamet ehli 

olursa, insanların Ģiddetinden çarpıldıkları haldir. Bu ise, ölümdür. O gün 
insanlar, bedenlerden ayrılmaları, kabirlerden diriltilip çıkarılmaları, nur 
âleminin ıĢığına yönelmeleri, bu esnada zillet ve korku içinde olmaları, 
ayrıca maksatlarının farklı olması, inançlarının ve hevalarının farklılığı 
oranında hayretler içinde olmaları itibariyle etrafa saçılan pervaneler gibi 
olurlar. Organ dağları da renklerinin ve sınıflarının farklılığı, cüzlerinin 
baĢkalığı, dağılıp tuz buz olmaları itibariyle atılmıĢ renkli yüne 
dönüĢürler. Diğer ayetler ise, yukarıda sunduğumuz anlamdadırlar. Allah 
doğrusunu herkesten daha iyi bilir.(Ġbn. Arabi-Te‟vilat)] 



 
Rabbim muhafaza etsin. AteĢ anamız değil cennet anamız olsun, 

inĢaAllah cennete koĢalım. Bu ruhumuzu ayağa kaldıran, tüylerimizi 
diken diken eden, içimizi çamaĢır gibi sıkan ayetlerin arkasından tekasür 
suresi sanki gerçekten de konunun bir devamı gibi, sanki gerekçe, 
kararın gerekçesi gibi geliyor. 

 
 
(Sadakallahul Azıym.) Ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbil 

alemiyn 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ġslamoğlu Tef. Ders. TEKÂSÜR SURESĠ (01-08) (196-B) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Bu ruhumuzu ayağa kaldıran, tüylerimizi diken diken eden, içimizi 

çamaĢır gibi sıkan ayetlerin arkasından tekasür suresi sanki gerçekten 
de konunun bir devamı gibi, sanki gerekçe, kararın gerekçesi gibi geliyor. 

 
Tekasür suresi adını ilk ayetinden alıyor tutkuyla çoğaltmak 

manasına geliyor, yani servet manasına değil. Çünkü kalıp olarak böyle 
tutkuyla çoğaltmak. Bir hadiste makbura diye anılıyor ismi. 

 
ĠniĢ zamanı Mekki, hem de Mekke‟nin ilk döneminin surelerinden 

biri. Ġlk tertiplerde Kevser suresi ile maun suresi arasına yerleĢtirilmiĢ ki, 
takriben 16. sıraya gelse gerek yanlıĢ hatırlamıyorsam. Bunu da eğer yıl 
itibarıyla tarihlendirirsek peygamberliğin 2. yılına tarihlendirebiliriz. Yani 
çok erken indirilmiĢ bir sure.  

 
Demek ki insanlığın en temel problemlerinden birine parmak 

basıyor. Nedir o? Çoğaltma tutkusu, yığma tutkusu, dünyevileĢme. Bir 
önceki derste günahtan bir adam yapsanız kellesinin yerine neyi 
koyarsınız diye sormuĢtuk ya, efendimiz dünya sevgisini koyuyor. 
Hubbud-dunya ra'su kulli khooti'ah dünya sevgisi her hatanın baĢı 
onun için bu da biriktirme tutkusu aslında dünya sevgisinin bir devamı, 
belki sebebi, belki sonucu. Ama mutlaka onunla ilgili bir Ģey. 

 
[Ek bilgi; Hz. Ömer'den Ģöyle rivayet ediyor: Hz. Peygamber; Kim 

bir gecede bin ayet okursa Allah'ın huzuruna Cenab-ı Hak onun yüzüne 
güldüğü halde varır» dedi. Hz. Ömer, «Ey Allah'ın Resûlü! Gecede bin 
ayet okumaya kimin gücü yeter?» dedi. Bunun üzerine Resûl-ü Ekrem 
Tekasür Suresi'ni sonuna kadar okudu ve «Nefsimi yedi kudretinde tutan 
Allah'a yemin ederim, bu bin ayete denktir» diye buyurdu. (Hadis)] 

 
Servet mülkiyet değil, bu ayetler bize servetin mülkiyet değil 

emanet olduğunu söylüyor. Çoğaltma tutkusunun insanı nasıl 
oyaladığını, ölünceye kadar insanı insanlıktan çıkardığını söylüyor ve 
diyor ki elbet o gün tüm nimetlerden hesaba çekileceksiniz. le 
tüs'elünne yevmeizin 'anin na'ıym (8) evet, kesinlikle o gün size 
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verilen, yani dünyada verilen nimet değil, çünkü na‟ıym Kur‟an da 16 
yerde geçer hepsi de ahiret nimeti. Ahiret nimetlerinin nasıl 
kaybettiğinizden, dünya nimetlerinin yerine neden ahiret nimetlerini takas 
ettiğinizden, dünyayı kazanmak için ahiret nimetlerini nasıl feda 
ettiğinizin hesabı size sorulacak diyor. ġimdi suremizin tefsirine 
geçebiliriz. 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
1-) Elhakümüt tekâsürü; 
 
Tekasür (zenginlik ve sülaleniz) sizi aldatıp oyaladı! (A.Hulusi) 
 
1 - Oyaladı o çokluk kuruntusu sizleri. (Elmalı) 
 
 
Elhakümüt tekâsürü çoğaltma tutkusu sizi oyaladı durdu. 
 
Kınanan mal değil, servet değil burada çoğaltma da değil hatta, 

çoğaltmanın tutkusu. Tam burada Bağdat‟lı Cüneyd‟in o meĢhur harika 
sözü geliyor aklıma; Fakr, yani bizim fakirlik dediğimiz Ģey. Efendimizin el 
fakru fahrıy; Fakr övüncümdür der. ĠĢte fakr ı tarif ediyor Ģimdi. Fakr; 
senin hiçbir Ģeye sahip olmaman değildir, asıl fakr dünyalara sahip olsan 
da hiçbir Ģeyin sana sahip olmasına izin vermemendir. 

 
Sahip olmak, sahip olunmak, iĢte bütün mesele bu. Olmak ya da 

olmamak, Shakespeare‟in dediği gibi; to be or not to be. Yani sahip 
miyiz, yoksa bizim sahibimiz mi. Malım derken iki vurguya sahip. Ya 
benim malım demiĢ oluruz, ya da ben malım demiĢ oluruz. Hangisini 
diyoruz? Eğer 2. vurguyu diyorsak mal bizim süvarimiz olmuĢ demektir, 
sırtımıza binmiĢ demektir. Eğer biz malın atı olmuĢsak vay gele 
baĢımıza. O zaman biz hiçbir Ģeyin sahibi değiliz, çünkü bizim sahibimiz 
o. Eğer benim malım vurgusuyla söylemek istiyorsak mal, servet atımız 
olmalıdır, ipi de elimizde olmalıdır. Yani o bize sahip olmamalıdır. 

 
Dünya bir denize benzer, yürekte bir gemiye benzer. Su geminin 

içine girerse gemi batar, su geminin dıĢında durursa gemi yol alır, gemi 
güzergahında menzili maksuda eriĢir. Onun için suyun geminin içine 
girmesine izin vermemek lazım. Dünyanın, yüreğin içine girmesine izin 
vermemek lazım. Bir yürekte iki sevda olmaz, çatal kazık yere geçmez  
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Ma ce'alAllâhu li racülin min kalbeyni fiy cevfih. (Ahzab/4) biz 
bir adamın göğsünde iki kalp yaratmadık diyor. Eyvallah..! Bu mana da el 
kârda, gönül yarda olmalı. Gönül de kârda olursa yara ne kalır ki. Onun 
için insan dua edecekse elimizde çok eyle kalbimizde yok eyle diye dua 
etmelidir. O zaman korkmasın. 

 
[Ek bilgi; Hani bir hadiste anlatılır: Ashabın fakirlerinden bir grup bir 

yanlıĢın içine düĢerek gelip ResulAllah‟a dert yanarlar. “Ey Allah‟ın 
Resûlü, zenginler tüm mükâfatları alıp götürdüler. Bize bir Ģey kalmadı. 
Bizim kıldığımız namazı onlar da kılıyorlar, bizim tuttuğumuz orucu onlar 
da tutuyorlar. Ama onlar bizden farklı olarak mallarının zekatını da 
veriyorlar. Halbuki biz bundan mahrumuz. Ġlim peĢinde, kulluk peĢinde 
koĢacağız diye bizim mal, mülk toplayacak zamanımız olmadı. Dünyayla 
ilgilenecek zamanımız olmadı. ġimdi o zengin kardeĢlerimizi 
kıskanmıyoruz ama bize bir yol göster. Biz ne yapalım? Biz de dünyalık 
peĢine düĢelim mi? Biz de iĢe, aĢa atılalım mı? Biz de mal, mülk sahibi 
olmaya çalıĢalım mı?” dediler.  

Ashabın bir dönem düĢtüğü ve ResulAllah‟ın ikazından sonra 
vazgeçtikleri servet toplama derdi Müslümanların kıblesi haline gelmiĢtir. 
Herkes bunun derdinde. Herkes biraz daha büyüme derdinde. (Besairu-l 
Kur‟an- Ali küçük)] 

 
 
2-) Hattâ zürtümülmekabir; 
 
Öylesine ki mezarlıkları ziyarete gittiniz. (A.Hulusi) 
 
2 - Ta.. ziyaret ediĢinize kadar kabirleri. (Elmalı) 
 
 
Hattâ zürtümülmekabir ta ki mezarlara varıncaya dek. Bu iki 

manaya da gelebilir.  
 
1 -  Ölünceye dek, yani çoğaltma tutkusu sizi o kadar oyaladı ki 

ölünceye dek bu dalganın arkasına takıldınız, oyalandınız. 
 
2 – ikinci manası; Ki bazı müfessirler bunu tercih ederler, bu sebebi 

nüzule dayalı bir mana. Birincisi bağlamın desteklediği, bu sebebi 
nüzulün desteklediği mana. Kabirleri ziyaret edinceye kadar çoğaltma 
tutkusu sizi oyaladı. Çoğaltma tutkusu sizi o kadar oyaladı ki, en sonun 
da kabirleri bile saymaya kalktınız. Bu da sebebi nüzulden yola çıkılarak 
verilen mana. Nedir bu? Mekkeli iki müĢrik kabile birbirine soy sop 
yarıĢtırmaya kalkıĢmıĢ, bu yarıĢma o noktaya gelmiĢ ki birbirlerine 



nüfuslarıyla ve kalabalıklarıyla iftihar ederken artık kabir taĢlarını, 
kabirleri saymaya kadar varmıĢlar. Bu çok bana makul gelmiyor, 
bağlamla da uyumlu gelmiyor. 

 
Aslında burada söylenen Ģey ölünceye kadar. Çünkü Arap dilinde 

mecazen ölmek, kabre girmek, kabre varmak, kabri ziyaret etmek 
manasına. Zaten Arap Ģiirinde de kullanılmıĢ. 

 
Aslında elhaküm, el lehve, el lehüv mastarından türetilmiĢ, 

değirmenin ağzından çıkanı geri değirmene vererek oyalamak. Değirmen 
taĢları un öğütürken kendini de öğütür. TaĢlar kendini öğütmesin, boĢa 
dönmesin diye ağzından çıkanı içine koymaya lehüv denilmiĢ. Onun içi 
oyalamak manasına geliyor. ġuğul den farklı yalnız Ģuğul de meĢgale 
mesela. Farkı da Ģuğul; yararlı ya da yararsız oyalamaya denir 
oyalanmaya denir. Ama lehüv sadece faydasız ve yararsız oyalanmalar 
için kullanılır. 

 
[Ek bilgi; “Ademoğlu hep, “malım, mülküm, malım mülküm” der. 

Halbuki senin malın; yiyip tükettiğin, giyip eskittiğin veya sadaka olarak 
verip de onayladığından baĢkası değildir.” (Müslim 2958) 

"Ölüyü (mezara kadar) üç Ģey takip eder: Ailesi, malı ve ameli. 
Bunlardan ikisi geri döner, biri bâki kalır: Ailesi ve malı geri döner, ameli 
kendisiyle bâki kalır." (Buhârî, Rikak 42, Zühd 5; Tirmizî, Zühd 46)] 

 
 
3-) Kellâ sevfe ta'lemun; 
 
Hayır! Yakında (vefat ile) bileceksiniz. (A.Hulusi) 
 
3 - Öyle değil, ilerde bileceksiniz. (Elmalı) 
 
 
Kellâ sevfe ta'lemun ama hayır vakti geldiğinde gerçeği 

öğreneceksiniz sevfe ta‟lemun vakti geldiğinde gerçeği öğreneceksiniz. 
(hatta gerçeği burada öğreneceksiniz.) Çünkü bir sonraki ayet bize 
zımnen bunu veriyor. Gerçeği bu dünyada vakti geldiğinde 
öğreneceksiniz. Vakti gelecek yani ölmeye gerek yok, kabirlere gitmeye 
gerek yok. Dünyanın sizin iĢinize çok yaramadığını, hani öyle derler ya 3 
– 5 yaĢ psikolojisi:  

 
3 yaĢ ve 5 yaĢ psikolojisinin temeli ĢuymuĢ; 3 – 5 yaĢında ki 

çocuklar ellerine aldıklarını kendilerinin zannederlermiĢ. Onun içinde 
tuttuklarını vermezlermiĢ. Hatta parayla her Ģey alınır sanırlar bu yaĢta ki 



çocuklar. Para her Ģeydir zannederler. Ama 30 lu yaĢlara geldiklerinde 
paranın her Ģey olmadığını öğrenirler. Eğer akılları normal büyümüĢse, 
ortada bir anormallik yoksa 40 yaĢını aĢtığında paranın hiçbir Ģey 
olmadığını öğrenirler. Onun için burada haddi zatında büyümeyi de bize 
öğretiyor. Yani ey insanoğlu çocuk kalma aklını bil geliĢtir deniliyor. 
Büyümemiz içinde para iler her Ģeyin satın alınamayacağını öğrenmemiz 
lazım. Dünyanın her Ģey olmadığını öğrenmemiz lazım. Kellâ sevfe 
ta'lemun budur iĢte, bir gün elinden kayar gider. Bir varmıĢ bir yokmuĢ 
olur. Etrafınıza baksanıza dün dünyalıklar içinde yüzenlerin, bugün sergi 
sefil bir halde olduğunu görmek mümkün. Onun için dünyanın insana 
vefa gösterdiğini görmek için ahirete gitmeye gerek yok , dünyada da 
bunu görecekler, göreceksiniz diyor.  

 
Ama görmediniz diyelim ki;Sümme kellâ sevfe ta'lemun o da 

olmadı diyelim, görmediniz. Vakti gelince gerçeği burada olmazsa orada 
göreceksiniz. Evet, sümme bize bunu veriyor, daha sonra göreceksiniz. 
Burada olmadı diyelim orada göreceksiniz. 

 
[Ek bilgi; MALIN AFETLERĠ 
Malın Âfetleri; Bunlar da dinî ve dünyevî olmak üzere iki kısımdır: 

Dinî âfetler üç gruptur: 
Birincisi; Günahlara sevk etmesidir. Çünkü Ģehvetler çok değiĢiktir. 

Âcizlik ve imkânsızlık bazen kiĢi ile günah arasına perde olarak gerilir. 
Nitekim 'bulmamak, masum kalmaktandır' denilmiĢtir. Ġnsanoğlu günahın 
bir çeĢidinden ümitsiz olduğu zaman, artık ona karĢı Ģehveti kabarmaz. 
Günaha muktedir olduğunu hissettiği zaman nefis kendisini dürter. Mal 
da kudretin bir çeĢididir ve günaha davet edici karakteri insanı dürter. 
Eğer kiĢi onun isteğini yaparsa helâk olur. Eğer sabrederse, sıkıntıya 
girer; zira yapma gücü olduğu halde sabretmek daha zordur. Zenginlik 
fitnesi fakirlik fitnesinden daha büyüktür. 

Ġkincisi; Mubahlara dalmaya (ve israfa kaçmaya) sürükler. Bu ise 
malın âfetlerinin baĢlangıcıdır. Bu bakımdan mal sahibinin arpa ekmeği 
yemeye, yamalı elbise giymeye, yemeklerin lezzetlilerini bırakmaya, Hz. 
Süleyman'ın (a.s) zenginliği terk ettiği gibi terk etmeye gücü ne zaman 
yetebilir?  

Öyle ise mal sahibinin en güzel durumu (kendisine göre) dünya ile 
lezzetlenmek, nefsini buna alıĢtırmaktır. Öyle ki dünya ile lezzetlenmek, 
onun yanında normal bir âdet haline gelir. Dünya zevklerinden uzak 
duramayacak bir duruma gelir!  

Dünyanın bir kısmı kendisini, diğer bir kısmına çeker. Ġnsan bu 
zevklere alıĢtığı zaman, bazen helâl kazanç ile bunlara ulaĢma 
imkânından yoksun olur. Dolayısıyla Ģüphelilere dalar! Maddî durumunu 
düzeltip, dünya lezzetlerine nail olmak için riyakârlık, yağcılık, yalan, 



nifak ve diğer rezil Ģeylere yeltenir; zira malı çok olan bir kimsenin halka 
ihtiyacı çok olur. Halka ihtiyacı olan bir kimse ise, elbette onlara 
münafıklık yapmak, onların rızasını kazanmak için Allah'a isyan etmek 
mecburiyetinde kalır.  

Eğer insan bilfiil lezzetlere baĢlamaktan ibaret olan birinci âfetten 
kurtulursa, bu ikinci âfetten kurtulamaz. DüĢmanlık ve dostluk da halka 
olan ihtiyaçtan doğar. Bu ihtiyaçtan haset, kin, riya, gurur, yalan, 
kovuculuk, gıybet, kalp ve dile mahsus olan diğer günahlar neĢet eder! 
Bu günahların diğer azalara sirayet etmesinden de insan kurtulamaz. 
Bütün bunlar malın uğursuzluğundan, onu korumak ve çoğaltmak 
ihtiyacından doğar. 

Üçüncüsü; Öyle bir beladır ki hiç kimse bu beladan kurtulamaz, 
ġöyle ki, malı koruyup çoğaltmak insanoğlunu Allah'ın zikrinden alıkoyar. 
Ġnsanı Allah'ın zikrinden alıkoyan her Ģey zarardır ve bunun için de Hz. 
Ġsa (a.s) Ģöyle demiĢtir: 

-Malda üç âfet vardır; biri helâlinden kazanmamaktır. 
-Helâlinden kazanırsa diğer âfet nedir? 
-Hakkı olmayan yere sarf etmektir! 
-Hakkı olan yere sarf edilirse diğer âfet nedir? 
-Bu takdirde de malı korumak ve geliĢtirmek kendisini 

Allah'ın zikrinden alıkoyar! 
ĠĢte müzmin hastalık budur. Çünkü ibâdetlerin temeli, beyni ve sırrı 

Allah'ın zikrini ve azametini düĢünmektir. Bu ise, her Ģey den boĢ olan bir 
kalp ister. Gayri menkulün sahibi ise sabah akĢam çiftçi ile mücadele 
edeceğini, hesaba tutulacağını, ortaklarla münakaĢa edeceğini, su ve 
sınır meselelerinde münazaa edeceğini, vergi hususunda devlet 
memurlarıyla uğraĢacağını, tamirde ücretlilerin kusur gösterdiği Ģeyler 
hususunda münakaĢaya tutuĢacağını, çiftçilerin hainlik yapıp çaldıkları 
için, onlarla mücadele edeceğini düĢünür. 

Ticaret sahibi, ortağının hıyanetini kârı kendisine alacağını, 
çalıĢmaktaki kusurluluğunu ve malı zayi edeceğini düĢünür. Koyun sahibi 
de bunun gibi Ģeyler düĢünür. Diğer mal sahipleri de bu tür Ģeyler 
düĢünür.  

Oysa insanoğlunun düĢüncesi, parayı nereye sarf edeceği nasıl 
koruyacağı, birisi ona muttali olursa ne olacağı ve halkın oradan 
tamahlarını nasıl keseceği hususunda durmadan düĢünür. Dünya için 
düĢünmenin sonu gelmez. Günlük nafakasını bulan bir kimse, bütün 
bunlardan emin ve salimdir.  

ĠĢte dünyevî âfetlerin özeti bunlardır. Hele mal sahiplerinin dünyada 
çektikleri korku, üzüntü, gam; haset edicileri defetmek hususundaki 
yorgunluk, malın kazanılması korunması hususundaki zorluklar da 
cabası! Onlarda durum bu iken, malın panzehiri; nafakasını ondan 
almak, kalanını hayrat yollarına sarf etmektir. Bundan baĢkası zehir ve 



âfettir. Allah Teâlâ'nın selâmetini, lütuf ve keremiyle güzel yardımını talep 
ediyoruz. Allah her Ģeye kâdirdir. (Ġ. Gazali- Ġhya)] 

 
 
5-) Kellâ lev ta'lemune 'ılmel yekıyn; 
 
Hayır! Ġlm-el yakîn (olarak vefattan önce) bilseydiniz! (A.Hulusi) 
 
5 - Öyle değil, ilmelyakîn bilseniz. (Elmalı) 
 
 
Kellâ lev ta'lemun yoo..! veya kella nın farklı manaları Basra lılara 

göre manası farklı, Kûfe‟lilere göre manası farklı. Kûfe‟liler içinde de 
Ferra‟ya göre manası ayrı Kisai‟ye göre manası ayrı. Dolayısıyla yoo..! 
da diyebiliriz buna, Ģu kesin ki, elbette de diyebiliriz. ġu kesin ki eğer bu 
tutkunun neye mal olduğunu tam olarak kavramıĢ olsaydınız lev 
ta'lemune 'ılmel yekıyn yakıyn bir bilgi ile tam olarak kavramıĢ 
olsaydınız; 

 
[Ek bilgi; Dünya hayatının nimetlerinden olan mal, neseb gibi 

maddi, hayali ve fani lezzetler (tekasür) sizi o kadar oyaladı ki, bunlarla 
perdelendiniz, kemalinizin bunlarda olduğunu sandınız. Ahiret 
nimetlerinden olup kalıcı manevi kemalattan, akli lezzetlerden, akıl ve 
makulattan, istidat nuru ve fıtrat saflığından oluĢan güzelliklerinizi yok 
ettiniz…….  

….Bedenler harap olduğu, varlıklar üzerindeki perde kalktığı zaman 
bileceksiniz. Ama o zaman, bilmenin size bir faydası olmayacaktır. 
Çünkü ölümle birlikte sizi kemale erdirmeye yarayan sebepler ve araçlar 
yok olacaklardır.  

ilmel yakin mertebesine ulaĢsaydınız, Ģehvetlere dalmak, vehim 
menĢeli ve hayali lezzetlerin peĢinde ömür tüketmek, maddi ve bedensel 
kemalat için uğraĢmak gibi baĢınızı daldırdığınız, üzerine üĢüĢtüğünüz 
rezillikler gibi Ģeylerle perdelenen kimselere özgü olan tabiat cehennemi 
ateĢini görürdünüz ve bunlardan kesin olarak vaz geçerdiniz (Ġbn. Arabi- 
Te‟vilat)] 

 
 
6-) Le terevünnelcahıyme; 
 
Andolsun, cahîmi mutlaka görürdünüz! (A.Hulusi) 
 
6 - Kasem olsun o Cahimi çaresiz göreceksiniz. (Elmalı) 
 



 
Le terevünnelcahıym o zaman cahıymi görürdünüz. Dikkat 

buyurdunuz gibi tercüme etmiĢ değilim. Ne demek cahıymi görürdünüz? 
Burada ki “lâm” bir önceki ayetle bu ayetin aslında sebep sonuç iliĢkisi 
içinde olduğunu gösterir. Onun için bir önceki ayet Ģarttır, bu da 
cevabıdır. Çünkü “lâm” cevap “lâm”ıdır. Bu ikisi birbirinden ayrılmaz, tek 
cümle gibi görülmelidir. Aslında secavent sahibi buraya “tı” koymuĢ, ama 
gerçekte buraya “lâm” koymalıydı. “lâm elif” koymalıydı ki aynı cümle gibi 
okunmalıydı. Bu tabii onun, secavebt sahibinin görüĢü. Fakire göre ise 
böyle. Ġkisini birlikte okursak Kellâ lev ta'lemune 'ılmel yekıyn, Le 
terevünnelcahıym kesinlikle görürdünüz cahıym i, cehennemi, 
kıĢkırttığınız korkunç ateĢi.  

 
Nedir bu? Cahıym acaba dünya için kullanılıyor mu. Benim ilk 

merak ettiğim burayı tefsir ederken bu oldu ve baktım ilginçtir Kur‟an da 
cahıym dünya için kullanılıyor. Saffat/97. ayetinde dünyada ki ateĢ için. 
Gönlüm Ģöyle bir rahatladı, tam oturdu dedim. O zaman verdiği mana 
öyle dehĢetli ki eğer bilseydiniz tam olarak kavramıĢ olsaydınız bu 
çoğaltma tutkunuzun neye mal olduğunu, dünyayı da cehenneme 
çevirdiğinizi de görürdünüz. Çünkü dünyayı cehenneme çevirenler 
çoğaltma tutkusu olanlar.  

 
Görmüyor musunuz büyüklük tutkusuna kapılanlar dünyayı nasıl 

cehenneme çeviriyorlar. Ellerine geçirdikleri kitle imha silahlarıyla nasıl 
kitlesel imhalara baĢvuruyorlar. Hiç acımadan çoluk çocuk, genç yaĢlı, 
kadın erkek demeden. Sadece insanları değil bitkileri bile, doğal canlı 
hayatı bile mahvederek. Ne bu? bunların arkasında ne yatıyor, bu 
azgınlık ne Allah aĢkına. Evet, Le terevünnelcahıym eğer siz gerçekten 
de bunu tam kavramıĢ olsaydınız tutkuyla biriktirmenin, biriktirme 
tutkusunun neye mal olduğunu, dünyayı nasıl cehenneme çevirdiğinizi 
de görürdünüz. Dünyayı cehenneme çevirenler, biriktirme tutkusu 
olanlar, güç tutkusu, iktidar tutkusu, servet tutkusu. Yetmiyor mu? bu üç 
tutku bir araya geldiğinde Ģeytanlar orada temerküz etmiyor sadece, 
onlar da ĢeytanlaĢmıĢ oluyor. Tut tutabilirsen insanoğlunu kim tutacak? 
Nefret tutacak tabii ki onun için Allah tutmak istiyor, Allah insanoğluna 
kendini tut ey insanoğlu diyor, kendini tut. Onun için oruç tut diyor oruç 
tutmak kendini tutmaktır da onun için. Onun için namaz kıl diyor. Yani 
namaz seni kılsın aynı zamanda sen namazı kıl ki diyor. Vakit sana sahip 
çıksın, sen vakte sahip çıkma. Onun için ibadetleri emrediyor. Bundan 
tek çıkarı olan taraf biziz aslında. 

 
ĠĢte burada dünyada yaktığımız cehennem ateĢini bize gösteriyor 

Allah. Eğer biriktirme tutkusu benliğimizi sararsa önümüze kimse 



duramıyor. Baksanıza yer yüzünü cehenneme çevirenler hep bu yüzden 
çevirdiler, bugün de hala bu yüzden çeviriyorlar. Ve devam ediyor; 

 
 
7-) Sümme leteravünneha 'aynel yekıyn; 
 
Sonra yemin olsun onu (cehennemi) kesinlikle ayn-el yakîn - 

gözlerinizle göreceksiniz. (A.Hulusi) 
 
7 - Sonra kasem olsun onu çaresiz aynelyakîn göreceksiniz. 

(Elmalı) 
 
 
Sümme leteravünneha 'aynel yekıyn tut ki burada göremedin 

(Parantez içinde böyle bir fahvel hitab, söz geliminden bir giriĢ cümlesi 
takdir etmemiz gerekiyor.) tut kl burada görmedin bu cehennemi, 
yaktığınız, tutuĢturduğunuz cehennemi, veyahut ta tutkunların 
tutuĢturduğu cehennemi burada görmedin. Sümme leteravünneha 
'aynel yekıyn ama daha sonra ahirette onu zaten gözlerinizle 
göreceksiniz. leteravünneha 'aynel yekıyn aynel yakıyn olarak, bizzat 
kendi gözlerinizle göreceksiniz. Burada görmediniz diyelim, ama orada 
bir gün gelecek sümme, daha sonra ahirette gözlerinizle göreceksiniz. 
Dünya da ilmel yakıyn görmezseniz tutuĢturduğunuz cehennemi, ahirette 
aynel yakıyn göreceksiniz diyor. 

 
 
8-) Sümme le tüs'elünne yevmeizin 'anin na'ıym; 
 
Sonra andolsun, elbette sorulacaksınız o süreçte nimetlerinizden. 

(A.Hulusi) 
 
8 - Sonra kasem olsun o gün o naîmden muhakkak sorulacaksınız. 

(Elmalı) 
 
 
Sümme le tüs'elünne yevmeizin 'anin na'ıym nihayet o gün 

geçici nimetleri kendisine tercih ettiğiniz( Bu parantez içi bir söz gelimi 
açıklaması) Geçici nimetleri kendisine tercih ettiğiniz tüm ahiret 
nimetlerinden dolayı bir gün gelecek o gün hesaba çekileceksiniz. Yani 
sen hangi nimeti kaybettin ey kul, sen neyi neye tercih ettin ey kul biliyor 
musun diye sorguya çekilecek, veya sorulacaksınız. Size sorulacak ey 
kul sen nettin be kul, sen nettin. Sen ne büyük bir yanılgıya düĢtün, sen 
ne dehĢet bir hata iĢledin, sen neyi neye takas ettiğini biliyor musun ey 



insan. ġu nimetleri feda edipte dünyanın geçici nimetleri alınır mı. 
Dünyanın 3 kuruĢluk nimetleri için ahi,retin ebedi nimetleri feda edilir mi 
be insan. Sen netti be insan..! ĠĢte böyle sorulacak. 

 
Dikkat buyurun mevcut meal ve tefsirlerin hiç birisinde olmayan bir 

Ģekilde anladım. Hakikaten doğrusunun bu olduğuna tüm yüreğimle 
inanıyorum. Çünkü burada ki en naıym; Kur‟an da nerede geçerse ahiret 
nimeti için kullanılır, sadece ahiret nimeti için. Burada istisna saymak 
keyfilik olur, delil ister istisna olması için. Onun için burada ki de ahiret 
nimetidir. Çünkü kullanıldığı tüm yerlerde Kur‟an da ahiret için geliyor. O 
zaman burada da ahiret için. Onun için dünyada ki nimetlerden hesaba 
çekileceksiniz değil burada, ahirette o ebedi nimetleri neden dünyada ki 
geçici, anlık nimetlere feda ettiğinizin sorgusu yapılacak, bu sorulacak 
size, değdi mi Ģimdi, gördün mü yaptığını denilecek, sorulacak. 

 
Rabbim ebedi nimetleri dünyanın geçici nimetlerine takas etme 

zilletinden bizi korusun. Bize akıl, fikir ve istikamet ihsan etsin de hakkı 
Hakk, batıla batıl muamelesi yapalım. Hakkı Hakk bilip Hakka ittiba 
edelim, batılı batıl bilip batıldan kaçınalım. Bize o derin basiret ve feraseti 
lûtfetsin de küçüğe büyük, büyüğe küçük. Geçiciye kalıcı kalıcıya geçici 
mauamelesi yapmayalım. Bize böylesine derin bir basiret versin de 
Allah‟ın gör dediği yerden bakıp O‟nun gösterdiği hakikatleri görelim 
inĢaAllah. Sadakallahul azıym. Allah en gerçeğini en doğrusunu hakikati 
söyledi. 

 
Ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbil alemiyn 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ġslamoğlu Tef. Ders. „ASR SURESĠ (001-003)(196 - 3) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Değerli Kur‟an dostları Ģimdi Kur‟an ın berceste ayetlerinden değil, 

berceste surelerinden biri olan „Asr suresine giriyoruz. „Asr suresi 
gerçekten de berceste bir sure, Kur‟an ın zirvelerinden biri. Yani tabir 
caizse sözün usare haline getirildiği, bakınız usare dedim „Asr ile aynı 
köktendir, aynı kelimedir aslında. Sözün sıkılıp özünün çıkarıldığı, ki „asr 
bu manaya gelir kök manası, etimolojik manası meyvenin suyu sıkılıp 
posasının atılıp suyunun alınmasıdır. Onun için günümüzde ki Arapçada 
da meyve suyuma „asiyr denilir. Dolayısıyla Kur‟an da ya‟suru diye zaten 
Yusuf suresinde geçer. Yani Ģarap yapanların Ģarabı yapma süreçlerinde 
üzümü sıkıp ta Ģırasını almaları bu kelime ile ifade edilir çok ilginç. 
Dolayısıyla „Asr suresi Kur‟an ın adeta sıkılıp özünün içine konulması. 
Onun için Ġmam ġafi öyle der; Kur‟an dan baĢka hiçbir Ģey indirilmeseydi 
de sadece ve sadece „Asr suresi indirilmiĢ olsaydı insanlık için yine de 
kafi idi der, yeterdi. „Asr suresini anladığınız zaman bu sözü anlarsınız. 
Bu sözü anlayabilmemiz için „Asr ı anlamamız lazım. 

 
Adını ilk ayetinden alıyor yeminle baĢlayan ilk ayet. Vel 'asr „asr 

Ģahit olsun. „asr a yemin olsun. Buhari de Vel 'asr diye anılmıĢ sure, yani 
ilk ayetinin tümüyle. ĠniĢ zamanı 16. sıraya yerleĢtirilmiĢ „asr suresi. 1. 
yılın sonu 2. yılın baĢı diyebiliriz yani peygamberliğin ilk dönemine 
tekabül ediyor. Ki zaten surenin içeriği de bunu fısıldıyor, haykırıyor 
diyemiyorum, fısıldıyor. 

 
Kur‟an ın en kısa 3 suresinden biri „asr suresi diğerleri ne? Nasr 

suresi ve Kevser suresi. Bir çoğunun zannettiği gibi ihlas suresi buna 
girmiyor çünkü ihlas suresi 4 ayet, 3 ayet değil. Ama bu 3 sure, 3 ayet. 
Bu üçü içinde en kısası da Kevser suresi. Kur‟an ın en kısa kelime adedi 
olarak en kısa suresi Kevser suresi. Ondan sonra „asr suresi, ondan 
sonra nasr suresi gelir. 

 
Surenin konusuna girersem tefsire girmiĢ olurum ama yine de 

usulümüz gereği konusu hakkında kısaca söz edeyim; kendisi kısa ama 
manası çok uzun bir sure. Eğer bu sureyi hakkını vererek tefsir etmeye 
kalksaydık inanın değil bir ders, belki 10 ders bile yetmezdi. Kur‟an ın 
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inĢa etmek istediği insan tipini veriyor bu sure. Kur‟an ın inĢa etmek 
istediği bir insan tipi var. Çünkü vahiy ilahi bir inĢa projesidir. Vahiy ilahi 
bir inĢa projesidir. Vahiy ustası yer yüzünü inĢa edecek ustayı yetiĢtirmek 
için insanı çırak olarak almıĢtır. Rabbimiz yarattığı insanın 
prospektüsünü de yazmıĢ ve onu Kur‟an ın ellerinde terbiye etmiĢtir. 
Vahyin ellerinde terbiye etmiĢtir. Son terbiye Kur‟an suretinde tecelli 
etmiĢtir. Onun için Kur‟an bir inĢa projesidir, hem de ilahi bir proje. 

 
Bu insanın 2 asli 2 de fer‟i olmak üzere 4 meziyeti varmıĢ. NeymiĢ 

1. Ġman. 2. salih amel, 3. hakkı tavsiye, 4. sabrı tavsiye. Ama 3 ve 4 
aslında 2. maddenin açılımı gibi okunabilir. Ki oraya geleceğim inĢaAllah. 
Beled suresi ile „asr suresi arasında bir konu bütünlüğü var. Abdullah Bin 
Huseyn‟den nakledilen bir rivayet var onu zikretmezsem girizgâh yarım 
kalacak. 

 
Allah Resulünün ashabı bir araya geldiğinde diyor Abdullah Bin 

Huseyn ayrılmadan önce birbirlerine „asr suresini okurlar öyle ayrılırlardı. 
Rivayet zinciri içerisinde bu rivayet bu Ģekli almıĢ ve bize böyle gelmiĢ. 
Malumunuz hadis rivayetleri lafzen değil manendir yani manası rivayet 
edilir lafzı değil. Onun için iĢi bilenler hadisi naklettikten sonra Ģöyle 
derler; Kâl, ev kema kâl; böyle ya da buna yakın bir Ģekilde dedi. Niye? 
Çünkü hadisler lafzen rivayet edilmezler. Mütevatirler içerisinde dahi bir 
tek lafzi mütevatir gösterilir; men kezebe aleyye muteammiden 
felyetebevve' mak'adehu mine'n-nar hadisi. Kim benim adıma yalan 
uydurursa kasıtlı olarak, o cehennemde ki koltuğuna, cehennemdeki 
oturacağına, oturağına, sedirine hazırlansın.  

 
Bu hadisin bile 6 yı aĢkın versiyonu vardır. Hatta müteammiden 

kelimesini sahabeden bir tanesi duyduğunda onu oraya kim sokuĢturdu 
der. Yani kasıtlı olarak yoktu orada der. Dolayısıyla bize hadislerin 
rivayeti manen gelir lafzen değil. Onun içinde biz aslında bunu nasıl 
anlayacağız. Sahabenin birbiri ile kavuĢup ayrılırken „asr suresini 
okumasını, yani sahabe birbirlerine Vel 'asr, Ġnnel Ġnsâne le fiy husr, 
Ġllelleziyne âmenû ve amilus salihati ve tevâsav Bil Hakkı ve tevâsav 
Bis Sabr(1-2-3) diye mi okumuĢ, öyle mi anlayacağız, yoksa sahabe bir 
araya geldiğinde birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye ederlerdi diye mi 
anlayacağız. Biz sahabenin Kur‟an ı okumasının, Kur‟an ı yaĢaması 
anlamına geldiğini zaten biliyoruz. Onun içindir ki bazen bir sahabe, 
mesela Abdullah Ġbn. Ömer olacak yanlıĢ hatırlamıyorsam, bakara 
suresini 8 yılda okudum der. 

 
Ne demek bu; Bakara suresini 8 yılda okumaya gerek yok ki, 

bizden birçok çocuk yaĢta hafızlar bile bakara suresini otursa 1 saatin 



içinde okur çıkar. Peki ne olmuĢta 8 yılda okumuĢ? 8 yılda anladım, 
yaĢadım, hayatıma geçirdim demektir. Sahabe böyle okurdu Kur‟an ı. 
Sahabe Kur‟an a bir metin gibi bakmazdı, bir hayat olarak bakardı. 
Çünkü Kur‟an metin olarak inmedi hayat olarak, hayatın içine indi. 23 
yılda inmesinin sebebi de budur. O nedenle sahabe birbiri ile 
buluĢtuğunda birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye ederlerdi demektir bu 
hadis baĢka bir Ģey değil. 

 
Ġnsan ziyandadır diyor sure, çok yüksek perdeden konuĢuyor hakkı 

olarak, haklı olarak Allah konuĢuyor. Allah‟ın konuĢtuğu perde en yüksek 
perdedir, o perdeden baĢka kim konuĢabilir ki. Evet, ancak Allah böyle 
bir cümle kurabilir. Ġnsanoğlu tümüyle ziyandadır, söyler misiniz Allah‟tan 
baĢka herhangi bir yazar var mı böyle bir cümle kuracak? Gülünür. Evet, 
Allah böyle konuĢur, çok üstlerden. 

 
Ziyandan kurtulanın özellikleri sıralanıyor, nedir bunlar? 4 husus; 

Ġman, salih amel, hakkı tavsiye, sabrı tavsiye. Yani bu dördünü Ģöyle de 
özetleyebiliriz; Ġnanmak, yaĢamak, paylaĢmak, direnmek. „asr suresinin 
dört unsuru bu; Ġnanmak, yaĢamak, paylaĢmak, direnmek. Bu dördü 
neye tekabül ediyor? Ġnanmak Allah‟ın hakkıdır, yaĢamak hayatın 
hakkıdır, paylaĢmak insanın hakkıdır, direnmek hakikatin hakkıdır. Hakk 
ta direnmek. Aslında bize Hakkı anlatıyor „asr suresi. ġimdi sureyi tefsire 
geçebiliriz. 

 
[Ek bilgi “Asr” kelimesini “sıkma” anlamına gelen asere/ya‟siru 

fiilinin mastarı olarak ele almak da mümkündür. Buna göre Ģöyle bir 
anlam kastedilmiĢ olur: Yüce Allah‟ın, arınıp tertemiz oluncaya kadar 
insanı, bela, cehd ve riyazetle sıkmasına yemin ederim ki, hiç kuĢkusuz, 
kabuğun yanında kalan, beĢeriyet perdesinin gerisinde bekleyen insan, 
hüsrandadır.  

Ġlim ve amelle arınan, kabuğun gitmesinden sonra geride kalan 
saflığın ayrılmaz özelliği olan yakini inançtan ibaret sabit ve değiĢmez 
Hakk‟ı tavsiye eden, sıkılmaya, bela ve riyazetle sıkıĢtırılmaya 
sabretmeyi tavsiye eden kimseler müstesnadır.  

Nitekim, Rasulullah (s.a.v) Ģöyle buyurmuĢtur: “Bela önce Nebilere, 
sonra velilere, sonra onları izleyen kimselere havale edilmiĢtir.” Bir baĢka 
hadiste de Ģöyle buyurmuĢtur: “Bela, Allah‟ın kırbaçlarından biridir ki, 
kullarını onunla kendisine doğru sevk eder.” (Ġbn. Arabi- Tevilât)] 

 
[Ek bilgi: Bir Ģiir; 
 
Hâlık‟ın nâ-mütenâhi adı var, en baĢı “Hakk”, 
Ne büyük Ģey kul için hakkın elinden tutmak. 



 
Hani Ashab-ı Kirâm ayrılalım derlerken, 
Mutlaka “Sure-i ve‟l-Asr”ı okumuĢ, bu neden? 
 
Çünkü meknûn o büyük surede asâr-ı felâh, 
BaĢta iman-ı hakîkî geliyor, sonra salâh. 
 
Sonra Hakk, sonra sebat iĢte kuzum insanlık, 
Dördü birleĢti mi yoktur sana hüsrân artık. (M. Akif Ersoy)] 
 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
Rahman, Rahiym Allah adına. Özünde merhametli, iĢinde 

merhametli Allah adına. Rahman ismi ile tüm bir kâinata tecelli eden ve 
Rahmetine gark eden, Rahiym ismi ile ise varlıklar içerisinde iman eden 
ve sadakatini ispat edenlere özel olarak merhamet eden Allah adına. Her 
bildiri bir otorite adıyla okunur, bu göklerin bildirisi ise Allah adına okunur. 
Ey kul sen de Allah adına oku ve dinle. 

 
 
1-) Vel 'asri; 
 
Yemin ederim O Asra (içinde akıp giden insan ömrüne) ki, 

(A.Hulusi) 
 
1 - Kasem olsun ki Asra. (Elmalı) 
 
 
Vel 'asr „asr a yemin olsun “Vav” vav-ı kasem. 16 sure bu “vav” la 

baĢlar demiĢtim Kur‟an da. 16 sına da baktığımızda aslında bunların 
bizim bildiğimiz manada, uksimu manasında bir yemin olmadığını 
görürüz. Yani bu vav lara tazim iĢlevi yüklerler ulemamız. Fakat aslında 
tazim iĢlevinden daha çok bu “vav” ların, yani bizi tefekküre, tedebbüre, 
tehakkule, tefakkuha ve tezekküre davet ettiğini görürüz. Evet, onun için 
Vel „asr; „asr ı düĢün, „asr ı tefekkür et, „asr üzerinde dur. 

 
Peki nedir „asr; „asr, aslında biraz önce de girizgâhta söyledim, 

usaredir dedim. Kur‟an ın usaresidir. Bakın nasıl da denk geldi kelime. 
Özellikle düĢünerek söylememiĢtim ama dilime geldi. Usare bir Ģeyin özü 
demektir, zübdesi demektir. Mesela yoğurdun özü yağdır, sütün özü 
tereyağıdır bunun gibi. Mesela altın madeninde cevher çıkarmak için 
altını alırsınız, bir tona 6 gr iyidir, verimlidir. 1 ton madenden 6 gram 
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çıkıyorsa ona çok verimli maden derler altıncılar. Dolayısıyla 6 gr. Elde 
etmek için 1 tonu ayrıĢtıracaksınız, 1 tonu iĢleyeceksiniz, ki sadece 6 gr. 
cık bir Ģey elde etmiĢ olmak için. O 6 gr. Usaredir iĢte, „asr dır yani. Onun 
için hasat manasına gelir. çünkü hasat nedir? Sapını danesinden ayırıp 
tüm cürufunu dıĢarıda bırakıp istediğinizi, yani asıl almak istediğinizi 
almaktır. Hububatı ayıklayıp almaktır. Mesela üzümün suyunu sıkıp 
Ģırasını çıkarmaya da bu kelime kullanılır. Onun için meyve suyuna „asiyr 
denilir, bugünkü Arapça‟da da kullanılır „asiyr; meyve suyu. Çünkü 
meyvenin özünü temsil eder. meyvenin özünü, yani posası atılmıĢtır.  

 
Ve ilginçtir ikindiye „asr denmiĢtir. Neden ikindiye „asr denmiĢtir? 

Çünkü günün hasılat vaktidir de onun için, günün hasat zamanıdır, hasat 
ve hasılat zamanıdır. Ġnsan ikindiye kadar çalıĢır, yorulur didinir, hak 
edeceğini ikindileyin hak etmiĢ olur. hasılatını o anda alır, elde eder. 
Neyse o günün karĢılığını ancak ikindileyin alır hak eder. Onun için hasat 
ve hasılat.  

 
Peki yüz yıla da asır derler neden? Üç kuĢağın hasılatı olduğu için. 

Çünkü çocuk, baba ve dedenin yaĢadığı üç kuĢakta ancak insanın 
hasılatı ortaya çıkar. Eğer 3 kuĢağa yayabiliyorsanız hasılatı ortaya 
çıkarmıĢ olursunuz. Onun için yüz yıla asır denir. Zamana da asır denir 
aslında. Neden? Elde ettiğimiz her Ģeyin kabı olduğu için, zaman 
elimizde yoksa elde ettiğimiz bir Ģey de yok demektir. Onun için zaman 
en büyük imkandır. Zaman olmamıĢ olsaydı aslında amel de olmazdı, 
eylem zamanın içindedir. Dolayısıyla zaman bize verilmiĢ en büyük 
nimetlerden biridir. Bu manada zamana da asır denir. Hatta mutlak 
zamana asr, çünkü el asr denilmiĢ. 

 
Yine insanlığın ikindisi manasına gelir. Peki biz vel ‟asr ı nasıl 

okuyacağız? O kadar çok mana hücum ediyor ki zihnime; 
 
1 -  Vel „asr; Ġnsanlığın ikindisi Ģahit olsun. Ġnsanlığın sabahı 

ademle baĢladı, kuĢluğu Nuh ile devam etti, öğlesi Ġbrahim idi, ikindisi 
Muhammed SA. oldu, akĢamına yaklaĢmıĢtır. Bu mana verilebilir vel „asr 
a. Ġnsanlığın ikindisi. Veya günün ikindisi. Neden? Günün ikindisi artık 
akĢamın yakın olduğunu haber verir. Aslında her 24 saat bize ölümü ve 
hayatı anlatan bir ibret neĢ‟eridir. Günün gündüzü hayata, gecesi 
berzaha, sabahı da ba‟sü ba‟del mevt e, yeniden diriliĢe tekabül eder. 
gündüzünüz nasıl geçmiĢse geceniz öyle olur gündüzü berbat geçen bir 
günün gecesinde kabus görülür, sabahı da öyle olur. Onun için akĢamı 
berbat olanın sabahı abad olmaz. Buna da delalet edebilir.  

 



Daha; hasılat zamanına yemin olsun, hasılat zamanı Ģahit olsun 
manasına gelir. Hasat zamanı ve hasılat zamanı. O nedir? Kıyamettir, 
hesap günüdür. Hesap gününe yemin ediliyor olabilir kelimenin kök 
manasından yola çıkılarak. 

 
Daha nedir? Dahası yüz yıla yemin olsun, yüz yıl Ģahit olsun asır 

dendiği için. Ama ben en tercihe Ģayan olanı yani insanoğlunun hasat ve 
hasılat zamanı Ģahit olsun kök manasından, etimolojisinden yola çıkarak 
bunu tercih etmeyi daha uygun buluyorum. Ġnsanoğlunun hasılat ve 
hasat zamanı Ģahit olsun. 

 
[Ek bilgi; Bir Ģiir; 
Bütün ayıplar bizde zamanı suçluyoruz.  
Bizden baĢka nesi var o bizim zamanımız 
Hicvediyoruz zamanı hâlbuki yok günahı 
Bir de o dile gelse dinlerdik binbir ahı  
Dindarlığımız bile bir gösteriĢ, hep riya  
Bize bakanları hep kandırırız bununla 
Bir kurt bile yemezken diğer kurdun leĢini  
Ġnsanımız çiğ çiğ yer diğerinin etini 
Her birimiz kurt bizim koyun postuna bürünmüĢ 
Koyun sanıp gelenin bilmiĢ ol iĢi bitmiĢ  
(Ġmam-ı ġafi -Divanu‟Ģ-ġafi, Beyrut, 1971, 82)] 
 
 
2-) Ġnnel Ġnsâne le fiy husrin; 
 
Muhakkak ki insan, hüsran içindedir! (A.Hulusi) 
 
2 - Ġnsan mutlak bir hüsranda. (Elmalı) 
 
 
Ġnnel Ġnsâne le fiy husr insan hiç Ģüphe yok ki hüsrandadır, 

ziyandadır, zarardadır. Ġnsan ins ten farklı olarak insana farklı mana 
verilmesi lazım. Kur‟an da insun velâ cânn (Rahman/39) evet, ins 
farklıdır ins cin‟in karĢıtıdır, mukabilidir daha doğrusu. Kendi 
kavramlarımızla konuĢalım yoksa anlaĢamıyoruz. Peki insanın karĢıtı 
nedir? Ġnsan aslında sorumlu, medeni, bilinçli varlıktır, ünsiyet kesp etmiĢ 
bir varlığa denir. Onun için insani olana insi denir tersi vahĢidir, vahĢinin 
zıddıdır. Onun için vahĢi olmayan, sorumluluk sahibi, medeni ve bilinçli 
varlıktır. Yaptığını bilinçle yapar. Sorumluluk sahibidir, sorumsuz 
davranmaz ve medenidir, ünsiyet kesp etmiĢtir. Kendisiyle dost olunur, 



baĢkalarıyla dost olur. Dolayısıyla Ġnnel insân; hiç Ģüphe yok ki insân le 
fiy Husr. Burada te‟kit “lâm” ıyla gelmiĢ; hüsrandadır. 

 
Aslında zımnen Ģu manaya gelmesi lazım cehennemle 

sonuçlanmıĢ bir hayatı yaĢamıĢsa insan eğer hüsrandadır yani 
zarardadır. Niye? Çünkü cehennem ne kadar ucuz alınırsa alınsın 
pahalıdır. Yani bir cehennemliğin iyi yahu ucuza kapattık diye sevindiğini 
düĢünebiliyor musunuz. Yani ucuza kapattık, bedavaya kapattık. 
Pahalıdır. Cehenneme hiç ir Ģey ödemeseniz dahi pahalıdır. Cennete ne 
kadar bedel öderseniz ödeyin ucuzdur. Niye? Çünkü ödediğinizden kat 
kat fazlasını yani hiçbir matematiğe sığmayan, rakamlara sığmayan kat 
kat fazlasını alırsınızdır.  

 
Burada le fiy husr; kesinlikle hüsrandadır derken aslında 

cehennemle sonlanmıĢ bir hayat kaybedilmiĢ bir hayattır. Çünkü 
cehennem ne kadar ucuz alınırsa alınsın pahalıdır demektir.  

 
Aslında husr kelimesi Kur‟an da 64 yerde kullanılıyor. Teker teker 

baktım, tespit ettim sadece ve sadece 4 yerde madde için kullanılıyor, 
maddi kayıp için kullanılıyor. 60 yerde ise manevi kayıp için kullanılıyor, 
hep manevi. Dolayısıyla Kur‟an da biz buna eğlebiyyet kuralınca diyoruz.  

 
ġimdi ekseriyet var, eğlebiyyet var, ıttırab var. Ittırab; istisnasız, 

kural istisnasız olursa ıttırabdır. Eğlebiyyet dediğimizde çoğunluğu 
dahilse eğer, azsa o zaman galibiyet kuralı olur. Eğer 1/3 ü gibi istisnası 
varsa 2/3. diğer taraftaysa o zaman da ekseriyet, çoğunluk manasına 
gelir. Onun için nısfıyyet te yarısıdır. Yani burada eğlebiyyet, Tahir 
ekseriyet yani çoğunluğuyla burada manevi olarak kullanılmıĢ Kur‟an da 
husr, kayıp. 

 
Aslında vel „asr ile düĢündüğümüzde, 1. ayetle birlikte; Vel „asr, 

innel insân ele fiy husr; asra yemin olsun, veya asr Ģahit olsun ki insan 
kesinlikle ziyandadır, kayıptadır, hüsrandadır. Hayatın hasılatı hesap 
günüdür.  

 
Cennet zaman varsa kazanılır. Zamana ait olmak değil zamana 

sahip olmaktır esas olan. Ġnsanlar zamana ait olduğu zaman 
kaybederler, zamana sahip oldukları zaman kazanırlar. Zamana sahip 
olmayan nimete nail olamaz. Onun için de vel „asr diye baĢlanmıĢ, innel 
insân ele fiy husr diye devam etmiĢ. Zamana sahip olmayan nimete nail 
olamaz. Zamana sahip olmak içinde zamana ait olmamak lazım. Zamana 
ait olan nesnedir, zaman onun öznesidir. Zamana sahip olansa öznedir 
zaman onun nesnesidir. Zamana ait olanları zaman yoğurur, zaman inĢa 



eder zamana sahip olanlarsa zamanı inĢa ederler. Allah resulü zamana 
ait değildi, zamana sahipti zamanı inĢa etti. Peygamberler zamana ait 
değillerdi, zamana sahip idiler zamanı inĢa ettiler. Zamana ait olan 
aslında Allah‟a ait olmaktan çıkmıĢ demektir. iĢte korkunç olan budur, 
iĢte bu kayıptır, kendini kaybetmiĢtir, kendini zamanın içinde 
kaybetmiĢtir. O artık zamanın kulu denebilir ama Allah‟ın kulu 
olamamıĢtır. Onun için zaman bizim içindir, biz zaman için değiliz, asla. 
Zaman bize hediyedir, zaman bize musahhar kılınmıĢtır biz zamana 
musahhar olamayız. ĠĢte vel „asr diye baĢlamasının sebebi budur. 

 
Kur‟an da zamanın tüm parçaları üzerine zaten yemin edilir. 

Vedduha kuĢluk Ģahit olsun. Vel fecr; fecr Ģahit olsun. Vel leyl; gece Ģahit 
olsun. Ven Nehar; gündüz Ģahit olsun. Yani görüyorsunuz zamanın tüm 
parçalarına yemin ediliyor Kur‟an da. Çünkü zaman Allah‟ın insana açtığı 
büyük bir kredi, çarçur etmemesi lazım. 

 
[Ek bilgi; F. Razi; "Buz satan birisi pazarda Ģöyle bağırıyordu; 

sermayesi eriyen bu Ģahsa merhamet edin!... Onun bu sözünü iĢitince, 
bu söz Asr sûresinin anlamıdır' dedim. Der. 

Ġnsana verilen ömür bir buz gibi hızla erimektedir. Eğer bunu ziyan 
eder veya yanlıĢ yere harcarsa insanın hüsranına neden olur." Onun için 
geçen zamana yemin edilmesinin anlamı, hızla geçen zamanın, söz 
konusu dört özellikten yoksun insanın dünyada ne iĢle meĢgul olursa 
olsun hayatını harcadığına ve hüsranda olduğuna Ģehadet etmesidir. 
Kârlı çıkanlar ancak bu dört özelliği taĢıyanlar ve bu dünyada hayatlarını 
ona göre düzenleyenler olacaktır.(Besâiru-l Kur‟an- Ali küçük)] 

 
 
3-) Ġllelleziyne âmenû ve amilus salihati ve tevâsav Bil Hakkı ve 

tevâsav Bis Sabr; 
 
Ancak (hakikatlerine) iman edip imanın gereğini uygulayanlar, 

birbirlerine Hak olarak tavsiye edenler ve birbirlerine Sabrı tavsiye 
edenler hariç! (A.Hulusi) 

 
3 - Ancak o kimseler baĢka ki iman edip salih ameller iĢlediler ve 

hep hakka vasiyetleĢtiler ve sabra vasiyetleĢtiler. (Elmalı) 
 
 
Ellelleziyne âmenû ve amilus salihat ancak Ģunlar müstesna; 

elleziyne âmenû; iman eden kimseler. elleziyne âmenû ile mü‟miniyn 
veya mü‟minûn arasında fark var. Ġlleziyne âmenû geldiğinde, Taberi‟nin 
de yerini tam hatırlamıyorum ama kesinlikte Taberi de gördüğümü 



hatırlıyorum. Harika bir tespit bu. Mü‟minûn ile elleziyne âmenû arasında 
fark olduğunu söyler Taberi ve der ki; Elleziyne âmenû zımnen tabii ben 
yaklaĢık olarak ifade ediyorum; Elleziyne âmenû lar sizin kendi iddianız, 
söylediğiniz. Mü‟minûn ise Allah‟ın iddianızı kabul etmesi, yani Allah‟ın 
sizin için söylediği. Kur‟an da mü‟minûn diye geçenlerin imanını Allah 
tarif etmiĢtir, Elleziyne âmenû denilenler ise iman iddiasında 
bulunmuĢlardır fakat bunu ispat edip etmedikleri meçhul. Onun için zaten 
Ya eyyühelleziyne âmenû gelir. Siz ey iman edenler.  

 
Nedir burada zımnen? Eğer imanınızda, iddianızda sadıksanız, 

iman bir iddiadır, iman etme iddiası büyük bir iddiadır. Ġddianızda 
sadıksanız Ģunu yapın, Allah‟ın bu emrini yapın zımni anlamını içerir. 
Onun için illelleziyne âmenû. Zaten burada iman iddiasında bulunanlar 
öncelikle. Yani ben mü‟minim diyecek, ben Allah‟a güveniyorum diyecek. 
Ġmanın ahlaki karĢılığı güven, akidevi karĢılığı inanmak. Ben Allah‟a 
inandım ve güvendim diyecek.  

 
Ama burada durmayacak, bu yetmez diyor. Bu iddia yetseydi 

arksını getirmezdi zaten. O zaman Ġllelleziyne âmenû der ve bitirirdi. Yani 
insanlık hüsrandadır iman edenler müstesna derdi. Ama dememiĢ, 
burada bitmemiĢ. Çünkü iman tek baĢına bir iddiadır, iddialar ispat ister. 
Ġman ağacının meyveleri yoksa eğer bu ağaç kurumuĢ odun olmuĢ 
demektir. Ġman ya sahibinin yüreğinde bir mahkum, ya sahibinin 
yüreğinde bir hakimdir. Eğer yüreğinde mahkum ise yürek ona zindan 
olmuĢtur. Eğer hakim ise yürek ona saray olmuĢtur, iĢte ona iman derler, 
ona imanın iktidarı derler. Ġman eğer bir bedende, bir yürekte iktidar ise o 
göze fer, yüreğe ferman, dize dermen olarak yansır. O zaman iman ile 
tutar, iman ile görür, iman ile konuĢur, iman ile yürür, iman ile bakar. Yok 
iktidarda değil eğer yürek ona zindan olmuĢsa o zaman iman mahkum 
olmuĢtur. Mahkum iman iktidarsız imandır, iktidarsız imanın kime ne 
faydası olur, sahibine olmamıĢtır. ĠĢte burada imanın iktidarı için ne 
lazım, veya imanın iktidarda olduğu nasıl anlaĢılır onu söylüyor 2. 
maddede.  

 
Ġllelleziyne âmenûve amilus salihat ve salih amel iĢleyenler 

müstesna. Amel iĢtir, eylemdir aslında. Fiildir ortaya konan herhangi bir 
eylem. Allah insanların eylemlerine bakıyor onun için Kur‟an da ki ahlakı 
bir isimle adlandırmak mümkinse eylem ahlakı demek lazım. Kur‟an ın 
inĢa ettiği ahlak sistemine eylem ahlakı diyebiliriz. Yani davranıĢlarınızda 
gözükmüyorsa eğer sizin iddianız çok fazla bir iĢe yaramıyor. Yani 
zihninizin içinde iyilikler duruyorsa bu çok fazla iĢe yaramıyor. O iyilikler 
davranıĢlarınıza yansıyacak. Onun için Ġslam ahlakı eylem ahlakıdır. 

 



Gelelim salihata es salihat; Kur‟an da gerçekten de hayli ayette 
geçen vurgulu ve temel bir kavram, Kur‟an ın eksen kavramlarından biri 
ve maalesef pek anlaĢılamamıĢ, bazen de yanlıĢ anlaĢılmıĢ bir kavram. 
Salihat, sulh, salâh, ıslah kökünden gelir. Salâha; iyi oldu, güzel oldu, 
hoĢ oldu manasına gelir. Salih; iyi, bizim yalınkat iyi olarak bildiğimiz 
Ģeydir. Ġyi olan ne varsa. Bu iyiliğin içine maddi iyilik, manevi iyilik, zihni 
iyilik, kalbi iyilik, fikri iyilik ve tabii ki mutlak iyilik girer, Allah‟ın iyi dediği 
Ģey bu manada. 

 
Es salihat; salih, el amelüs salihat, salih ameller. Yani ve amilüs 

salühat Ģeklinde gelmiĢ burada salih amel iĢleyenler. El amelüs salih; 
Burada sıfat terkibi olarak tahlil ettiğimizde salih amel, salih olma vasfını 
kazanmıĢ, iyi olma vasfını kazanmıĢ amel. Burada ve amilüs salihat; yine 
bir önceki terkip gibi; Ellezine amenu, ve amilu, velleziyne amilu demektir 
orada. Yani salih ameli ahlak haline getirenler, ısrar edenler, üzerinde 
duranlar. Mazi olarak gelmiĢ çoğul mazi, cem‟i. 

 
Salihatla hasenat farklıdır, çoğu zaman hasenat zannedilir ve 

birbirine karıĢtırılır. Islah edici amele salihat denilir, yani düzeltici bir 
eylem olmalıdır. Bir Ģeyi düzeltmelidir. Bu ya kendisi ya baĢkaları yani 
mutlaka bozulmuĢ bir Ģeyi düzelten, kırılmıĢ bir Ģeyi yapan, onaran, 
yıkılmıĢ bir Ģeyi diken, harap olmuĢ bir Ģeyi bina eden, mahvolmuĢ bir 
Ģeyi inĢa eden, ayrılmıĢ iki parçayı birbirine kavuĢturan. Yani siz 
çoğaltabilirsiniz, mutlaka bozulmuĢ bir Ģeyi düzeltme olmalıdır bir amelin 
salih olması için. Çünkü ıslah olmalıdır, ıslah edici amel olmalıdır. 

 
Burada ıslah edici amelle yani salihat ile hasenat arasındaki farka 

değinmiĢtim. Nedir bu fark? Bu fark Kur‟an tarafından bize veriliyor. 
Mesela oruç, zekat, hac, namaz gibi ibadetler eğer sonuçları itibarıyla 
topluma toplumsal olana yansımıyorsa salihat değil hasenattır. Biz 
Bakara/277. ayetinde bunu görüyoruz. Yine Hud/23. ayetinden bunu 
çıkarıyoruz, anlıyoruz. Salihatla hasenatı rabbimiz ayırıyor, salihatın 
karĢılığı direkt cennettir. Çünkü doğrudan varlıkların, canlıların en iyisi 
olarak nitelendiriliyor. Ġnnelleziyne amenû ve 'amilussalihati ülâike 
hüm hayrülberiyyeh(Beyyine/7) canlıların en hayırlısı deniliyor. 

 
Ama hasenata gelince hasenatın karĢılığı 1/10 Kur‟an da. Yine 

hasenat innel hasenati yüzhibnes seyyiat. (Hud/114) iyilikler 
kötülükleri götürür. Fakat salihata gelince salihat doğrudan cennetle 
karĢılık buluyor farklılığı bu. Onun için kiĢinin yararı kendisine dönük olan 
ibadetler iĢlemesi hasenattır. KiĢinin 3. Ģahısları veya bozuk bir Ģeyi 
düzeltmek için gayreti salihattır, salih amel budur. Onun için Kur‟an dan 
istikrai bir okuma sonucunda biz bunları görüyoruz zaten. 



 
Hatta efendimiz öyle buyurur. 1 saatlik adil yönetim 60 yıllık nafile 

ibadete bedeldir. Bu hadisi bendeniz nasıl anlarım biliyor musunuz, yani 
salihat hasenattan daima öncedir. Nafile ibadet hasenattır, fakat adil 
yönetim salihattır. 1 saatlik salihat 60 yıllık hasenata bedeldir manasına 
gelir bu hadis, böyle anlamak doğru anlamaktır. ġimdi sanırım anlaĢıldı. 
Ġllelleziyne âmenû ve amilus salihat Ġman edenler ve salih amel, 
düzeltici amel iĢleyenler, iyilik iĢleyenler, iyileĢtirici amel iĢleyenler. Bir 
amelin salih olması için onu arkasında iman olması lazım bu böyle.  

 
Görüldüğü gibi salih amel imana yaslanıyor yani sırtını imana 

dayaması lazım iman olmadığında amel salih olma vasfını kazanmıyor. 
Hayır olabilir, iyi olabilir ama salih olma vasfını kazanmıyor, çünkü bir 
eyleme salih olma vasfını Allah ile bağlantısından dolayı Allah veriyor.  

 
Neden olmuyor? ġunu söyleyebiliriz, yahu bir insanın iyi olması için 

Müslüman olması Ģart değil bak Müslüman olmayanlardan da iyilik sadır 
oluyor. Doğrudur ama o iyilik onun, Allah‟ın özüne yerleĢtirdiği doğal 
Müslümanlıktan sadır oluyor fıtrattan, yine onun Müslümanlığının iyiliğini 
görüyoruz. Çünkü biz Müslümanlığı sadece üst yapı olarak görmüyoruz 
ki Kur‟an bize öyle öğretmiyor ki, fıtratı da Müslüman olarak öğretiyor. 
Küllü mevlûdin Yu‟ledu ala fıtratil Ġslam (Hadis) her doğan Ġslam fıtratı 
üzerine doğar. Onun için biz onsan gördüğümüz iyiliği kendinden mi 
zannediyoruz, Allah‟tan baĢka yaratan biri mi var ki onu o verdi diyelim. 
Vahyi indiren onu yaratandır, içine fıtratı koyandır. Dolayısıyla birinde 
gördüğümüz iyilik onun özünde ki Ġslâm‟dan kaynaklanıyor bu bir. 

 
[Ek bilgi; Salih amel; Aklı selimin, insan fıtratı ve tabiatının 

reddetmediği bir takım hayırlı amellerdir ki, insanın kendi nefsine, 
ailesine, milletine ve bütün insanlara, hülasa hangi sınıftan olursa olsun 
her insanın menfaatine olan Ģeylerle bağlaĢan iyi ve güzel iĢlerle 
davranıĢlardır. (A. Hamdi Akseki)] 

 
Onun dıĢında bir Müslüman da da biz gâvurluk görmüyor muyuz, 

Müslüman ama elinden günah sadır oluyor. Müslüman‟a arız olmuĢ bir 
kirdir, gâvurluktur. Ama sahibini gâvur yapmaz, sahibini kâfir yapmaz. 
Evet, hırsızlık elin küfrüdür. O azalarının da Müslüman olmasından söz 
edebiliriz. Organların Müslümanlığı. Evet, harama bakmak gözün 
küfrüdür, fakat gözün sahibi kâfirdir demeyiz, diyemeyiz asla bu doğru 
değil. Fakat hani Müslüman‟a kötülük arız olduğu gibi, Müslüman 
olmayandan da iyilik sadır olabilir. Ondan sadır olan iyilik aslında onun 
özünde ki Müslümanlıktan sadır olmuĢtur. Zaten onu davet ederken biz 
herhangi bir yere davet etmeyiz, kendine davet ederiz.  



 
Müslüman olmak kendine gelmektir hiçbir yere gitmek değildir. 

Onun için Ġslam‟a davet ettiklerimizi kendine davet edelim, hatta Ġslam‟la 
müĢerref olmuĢ olanları da tebrik ederken kendine hoĢ geldin diyelim. 

 
Evet burada 2 madde saydı ve arkasından 3. maddeyi de saydı; ve 

tevâsav Bil Hakk ve hakkı tavsiye edenler. Burada ki “vav” gerçekten 
sadece atıf “vav” ı olarak bağlaç olarak mı alalım, yani mutlak cem için 
olan 2 Ģeyi yan yana getiren “vav” olarak mı, yoksa tefsiriye olarak 
alabilir miyiz. Fakirin tercihi tefsiriye “vav” ı, vurgusu taĢımalıdır ki neden 
bu tercihi yapıyorum? Sebebi Ģu; son iki madde bir önceki maddenin 
ayrıntılandırılması asında.  

 
Ameli salih hepsini kapsar. Hakkı tavsiyeyi, sabrı tavsiyeyi de 

kapsar. Bunlar ameli salihtendir aslında. Onun için yani manası 
verebiliriz buradakine. Ne gibi derseniz eğer, çünkü Kur‟an da buradan 
sonrasının kesildiğini de görüyoruz ve sadece ve sadece baĢıyla 
verildiğini de görüyoruz. ve tevâsav Bil sabrı (Hakkıdeğil)) ve tevâsav 
Bilmerhameh (Beled/17) diye de geliyor mesela. Ve tevâ sav Bis Sabr 
Gelmiyor. (Hayır ve tevâ sav Bil Hakk) gelmiyor. Yani orada burada 
sadece 2 örnek göstermiĢ, orada örneğin birini değiĢtirmiĢ. Yani 
Ġllelleziyne âmenû ve amilus salihati ve tevâsav Bil Hakkı ve tevâsav 
Bil merhameh.??? (Böyle bir ayet bulamadım,bulduğum; elleziyne 
amenû ve tevâsav Bissabri ve tevâsav Bilmerhameh. (Beled/17) 
olması lazım.) örneğin birini değiĢtirmiĢ, yaninin birini değiĢtirmiĢ orada 
Hakkı?? tavsiye etmek, (Hayır sabrı tavsiye etmek), merhameti tavsiye 
etmek Burada hakkı tavsiye etmek ve sabrı tavsiye etmek Ģeklinde 
gelmiĢ. 

 
Bunu uzatın 3 nokta yan yana demektir aslında onun için “vav” ı 

yani Ģeklinde kullanabiliriz. Yani Ġllelleziyne âmenû ve amilus salihat 
olarak geldiği yerler var. sırf burada kesmiĢ mesela. Ama imanla salih 
amel koparılamaz. Onun için son iki örnektir diye anlayabiliriz. Ne gibi 
salih amel iĢleyelim diye soracak olursak hakkı tavsiye edenler, sabrı 
tavsiye edenler.  

 
Hakkı tavsiye etmek nedir? Hakkın yolunu tutmaktır, hakkın 

yolundan gitmektir hakkın hakkını vermektir, Allah‟ın hakkını teslim 
etmektir. Ġslam nedir? Allah‟ın hakkını teslim etmektir. Müslüman olmak 
nedir? Allah‟a hakkını teslim eden adama Müslüman derler. Peki neden 
Müslüman olmuĢtur? Allah‟a hakkını teslim etmenin yolu sadece Allah‟a 
teslim olmaktan geçer de onun için. Yoksa baĢka türlü Allah‟ın hakkını 
helal ettiremeyiz.  



 
Nasıl ödeyeceğiz rabbimizin hakkını? Ne anamızın hakkına, ne 

babamızın hakkına, ne dostumuzun hakkına, ne eĢimizin hakkına 
benzer. Allah‟ın üzerimizdeki hakkını nasıl sayacağız, saymakla baĢ 
edemeyiz ki ödeyelim. Böyle bin ömür olsa saymakla baĢ edemeyiz.  

 
O zaman Allah‟a hakkını teslim etmenin tek yolu var Allah‟a 

kayıtsız Ģartsız teslim olmak. ĠĢte ve tevâsav Bil Hakk bu, Allah‟ın 
hakkını en üste koy ey kul. Allah‟ın hakkının üstünde hak görme ey kul, 
Allah‟a hakkını helal ettirmeye çalıĢ ey kul, Allah‟ın hakkını Hakk etmeye 
çalıĢ ey kul. Allah‟tan kopma ey kul. Ondan sonra sırasıyla sende hakkı 
olanların eĢyanın hakkı, ananın hakkı, babanın hakkı, komĢunun hakkı, 
servetin hakkı, ilmin hakkı, sağlığın hakkı, sıhhatin hakkı senin hakkın, 
eĢinin hakkı, evladının hakkı, toprağın hakkı, yerin hakkı göğün hakkı, 
suyun hakkı, ekmeğin hakkı… ondan sonra diz. Ama en üste Allah‟ın 
hakkını diz. Evet  budur dostlar. 

 
ve tevâsav Bis Sabr ve sabrı tavsiye edenler. Evet yani, yanisi bu, 

iki tane açıklama, iki tane örnek diye anlayabiliriz. Sabrı tavsiye etmek, 
sabır nedir? Sabır Kur‟an da 4 harfi cerle kullanılır, ama aslında Arap 
dilinde 3 harfi cerle kullanılır, 3 ayrı manada kullanılır. Sabara anh, 
sabara „alâ, saba liy. Burada B ile gelmiĢ, aslında üçünü birden kapsar 
bu B ile gelmesi. Ġlsak manasına alabiliriz bunu.  

 
Sabara anh. Nedir bu? insanın kendisini Hakk üzerinde sabit 

kadem kılmasıdır. Ġnsanın iç güdülerine karĢı, insanın nefsine karĢı 
direniĢidir.  

 
Sabara „alâ nedir? Ġnsana yönelik zulme, iĢkenceye, ıstıraba, acıya 

sıkıntıya karĢı sabretmesi, bizde bilinen bu, sadece bu kullanılıyor sabır 
deyince sabara „alâ kullanılıyor. Sabara anh pek bilinmiyor, hele sabara 
liy hiç bilinmiyor. Bu da nedir? Bu da Allah‟ın sana olan emirlerine sabr 
etmek, yani sonunda cenneti getirecek Ģeylere sabretmek. Mükellefiyete 
sabretmek. Teklif demiĢler onun için Ġslami yükümlülüklere. Nedir bu; 
sonunda cennet gelecekse namaza sabretmek, rızai bari gelecekse iyi 
olmaya sabretmek, yani hakikat üzerinde direnmek ve bir adım geri 
atmamaktır. Onun için bunların hepsini birden kapsar. 

 
ve tevâsav Bis Sabr Sabrı tavsiye edenler iĢte sabır aslında bizim 

hem zorluklara göğüs germemiz, hem nefsimize iç güdümüze ve ayartıcı 
benliğimize karĢı, onun saptırmalarına karĢı direnmemiz, hem de bize 
Allah‟ın emirleri üzerinde sabit kadem olmamız demektir. 

 



[Ek bilgi; Sabır baĢlıca 2 çeĢittir; 
1 – Acı ve zorluğa sabırdır ki bununla ibadet ve mücahedenin ve 

güzel amellerin zorluklarına dayanılarak yüce himmet sahiplerinin 
eriĢtikleri baĢarılara eriĢilir. 

2 – Lezzet ve arzulara karĢı sabırdır ki bununla haramlardan, 
yasaklardan ve hoĢ görünüp desonu kötü olan aldatıcı, tehlikeli, 
maddeten veya manen zararlı Ģeylerin zararlarından sakınılır ve 
korunulur.(Elmalı-Tefsir.)] 

 
Rabbim iman eden, salih amelle bu imanı ispat eden, bu ispatın 

içinde 1 ve 2. numarayı da hakkı ve sabrı tavsiyenin yer aldığı 
kullarından kılsın bizi. Rabbim hüsranda olanlardan değil, ziyanda 
olanlardan değil, hayatını bozuk para gibi harcayanlardan değil, Allah‟ın 
huzuruna kara yüzle varanlardan değil, hayatını eline bir cennet Ģahidi 
gibi alıp ya rabbi ömrüm Ģahidimdir, ben Ģahidim diye varanlardan kılsın. 
Amin. 

 
“Ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. HÜMEZE SURESĠ (001-009) (197-1) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Elhamdülillâhi Rabbil Âlemîn, Vessalâtü vesselâmü „alâ 

Resulina Muhammedin ve „ala „alihi, ve eshabihi ve etba‟ıhi 
ecmaiyn. 

 
RabbiĢrah liy sadriy;  
 
Ve yessirliy emriy;  
 
Vahlül ukdeten min lisaniy; 
 
Yefkahu kavliy; (Tâhâ 25-26-27-28) 
 
 
Rabbim göğsüme geniĢlik ver kolaylaĢtır iĢimi, düğümü çöz 

dilimden ki anlasınlar beni. Rabbeneftah bil hayr, vahtim bil hayr, 
Rabbi yessir ve lâ tüassir, Rabbi temmim bil hayr. Rabbim hayırla 
baĢlat hayırla tamamlat, rabbim kolay kıl güç kılma amin, amin, amin. 

 
Değerli Kur‟an dostları bugün inĢaAllah dersimize Hümeze suresi 

ile baĢlayacağız. Hümeze suresi elimizde ki mushafta 104. sırada yer 
alan bir sure. Adını ilk ayetinden alıyor.  Hümeze ve lümeze aslında 
birbirinin zıddı, birbirinin karĢıt kutbunda olan iki kelime. Kur‟an ın 
özelliklerinden biridir meseniy; çift kutuplu olmak. Onun için Kur‟an bize 
hep iki kutup arasında götürür ve getirir, tabir caizse ruhumuzu iki kutba 
gerer ve o gerilimden bize bir hassasiyet üretir. Gerilmeyen tel güzel tını 
vermez, gerilmeyen deriden güzel ritim çıkmaz ya onun gibi sayın. Birini 
ahirete diğerini dünyaya bağlar. Birini akla diğerini ruha bağlar. Birini 
maddi varlığa diğerini metafiziğe bağlar. Birini duyguya diğerini 
düĢünceye bağlar. Birini cesede diğerini ruha bağlar ve yaklaĢan 
tehlikeyi böylece haber alırız. ġeytanın ayak seslerini iĢte bu gerilim 
sayesinde duyarız, tabii ki meleklerin kokusunu da böyle alırız. 

 
Kur‟an ın meseniy özelliği ki Kur‟an bu özelliğine bizzat kendisi 

vurgu yapar ve bu ismi bizzat kendisi verir. ĠĢte bu özellik gereği Kur‟an 
da çifte kavramlar vardır, bunlardan bir tanesi de hümeze – lümeze dir. 
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Bu sure Mekki bir sure, Mekke de nazil olmuĢ. Kıyamet suresi ile 

Mürselât suresi arasına yerleĢtirmiĢ ilk tertip sahipleri, ki yaklaĢık ilk 
yıllara, belki ilk veya 2. yıla yerleĢtirebiliriz bu surenin iniĢ zamanını. 

 
Surenin konusu baĢtan ayağa kibirli, müstekbir bir tipin psikanalizini 

yapıyor. Psiko analizi. Ġlginçtir belki bu sureye psikanaliz suresi bile 
demek mümkin. Tabii Allah‟ın gör dediği yerden bakınca tiplerin 
psikanalizi nasıl yapılır sualinin de cevabını buluyoruz. Dolayısıyla 
psikanalizin kendisine nispet ettiği Froyd un; insan psikoloisinin temeline 
libidoyu, Ģehvet duygusunu yerleĢtirdiğini biliyoruz.  

 
Rabbimizin yaptığı psikanalizde aslında insanın özü itibarıyla temiz 

olduğu halde, insan içinde ki negatif tarafı sulayınca, insan 
dünyevileĢince yani insan temiz tarafını örtünce, fıtratının üstünü kalın bir 
küfür perdesiyle örtünce neye döner, baĢına ne gelir, nasıl kendisine 
yabancılaĢır, nasıl kendisi ile mesafesi açılır, nasıl kendi kendisinden 
kaçar ve tanınmaz olur iĢte bu surede biz onu görüyoruz. 

 
Ġftira, tahkir, küçümseme, alay, gıybet hatta, ayıp arama, kusur 

arama, kusur bulma. Bütün bu hastalıklı tavırların arka planını bu surede 
görüyoruz. Bunların temelinde yatan Ģey dünyevileĢme. Surenin 3 ve 4. 
ayetleri bize bunu zaten veriyor. Elleziy cemea mâlen ve addedeh, 
Yahsebü enne malehû ahledeh bu ayetler bütün bu hastalıklı tavırların 
temelinde dünyevileĢmenin yattığını gösteriyor. 

 
DünyevileĢme öyle korkunç bir sapma ki bu sapma Allah resulünün 

ağzından hubbud dünya ra‟sı külli hatıyyeh dünya sevgisi aklınıza gelen 
tüm hataların, tüm günahların, tüm sapmaların, tüm yabancılaĢmaların 
baĢıdır buyurur. Aslında efendimizin bu muhteĢem tespitlerinin arka 
planında Kur‟an yatar. Mesela Hümeze suresini bir cümlede özetle 
deseydiniz Allah resulüne Allah‟u alem böyle özetlerdi. Onun için bize 
nakledilen her sahih hadisin Kur‟an dan bir aslı vardır aslında, 
efendimizin bir tefsiridir bu hadisler. Ya hayatı ya insanı ya Kur‟an ı, ama 
neyi tefsir ediyor olursa olsun mutlaka vahyin verdiği bakıĢ açısıyla, 
vahyin inĢa ettiği zihinle, vahyin inĢa ettiği tasavvur ve akılla tefsir 
ediyordur. 

 
Mal; surede takva dıĢında ki her Ģeyi temsil ediyor. Adeta takva 

karĢısında mal sevgisi, tabii ki dünya malının kendisi değil, mal Allah‟ın 
nimeti, mal Allah‟ın ihsanı. Kur‟an ın hiçbir tarafında servet mücerret 
olarak yerilmemiĢtir, kınanmamıĢtır, mal sahibi olmak kınanmamıĢtır. 
Tıpkı Tekasür suresinde olduğu gibi tutku kınanmıĢtır, mal biriktirme 



tutkusu. Bu tutkunun insanı nerelere götürdüğü belli onun için tutku ile 
sarılmak. Tutku tutuklar onun için insanın tutuklanmasını istemiyor 
rabbimiz,  

 
Ġnsanın mal tarafından tutuklanması ne demek? ġerefli bir varlık 

olan insanın kendisinden daha aĢağı değerde ki varlıklara köle olması 
demek. Yani süvarinin ata değil, atın süvariye binmesi demek. Mal çok iyi 
bir köledir fakat çok berbat bir efendidir, onun için rabbimiz malla insan 
arasında ki iliĢkiyi seliym bir yere oturtur, oturtmamızı ister. Malın 
efendimiz değil, malın kölemiz olmasını ister. Bütün Kur‟an da insan ve 
servet iliĢkisinin özeti budur. Mal insanın efendisi olursa insan malın 
kölesi ve kulu olursa insan vahĢileĢir, insan nesneleĢir, insan Ģerefinden 
olur. Eğer mal insanın kölesi olur insan malın efendisi olursa mal 
yaratıldığı yerde tutulmuĢ olur. sırtına binilir, bir Burak gibi insanı götürür, 
yükseltir. Onun için her Ģey Allah‟ın koyduğu yerde durmalı, Allah‟ın 
yarattığı bir yer var ve her Ģey yerinde olmalı surenin mesajı bu. ġimdi 
suremizi tefsire geçebiliriz.  

 
Aslında sözün özü Ģu; baĢkalarının hatasını aramak, baĢkalarını 

karalamak, çekiĢtirmek, arkasından olsun önünden olsun. Gıyapta olsun 
vicahta olsun baĢkalarının hatasını aramak ve bunun listesini yapmak 
Allah‟tan rol çalmaktır. Evet, Allah‟tan rol çalmaktır. 

 
Neden öyle? Çünkü insanın hesabını Allah tutar, insanın hesabını 

Allah görür, hesap gününün hakimi Allah‟tır. Rabbimizi; baĢkalarının 
hatasını arayan, kaĢ göz eden, onları tahkir eden, onların kusurlarını 
yüzüne vuran veya arkasından söyleyen bu müstikbir tipi ele alırken bize 
Ģunu veriyor. Hepinizin hesabını görecek olan Allah‟tır, Allah‟tan rol 
çalmaya kalkmayın. Hesap gününün hakimi olan rabbinize iman etmek 
yerine, onun bir gün hesap soracağına iman etmek yerine, hesap 
gününü inkar edip, gelip siz dünyada birilerini hesaba çekeceksiniz öyle 
mi? Aslında zımnen böyle bir layd motif var gibidir tüm ayetlerin 
arkasından dipten akan bir ıramak bir akıntı gibi akar bu. 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
1-) Veylün li külli hümezetin lümezeh; 
 
Vay hâline tüm hümeze (arkadan dedikodu yapıp çekiĢtiren) ve 

lümeze (kınayıp tahkir eden) güruha! (A.Hulusi) 
 
1 - Veyl bütün «hümeze lümeze» güruhuna. (Elmalı) 
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Veylün li külli hümezetin lümezeh yazıklar olsun, vay gele Ģu 

hümeze lümeze takımına. Hümeze ve lümeze kavram çifti demiĢtim, iki 
kutupluluğunu ifade eder Kur‟an ın meseni özelliği gereği. Biri gizli biri 
açık, biri arkadan biri önden çekiĢtirmeyi ifade eder. lügatlarda ki tüm 
karĢılıklarına baktığımızda vardığımız sonuç bu. Hümeze genellikle bir 
kiĢiyi o yokken çekiĢtirmek, karalamak, ayıplamak, tahkir etmek. Lümeze 
diye de bir kiĢiyi yüzüne karĢı hatalarını vurmak, ayıplarını vurmak, 
ayıplarını yüzüne vurmak manasına geldiğini görüyoruz. 

 
Özünde bizim dilimizde ayıplama, karalama, çekiĢtirme gıyapta 

yapılana da gıybet denilir. Aslında etin hükmünü soranlar gıybet 
ediyorlarsa eğer, insan eti yemenin hükmünü sormalıdırlar. Doğu 
toplumlarının temel bir hastalığı belki ondan Kur‟an bu hastalık üzerinde 
ciddi biçimde duruyor. Kur‟an insanı bedevilikten medeniliğe çağırıyor. 
Bu anlamda bu kavram çifti bize ahlaki bir zemin oluĢturuyor. Birbirinizi 
ne yüzünüze ne arkanıza çekiĢtirmeyin, dedikodu yapmayın. Muhasip 
değilsiniz Allah sizi hesaba çekecek. Siz Allah‟tan rol çalmaya kalkmayın.  

 
Ġnsan eti yemek, hani Kur‟an; …fekerihtümuh. (Hucurat/12) 

diyordu ya. KardeĢ eti yemekten bahsediyor ve arkasından da tiksindiniz 
değil mi diyordu. Evet, tiksindirici bir Ģey. Bakıyorum bazen mü‟minler 
iĢte tavuk Ģöyle kesilirse hükmü ne olur, kasap eti Ģöyle keserse hükmü 
ne olur, içinde emülgatör 428 varsa hükmü ne olur, lesitin Ģu varsa 
hükmü ne olur, jelatin varsa hükmü ne olur diye güzel bir hassasiyet 
sergiliyorlar. Fakat bu hassasiyeti sergileyenlerin çoğuna bakıyorum 
insan eti yersek ne olur diye hiç sormuyor, düĢünmüyor bile.  

 
Kur‟an insan eti yemek diyor gıybete, arkadan çekiĢtirmeye. Bunu 

söyleyince hemen itiraz Ģöyle yapılıyor; Ama biz olmayanı söylemedik ki 
olmuĢ olanı söyledik. Evet efendim olmuĢ olan gıybettir. OlmamıĢ olanı 
söyleyince iftira oluyor, o ayrı bir Ģey onun hükmü de ayrı, cezası da ayrı. 
OlmuĢ olan, var olan ama duyunca hoĢuna gitmeyecek olan 
konuĢtuğunuz kimsenin duyunca hoĢuna gitmeyeceği Ģeyleri arkasından 
söylemek gıybet oluyor.  

 
ĠĢte bu manada eğer toplum ondan zarar görecek ise bu zararı 

telafi etmek için söylenen Ģey gıybet değildir. Kamuya mal olmuĢ 
insanların kamu önünde yaptıkları hataları dile getirmek gıybet değildir. 
Yine kamuya mal olmuĢ, topluma mal olmuĢ insanların gerçekte hakikate 
uygun olmayan ve baĢkalarının onu iyi zannetmesi halinde kötülüğü 
üretmeleri söz konusu olan hususları dile getirmek gıybet değildir.  



 
EleĢtiri ile, çirkinliği tarif ile günahı dile getirmekle kötü Ģeyden 

sakındırmak için emri bil ma‟ruf, nehy-i anil münker yapmak için, iyiliği 
önerip kötülükten sakındırmak için kötü olanı dile getirmek gıybet 
cümlesinden değildir elbette. Kötülük zaten kötüdür, kötünün gıybeti 
değil, kötülüğü sakındırmak maksadı ile, mev‟ize maksadıyla, öğüt 
maksadıyla tarifi ve tasnifi yapılır.  

 
Bunun dıĢında kalan kiĢisel, bireysel, insanın onuruna yönelik her 

türlü gıyapta taarruz gıybettir ve gıybet mü‟minin ismetine, insanın 
ismetine hakarettir. Onun için burada onun da daha ötesinde müĢrik 
muhataplar üzerinden bir ders verildiğine göre gıybet dostların, veya aynı 
inanca mensup insanların kendi ismetlerine dönük bir ihlal, bir hata. Ama 
burada asıl insanın insanlığına dönük bir temel problem dile getiriliyor 
hümeze, lümeze ile.  

 
Bu temel problemin arka planında yatan Ģey çok daha derin. 

Burada ilk muhatap olan müĢriklerin mü‟minlere, mü‟minlerin yüzüne 
veya arkasından yaptıkları alay, küçümseme ve tahkir dile getiriliyor.  

 
Malumunuz Mekke de mü‟minlere yönelik saldırı 4 aĢamalı olarak 

gerçekleĢmiĢti. Yani Mekke müĢrik ortamının imanın erlerine karĢı 4 
aĢamalı bir planı vardı ve bunu yürüttüler. 

 
1 – Gelen vahyi, hakikati suskunlukla karĢılamak, olmamıĢ gibi 

görmek, görmezden gelmek, unutuluĢa mahkum etmek. 
 
2 – Alay, hakaret, tahkir. ĠĢte burada ikinci aĢamayı gösteriyor. Bu 

sure 2. aĢamanın yürürlüğe girdiği, müĢriklerin imana karĢı 
mücadelesinde 2. aĢamayı yürürlüğe koydukları bir zaman diliminde 
inmiĢ bir sure. Tahkir, alay, hakaret, küçümseme iĢte bu. 

 
3 – Ġftira. 
 
4 – Fiili eziyet, eza, cefa ve hatta öldürme idi. ĠĢte bu 2. aĢamayı 

gösteren bir sure.  
 
Veylün li külli hümezetin lümezeh önden ya da arkadan, açıktan 

ya da gizli olarak çekiĢtiren, tahkir eden alay edenlerin topuna birden 
veyl olsun, yazıklar olsun. 

 
[Ek bilgi; GIYBET TÜRLERĠ 



1 - Alenî sade gıybet: Sevgili Peygamber (a.s.m.) gıybeti “Birinizin, 
kardeĢini hoĢlanmayacağı Ģeyle anmasıdır!” Ģeklinde tanımlamıĢ; (1) 
“Din kardeĢinin yüzüne karĢı söylemediğin Ģeyi ardından söylemen 
gıybettir” (2) demiĢtir. Bir kiĢinin gıyabında ondan hoĢlanmayacağı 
Ģekilde, hakkında doğru olan bir Ģeyi söylemek, alenî gıybetin ta 
kendisidir. Eğer hakkında konuĢtuğunuz kiĢi huzurda olsaydı, 
cümlelerinizi, hatta o andaki duruĢunuzu değiĢtirme ihtiyacı duyar 
mıydınız? Eğer öyleyse- doğruları söylemeniz Ģartıyla- yaptığınızın adı 
gıybettir ve bu, gıybetin en sade formudur.  

 
2 - Ġftiralı gıybet: Peygamber (a.s.m.) devam eder: “Eğer 

söylediğin onda varsa gıybetini yapmıĢ oldun; eğer yoksa bir de iftirada 
bulundun.” (3) Ġftira, kusurların en çirkinidir. Eğer gıybet ederken 
kullandığımız bilgi bizzat kendi gözlemimize ait değilse, baĢkasından 
duymuĢsak, dilden dile kesinlikle değiĢime uğramıĢtır ve tam olarak 
doğru değildir.  

 
3 - Gizli gıybet: Çoğu zaman yaptığımız, kalbimizden geçirmek, 

yani zannetmek suretiyle gıybete girmektir. Gıybetin ne kadar kötü 
olduğunun vurgulandığı âyette, Kur‟ân Ģöyle der: “Ey iman edenler, 
zandan çok kaçının; çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizli 
yönlerini araĢtırmayın.”(4) Bütün zanlar ve tahminler değil; ama kimi 
zanlar, gıybet hâlini almaktan kendini kurtaramaz. Hazret-i Gazalî, bunu 
„kalp ile gıybet‟ Ģeklinde tanımlamıĢ; „bir kimsenin ayıbını insanın kendi 
kendine söylemesini‟ bile reddetmiĢ; kalp ile gıybeti, „gözü ile kötü birĢeyi 
görmeden, kulağı ile duymadan, bir kimseye suizanda bulunmak‟ 
Ģeklinde tarif etmiĢtir. 

Peygamber (a.s.m.) der ki, “Bir kimse kardeĢini bir kusur ile 
ayıplarsa, o kimse ölmeden o kusuru iĢler.” BaĢkalarının 
hoĢlanmadığımız özelliklerinin hangi Ģartlardan kaynaklandığını nereden 
biliyoruz? Kimlerin hangi zorluklar yoluyla kaderleri tarafından 
eğitildiklerini bilmeksizin, kimi kusurlu gözüken yönlerinin gizli bile olsa 
gıybetini yapmaya ne hakkımız var! 

 
4 - Münafıkâne/ikiyüzlü gıybet: Gıybetin en utanç verici biçimidir 

ki, Ġmam Gazalî buna „münafıkâne gıybet‟ demiĢtir. Gıybeti yapan Ģöyle 
der: “Allah affetsin, o da bizim gibi bazen karıĢtırıyor,” “ĠnĢaallah düzelir, 
daha iyi olur.” Bu gibi sözlerle görünürde hakkında konuĢtuğu kiĢiyi 
sevdiğini, iyiliğini dilediğini demeye çalıĢmakta; ama gizliden gizliye de o 
kiĢinin bozulmuĢ olduğunu, yanlıĢlar yaptığını ima etmektedir.  

Dinleyenin ikiyüzlülüğü de Ģu Ģekildedir: “BoĢ ver gitsin, gıybet 
oluyor.” Bunlara benzer sözleri söylerken, aslında gıybeti gerçekten 
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engellemek istemiyor; görünürde aksini savunsa da, içten içe o kiĢi 
hakkında gıybet yapılmasından hoĢlanıyor. 

5 - Söz taĢımalı gıybet: Ġnsanların sözlerini muhataplarına ara 
bozmaya yol açacak Ģekilde taĢımak biçimindeki gıybettir. ġöyle der 
Peygamber(a.s.m.): “(Arabozucu) söz taĢıyan cennete giremeyecektir.” 
(8) Kur‟ân bizi uyarır: “Ey inananlar, eğer bir fasık size bir haber getirirse 
onu araĢtırın. Yoksa bilmeyerek bir kavme sataĢırsınız da yaptığınıza 
piĢman olursunuz.” (9) 

Hasan-ı Basrî Ģöyle der: “BaĢkalarının sözünü sana ileten, getiren, 
muhakkak senin sözünü de baĢkalarına iletir. Zira onun yaptığı hem 
gıybet, hem zulüm ve hıyanet, hem de aldatma ve haset, hem nifak, fitne 
ve hiledir.”  Elbette baĢkalarının sözlerini nakletme hakkımız var. Ama, 
“Sevgili arkadaĢım veya aziz hocam Ģöyle demiĢti...” gibi bir dostluk 
ifadesiyle baĢlayacak isim zikrini, ancak sözün sahibinin güzel ve 
duyduğunda hoĢuna gidecek olumlu sözleri takip edebilir. Yoksa, “Adam 
senin -veya filancanın- hakkında dedi ki...” Ģeklinde baĢlayıp, sözün 
sahibini üzecek bir cümle söyleyen, kendisini felaketler arasından felaket 
beğenmeye hazırlansın. 

6 - Kitlesel gıybet: Yukarıda ayrımlaĢtırılan gıybet türleri tek tek 
bireyler hakkında olabileceği gibi kitleler ve insan toplulukları hakkında 
da olabilir. Bir topluluk hakkında gıybette bulunanın kurtulabilmesi için o 
topluluğun tümünden affedilme dilemesi gerekir. Kitlesel gıybet, bir 
insanın irtikap edebileceği, altından kalkılması en zor, en acınası, en 
dehĢetli gıybettir. Yukarda geçen âyetin “. Yoksa bilmeyerek bir kavme 
sataĢırsınız...”(11) Ģeklindeki bölümü, „bir kavme sataĢma‟ terimiyle 
suçun kitlesellik tehlikesine vurgu yapmaktadır. 

7 - PaylaĢımlı/ortaklaĢa gıybet: Gıybeti yapan, sadece onu 
söyleyen veya ima eden değil, aynı zamanda rıza ile dinleyendir veya 
yapmasa da yapılmasından hoĢlanandır. Cinayeti izlerken gücü 
yettiğince karĢı koymayan da katil sayıldığı gibi, yanında gıybet yapıldığı 
halde müdahale etmeyen de tam olarak o gıybetin ortağı olacaktır. 
Gıybet bu yönüyle -gizli biçimi hariç- ancak birden fazla kiĢinin ortaklaĢa 
irtikap edebileceği fuhuĢ gibidir. 

Sevgili Peygamberin(a.s.m.) “Kim ki yanında Müslüman kardeĢinin 
gıybeti yapıldığı halde, gücü yeterken kardeĢine yardım etmezse, Allah 
onu dünya ve ahirette zelil kılar” (12) Ģeklindeki sözü, gıybeti dinleyenin 
sorumluluğuna iĢaret eder. Hatta bu hadis, gıybeti yapandan çok, 
yanında gıybet yapıldığı halde derhal müdahale edip kardeĢinin onurunu 
korumayanı tehdit ediyor. 

 GIYBETTEN NASIL KORUNURUZ?  
ĠĢte çözümler:  
1 - Gıybet yapmamak… 
2 - Övünmemek ve baĢkalarını küçümsememek… 

http://www.biriz.biz/merak/giybet.htm#8#8
http://www.biriz.biz/merak/giybet.htm#8#8
http://www.biriz.biz/merak/giybet.htm#11#11
http://www.biriz.biz/merak/giybet.htm#12#12


3 - Kıskanmamak/kıskandırmamak… 
4 - Ġkiyüzlü olmamak… 
5 - Kendini temize çıkarmamak… 
6 - Eğlence için aĢağılamamak… 
7 - Üzüntü veya öfkeye teslim olmamak… 
8 - AlıĢkanlığa direnmek… 
9 - Gıybet salgınına karĢı korunmak… 
10 - Failleri gizlemek… 
Sonuç: Görüyoruz ki gıybet konusunda hepimiz kendimizi 

eğitmeliyiz. Gıybetten korunmayı bize ancak biz öğretebiliriz. Bu bir 
yetenektir, bir kiĢiliktir, bir alıĢkanlıktır. Okumakla öğrenmiĢ olmayız, 
uygulayarak alıĢkanlık ve tutum hâline getirebildiğimiz ölçüde baĢarılı 
oluruz. Sadece empati yapalım; kendimizi gıyabında konuĢtuğumuz 
insanların yerlerine koyalım. Ya onların geçmiĢini aynen yaĢamıĢ 
olsaydık, acaba onlardan farklı mı davranacaktık? Ġnsanların hata 
yapabileceklerini ve her hatanın eleĢtiriyi hak etmeyebileceğini 
göreceğiz. BaĢkalarını ayaklarımız altına aldığımız sürece, baĢımızı 
ayakların altından kurtaramayacağımızı unutmayacağız. (Muhammet 
Bozdağ)] 

 
 
2-) Elleziy cemea mâlen ve addedeh; 
 
O ki, varlık topladı ve onu tekrar tekrar saydı (her gün banka 

hesabına bakıp ne kadar param varmıĢ, kontrol etti. A.H.)! (A.Hulusi) 
 
2 - Ona ki bir mal toplamıĢ ve onu saymaktadır. (Elmalı) 
 
 
Elleziy cemea mâlen ve addedeh o tip, bu bir tip burada tipolojiler 

gündemde isimler değil. Ġsim Ģu veya bu olabilir. Zaten Kur‟an isimlerden 
bahsetmez. Kur‟an kötülerden sadece ve sadece Ebu Leheb‟in, iyilerden 
de Zeyd‟in ismini verir Allah resulü dıĢında yaĢayanlardan. Bunun 
dıĢında Kur‟an ın inanmayan ya da inanan muhataplarından baĢka 
birinin ismini Kur‟an da göremezsiniz. Neden? Kur‟an tipolojiyi verir. 
Çünkü o tip hayatın her alanında her zaman ve zeminde bulunabilir. 
Kendi çağınızda bulabilirsiniz o tipi. Ġster kötü, ister iyi tip olsun o tipi 
bulabilirsiniz ve iĢte bu ayet bu tipi çiziyor dersiniz.  

 
Kur‟an ın çağlar zamanlar ve zeminler üstü hitabının mesajının da 

amacı budur zaten yoksa zamanın herhangi bir döneminde yaĢayıp ölüp 
gitmiĢ, tarihte kalmıĢ bir tipten bahsetmez Kur‟an. Kur‟an ın bahsettiği iyi 
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ve kötü her tipoloji her zaman ve zeminde karĢımıza çıkacak bir tiptir. 
Tıpkı burada ki tip gibi.  

 
ĠĢte o tip Elleziy cemea mâlen ve addedeh malı biriktirdi ve saydı. 

Burada tipin özelliğinden söz ediyor. Malı biriktiren ve sayan bir tip. 
 
 
3-) Yahsebü enne malehû ahledeh; 
 
Sanır ki varlığı, onu ebedî dünyada yaĢatacak hâlde! (A.Hulusi) 
 
3 - Malı kendisini muhalled kılmıĢ sanır. (Elmalı) 
 
 
Yahsebü enne malehû ahledeh düĢündü ki o, hesap etti ki malı 

kendisini ölümsüzleĢtirir, ebedileĢtirir. Malı biriktiren ve sayan bu tip 
malının kendi,sini ölümsüzleĢtireceğini zannetti. Ġki ayeti birden tercüme 
edersek daha iyi anlaĢılır. 

 
Evet, ve addedeh diyor sayan. Aslında burada yığan, mecazen o 

manayı veriyor malı biriktiren, yığan. Tekasür suresini hatırlatıyor. 
Elhakümüt tekâsür, Hattâ zürtümülmekabir. (Takâsür/1-2) çoğalma 
tutkusu sizi öyle oyaladı, öyle oyaladı ki ta kabre girinceye kadar, 
ölünceye kadar. yani çoğalma tutkusuyla oyalana oyalana ölüp gittiniz. 
Bu tutku sizi öyle bir sardı ve tutukladı ki yüreğinizi iĢlemez hale getirdi. 
Mal sizin köleniz olacağı yerde siz malın kölesi oldunuz, mal sizin 
efendiniz oldu. Allah onu sizin emrinize vermiĢti fakat siz onun emrine 
girdiniz.  

 
Orada ifade edilen hakikat aslında burada farklı bir boyutuyla dile 

geliyor. Yahsebü enne malehû ahledeh Ahledeh; ölümsüzlük, zannetti 
ki malı kendisini ölümsüzleĢtirir. Mal ölümsüzleĢtirir mi? Servet 
ölümsüzleĢtirir mi? makam, mevki, para, pul insanı ölümsüzleĢtirir mi? 
Öyle olsaydı malı çok olanlar ölmezlerdi, bir biçimde yaĢamanın yolunu 
bulurlardı, ölüme karĢı tedbir alırlardı ve ölümsüzleĢirlerdi. Öyle olsaydı 
kendisini ölümün elinden satın alacak kadar serveti olanlar ölüme o 
bedeli öderler ve kendilerini satın alırlardı. Ama görüyoruz ki hiçte öyle 
değil, ölüm karĢısında yoksul ve zengin yok. Ölüm karĢısında yüksek ve 
alçak yok, ölüm karĢısında sınıf yok, ölüm geldi mi hepsini buluyor. Ölüm 
geldiği zaman hiç kimse kaçamıyor. 

 
Evet, tıpkı ayetin buyurduğu gibi; Eyne ma tekûnu yüdrikkümül 

mevt.. nerede olursanız olun ölüm gelir sizi bulur. velev küntüm fiy 



burucin müĢeyyedeh.(Nisa/78) isterseniz sağlam kulelerde, sağlam 
kalelerde olun ölümden kaçamazsınız. Onun için varsılın varlığı ölümden 
kendisini satın alamıyor. Ölümün elinden kurtaramıyor.  

 
ĠĢte burada insanın ebedileĢme tutkusuna bir atıf var. Biz bu 

tutkuyu Ģeytanın Adem‟i ve Havva‟yı insanoğlunun sembol atasını 
aldattığı ve aldatırken kullandığı argümandan yola çıkarak hatırlıyoruz. 
Ne diyordu? en teküna melekeyni ev teküna minel halidiyn. („araf/20) 
iki melek olmak istemez misiniz ya da ebedileĢmek, sonsuzca yaĢamak 
dünyada istemez misiniz? O zaman Allah‟ın yasakladığı bu ağaçtan 
yiyin. Yani Allah‟ın yasağını çiğneyin.  

 
Niye? EbedileĢin. Demek ki insanoğlu ezeli olarak Ģeytanın 

tuzağına hep ebedileĢme problemi, ebedileĢme arzusu yüzünden 
düĢüyor. Oysa rabbimiz de insana ebedi yaĢayacağı bir dünya gösteriyor 
ama o bu dünya değil, öte dünya. O bu alem değil öte alem ve o alemde 
ebedi mutluluğun yolunu da gösteriyor. Onun için bu dünyada 
ebedileĢmeye çalıĢmak insanın kendi kendisine söyleyeceği en 
tumturaklı yalandır. Olmayacak bir duaya amin demektir. 

 
Ne buyuruyordu Kur‟an; Senden önce hiç kimseye bu dünyada 

ebedilik vermedik, evet; Ve ma ce'alna li beĢerin min kablikel huld. 
(Enbiya/34) senden önce biz hiç kimseye ebedilik vermedik, yani sana 
da vermeyeceğiz diyor Allah resulüne doğrudan, yekten. Dolayısıyla 
insanoğlunun dünyada ebedileĢme, dünyaya kazık çakma, kazık kakma 
merakı, tutkusu haddi zatında tek dünyalılığın bir göstergesi, tek 
dünyalılar yapar bu hatayı, iki dünyalılar yapmaz. Tek dünyalılar neden 
böyle isterler, çünkü tek dünyaları var ve o da ellerinden gidince ellerinde 
hiçbir Ģey kalmayacak. Ġki dünyalının böyle bir talebi olmaz. Hatta bırakın 
bu talebi iki dünyalı vakti geldiğinde bir an evvel gidip yerine yerleĢmek 
ister. Onun için güzel yaĢamıĢ, iman ile yaĢamıĢ mü‟minlerin ahir 
ömürlerinde artık ahireti özledim cümlesini iĢitirsiniz. Tek dünyalı bunu 
söyleyemez mümkin değil. servet yığsan bunu söyletemezsin. Ahireti iki 
dünyalı mü‟minler özler.  

 
Efendimizin son sözü o değil miydi Ġlel rafi‟kıl alâ evet Allah‟ın 

katında ki yüce dostların yanına, yüce dostlar katına. Dolayısıyla eğer 
yüce dostlarını özlemiĢse insan yüce dostların yanına gitmeyi de özler. 
Onun için iki dünyalı ve tek dünyalı arasında ki farkı görüyoruz.  

 
Servet demek ki insanın efendisi olursa insan servetinin yanında 

kalmak istiyor. Yani köle efendisinden ayrılmak istemiyor. Gönüllü 
tutukluluk, ama insan servetinin efendisi olursa sırtına biniyor ve ahirete 



bir burak üstünde gider gibi gidiyor yüceliyor. Onun için burada malın 
nasıl insanı tutukladığı, nasıl insanı köleleĢtirdiği dile getiriliyor. Ġnsanı 
köleleĢtirince mal tek dünyalı yapıyor. 

 
 
4-) Kellâ, leyünbezenne fiyl hutameti; 
 
Hayır, (iĢ sandığı gibi değil)! Yemin olsun ki o, Hutame'ye (insanı 

darmadağın edip göçertene) atılacaktır. (A.Hulusi) 
 
4 - Hayır celâlim hakkı için atılacaktır o (tamuya) hutameye. 

(Elmalı) 
 
 
Kellâ yo..! asla böyle yapmayın, bu doğru değil bu kendi kendinize 

kıymak olur. leyünbezenne fiyl hutame and olsun ki yemin olsun ki bu 
tipleri hutameye atılacaklar, hutameye sokulacaklar. 

 
 
5-) Ve mâ edrake mel hutameh; 
 
Hutame'yi sana bildiren nedir? (A.Hulusi) 
 
5 - Ve bildin mi hutame ne? (Elmalı) 
 
 
Ve mâ edrake mel hutameh kırıp geçiren bir ateĢ diye çevirebiliriz 

hutameyi, kırıp geçiren. Yani hücresine kadar yok eden bir ateĢ. Hiçbir 
Ģey bırakmayan, hani dünyada ki ateĢler kül bırakır ya, oradaki adeta 
hiçbir Ģey bırakmayacak. Veyahut ta Ģöyle diyebiliriz. Öyle bir ateĢ ki 
dünyada ki ateĢler yakarlar, yakma bittikten sonra yani en iç dereceye 1. 
dereceden yanık olduğunda veya 3. dereceden mi diyorlar (Evet 3. 
derece olacak) en derin yanık, artık acı duymaz. Çünkü hücreler 
yanmıĢtır. Ġnsanın beynine acıyı iletecek deri hücreleri yandığı için artık, 
ama burada değil, yangın ne kadar derine iĢlerse acı da o kadar 
büyüyecek, iĢte böyle bir acı.  

 
Ama ben hutameyi çevirmiyorum çünkü Ve mâ edrake mel 

hutameh hutamenin ne olduğunu sen nereden bileceksin, sana ne 
bildirdi. Kur‟an da nerede edrake geldi mazi biçiminde geldi, onun cevabı 
gelmiĢtir der otoritelerimiz. Ama nerede muzari geldi, yudrike geldi onun 
cevabı verilmemiĢtir der. Gerçekten de bu istikrai okumanın doğru 



olduğunu görüyoruz. Ve mâ edrake mel hutameh hutamenin ne 
olduğunu sen dirayetle bilemezsin, Allah rivayet etsin de oradan öğren. 

 
 
6-) Narullahil mûkadeh; 
 
(O Hutame, fıtratından gelen bir Ģekilde bilincinde açığa çıkan) 

Allâh'ın tutuĢturulmuĢ Nârı'dır! (A.Hulusi) 
 
6 - Allahın tutuĢturulmuĢ ateĢi. (Elmalı) 
 
 
Narullahil mûkadeh o Allah‟ın tutuĢturduğu bir ateĢtir. Narullahil 

mûkadeh Allah tarafından tutuĢturulmuĢ bir ateĢ. Allah‟ın ateĢi elbette ki 
insanın ateĢine benzemez. Neden böyle diye soracağız tabii ki. Ama 
önce Ģu cevabı bir okuyalım. 

 
 
7-) Elletiy tettali'u alel ef'ideh; 
 
O ki çıkar (kaplayıp örter) FUADlar (Esmâ mânâ özelliklerini Ģuura 

yansıtıcılar) üzerine. (A.Hulusi) 
 
7 - Ki çıkar gönüller üstüne. (Elmalı) 
 
 
Elletiy tettali'u alel ef'ideh öyle bir ateĢ ki o yüreklerin üzerinde 

yanar. O duyguların ya üstünde yanar. Tabir caizse insanı yüreğinden 
tutuĢturan bir ateĢ, insanı ta ciğerinden yakan bir ateĢ manasına geliyor. 
Yüreğin cehennem kesilmesi desek olur mu? Olur. 

 
Evet, neden bu kadar keskin değerli dostlar. Neden? Sualimizin 

cevabı suremizin içinde. Rabbimiz her Ģey senin için seni ise benim 
içinsin demiĢ insana. Malı senin için yarattım, yeri göğü senin için 
yarattım, mülkü senin için yarattım, yer yüzünü senin için donattım, ama 
seni kendim için yarattım. Allah kendisi için yaratmıĢken insanı. Ġnsan 
efendisi olacak, düĢünün efendisi olduğu yerde malın eğer kulu kölesi 
oluyorsa iĢte bu felakettir. Bu öncelikle Allah‟a ihanettir, Allah‟ın hakkına 
ihanettir, Allah‟ın hakkına ihanetin cezası yüreğin cehennem 
kesilmesidir. Hadise budur.  

 
Bakınız çok ilginç bir Ģey geldi aklıma, beĢeri aĢktan ilahi aĢka 

geçmek daha kolaydır. Neden? Ġnsan eĢrefi mahlukattır, mahlukatın 



Ģereflisi. Allah ise eĢrefi mevcudattır, mevcudatın en Ģereflisi varlığın. 
Mahlukatın Ģereflisinden mevcudatın Ģereflisine geçmek kolay. En 
azından insan geriye dönmemiĢtir. Allah‟a da dönmemiĢse olduğu yerde 
kalmıĢtır. Ama insanın mala yönelmesi Allah‟a dönüĢünün tam tersidir, 
yani geriye gitmektir. Ġnsan göğsünü mala dönerse, dünyaya dönerse, 
servete dönerse, sırtı Allah‟a gelir. Onun için rabbimiz mala yöneliĢi bu 
kadar sert bir biçimde cezalandırıyor. ĠĢte bunu düĢündüğümüzde daha 
kolay anlıyoruz. 

 
Ef‟ideh; Fuad, duygusal yeteneklerin tümünü birden ifade eder. 

Özellikle çoğul geldiği yerlerde. Tekili fuad dır. yalnız manevi duygular 
için kullanılır Kur‟an da. Kalp bazen maddi bazen manevi, ama bu yalnız 
manevi, bütün bir iç dünyayı ifade eder. Aslında fe‟d; ateĢte kızartmak, 
ateĢli hastalık, kalbin yanması manasına gelir. ..nüsebbitü Bihi fuadek.. 
(Hud/120) diyordu ya, peygamber kıssalarını biz vahyi kalbinde tespit 
edelim, sabit kılalım diye anlattık buyuran ayeti hatırlayalım.  

 
Dolayısıyla burada fuad;Elletiy tettali'u alel ef'ideh iç dünyanın 

tamamını kaplayan bir ateĢ olduğunu anlıyoruz hutamenin. 
 
 
8-) Ġnneha aleyhim mu'sadeh; 
 
Muhakkak ki o (Hutame) onların üzerine kapatılıp kilitlenmiĢtir 

(içinde ebedî mahpusturlar). (A.Hulusi) 
 
8 - O kapatılacaktır onlar üstüne. (Elmalı) 
 
 
Ġnneha aleyhim mu'sadeh o ateĢ, o hutame; o tiplerin üzerine 

güdümlenecektir. Mu‟sede, el Ġ‟sa; güdümlenme, kilitlenme manasına 
gelir. Yani tam da üzerlerine güdümlenecek, kaçıp kurtulamayacaklar. 
Neden? Çünkü aslında ateĢ dıĢardan gelmeyecek, ateĢ içlerinde olacak, 
cehennemini yüreğinde taĢıyacak. Neden? Çünkü Allah onu kendine kul 
olsun diye yarattı, o gitti kendisi için yaratılmıĢ olanın kulu oldu, malın 
kulu oldu, servetin kulu oldu. Rabbimizin çok gücüne gidiyor. Ġnsan gibi 
Ģerefli bir varlığın servetin kulu olması. 

 
 
9-) Fiy 'amedin mümeddedeh; 
 
UzatılmıĢ direkler içinde. (A.Hulusi) 
 



9 - UzatılmıĢ sütunlarda. (Elmalı) 
 
 
Fiy 'amedin mümeddedeh Evet, orada ebediyen kalacak, öyle 

yuvarlakça çevirelim. Yani o ateĢ mi yüreğinde kalacak, insan yüreği mi 
ateĢte kalacak diye sormaya gerek yok. Aslında ateĢ içinde olacak ve o 
ateĢ orada ebediyen kalacak. 

 
Rabbim sizi ve bizi bu duruma düĢmekten muhafaza buyursun, 

bizim emrimize verdiği servetin, malın emrine girmekten, bizim çok iyi 
kölemiz olsun diye yaratılmıĢ olan bu Ģeylerin kölesi olmaktan bizi 
muhafaza etsin.  

 
Amin diyor yeni suremize geçiyoruz. 
 
{ve ahıru da'vahüm enil Hamdu Lillâhi Rabbil alemiyn. 

(Yunus/10) 
Dualarının sonu da "Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun." diye 

Ģükretmek olacaktır.(Elmalı)} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. FĠL SURESĠ (01-05) (197-B) 
 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
 
Fiyl suresi 105. sure. Mekki bir sure, zaten üslubundan da, 

muhtevasından da açıkça anlaĢılıyor. Kâfirun suresinden sonraya 
yerleĢtirmiĢ elimizdeki tertip sahipleri onu. Yani peygamberliğin 2. yılına 
koyabiliriz.  

 
Konusu fil olayı. Aslında fil olayı üzerinden tüm zamanlar ve 

zeminlerde geçerli olan bir hakikati anlatmak. Nedir o? Ahlaksız gücün 
ibretlik akıbeti. Ahlaksız güç dedim dikkat buyurun, gücün de ahlakı olur, 
iktidarın da ahlakı olur. Gücün ahlakını alınca geriye zulüm kalır, geriye 
güç kalır ahlaksız güç. Güç sahibi olmak felaket değil, belki ahlak güçle 
birleĢince saadettir. Ama gücün ahlakını alınca ahlaksız güç sahibi olmak 
felakettir. Hem buna sahip olan için, hem de onun sahip oldukları için. 
Böyle bir güç tarafından yönetilmekte felakettir. Güçlüyüm haklıyım. Niye 
haklısın? Çünkü güçlüyüm diyen her gücün akıbetini bu surede 
görüyoruz fil suretinde. Hayır, güçlülük insanı haklı kılmaz ama haklılık 
güçlü kılabilir, Kur‟an ın verdiği cevap bu.  

 
Fil; surede büyüklük tutkusunu sembolize eder. Hayvanların en 

irisidir en büyüğüdür ya hacımca, büyüklük tutkusunu. Aslında en irisidir 
ama canlılar dünyasının küçük bir canlısı olan, kendisinden kat kat 
hacımca küçük kiloca az olan insan tarafından bir fil sürüsü yönlendirilir. 
Bir tek insan 1.000 fili yönetir, götürür ama bin fil bir insanı yönetemez, 
götüremez. Orada aslında büyüklük tutkusunun insanı nasıl insanlıktan 
çıkarıp hayvanlığa o derekeye düĢürdüğünün de zımni bire ifadesi var. 
Zaten surenin fil ordusu ibaresinin neye tekabül ettiğini açıklarken buna 
da değineceğim. 

 
[Ek bilgi; KuĢlara ve vahĢi hayvanlara ilham etmekle insana ilham 

etmek birbirine yakın mahiyettedir. Çünkü söz konusu varlıkların nefisleri 
yalındır. Ayrıca, yüce Allah‟ın kendilerine verdiği özellikler itibariyle 
taĢların bir varlık üzerinde etkili olmaları da görülmemiĢ, garip, akıl almaz 
bir Ģey değildir. Bir kimse kudret âlemine muttali olur, gözlerinin önünden 
hikmet perdesi açılırsa, buna benzer birçok Ģey görecektir. (Ġbn. Arabi-
Te‟vilat)] 

 
Her hesabın üstünde bir hesap vardır fil suresi bize bunu söyler. 

Her hesabın üstünde Allah‟ın hesabı vardır. Yer yüzünde büyük güçler 
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her zaman olmuĢtur. Ama büyük güçlerin hesap edemediği kendilerinden 
daha büyük bir gücün olduğudur, iĢte bunu hesap etmezler. Bunu hesap 
edemediklerinde sahte tanrılığa kalkıĢırlar fakat sonunda helak olup 
giderler.  

 
Bakın insanlık tarihine Nemrut‟un kurduğu o imparatorluk nerde. 

Ġbrahim‟i ateĢe atan Nemrut‟u. Nerede o imparatorluk. Firavunların 
kurdukları imparatorluklar nerede. Musa‟ya yer yüzünü dar getireceklerdi, 
Musa‟nın adı göndere çekilmiĢ ama onlar neredeler. Hani kurdukları o 
görkemli krallıklar nerede. 

 
Evet, Roma nerde, Ġskender nerde, Ġskender‟in devleti nerde. Pers 

imparatorluğu nerde, kisraların o büyük dağları ben yarattım küçükler 
babamdan kaldı havasıyla talan ettikleri dünya nerde ve o güç gösterisi 
nerde, Bizans nerde, bütün bunlar nerde. ĠĢte bakın etrafınıza 5 - 6 – 7 – 
8 metre surlar, bu surları yapan insanlar acaba ne düĢünüyorlardı. 
Titanik‟i yapan usta gibi düĢünüyordu; Bunu tanrı bile batıramaz haĢa 
diyordu herhalde. Hayır, nerdeler Ģimdi? Dolayısıyla bize bu soruyu 
sorduruyor aslında fil suresi. 

 
Tarihi bir arka plan var surenin dayandığı. Bizans ve Pers rekabeti 

vahyin indiği yüzyılda, hatta bir önceki y.y. da, yani miladi 6. y.y. da 
kızıĢmıĢtır, zirvesine çıkmıĢtır. Yemen üzerinden bölgeyi nüfuz altına 
alma yarıĢına giriĢirler Bizans ve Pers imparatorlukları. Dönemin iki 
süper gücüdür bunlar. Biri Hıristiyanlığa, diğeri ise zerdüĢtizme 
dayamıĢtır arkasını. 6. y.y. rekabetin zirvesini ifade eder.  

 
Mekke bu rekabette bir ara istasyondur. Yani Mekke‟nin içinde 

bulunduğu bölge ne Ġran‟a ne Bizans‟a bağlıdır fakat yine de bu bağımsız 
bölge üzerinde mücavir devletler, komĢu devletler hakimiyet kurma 
rüyası görmektedirler, tam hakimiyet de kuramamaktadırlar. Bu rekabet 
Mekke‟de ki tüccar topluluklarına da yansır. Mekke baharat yolu üzerinde 
en verimli ticaret Ģehirlerinden biridir. Kabe‟nin hürmetine, içinde ne 
hayvancılığa, ne ziraata elveriĢli herhangi bir unsur bulunmamasına 
rağmen, simsiyah lav kayalıklarından oluĢmasına rağmen Mekke‟nin ehli 
bir eli yağda, bir eli balda bölgenin en müreffeh Ģehrinde yaĢamaktadırlar 
ticaret sayesinde. Bu ticaret kuzeyle güney arasında yapılmakta. 
Okyanusla Akdeniz arasında yapılmaktadır.  

 
ĠĢte Mekke bu konumu dolayısıyla iĢtah kabartmaktadır, fakat her 

tarafa uzaklığından dolayı Mekke üzerinde herhangi bir süper güç nüfuz 
kuramamaktadır. Mekke‟nin içinde bu nüfuz yarıĢı, bu rekabet Ģöyle 
karĢılığını bulur. Mutayyebun ve haliyf diye ikiye ayrılır Mekke‟li 



kodamanlar, tüccarlar. Mutayyebun yani güzel kokulular, güzel kokulu bir 
kaba daldırıp ta ellerini sözleĢmelerini böyle imzalamalarından dolayı bu 
ismi almıĢlardır. Haliyf te iĢte birbirleriyle hıyf ettikleri için, yani anlaĢma 
yaptıkları için bu ismi almıĢlardır. Bunlardan biri Bizans‟ı, öbürü ise 
kisra‟yı yani iki süper güçten birini desteklemiĢlerdir. Yani iki süper gücün 
ikisin de temsilcisi Mekke‟de bulunmaktadır.  

 
Ve Allah resulünün doğumundan yaklaĢık 50 gün önce olan bu fil 

hadisesinin öncesinde de, yani 570 lere doğru bu rekabet kızıĢır ve Ġran 
nüfuzu bölgede hakim unsur olur ve HabeĢistan üzerinden Yemen‟i ele 
geçiren ve bir ordu darbesiyle orduyu ele geçiren Ebrehe isimli 
HabeĢistan‟a, dolayısıyla HabeĢistan‟ın da bağlı olduğu Bizan‟sa bağlı 
olan Ebrehe isimli bir komutan Mekke‟nin elinden ticari üstünlüğü alıp 
san‟a ya vermek istemekte ve San‟a yı bölgenin ticaret merkezi haline 
getirmek istemektedir. Bunun için bir kilise yapar, kaynaklarımızda 
kulleys diye anılan, aslında kaliys, kulleys, nasıl okunduğu konusunda 
ihtilaf var, aslında kilise nin bozulmuĢ Ģekli gibi geliyor. Hatta Ebrehe ismi 
de Ġbrahim isminin HabeĢ‟çe söyleniĢi gibi geliyor. Yani Allahu alem 
öyledir. 

 
ĠĢte bu zat, bu komutan Mekke‟den ticaret merkezini San‟a ya 

kaydırmak için San‟a ya bir büyük kilise, katedral inĢa ettirir. Mekke‟liler 
ve Mekke‟nin civarında ki insanlar bu teĢebbüsü hoĢ karĢılamazlar, hatta 
iki kiĢi gizlice anlaĢarak giderler sabotaj düzenlerler ve kirletirler o kiliseyi 
bir gece. Bunu gören Ebrehe haddini bildirmek için zaten bahaneye 
bakmaktadır. Fillerden oluĢan ve fillerin de içinde bulunduğu büyük bir 
ordu hazırlar ve Yemen‟den Mekke‟ye doğru yola çıkar. 

 
ĠĢte 570 lere doğru gerçekleĢen bu olay üzerinde bu sure iner. Ki 

ticaret Mekke‟nin aslında can damarıdır ve bu can damarını kesmeyi 
amaçlamaktadır Ebrehe. Sabotajı bahane ederek Kâbe‟yi yıkmaya 
yürüdüğünde Ģöyle bir olay nakleder kaynaklarımız Ebrehe ile 
AbdülMuttalip arasında. Mekke‟nin reislerinden biri veya 1. reisidir 
AbdülMuttalip. 200 devesi kırda otlamakta iken Ebrehe‟nin adamları deve 
sürüsünü toplayıp ordugâha getiriler. AbdülMuttalip bunu haber alınca 
develerini istemek için Ebrehe‟nin çadırına gider ve aralarında Ģu 
mükaleme geçer; 

 
- Ben develerimi almaya geldim. 
- Sen kimsin? 
- Ben Mekke‟nin reisiyim. 



- Mekke‟nin reisi bizden Kâbe‟yi yıkmama ricasında bulunacağına 
develerinin peĢine mi düĢüyor. Diye tarizde bulunur, hatta alaya alınca 
Ebrehe, Abdül Mttalip‟in verdiği cevap dillere destandır. 

- Kâbe‟nin rabbi var, rabbi Kâbe‟yi korur, sen benim develerimi ver. 
 
Gerçekten de Rab Kâbe‟yi koruyacaktır ve sonuç Allah‟a karĢı güç 

gösterisinde bulunanlar yenilmiĢ ekine döneceklerdir. ke'asfin me'kûl (5) 
yenilmiĢ ekine döneceklerdir. 

 
MüĢrikler bu olay üzerine kendilerine ehlûllah lâkabını takarlar, yani 

Allah‟ın ev halkı payesini verirler. Kâbe‟nin ekmeğini yerler fakat 
Kâbe‟nin rabbine küfrederler.  

 
ĠĢte bu sure bu küfrü dile getirerek; Kâbe‟nin ekmeğini yiyorsunuz 

ey Mekke‟liler, Allah sizi Ebrehe‟nin elinden aldı fakat siz böyle mi 
teĢekkür ediyorsunuz Allah‟a, Kâbe‟nin rabbine dercesine iĢte bu sure bu 
mesajı verir. ġimdi surenin tefsirine geçebiliriz. 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
 
1-) Elem tera keyfe fe'ale Rabbüke Bi ashâbil fiyl; 
 
Görmedin mi Rabbin nasıl yaptı, ashab-ı fil'e? (A.Hulusi) 
 
1 - Görmedin mi? Nasıl etti Rabbin ashabı fîle? (Elmalı) 
 
 
Elem tera keyfe fe'ale Rabbüke Bi ashâbil fiyl fil ordusuna 

rabbinin ne yaptığını görmedin mi, baksana bir fil ordusuna rabbin nasıl 
muamele etti. 

 
Fil ordusu ilginçtir, ashabul fiyl. Burada bir nükte var gibi. Ordu file 

nispet ediliyor. Ordunun file nispet edilmesi, hayvan sizden daha 
akıllıydı, hayvan Ebrehe den, askerlerden daha akılıydı gibi bir nükte 
içeriyor dilsel olarak, belagat olarak. Yani fili komutan seçen ordu. Filden 
komutanı olanların baĢına gelecekte budur dercesine.  

 
Ama fil Mekke‟nin üzerine onca ısrara rağmen yürümedi. Filin 

bakıcısı ne kadar ısrar ettiyse hayvanı Mekke tarafına döndüremedi. BaĢ 
fil mahmud diyorlar. Belki mamutta oradan geliyor olabilir. ĠĢte bu fili razı 
edemediler Mekke üzerine yürümeye. Hayvan sizden akıllıydı manasına 
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veya nüktesini içeren bu ibare aslında gerçekten de hayvanın onlardan 
akıllı olduğunu gösteriyor. Onlar bilemediler ama hayvan Allah‟ın beytini 
yıkmak için bir adım atmamıĢtı. 

 
[Ek bilgi; EBREHE‟NĠN FĠL ĠLE KÂBEYE SALDIRDIĞININ VE 

HELAK OLDUĞUNUN HĠKAYESĠ.  
 
Rivayet edenler der ki; bu Ebrehe‟nin fil ile Mekke‟yi yıkmaya 

varması Ģundan ötürüydü; 
 
NecaĢi Ebrehe‟den memnun kalınca Yemen ilinde onu padiĢahlıkta 

bıraktı. Ebrehe bu habere çok sevindi, yoksullara sadaka dağıttı, 
ihsanlarda bulundu, kurbanlar kesti. Her Ģehirde kiliseler yaptırdı. Kendisi 
San‟a Ģehrinde NecaĢi adına bir kilise kurdu ki o diyarda ondan büyük bir 
bina yapılmamıĢtı. Sayısız mallar altınla o kilisenin süslenmesine 
harcandı. Öyle bir bina yapılmıĢtı ki görenler ĢaĢkına dönerlerdi, 
insanoğlunun eli ile yapılmamıĢ sanırlardı. Bu kilisenin yapılması tam 
dört yıl sürdü, bina tamamlanınca o kilisenin adını Kaliç koydular. Bu 
kilisenin ünü bütün dünyada duyuldu…… 

Araplar da bir kiĢiyi Yemen‟e o kiliseyi görmesi için Ebrehe‟nin 
yanına yolladılar. O kiĢi kiliseyi görmüĢ, seyre baĢlamıĢtı. Yemenliler onu 
görüp Hıristiyan olmadığını anlayarak; “ Sen ne kiĢisin Burada iĢin ne) 
dediler. O Mekke‟li de; “BenArap taifesindenim, oraya Yemen meliki‟nin 
bir kilise yaptırmıĢ olduğu haberi geldi. Onu göreyim hem de Arapları hac 
etmek için buraya getireyim diye geldim. Dedi. 

 
Bu haberi Ebrehe‟ye bildirdiler. Ebrehe de; “ onu kiliseye alın her 

yerini ona gösterin, ona engel olmayın” dedi. 
 
Arap vakta ki kilsienin içine girdi, orada bir Ģeyi gördü ki onu bütün 

ömründe görmemiĢti. Öyle lâtif resimler nakĢolunmuĢ, öyle cevherle 
süslenmiĢ, hele o altın salipler ki kızıl yakutla ve incilerle zinetlenmiĢ olup 
altın zincirlerle asılmıĢtı. Süslenmesine o kadar çok mal harcanmıĢtı ki 
hesabı ve kararı hiçbir zaman hesap edilemezdi. 

 
Mekke‟li kiĢi kiliseyi böyle görünce ĢaĢırdı kaldı. Sonra bir yerde 

durdu, çok ağladı gözyaĢları döktü. Mabedin hizmetçilerinden izin diledi. 
“Beni bu gece burada bırakın, burada yatayım, ibadet edeyim.” Dedi. 
Onlarda izin verdiler. Oda kiliseyi sabaha kadar bomboĢ buldu. Büyük 
abdesti gelmiĢ ve necisini kilisenin mihrabına ve duvarlarına sürmüĢtü. 

 
Sanah olunca bu kiĢi kapıcılardan izin istedi Kiliseden dıĢarı çıktı 

hemen o saat oradan kaçtı gitti. Yemen‟li halk ibadet için kiliseye girince 



kilisenin içinin pislenmiĢ olduğunu gördüler. Hemen Ebrehe‟ye haber 
verdiler. 

 
O Arap ki buraya gelmiĢti kiliseye böyle böyle iĢ yapmıĢ. Her halde 

Mekke halkı kilisemizi pislemek için bu kiĢiyi göndermiĢ olsalar gerek 
dediler. 

 
Ebrehe bu haberi alınca kızdı; “Arapların o kutsal evini yıkmayınca 

ve viran etmeyince içini mırdarlıkla doldurmayınca geri dönmemeye 
yemin etti. NecaĢî nin bir fili vardı Adı mamud‟du he hangi orduda 
bulunursa o asker basılmaz, mağlup olmazdı, daima zafer kazanırdı 
Hem de HabeĢ ilinde ondan daha büyük, ondan daha gökçek daha güzel 
fik yoktu. Bütün filler ondan korkarlardı, ona daima yenik düĢmüĢlerdi. 
HabeĢ ülkesinde ne kadar fil varsa o mamud fili önlerinden yürür, öteki 
filler onun ardından yürürlerdi. HabeĢ fillerinde Ebrehe‟nin 13 fili vardı ki 
onunla birlikte götürülmüĢlerdi……. 

 
…. Ebrehe‟nin askerleri Mekke‟ye yaklaĢınca Mekke halkı toplandı. 

Mekke baĢkanı olan Abdulmuttalib‟in önüne geldiler. O Muhammed 
Mustafa S.A.V) in dedesiydi. Ona; “Ya Abdülmuttalib dediler biz bu 
Ebrehe ile savaĢamayız, iĢte geldi, Mekke‟ye yetiĢti. Ne yapalım, nice 
edelim, halimiz nice olacaktır. Dediler. 

 
Abdulmuttalib; “Yapılacak iĢ Ģudur Oğlumuzu ve kızımızı alalım, 

Mekke dağlarına dağılalım. Bu ev Yüce Allah‟ın evidir, yine yüce Allah‟a 
ısmarlayalım. O‟nun gücü bizden artıktır. Gerekiyorsa evine düĢmanları 
musallat etsin, onu yıktırsın. Gerekiyorsa onu saklasın. DüĢmanı evinin 
üstünden kovsun hüküm onundur Ne dilerse onu iĢlesin. Dedi. 

 
Onlar bu fikirde iken Ebrehe Mugammes‟ten 5.000 er seçti, 

Mekke‟nin üzerine gönderdi. Esved bin Matfur adında bir komutanı 
baĢlarına dikti ve ona; “Var Mekke‟yi kuĢat, dört yanını muhasara et, 
insandan hayvandan ne bulursan yakala, topla bana getir. Sakın 
Mekke‟nin içine gireyim deme. 

 
Esved Bin Matfur da Mekke‟ye saldırdı. Attan deveden, koyundan, 

sığırdan ne buldu ise sürdü. Çobanlarını tutsak kıldı, hepsini Ebrehe‟nin 
katına getirdi. Develerin arasında Abdulmuttalib‟in de 200 devesi vardı.  

 
Ebrehe; O çobanları ve tutsakları bana getirin dedi. Onlara;Mekke 

kavminin tedbirleri nedir diye sordu. Bizimle savaĢa giriĢebilirler mi, 
yoksa aman mı dilerler diye sordu. Onlar da; Mekke kavminin tedbiri 



Ģehri padiĢaha teslim etmektir. Hiç cenk etmek niyetinde değiller. 
Abdulmuttalib onlara böyle öğüt vermiĢtir. Dediler. 

 
Ebrehe‟nin yanında  Hayyad adında Arap taifesinden bir bey vardı 

ona Ģu buyruğu verdi; “Hemen yürü var Mekke halkına Ģunları söyle; 
 
Benim maksadım Mekke‟lilerin kanlarını dökmek değildir. Benim 

buraya gelmekliğim bu evi yıkmak harap etmek içindir. Ben bu iĢi 
yapmaya and içmiĢimdir. Kendileri emin olsunlar, hiç korkmasınlar. 
Mallarından, davarlarından, oğullarından ve kızlarından ötürü korku 
duymasınlar. 

 
Ebrehe bu buyruktan sonra da; Onların ulularını al bana getir. 

Göreyim o ne sıfatta bir kiĢidir. Dedi. Hayyad Mekke‟ye geldi Ebrehe‟nin 
buyruğunu halka bildirdi Abdülmuttalib‟i de aldı Ebrehe‟nin katına getirdi. 
O gün bunların Ebrehe ordusuna getirilmesiyle akĢam oldu. Ebrehe ile 
buluĢulamadı. Abdülmuttalib o geceyi tutsak edilen Zünefer ve nüfeyl‟in 
yanında geçirdi. Zünefer Abdülmuttalib‟in dostu idi ona;Bana bir 
himmetin varmıdır ya Zünefer dedi. O da; 

 
“ Benim elimde ne var ki ben bir tutsak kiĢiyim her  gün baĢımın 

korkusu içindeyim. Ebrehe‟ye, ben bu sözü söyleyemem Ama Ģu fil 
bakıcıları ki ulu Mamud adında ki filin hizmetkarlarıdırlar. Onlar padiĢahın 
sır sahipleridir Onların da bir büyükleri vardır, adına Enis derler, çok ta iyi 
kiĢidir. Hem de benim dostumdur. Ona senin halini ve Araplar içinde ki 
saygını Ebrehe‟ye bildirmesini söyleyin. Ta ki Ebrehe de sana mertebene 
göre izzet ve saygı kılsın,dedi. 

 
Abdülmuttalib çok ulu kiĢiydi halkı içinde ve bütün Arap taifesi 

arasında ondan daha saygın kiĢi yoktu. Çok ta öz ehliydi. Cömertlikte eĢi 
benzeri yoktu. Ne zaman bir deve boğazlasa etini adem oğullarına 
üleĢtiridi. Devenin karnını bağırsaklarını dağlara taĢıttırırdı Onları da 
kuĢlara, yırtıcı hayvanlara  yedirirdi. Bundan ötürü onun bir lakabı da 
Mut‟ıminnas-ı ves Siba yani insanları ve yırtıcı hayvanları tamlandırıcı 
demekti. 

 
Zunefer o dostu olan Enis‟i yanına çağırttı. Abdülmuttalib‟i ona 

anlattı. 
 
Sabah olunca Enis Abdülmuttalib‟in kim olduğunu Ebrehe‟ye 

bildirdi. Ebrehe de izin verdi Abdülmuttalib‟i katına getirdiler. O da içeri 
girdi. Ebrehe tahtında oturmaktaydı Abdülmuttalib‟i tahtının aĢağısında 



oturmasına rıza göstermedi, tahtının üstünde kendi yanında oturmasına 
halktan çekindi hemen tahtından yere indi döĢek üzerine oturdu. 

 
Sonra Abdülmuttalib geldi Ebrehe ona izzetler ve saygılar gösterdi, 

yanına aldı, ona nazar kıldı. Boyunu posunu, Ģeklini ve Ģemailini 
yakından gördü, çok beğendi. Abdülmuttalib‟in duru ve vakarı Ebrehe‟ye 
çok hoĢ geldi, tercümanına; 

 
Onunla konuĢ sözlerini duyayım dedi. Abdülmuttalib konuĢurken 

onun sözlerinde ki açıklığı ve muhabbeti yakından gördü. O zaman 
Kâbe‟yi yıkmaya ve onun hürmetine gerek Kâbeyi ve gerekse Mekke 
Ģehrini viran etmeye karar verdi. 

 
Tercüman kiĢiye; “Sor bakalım bu kiĢi benden ne istiyor “dedi. “her 

ne diliyorsa onu Ģimdiden kabul eyledim”. 
 
Bu sözleri tercüman Abdülmttalib‟e bildirdi O da; “Dileğim Ģudur ki 

dünkü gün 200 devemi sürmüĢ götürmüĢlerdi onları bana geri versinler.” 
Dedi. 

 
Ebrehe Abdülmuttalib‟den bu sözleri iĢitince üzüldü ve; “Ne yazık ki 

bu kiĢinin Ģekil ve Ģemailine göre aklı yokmuĢ, tedbiri kötüymüĢ. Ben 
kudret ve kuvvetimle bunların Kâbe‟sini yıkmaya geldim, dünyada 
bunların öğünüĢü bu Kâbe iledir onu viran etmek kastımdı. Oysa ben 
umardım ki benden bu Kâbe‟yi viran etmemekliğimi itsiye idi. Onun hatırı 
için onu yıkmayayım. Kâbe‟yi ona bağıĢlayayım, askerlerimi geri 
döndürüp gideyim Kıyamete kadar da Kâbe‟yi kurtarmak ona Fahir onur 
vereydi. Oysa o benden Kâbe‟ye hizmeti bir yana bırakıp 200 devesini 
istiyor. Ey kiĢi ben bu Kâbe‟yi sana bağıĢlayıp gitseydim senin nice 200 
deve kazancın olurdu. Asıl gereklisini bilmiyorsun.” Dedi. 

 
Tercüman bunları Abdülmuttalib‟e söyledi Abdülmuttalib de Ģu 

cevabı verdi. “Bu ev benim değildir. Onun sahibi vardır ki evini 
saklamasını bilir. Benim korumama ihtiyacı yoktur. Dilerse saklasın 
dilerse yıktırsın benim bu arada sözüm yoktur. Ancak ben develerimi 
isterim. Melik; Hemen develerimi geri verilsin” dedi. 

 
Ebrehe de buyurdu ki “Abdülmuttalib‟e 200 devesini geri verin”. 

Develerini geri verdiler. O da develerini aldı sürüp Mekke‟ye geldi. 
Abdülmuttalip o zaman Mekke halkına; “Varın dağılın, dağlara kaçın dedi 
Bu kutsal evi sahibine ısmarlayın, Ģehirden gidin. 

 



Mekke halkı da karısını kızanını alıpMekke dağlarına kaçıp gittiler 
Abdülmttalib‟de çocuklarını aldı Hira dağına gitti. Vakta ki o gün geldi, 
sabaha erildi Mina yakınında kondu Mekke‟nin halinden haber sordu 
Ona;Halk dağıldı gitti, Ģehirde kimse kalmadı dediler. Ebrehe o zaman 
buyruk salarak; 

 
“O mamud filini ve öteki filleri Mekke‟ye sürünüz Kâbe yıkılsın 

harab edilsin. Mekke Ģehrini de yıkınız” dedi. Ama kimseye ziyan 
verilmeden. Oradan gidilsin. 

 
Mamud fili Mekke‟ye yönelince harem sınırına gelince bir adım 

daha adım atmadı, yerinde durdu. Ne kadar uğraĢıp onu dövdüler, 
baĢına vurdularsa da çare olup ileri gitmedi. O durunca da öteki filler de 
yerlerinde durdular.  

 
Sonra yüce Allah Ebabil kuĢlarına emreyledi, deniz kıyısına indiler 

her birisi üçer parça balçık aldılar, ağırlıkları mercimek kadardı. Ġki 
tanesini iki ayağı ile bir tanesini de burunları ile götürüyorlardı. Hava 
boĢluğunda Ebrehe‟nin askerlerinin üstüne gelince Yüce Allah‟ın emri ile 
Cehennemden bir parça yalın (ateĢ) belirdi, o balçık parçalarına dokundu 
onları taĢ haline getirdi. Ebabil kuĢları da o taĢlar henüz kızgın iken her 
taĢı bir kâfirin tepesine bıraktılar. Bu taĢlar o anda kime dokundu ise 
gövdesini ateĢ sardı, vücutları kabardı, etleri parça parça oldu, etleri yere 
döküldü. 

 
Ebrehe‟nin ordusu o hale geldi ki her asker kendi baĢının çaresine 

düĢtü, kimi öldü, kimisi dağıldı, kaçtı. Kaçanlarında kimisi yolda öldü, 
kimisi Yemen‟e vardı orada öldü. Ancak baĢına taĢ düĢmeyenler 
canlarını kurtarabilmiĢlerdi. 

 
Ebrehe‟nin de baĢına bir ebabil kuĢu taĢı indi. Gövdesi ĢiĢti 

Yemen‟e gelinceye kadar acı çekti Oraya gelince gövdesi parça parça 
olarak can verdi. O filler yine geriye dönüp kaçtılar Onları Yüce Allah 
sakladı böylece selamet buldular kurtuldular. 

 
Abdülmuttalib‟e ve Mekke kavmine bu hal haber verildi yine hepsi 

Allah‟ın evi olan Beytullah‟a geldiler. Herkes yerli yerinde karar kıldı. Bu 
olaydan dolayı Abdulmyttalib‟in Arap içinde hürmeti ve izzeti arttı. 
Kâbe‟nin Allah‟ın evi olduğu iyice bilinip anlaĢıldı ki ona kötü niyette 
bulunanı Hak Teala helak eder. Bundan ötürü Abdulmuttalib‟e manevi 
kazancı da bol oldu. (Tarih-i Taberi-Ebu Cafer Muhammed bin Cerir‟üt 
Taberi Cilt 2/531-540)] 
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Süheyli 570 yılının Ģubat ayında gerçekleĢtiğini söyler. Nebinin 
doğumundan 50 gün öncesine denk geliyor, muharrem ayına bu olay. 

 
 
2-) Elem yec'al keydehüm fiy tadliyl; 
 
Onların tuzaklarını boĢa çıkarmadı mı? (A.Hulusi) 
 
2 - Kılmadı mı tedbirlerini müstağrak tadlîle.. (Elmalı) 
 
 
Elem yec'al keydehüm fiy tadliylAllah onların entrikalarını 

saptırmadı mı. Yani kendi baĢlarına dolamadı mı fiy tadliyl aslında. 
tumturaklı gerekçelerin ardında gizli emeller sakladıklarını gösteriyor 
keyd ifadesi burada. Onların gizli emellerini, amaçlarını boĢa çıkarmadı 
mı, amaçlarından saptırmadı mı onları, fiy tadliy bu. Dolayısıyla Ebrehe 
kiliseye yapılan sabotajı bahane etmiĢti. Fakat Ebrehe‟nin zihninin 
arkasında Kâbe‟yi yıkıp Kâbe‟nin ticari potansiyelini San‟a ya aktarmak 
vardı. Burada ki keyd kelimesi bize bunu veriyor aslında. 

 
BarıĢ operasyonu falan derler ya hani günümüzün süper güçleri. 

Giderler konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan silahlarıyla 
mahvederler, altını üstüne getirirler, binlerce, on binlerce masumu 
öldürürler adına da barıĢ operasyonu koyarlar ya onun gibi. ĠĢte keyd bu 
aslında. Entrika, hile, görünenin arkasında görünmeyen sebepler var, 
gizli gayeler var, gizli niyetler var. Ama ne yaptı Allah o gizli niyetlerini 
baĢlarına doladı yani kendi, kendilerinin kazdıkları kuyuya düĢtüler. 

 
 
3-) Ve ersele aleyhim tayren ebâbiyl; 
 
Ġrsâl etti üzerlerine tayrân ebabil'i (Ebabil kuĢları). (A.Hulusi) 
 
3 - Saldı da üzerlerine sürü sürü kuĢlar (Ebâbil). (Elmalı) 
 
 
Ve ersele aleyhim tayren ebâbiyl ve O, Allah onların üzerine 

ebabil kuĢlarını gönderdi. Aslında tayr; kuĢ diye çevrilebilir mi buna 
bakalım. Tayr havada intikal eden herĢey demektir. Peki ille de kuĢ mu 
diyeceğiz? Hayır, tayr dan sadece kuĢ anlaĢılmadığı 6. surenin, yani 
En‟am/38. ayetinde ayrıca kanat zikredildiğinden anlıyoruz. Demek ki 
kanat Ģart değil burada. Ayrıca kanat zikredilmediğine göre bu ayette 



kanatlı olması Ģart değil, havada intikal eden her Ģey, küçük veya büyük. 
Havanın içinde intikal eden her Ģey akla gelir. 

 
Ebabil; Aslında bu kelime bülbülü de çağrıĢtırıyor, ki bülbül de 

Arapça bir kelime belbele den geliyor. Yani böyle bir yakınlığı var sadece 
dikkat çekmek istedim.  

 
Aslında; Ve lillâhi cünudüs Semavati vel'Ard. (Fetih/7) göklerin 

ve yerin orduları Allah‟ın emrindedir. Ayeti kerimesini hatırlatıyor.  
 
Yine; ve ma ya'lemu cunûde Rabbike illâ HU. (Müddessir/31) 

Allah‟ın ordularını O‟ndan baĢka kimse bilmez ayetini hatırlıyorum ben. 
 
Bu Ebabiller farklı tefsirlere konu olmuĢ. Bunlar kuĢtur denilmiĢ, 

bunlar taĢtır denilmiĢ, bunlar mikroptur denilmiĢ, bunlar havada intikal 
eden baĢka Ģeylerdir denilmiĢ vs. vs. Veyahut ta bir yanardağın 
püskürttüğü lavlardır denilmiĢ vs. Bütün bunlar müfessirin ufku nispetinde 
yaptığı açıklamalar. Ama biz bunların Allah‟ın ordularından bir ordu 
olduğunu, Allah dilerse kendine karĢı açılmıĢ savaĢta, yarattığı her Ģeyi 
istihdam edebileceğini görüyoruz. Bu da onlardan biridir.  

 
Bizzat neye tekabül ediyor olursa olsun mesele ortadadır ve Allah‟a 

karĢı savaĢ açan güç helak olmuĢtur, hadise budur. 
 
[Ek bilgi;Ebabil KuĢu Nedir? Ebabil KuĢu Özellikleri Nelerdir? 
 
Ebabil kuĢu nedir? Ebabil kuĢu tüm yaĢamı boyuca uçan ve 

sadece üremek ve yavru beslemek için yere inen kainatın en gizemli kuĢ 
türlerinden birisidir. Birçoğunuz aslında ebabil kuĢlarını biliyorsunuz. Halk 
dilinde bu kuĢlara baharın habercisi denilmektedir. Sanırım bunu 
söyledikten sonra yazımıza konu olan kuĢların hangi kuĢ olduğunu daha 
iyi anlamıĢsınızdır. Gelin ebabil kuĢlarının hayatına birlikte göz atalım. 

Ebabil kuĢları görünüĢ itibariyle kırlangıçlara benzer. Hatta birçok 
kiĢi ebabil kuĢlarıyla kırlangıçları karıĢtırmaktadırlar. Ebabil kuĢları 
yapısal olarak kırlangıçlardan daha itidir. Kanatları daha çatallı ve 
kuyrukları daha uzundur. Ayrıca kırlangıçlar uçarken kanat çırpar.  

Ebabil kuĢlarının temel özelliği ise kanat çırpmadan uçmalarıdır 
yani uçma iĢlemini süzülerek gerçekleĢtirirler. Ebabil kuĢları çok nadir 
yere ayak basarlar. Eğer bir ebabil kuĢunu yerde gördüyseniz ya yem 
yemek için yere inmiĢtir ya da kendisine bir yuva arıyordur. Ebabil kuĢları 
yuva olarak yüksek binaların çatılarının köĢe noktalarını seçer. Diğer 
kuĢlara göre çok hızlı ve ürkektirler. Bir canlı kendilerinden ne kadar 
küçük olursa olsun her daim ondan kaçmaya çalıĢırlar. Bu özellikleri de 
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kimi kuĢ severler tarafından bu kuĢlara korkak kuĢ denilmesine neden 
olmuĢtur. 

Ebabil kuĢlarının ortalama yaĢam süresi 20 yıldır. Herhangi bir 
hastalığa yakalanmama ve ya vurulmama durumda bu süre zarfında 
hayatlarını devam ettirebilirler. Ebabil kuĢları çok keskin bir göz yapısına 
sahiptir. Gündüzleri onları uçarken havada görmek neredeyse 
imkansızdır. Çünkü çok yüksek uçup yiyecek ararlar. 

Bazı kiĢiler ebabil kuĢlarının uyku ihtiyacını bile gökyüzünde 
gerçekleĢtirdiğini söylemekte. Ancak bu durumun kanıtlanmıĢ bir verisi 
bulunmamaktadır. Ebabil kuĢlarına rastlamak istiyorsanız geceleri 
özellikle ilkbahar akĢamlarında gelen kuĢ seslerini takip etmenizi tavsiye 
ederiz. (mukaddertoprak sorgu sitesi)] 

 
 
4-) Termiyhim Bi hıcâretin min sicciyl; 
 
Atıyorlardı onlara, kurumuĢ çamurdan taĢlarını. (A.Hulusi) 
 
4 - Atıyorlardı onlara «siccil» den taĢlar. (Elmalı) 
 
 
Termiyhim Bi hıcâretin min sicciyl onlar sicciyl den taĢlar 

atıyorlardı, fırlatıyorlardı. Sicciyl; TaĢ kesilmiĢ balçık türü Ģeylerdir diye 
çevirebilirim. O zaman ayeti Ģöyle manalandırmalıyım; Onlar taĢ kesilmiĢ 
balçık türü tanımlanamayan cisimler veya tanımlanamayan Ģeyler 
atıyorlardı diye çevirmeliyim. Neden? Bi hıcâretin; bu bildiğimiz taĢ 
olsaydı eğer Bil hıcâra, “lam” ı tarifle marife gelirdi. Belirlilik takısıyla 
gelirdi. Bildiğimiz taĢ değil bunlar. Bi hıcâretin diyor, belirsiz, 
tanımlanamayan, yani taĢ türünden, ama tanımlanamayan Ģeyler. 
Demek ki bizim bildiğimiz cinsten değil bunlar.  

 
Min sicciliyn; yine bu da belirsiz gelmiĢ. Yani sicciyl i sengiyl olarak 

Farsça aslından gelme bir kelime olarak okuyanlar da var. Aslında tesciyl 
den geliyorsa sicciyl, tesciyl mastarından üretilmiĢse güdümlü, adrese 
teslim manasına gelir. O da olabilir. Yine bu kelime eğer secl den 
türetilmiĢse, kova manasına gelir -ki Alusi bunu zikretmiĢ- kovalar 
dolusu, bakraçlar dolusu bela indiriyordu. Yani kova kova bela yağdırmak 
manasına gelir. 

 
[Ek bilgi; Siccîl, dünya semasına da isim olarak verilmiĢtir. Ayrıca 

Cehennemde bir vadinin ismidir ve bu sebeple Cehennemin taĢlarına da 
siccîl denilir. Cenab-ı Allah, kiremitten daha sert çamurdan piĢmiĢ taĢları 
(siccîl'i) kuĢlara attırması neticesinde onların bedenlerinin delik deĢik 
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edilerek kırılıp seriliĢlerini "asf-ı me'kül" (yenmiĢ ekine) yani hayvanlar ve 
böcekler tarafından yenip çiğnenmiĢ, lime lime olup özleri çekilmiĢ ekin 
ve yapraklara benzetmiĢtir.(Besâiru-l Kurân-Ali Küçük)] 
 

Lût kavminin helaki anlatılırken Hud/82. ayetinde sicciyl; Zariyat/33. 
ayeti ile karĢılaĢtırdığımızda min dıyn ile aynı kelimeye, aynı manaya 
geldiğini görüyoruz. Hud/82 ile Zariyat/33. yan yana  koyduğumuzda 
birinde aynı kavmin sicciyl ile, diğerinde min dıyn, yani çamur, katılaĢmıĢ 
çamur ile. O zaman biz bunu yine taĢ türü, yani çamurdan yapılmıĢ taĢ 
türü Ģeyler, tanımlanamayan Ģeyler diye çevirebiliriz. Her ne olursa olsun 
tanımlanamaması esas. Yani rabbimiz onları helâk etmiĢ. 

 
 
5-) Fece'alehüm ke'asfin me'kûl; 
 
Nihayet onları yenmiĢ ekin yaprağı gibi kıldı. (A.Hulusi) 
 
5 - Derken kılıverdi onları bir yenik hasıl gibi. (Elmalı) 
 
 
Fece'alehüm ke'asfin me'kûl ve Allah onları yenilmiĢ ekine, 

yenilmiĢ, biçilmiĢ, yeri de yakılmıĢ hatta ekine çevirdi. Tarihçilerimiz ve 
kaynaklarımız ilk defa o bölgede çiçek hastalığının bu olaydan sonra 
görüldüğünü söyler. Ordu öylesine, daha saldıramadan dağılmıĢ ki, 
ordunun içerisine salgın bir hastalık gibi veya ölümcül bir, sanki kıran 
girmiĢ derler ya böyle bir tabirimiz vardır ya Türkçede Kıran girme, kıran 
girmiĢti. Hatta Hz. AiĢe; ben diyor filin seyisini Mekke‟de kör bir halde, 
kör ve kötürüm, eli ayağı tutmaz, yürüyemez bir halde dilenirken gördüm 
diyor.  

 
Demek ki o, o zamana kadar yaĢamıĢ. Ebrehe de zaten yine bu 

kıran sırasında hastalanıyor ve yolda ölüyor. Dolayısıyla bir Ģeyler 
oluyor. Ortada kesin olan sonuç bu ordu Kâbe ye saldıramadan kırılıyor.  
Ta Yemen‟den Mekke‟ye geliyor, fakat Mekke‟nin önünden Kâbe‟ye 
gelemiyor, saldıramıyor.  

 
Hatta çok ilginçtir Taif‟ten birileri bu ordunun yolunu gösteriyorlar, 

yani rehberlik yapıyorlar. Taif‟e saldırmasınlar diye onlara Ģirinlik 
gösterisinde bulunuyorlar ve birileri kendi bölgelerine ihanet etme 
pahasına kısa ve kestirme yolu onlara göstermek maksadıyla önlerine 
düĢüp Mekke önlerine kadar getiriyorlar. Ve bu ordu kırıldıktan sonra o 
Taif‟lilerin, yani Ebrehe‟nin ordusuna yol gösteren Taif‟lilerin mezarını 



müĢrikler on yıllardan beri her yıl o günlerde taĢlama merasimiyle 
taĢlarlarmıĢ. 

 
Fakat ilginç, dün Ebrehe‟nin Kâbe‟ye yaptığını bugün kendileri 

Kâbe‟nin inancını, itikadını, Kâbe‟yi bina eden Ġbrahim peygamberin 
itikadını temsil eden Muhammed A.S. a yaparlar. Yani nasıl Ebrehe 
Kâbe‟ye saldırmıĢsa onlarda peygambere saldırırlar. Bu sure aslında 
Ģunu söylüyor; Ebrehe Kâbe‟yi nasıl yıkamadıysa siz de Muhammed‟i 
öyle yıkamaz. Eğer bunda ısrar ederseniz sizi de yenilmiĢ ekine çevirir. 
BaĢınızda ki o fillerinize bakmaz, fil gibi reislerinize bakmaz hepinizi 
yenilmiĢ ekine çevirir. Allah‟ın ordularının sayısını O‟ndan baĢka kimse 
bilmez. Ġbret alın, ders alın manasına geliyor. 

 
Sadece onlara mı? Hayır, hepimize, tüm çağların Ebrehe‟lerine. 

Çağında kutsallara saldırı için harekete geçen, dokunulmaz Ģeylere, 
masum canlara -ki onlar kutsaldır-. Masum canlar, çocuklar, kadınlar 
yaĢlılar, mabedler kutsaldır. ĠĢte masum ve dokunulmaz olan Ģeylere 
saldırı için harekete geçen her çağın Ebrehe‟leri, ordunuzun en önünde 
fillerde olsa, filler gibi hiç kimsenin tahrip edemeyeceği tanklar da olsa, 
uçaklar da, bombalarda olsa fark etmez. Allah‟ın orduları vardır, eğer 
Allah‟a savaĢ açarsanız sizinle baĢ eder ve yenilmiĢ ekine dönersiniz. 
Mesaj budur aslında. Bu mesajı alırsak bu sureyi gerçekten okumuĢ 
oluruz. 

 
 
{ve ahıru da'vahüm enil Hamdu Lillâhi Rabbil alemiyn. 

(Yunus/10) 
Dualarının sonu da "Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun." diye 

Ģükretmek olacaktır.(Elmalı)} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. KUREYġ SURESĠ (001-005) (197-3) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
Üçüncü suremiz KureyĢ suresi ki fil suresi ile aslında hem konu 

bütünlüğü var hem elimizde ki mushafta ard ardına gelmiĢ, hatta fakire 
göre nüzül sıralamasında da fil ile KureyĢ sureleri ardı ardına yer alır. 

 
Mekki bir suredir tahmin edileceği gibi. Ġlk tertipler tıyn suresinin 

ardına yerleĢtirirler. Ama bizce fil suresinin ardına yerleĢtirilmelidir. Yani 
mushafta ki yeri nüzülde ki yeri ile aynıdır diyebiliriz. Ġlk otoritelerimiz 
KureyĢ suresinin ilk ayeti ile fil suresinin son ayetini karĢılıklı okumuĢlar, 
bir birine atıf saymıĢlardır. Ki Ferra bunların baĢında gelir. 

 
Hz. Ömer tek rekatta bu iki sureyi birlikte okumuĢ. Ġlginç! yine Ubey 

Bin Kaab mushafında ikisi arasında besmele yazmamıĢ. Yani sahabe bu 
sureyi ikisini birbirinden ayrılmayacak bir ikiz olarak görmüĢler. Bu tabi iki 
surenin tek sure olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü elimizdeki Mushaf 
sahabenin en seçkin kuraları tarafından tedvin edilmiĢ bir Mushaf. Onun 
için bu konuda ihtilaf elbette ki yok. Fakat bu iki surenin birbirinin 
peĢinden, birbirinden ayrılamaz bir bağla bağlı olduğunu da gösteriyor. 

 
Zımnen surenin söylediği hakikat Ģu; Ey Kâbe‟nin ekmeğini 

yiyenler, Kâbe‟nin rabbine ihanet ediyorsunuz farkında mısınız. Burada 
KureyĢ suresini anlamak için ticaretin bölge için nasıl bir öneme haiz 
olduğunu, ne kadar değerli olduğunu bilmek lazım, hatırlamak lazım. 
Ticaret yoksa KureyĢ yok bunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Ticaret yoksa 
KureyĢ yok. Ġylaf yoksa ticaret yok. Bu surenin anahtar kavramı olan Li 
iylâfi ilk kelime aynı zamanda iylaf yoksa ticaret yok, ticaret yoksa 
kureyĢ yok. Mekke yok yani. 

 
Saffan Bin Umeyye‟nin itirafı bu söylediğimiz hakikatin en güzel 

ifadesidir. Hz. Peygamber; Ġylaf‟ın iki kanadı var; Bir kanadı Mekke ile 
Yemen, diğer kanadı Mekke ile ġam. Yani kuzey ve güney Ġylaf bu 
ikisinden müteĢekkil. Güney kıĢın kullanılan ticaret yolu Kuzey yazın 
kullanılan ticaret yolu. Bu ikisi sayesinde bölge bir eli yağda bir eli balda 
müreffeh bir hayat sürüyor. ĠĢte biz bölge için iylaf‟ın ve dolayısıyla 
ticaretin ne kadar hayati önemde olduğunu Saffan Bin Ümeyye‟nin, 
Ümeyye Bin Halef‟in (Tam ismi Safvan Bin Ümeyye Bin Halef Bin Vehb 
Bin Huzafe'dir.) oğlu olur. Onun mirası ona kalmıĢtı ve Mekke‟nin yeni 
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kuĢak tüccarlarının bir numarasıdır aynı zamanda. Saffan bin 
Ümeyye‟nin; Allah resulünün Medine yolunu kontrol altına alması üzerine 
yaptığı itiraf ve tabii ki kendi kendisine sitemi Ģöyle.; 

 
“Varlığımız yazın ġam, kıĢın Yemen ticareti demeye gelen iylaf‟a 

bağlı” diyor. “Eğer bu yoksa yani yazın ġam, kıĢın Yemen seferleri yoksa 
kesinlikle tükeniriz. Ticarette yok, servette yok, elimizde kini yer bitirir ve 
ekmeğe muhtaç oluruz.” Diyor. Safan Bin Ümeyye. Vâkıdi Kitabu'l 
Meğazi'sinde böyle nakletmiĢ, ben de sizlere oradan Meğazi‟nin hangi 
cildi hatırlayamıyorum ama en son sayfasında okumuĢtum. 

 
Evet, gerçeğin tümü bu değil, gerçeğin bir yarısı yani ticaret yoksa 

Mekke yok, iylaf yoksa ticaret yok. Bu gerçeğin bir yarısı. Gerçeğin tümü 
nedir biliyor musunuz? Kâbe yoksa hiçbiri yok. ĠĢte bu. Onun için ne 
ticaret var Kâbe yoksa, ne iylaf var, ne KureyĢ var. ĠĢte onun içindir ki 
Felya'budû Rabbe hâzelBeyt (3) o halde ey Mekke Ģu beytin rabbine 
kulluk edin. Yalnız Ģu beytin rabbine. ġimdi bu ayet tam yerine oturmuyor 
mu, Ģimdi anlaĢılmıyor mu bu açıklamaların arkasından. Evet, Beyte 
değil yani, Rabbe hâzelBeyt beyte kulluk etmeyin, beytin rabbine, 
ekmeğe değil teĢekkür, ekmeğin sahibinin hakkıdır teĢekkür. Bu 
girizgâhtan sonra surenin tefsirine geçebiliriz. 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
 
1-) Li iylâfi KureyĢin; 
 
KureyĢ'in ülfet ve hürmete mazhariyeti için, (A.Hulusi) 
 
1 - Ġylâfı için KureyĢin. (Elmalı) 
 
 
Li iylâfi KureyĢ burada ki “lâm” çok önemli, ama önce bir mana 

vereyim. KureyĢ‟in birlik ve dirliği hakkı için. Ġylaf birlik ve dirlik, “lâm” da 
hakkı için. KureyĢ‟in birlik ve dirliği hakkı için. Burada ki “lâm” üzerinde 
kısaca durmak zorundayım. 

 
“lâm” hem fil suresini hem de bu surenin 3. ayetini görüyor. Önemli 

bu. Zımnen KureyĢ, fil hezimetinin hakkını ödemeyi unuttu. Yani fil 
ordusunu Allah helak etti, buna teĢekkürü unuttu, teĢekkür edemedi. Ne 
yaptı? Ġhanet etti. Kâbe‟yi putlarla doldurdu. Putları atacağına putları 
çoğalttı. Zulmü azaltacağına zulmü çoğalttı. BaĢkalarını haksızlığa engel 
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olacağına, baĢkalarına bizzat kendisi haksızlık yaptı ve ticareti zulme 
çevirdi, ticareti kat kat faize çevirdi. Yani Allah‟ın hoĢ görmediği ne varsa 
hepsini yaptı. Allah‟ın, beytin rabbinin ekmeğini yediler ama o ekmeği 
yediği sofraya bıçak saplamaya kalktırlar. ĠĢte KureyĢ bu. Bari manasını 
veriyor aslında “lâm” burada. Yani bunu olsun bilsinler. 

 
Burada Li iylâfi KureyĢ, KureyĢ kelimesi köpek balığı manasına 

gelir diyenler var. Köpek balığı manasına gelirse o zaman KureyĢ‟in 
aslının denizle alakası olması lazım. Bunu söyleyenler de olmuĢ. Aslında 
KureyĢ, yani ben-i Fihr; özünde kızıl deniz sahilinden gelip buraya 
yerleĢen bir kabiledir demiĢler ki bu çok ta yabana atılacak bir Ģey değil. 
Nihayetinde Kızıl denizle Mekke‟nin arası her ne kadar dağlarla çevrili 
olmuĢ olsa da vasıtayla 1 saatlik bir yol. Cidde‟den Mekke‟ye 1 saat, 
hatta 45 dakikada gidip gelinir. Dolayısıyla çokta yabana atılacak bir Ģey 
değil deniz kenarı kavmi olması mümkindir KureyĢ‟in.  

 
Ama bu kelimenin daha farklı bir kökten türediğini söyleyenler de 

olmuĢ. KarĢ, veya kırĢ kökünden gelir demiĢler. Bu aslında toplamak 
biriktirmek manasına geliyor. KuruĢ ta oradan gelir. KuruĢ; toplandığı 
biriktirildiği için kuruĢ denmiĢtir. Yani, KureyĢ belki de kuruĢ toplayan 
manasına da alınabilir. KuruĢu toplayıp biriktiren, parayı toplayıp 
biriktiren, altını, gümüĢü üst üste yığan manası vermekte mümkindir bu 
kökten geliyorsa eğer. Fihr Bin Malik‟ten türeyen kabileye etnik anlamda 
KureyĢ‟i tarif edecek olursak Fihr Bin Malik‟in çocuklarına KureyĢ ismi 
verilmiĢ. 

 
[Ek bilgi-1; Allah‟ın Beytinin hizmetçisi olmalarından ötürü tüm 

kabileler yaptıkları bu hizmetten dolayı onlara saygı duyuyorlardı. Kâbe‟yi 
ziyaret için çevreden gelenlere cömertçe davranmaları onların 
saygınlığını ve dokunulmazlıklarını artırıyordu. Kimse onların 
kervanlarına dokunmuyordu. Halbuki çevrelerinde soygun, vurgun, talan 
kol geziyordu. Kervanlar soyuluyor, adamlar öldürülüyor ama kimse 
onlara dokunmaya cesaret edemiyordu. Bakın Ankebût bu hususu Ģöyle 
anlatır: 
 “Çevrelerinde insanlar kapılıp götürülürken Bizim Mekke‟yi 
güven içinde ve kutsal bir yer kıldığımızı görmediler mi? Bâtıla 
inanıp Allah‟ın nîmetini inkâr mı ediyorlar?” (Ankebût 67) 

 ĠĢte Allah bütün bu nîmetlerini gündeme getirerek, gözler 
önüne sererek bu nîmetlere karĢılık kulluğu sadece bu Beytin Rabbine 
yapmaları gerektiğini hatırlatarak buyuruyor ki: (Besâiru-l Kur‟an- Ali 
Küçük)] 

 



[Ek bilgi-2; Li iylâfi KureyĢin; li iylafin e 4 değiĢik açıdan bakmak 
mümkündür nasıl anlamamız noktasında.  
 1 - ġimdi Li iylâfi KureyĢin burada ki li fiyl suresinin 1. ayetine 
götürebiliriz. Yani Elem tera keyfe fe'ale Rabbüke Bi ashâbil fiyl 
görmedin mi rabbin fil ordusuna ne yaptı? Niçin? Li iylâfi KureyĢin 
KureyĢ‟in güvenliği için fil ordusuna rabbinizin ne yaptığını bir 
düĢünsenize. Oraya bağlanabilir bu. Burada KureyĢ‟in korunmasının 
zımnında korunulan Ģey Kâbe, değerler. 

2 – Fiyl suresinin son ayetine bunu bağlayabiliriz. Fece'alehüm 
ke'asfin me'kûl Allah onları yenilmiĢ bir ekin tarlası gibi yaptı. Niye? Li 
iylâfi KureyĢin KureyĢ‟in güvenliği için. Oraya bağlanabilir. 

3 – Li iylafi de ki o “lâm” edatı 3. ayette ki Felya'budû emri ile 
iliĢkilendirilebilir. Yani madem ki KureyĢ‟in güvenliği için Ģunlar, Ģunlar 
yapıldı, öyleyse bu beytin sahibi olan rabbe kulluk yapsınlar. Madem ki 
Allah bu imkanı ortaya koydu, öyleyse Felya'budû Rabbe hâzelBeyt 
yani KureyĢ‟ten, bir ırktan, bir akrabadan aslında söz edilmiyor Rabbe 
hâzelBeyt iĢte burada belirleyici olan odur. Bu beyt, mabed, değer, 
değerin korunmasına yöneliktir surenin verdiği mesaj. KureyĢ‟i öne 
çıkartmasının sebebi onların dikkatini bir Ģeye çekmektir. 

4 - Li iylâfi KureyĢin  demek KureyĢ‟e sağlanan bu güvenliğe 
teaccüb anlamı verir o li. KureyĢ‟e sağlanan bu güvenliğe ĢaĢın durun. 
Aslında normal Ģartlarda olacak Ģey değildi bu. Yani süper güç geliyor, 
bir site devleti bile olmayan bir yere saldırıyor ve o süper güç yerle bir 
oluyor. Li iylâfi KureyĢin kureyĢ‟in güvenliğinin sağlandığı o olaya 
ĢaĢın, ne enterasan bir olaydı bir düĢünün Burada ki, li edatının bir 
teaccüb anlamı da var. Böylece iĢte mesela biz surenin 1. ayetini 4 çeĢit 
ihtimalle buluĢturup 4 farklı taraftan bakabiliriz.  

Bu çeĢitliliğin sebebi her birine vereceğimiz karĢılılığımız var Yoksa 
hem kendisinden önceki sure ile ilgili iliĢkisi bağlamında anlayabiliriz 
bunu. Hem KureyĢ suresinin 1. ile 3. ayetini bağdaĢtırabiliriz hem de bu 
3. den farklı olarak bağımsız bir Ģekilde bir teaccüb manası verebiliriz. 
(Mehmet Okuyan- Okudun mu Kur‟an dersleri)] 

 
[Ek bilgi-3; Ġlâf ashabı dört kardeĢ idi ki, bunlar Abd-i Menaf 

oğullarıdır: HaĢim, ġam meliki ile anlaĢırdı. Ondan atlar almıĢ, onunla 
ġam ticaretinde emniyet bulmuĢtu. Abd-i ġems, HabeĢ'e; Muttalib, 
Yemen'e; Nevfel de Faris ile anlaĢırdı. Bunlara "Müttecirin" denirdi. Diğer 
KureyĢ tüccarları bu dört kardeĢin adlarıyla ticarete giderler, ondan 
dolayı onlara da dokunulmazdı.  

KureyĢ, Harem-i ġerif'in sakinleri idiler. Etraflarında halk vurulup 
çarpılırken onlar erzaklarının temininde ve yazın, kıĢın seferlerinde 
emniyetle gidip geliyorlardı. Bir arızaya uğradıkları zaman, "Biz Allah'ın 
hareminin ehliyiz." diyorlar ve bundan dolayı kendilerine kimse 
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dokunmuyordu. HaĢim, ġam ile anlaĢıyordu; AbdiĢems, HabeĢ'le; 
Muttalib, Yemen'le; Nevfel, Faris'le, diğer KureyĢ tacirleri de bu 
kardeĢlerin tutamaklarıyla bu Ģehirlere gidip geliyorlar ve o sayede onlara 
da dokunulmuyordu. Bu dört kardeĢten her biri kendi sefer nahiyesinin 
melikinden bir ahd ve eman vesikası almıĢtı. 
 

Bu itibar ile de meâlde îlâf lafzının bu iki mânâyı içermek üzere 
aynen muhafazası lüzumu ortaya çıkar. Bütün bu mânâlarda "kıĢ ve yaz 
seferi"nde ticaret seferi mânası esası olmuĢ oluyor. Bununla beraber bu 
îlâf KureyĢ'e ait olmakla beraber seferin de mutlaka onlara ait olması 
lazım gelmez. Bu anlaĢma suretiyle KureyĢ baĢkalarını da sefer ve 
rıhlete ilaf etmiĢ olmak muhtemeldir. (Elmalı-Tefsir)] 

 
 
2-) Ġylâfihim rıhleteĢ Ģitâi vas sayf; 
 
KıĢ ve yaz seferinde rahat ve ülfetleri için. (A.Hulusi) 
 
2 - Sefere iylâfları yazın, kıĢın. (Elmalı) 
 
 
Ġylâfihim rıhleteĢ Ģitâi vas sayf evet, bari KureyĢin birlik ve dirliği 

hatırına, birlik ve dirliği hakkı için Ġylâfihim rıhleteĢ Ģitâi vas sayf yine 
bari onların kıĢ ve yaz iylafı hakkı için. Nedir? ĠĢte iylaf‟ın açılımı aslında 
bu. KıĢ ve yaz yolculuğu hakkı için. Rıhle; yolculuk, ticaret seferi. 
Kervanların oluĢturduğu ticari seferler. Yaz ve kıĢ rıhlesi aslında iylaf idi. 
Bu iylaf aslında özü itibarıyla anlaĢma manasına gelir. Bu anlaĢma da 
iĢte haram ayları bize açıklayan bir anlaĢma, haram aylar boyunca bu 
kervanlar gider, gelir yaz ve kıĢ ticaret seferi yaparlar ve bölgenin 
ortasında ne ziraata, ne hayvancılığa asla elveriĢli olmayan, baĢka türlü 
hiçbir geçim kapısı bulunmayan, Mekke bu sayede savaĢ bölgesinde bir 
barıĢ adası gibi yaĢıyor ve gerçekten müreffeh bir hayat sürüyorlardı. 
Ġçinde ziraata elveriĢli herhangi bir arazi yok, içinde hayvancılıkta 
yapılamaz. Ama ziraata elveriĢli cam gibi toprak parçalarında yaĢayan 
halklardan çok daha müreffeh bir ortamda yaĢıyorlardı. Ne sayesinde? 
ĠĢte burada geldi 3. ayet onu söylüyor. 

 
 
3-) Felya'budû Rabbe hâzelBeyt; 
 
Bu Beyt'in Rabbine (tevhid ehli olarak) kulluk etsinler! (A.Hulusi) 
 
3 - Hiç olmazsa onun için kulluk etsinler rabbine bu Beytin. (Elmalı 



 
 
Felya'budû Rabbe hâzelBeyt bari bunun için, bari Ģu iylaf için, 

bari yaz ve kıĢ gerçekleĢen ticari seferler hakkı için Felya'budû Rabbe 
hâzelBeyt Ģu beytin rabbine ibadet edin. Yani ibadeti yalnızca Ģu beytin 
rabbine yönlendirin, yöneltin. Onun dıĢındaki hiçbir Ģeye kulluk etmeyin, 
bunların hakkı için. Aslında bu bari manasını vermem boĢuna değil. Yani 
siz fil hadisesinde borcu ödeyemediniz, Allah‟a teĢekkür etmediniz, 
teĢekkür edeceğiniz yerde daha da azdınız. Bari iylaf‟ın hakkı için, fil 
hezimetinin hakkını yerine getiremediniz bari iylaf‟ın hakkı için, yaz ve kıĢ 
ticaretinin, sizi burada var eden, sizin can damarınız olan, size hayat 
bahĢeden bu yaz ve kıĢ ticari seferlerinin sağlığı için, hakkı için 
teĢekkürü için Allah‟a kulluk edin.  

 
Beytin rabbine diyor ama burada Rabbe hâzelBeyt Hazel beyt 

aslında doğrudan Kâbe‟ye atıftır. Beyt; beytullah‟ın bir ifadesidir, Allah‟ın 
evi. Allah‟ın evi denmesi haĢa Allah‟ı cisimlendirmek için telakki etme 
manasına değil, kamu malı olduğu içindir, çünkü insanlık evidir orası. 
Orası insanların çağrılı olduğu evdir. A.Ġmran/97. ayetinde de ifadesini 
bulduğu gibi; 

 
ve Lillâhi alenNasi hıccül beyti menisteta'a ileyhi sebiyla. 

(A.Ġmran/97) ona bir yol bulabilen herkesin beyti haccetmesi, Allah‟ın 
insanlık üzerinde ki hakkıdır. Ve Lillâhi alenNas; insanlık üzerinde ki 
hakkı. Çünkü insanın ata ocağı, ana kucağı, baba ocağıdır Mekke ve 
Kâbe. Çünkü insanlık yer yüzünde ilk kez o bölgede neĢvü neva 
bulmuĢtur. Ġnsanlık oraya hacca giderken aslında baba ocağına teĢekkür 
için gider. Bir vefa borcudur bu. 

 
Evet, aslında Rabbe Felya'budû Rabbe hâzelBeyt yalnızca Ģu 

beytin rabbine kulluk edin derken, bunun teĢekkürünü ödemek için 
kulluğunuzu Ģu beytin rabbine tahsis edin manasına gelir. 

 
 
4-) Elleziy at'amehüm min cû'ın ve âmenehüm min havf; 
 
O ki, onları açlıktan doyurdu ve korkudan emin etti. (A.Hulusi) 
 
4 - Ki onları açlıktan doyurdu, ve korkudan emîn buyurdu. (Elmalı) 
 
 
Elleziy at'amehüm min cû'ın ve âmenehüm min havf surenin 

son ayeti bu; Ki O, onları açlığa rağmen doyurmuĢ, her tür tehlike ve 



tehdide rağmen güvende kılmıĢtır. Evet, Elleziy at'amehüm ki O Allah 
onları doyurmuĢtur. Min cû‟in. Burada ki Min bedel içindir aslında. Bunun 
manaya kattığı yan anlam Ģudur: Mekke Ģartlarında açlık doğaldı. Yani 
burada hiçbir Ģey yok, bitki yok, hayvan yok, ziraata elveriĢli arazi yok, 
simsiyah lav kayalıkları. Dört tane tepenin dağın ortasında bir vadi. Hiçbir 
Ģey yok. Açlık kaçınılmazdı. Burada ki Min bedeldir. Onun için Min cû‟in; 
açlığa rağmen, açlıktan bedel. Dolayısıyla açlık kaçınılmazdı.  

 
ve âmenehüm min havf burada ki Min de öyle yine 2. Min. Yani 

emniyette de olamazlardı. Nasıl emniyette olacaklar, yani bunlara doğal 
tehlike burada her zaman açık, çünkü burada bir kale de yapamazlar. O 
kadar na müsait ki ortam. 

 
Peki nasıl olacak? Bir dağın tepesinde yaĢayamazlar, su vadinin 

dibinde, su yok çünkü. Susuz yaĢayamazlar. Suyun yanında olsalar bu 
sefer de tehlike ve tehditlere açık hale gelirler. Bütün bunlara rağmen 
Allah onları güvenlikte tuttu ve doyurdu. Evet, Elleziy at'amehüm min 
cû'ın ve âmenehüm min havf bütün bunlara rağmen. 

 
Beytin rabbi onları hem doyurdu, hem de öyle bir doyurma ki bu 

doygunluk azdırmıĢtı bile, azmıĢlardı. Sağa sola sataĢıyorlar, Allah 
resulüne ve vahye karĢı diklenmelerine baksanıza. Neyinize 
böbürleniyorsunuz. Baksanıza Mekke müĢrik aristokrasisinin Allah 
resulüne karĢı o müstekbirce, o kibirli, o küstahça tavırlarına. Neyiniz var 
sizin. Beytin rabbi sizi doyurdu, beytin rabbi sizi güvenlikte kıldı. O beytin 
rabbinin peygamberi olan Ġbrahim o beyti oraya yeniden inĢa etti ve o 
beytin rabbi bir peygamber seçti, hem de içinizden, sizin evladınızdan bir 
peygamberi seçti ve ona vahyi indirdi. ġimdi siz O‟na karĢı gelmekle, 
O‟na savaĢ açmakla, O‟nu yok etmeye kalkmakla aslında kendi 
ekmeğinizi veren, sizi güvende kılan, sizi bu zor Ģartların içinde Ģu 
cehennem gibi bir çölün ortasında cennet gibi bir hayatı size lûtfeden 
Allah‟a siz böyle mi teĢekkür ediyorsunuz, teĢekkür böyle mi olur. Onun 
için tefekküre davet ediyor Kur‟an iĢte. Tefekkür etselerdi teĢekkür 
ederlerdi. Tefekkür etmediler. Onun için teĢekkür de etmediler. 

 
ĠĢte bu sure onları akıllanmaya, aslında onların üzerinden 

hepimize. Çünkü hepimiz Allah‟a muhtacız. Allah desteğini çektiğinde 
ayakta duramayız. Allah‟ın yok neyin var, Allah‟ın var neye muhtaçsın 
eğer Allah çekiliverirse özel bir belaya ihtiyaç yok Allah‟ın desteğini 
çekmesi belaların en büyüğüdür. Ġnsan nasıl ayakta durur, insan nasıl dik 
durur. Onun için hepimize hatırlattığı bu. Eğer Allah‟ın üzerinizde ki 
nimetini hatırlarsanız Allah‟ın hakkını Allah‟a teslim etmek zorunda 
kalırsınız. Allah‟ın hakkını hatırlarsınız. Allah‟ın hakkının ananızın, 



babanızın, kardeĢinizin, komĢunuzun ve herkesin hakkından, eĢinizin, 
can yoldaĢınızın hakkından daha fazl olduğunu görürsünüz. O zaman 
Allah‟ın hakkını Allah‟a teslim etmenin tek yolunun Allah‟a kayıtsız Ģartsız 
teslim olmak olduğunu anlarsınız.  

 
ĠĢte Ġslam budur, iĢte Müslüman olmak budur. Allah‟ın hakkını 

Allah‟a teslim etmek için Allah‟a teslim olmaktan baĢka çare bulmamak. 
 
Rabbim hakkını inkâr edenlerden değil hakkını teslim edenlerden 

ve bu amaçla da kendisine kayıtsız Ģartsız teslim olanlardan kılsın. 
 
 
“Ve ahiru davanâ enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. MÂÛN SURESĠ (01-07) (198 - A)  
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 

 
Elhamdülillâhi Rabbil Âlemîn, Vessalâtü vesselâmü „alâ 

Resulina Muhammedin ve „ala „alihi, ve eshabihi ve etba‟ıhi 
ecmaiyn. 

 
RabbiĢrah liy sadriy;  
 
Ve yessirliy emriy;  
 
Vahlül ukdeten min lisaniy; 
 
Yefkahu kavliy; (Tâhâ 25-26-27-28) 
 
Rabbim göğsüme geniĢlik ver kolaylaĢtır iĢimi, düğümü çöz 

dilimden ki anlasınlar beni. Amin, amin, amin..! 
 
Değerli Kur‟an dostları bugün dersimize Maun suresinin tefsiri ile 

baĢlayacağız inĢaAllah. Maun suresi elimizde ki mushafta 107. sırada 
bulunda da nüzul sıralamasında, iniĢ tertiplerinde 17. sırada yer alan bir 
sure. Yani hayli önceki yıllara ait, ilk yıllara ait bir sure. Maun suresi adını 
son ayetinden alıyor maun sadece bu kalıpla sadece burada kullanılıyor. 
Kullanıldığı tek yer surenin 1. ayeti. 

 
Buhari sureyi Eraeytelleziy yükezzibü Bid diyn Ģeklinde ya da 

Eraeyte Ģeklinde isimlendirmiĢ, öyle anmıĢ. Hatta baĢka isimlerde 
söylemiĢler bu sure için. Yani kaynaklarımızda ki tüm isimlendirmeleri 
sayarsak altıya kadar çıkar maun suresinin ismi. 

 
[Ek bilgi; Nüzül sebebi;  
Maverdî, bu ayetin Ebû Cehil hakkında nazil olduğunu nakletmiĢtir. 

Rivayet olunduğuna göre Ebû Cehil, bir yetimin vasîsi idi. Derken, bu 
yetim, Ebû Cehil'e, kendi malından bir Ģey istemek için, çıplak olarak 
gelmiĢti. Ama Ebû Cehil, onu kovmuĢ ve onun bu durumuna 
aldırmamıĢtı.  

Derken bu çocuk, ümitsizliğe kapılmıĢ ve üzülmüĢtü. Bunun 
üzerine, KureyĢ'in ileri gelenlerinden birisi ona, "Muhammed'e söyle, o 
senin için Ģefaatçi olur" dedi. Halbuki bunu söyleyen KureyĢlinin maksadı 

javascript:void(0);
javascript:void(0);


alay etmekti. Fakat, o yetim çocuk, bu sözün kendisine, alay için 
söylendiğini anlayamadı. Hz. Peygamber (s.a.s)'e geldi ve ondan bu 
hususta yardım istedi.  

Hz. Peygamber (s.a.s) ise, hiçbir muhtaç geriye çevirmezdi. Bu 
çocuğu alıp, Ebû Cehil'e gitti. Ebû Cehil, ona yer verdi; çocuğun malını 
da, çocuğa teslim etti. Bunun üzerine KureyĢ, onu ayıplayarak, "AĢık 
oldun, sevdin, yer verdin!.." deyince, o, "Allah'a yemin ederim ki, 
sevmedim. Ne var ki, onun sağında ve solunda, dediğini yerine getirmem 
halinde bana vurup beni öldürecek olan bir mızrak gördüm..." dedi. Ġbn 
Abbas'tan rivayet olunduğuna göre bu ayet, cimrilikle riyakarlığı birlikte 
yaĢayan bir münafık hakkında nazil olmuĢtur. (F. Razi-Tefsir-i Kebir)] 

 
Maun suresi Mekki bir sure olduğunu baĢta söyledim Tekasür 

suresi ile kâfirun suresi arasına yerleĢtirmiĢler ilk tertipler. Hatta bunun 
dıĢında bir görüĢ daha var ki 1- 3. ayetler arası Mekki, 4-7 ayetler arası 
da Medenidir diyenler olmuĢ. Bunu söyleyenler 4. ayette ki Musalliyn e, 
yani salât ederler manasına gelen Musalliyn e namaz kılarlar manası 
yükledikleri, Ģer‟i namaz manası yükledikleri için böyle demiĢler.   

 
Hani namaz daha bu ayetlerin indiği dönemde Ģer‟i olarak 5 vakit 

emir buyrulmamıĢtı. Dolayısıyla bu olsa olsa Medenidir demiĢler, fakat 
tabii bu doğru değil, asla isabetli değil. Çünkü sure Eraeytelleziy 
yükezzibü Bid diyn dini yalanlayan kimseye baksana bir diye baĢlıyor. 
Dini yalanlayan kimse hakkında bu sure. Dini yalanlayan kimsenin 
tipolojisini çiziyor. Dolayısıyla sure müĢrikler hakkında bir tipoloji çiziyor. 
Onun içinde bu tipin namazından söz edemeyiz ki. 

 
Peki neden böyle bir yanlıĢ anlamaya meydan veriliyor? Bunun 

sebebi Kur‟an da ki bazı kelimelerin tek anlamlı olduğunu düĢünmek ve 
onlara nerede görülürse görülsün hep aynı anlamı yüklemek. ĠĢte salât 
da bu kelimelerden biri, belki birincisi. 

 
Kur‟an da görülen her salâtın namaz, hem de Ģer‟i namaz, bizim 

bildiğimiz ve kıldığımız manada. ġer‟i namaz diye anladığımız da bu tür 
problemler kaçınılmaz oluyor ve anlaĢılmaz hale geliyor Kur‟an pasajları. 
Oysa ki Kur‟an da namaz birçok manada kullanılıyor, gerçek bir çok 
anlamlı kavram olarak yer alıyor. Bunlar içerisinden namazın zaten kendi 
anlamı olan dua, talep, destek, ibadet, davet, mev‟ıza, ayağa kaldırma, 
destek verme ve Ģer‟i ibadet manası sayabiliriz. Hatta buna ateĢle 
doğrultma, ateĢte doğrultma, yakma, kavurma, kızartma manalarını da 
ekleyebiliriz. Çünkü bu kök aynı zamanda yaslâ nâren zâte lehebin. 
(Tebbet/3) o yasla kelimesinin de aynı köküdür. Yine; Sılıyye, 
cehennemin isimlerinden biri olan sılıyye nin geldiği kökle aynıdır. O 



nedenle siz salât gördüğünüz her yerde Ģer‟i manada namazı 
anladığınızda anlama problemi kaçınılmaz olmaktadır tıpkı maun 
suresinde ki gibi.  

 
Maun suresinde ki özellikle 4. ayete Feveylün lil musalliyn 

yazıklar olsun o namaz kılanlara dediğimizde 1. ayeti nereye koyacağız. 
O zaman Eraeytelleziy yükezzibü Bid diyn dini yalanlayan kimse 
namaz mı kılıyordu diye sormak durumundayız. 

 
Peki böyle demeyeceksek Ģöyle bir kurtuluĢ yolu olur mu? Sureyi 

ikiye bölmek, baĢ kısmını Mekke de, son 4 ayetini de Medine de nazil 
olduğunu söyleyenler aslında bu iĢi, bu problemi çözmek için böyle 
yapmıĢlar. Oysa bu problemi çözmüyor daha da karmaĢık hale getiriyor 
tefsir açısından. Neden?  

 
1- Bu sure ilk nüzül tertiplerinin tamamında tel celsede nazil olmuĢ 

bir sure. 
 
2 – Bu sureyi ilk 3 ayet, son 4 ayet diye iki ayrı zamana bölmek, 

özellikle de bu zamanlar arasına 10 yılı aĢkın bir zaman parçası 
koyabilmek için surenin buna müsaade etmesi lazım. Sure buna asla 
müsaade etmiyor.  

 
Birincisi ses olarak izin vermiyor, çünkü Bid diyn, yetiym,miskiyn, 

musalliyn, sâhûn, yurâûn, maun. Surenin ilk sesi secisi asla 
bölünmeye izin vermiyor, ortada. Hatta hatta böleceksek illa, ilk 3 ayet 
son 4 ayet Ģeklinde değil, ilk 4 ayet son 3 ayet Ģeklinde bölmemiz lazım. 
O zaman da o problem çözülmüyor bu bir.  

 
Ġkincisi ilk 3 ayet Mekke de son 4 ayet Medine de indi diyenleri 

reddeden delil surenin içinde o da son dört ayetin baĢında ki F harfidir. F 
hem bağlaç görevi görür, hem takip görevi görür. Fa‟yı takibiye derler 
bunun için. yani öncekileri torlayıp toplayıp öncekilerin manasını 
özetleyen, hatta o mana ile bağ kuran köprü kuran bir edattır. Bu köprüyü 
aldığınızda, bu köprü orada duruyor, ortada bir köprü var düĢünebiliyor 
musunuz. Ama köprünün bir ucu boĢ, yani köprüyü yapmıĢlar, fakat 
köprüden geçince ayağınız boĢluğa değiyor yani hiçbir yere 
çıkmıyorsunuz, hiçbir yere geçmiyorsunuz iĢte böyle bir Ģey. “fe” orada 
duruyor, köprü var. Köprü varsa iki taraf var. O köprüden geçiliyor 
demektir. Geçilsin diye konulmuĢ o fa köprüsü. Fa köprüsü var fakat bir 
tarafı boĢ diyemeyiz.  

 



Ondan da öte surenin son ayeti; Ve yemne'ûnel mâ'ûn en küçük 
bir yardımı dahi engelliyorlar ifadesiyle surenin ikinci ve üçüncü ayeti 
arasında kopmaz bir konu bütünlüğü var. Fezâlikelleziy yeduul yetiym, 
Ve lâ yehuddu 'alâ ta'âmil miskiyn iĢte bu tip yetimi itip kakıyor ve 
yoksulu doyurmaya teĢvik etmiyor, ya da yoksulu doyurma konusunda 
azami gayret göstermiyor. Bunlarla surenin son ayeti arasında o kadar 
kopmaz bir bağlantı var ki, nasıl böleceksiniz. Nihayet söyleyeceğimiz 
Ģey bu; Sureyi bölme teĢebbüslerine surenin kendisi Ģiddetle karĢı 
çıkıyor bu donelerle. Onun için bu sure ilk nüzül tertiplerinde de 
gösterildiği gibi tek celsede nazil olmuĢtur. Zaten hem konu, hem üslûp 
hem ses bütünlüğü bunu vermektedir. Bu sureyi her tür bölme 
teĢebbüsüne surenin kendisi Ģiddetli bir biçimde saydığımız delillerden 
dolayı karĢı çıkar. 

 
O zaman bunu iddia edenlere yanlıĢlarını tashih etmek düĢüyor. 

Yani 4. ayette ki Musalliyn‟e namaz kılanlar manasını vermek yanlıĢtır 
demek düĢüyor. 

 
Peki ne mana vereceğiz? Namaz ibadet edenler, yani zaten salât 

genelde ibadeti temsil eder. Hatta ibadetin en görünen kısmı olduğu için 
ibadetin yüzü sayılır. Bir Ģeyin yüzü zatıdır onun içinde ibadeti temsil 
eder. Ve Kur‟an da bazı yerlerde hassaten ibadet manası verilmelidir, 
ibadet manası vermediğimizde içinden çıkamayız, mana problemi oluĢur. 
Yani her gördüğümüz salâtı bildiğimiz ritüel manasıyla kıldığımız Ģer‟i 
namaz manasıyla namaz dediğimizde içinden çıkamayız asla. 

 
ĠĢte Hz. ġuayb‟ın davet etmesi üzerine: “Seni putlarımıza 

tapmaktan salâtın mı engelliyor.” Sorusunda ki namaz gibi. Yani salâtı mı 
engelliyor derken namazın Ģer‟i manada kıldığın namaz mı engelliyor 
Ģeklinde anlamak iĢte bu açıdan yanlıĢ olur. Senin davetin mi; Ki Ġbn. 
Atıyye‟nin tefsirinde isabetle bir alternatif olarak gıle diye göstermiĢ olsa 
da gösterdiği gibi.  

 
Yine maide suresinde sözleĢmelerle ilgili bir hükümde, vasıyyetle 

ilgili hatta. Ölmek üzere olan kiĢinin vasıyyet edecekken Ģahit çağırarak 
Ģahitler huzurunda, Ģahitlere vasıyyet etmesini dile getiren ayette de min 
ba‟dis salâh; namazdan sonra diye çeviremeyeceğimiz gibi. Birçok 
müfessir burada ki Ģahitlerin ki ayetin kendi içinde de sizden olsun, 
sizden olmasın yani sizin dıĢınızdakilerden olsun. Sizin dıĢınızdakilerden 
kasıt sistematiği içerisinde gayri müslimlerdir. Gayri Müslüm Ģahit 
tutacaksınız ölmek üzere olan birinin vasıyyetine ve ona namazdan 
sonra diyeceksiniz. Gayri, Müslime ne namazı kıldıracaksınız. 

 



Bunu, yani Ġmam ġafi‟nin anladığı gibi Ģehrin en büyük mescidinde 
mutlaka Ģahit kılınırda Ģeklinde anlamasınız. Ölmek üzere olan adamı 
Ģehrin camisine, en büyük mescidine mi götüreceksiniz. Hani o Ģehirde 
cami yoksa. Dolayısıyla önce bir yanlıĢ mana verilip, ondan sonra onu 
düzeltmek yerine o yanlıĢ manaya tüm bir pasajı, tüm bir anlamı feda 
etmek gibi olmaktadır. ĠĢte salât problemi Kur‟an da çok manalı, gerçek 
bir çok anlamlı kelime olduğu kabullenilerek aĢılır. ĠĢte burada ki de 
böyledir.  

 
Bu biraz uzun açıklamanın arkasından sureyi kısaca konusunu 

hatırlatalım. Aslında sure hasenatın salihata tebdili nasıl olur sualine 
cevap veriyor. Bireysel ibadetin sosyal yükümlülüklerle kopmaz bir bağa 
sahip olduğunu dile getiriyor. Yani ibadet bireysel değildir, ibadetler Ģahsi 
değildir. Ġbadetin toplumsal bir boyutu vardır. Toplumsal boyutunu 
kestiğinizde, kopardığınızda ibadetin kanadını hatta baĢını koparmıĢ 
olursunuz. Burada söylenen bu. Ġbadetin baĢıyla bedeni arasında ki 
bağlantıyı koparmak istemiyorsanız kuldan Allah‟a uzanan kanatla, 
kuldan topluma uzanan kanadı koparmayacaksınız. Bu ikisi bir olacak 
tek kanatlı kuĢ uçmaz.  

 
Onun içinde namazdan bahsediyorsanız, ibadetten 

bahsediyorsanız, sosyal yükümlülüğü de onun hemen hizasına 
koyacaksınız. Ġbadetten bahsedilen yerde yoksulu doyurmaktan 
bahsetmiyorsanız, yetimin gönlünü görmekten bahsetmiyorsanız, 
yardımdan, paylaĢmaktan bahsetmiyorsanız bu ibadet tek kanatla 
uçmaktır. Tek kanatla uçulmaz sure aslında bunu söylüyor.  

 
Surenin verdiği mesaj o kadar muhteĢem ki, bugün dünyada hak ve 

hukuk mücadelesi veren insanlara Kur‟an dan baĢka hiçbir Ģey değil 
sadece maun suresini doğru dürüst bir biçimde okuyunuz hayran 
olacaktır sadece maun suresini.  

 
Allah‟ın hakkı ile kul hakkının ayrılmazlığını vurguluyor sure. Ġlk 3 

ayet birey toplum iliĢkisini, son 3 ayet birey Allah iliĢkisini, ortada ki ayet 
ise bu ikisini birbirine bağlıyor. Tevhid ve adalet bu dinin iki kanadıdır 
diyor bu sure, tevhid ve adalet. Ġbadet tevhidi, adalet ise paylaĢmayı. 
PaylaĢmaktan bağımsız değildir ibadet. Eğer ibadeti sosyal 
yükümlülüklerden bağımsız olarak anlıyorsa bir dindar, o dindar da 
değildir diyor. O dini yalanlıyor demeye getiriyor., öyle baĢlıyor zaten 
sure. Biri kırılınca diğeriyle uçulmayan iki kanattan söz ediyor sure. ĠĢte 
bu özetin ardından Ģimdi maun suresini tefsire geçebiliriz. 

 
 



BismillahirRahmanirRahıym 
 
Rahman, rahıym Allah adına. 
 
 
1-) Eraeytelleziy yükezzibü Bid diyn; 
 
Gördün mü dinini (Sünnetullâh'ı) yalanlayan Ģu kimseyi? (A.Hulusi) 
 
1 - Gördün mü o dîni tekzib edeni? (Elmalı) 
 
 
Eraeytelleziy yükezzibü Bid diyn dini yalanlayan kimseye 

baksana bir, görmez misin dini yalanlayan Ģu adamı. Gördün mü o adam 
dini yalanlıyor. Farklı farklı formlarla çevirebiliriz hepsi aynı kapıya çıkar. 
Elimizde ki metin bunların hepsine müsait.  

 
Ed diyn; Burada anahtar kavram, merkezi kavram. Zaten diyn ile ed 

diyn farklı. Diyn yani belirsiz geldiğinde her tür hayat tarzı, inanç sistemi 
anlamına gelir. Ama ed diyn olarak geldiğinde Allah katında bir tane 
inanç sistemi vardır. Bu inanç sistemi tüm peygamberlerin, tüm vahiylerin 
inanç sistemidir. Bu inanç sisteminin kurucusu Hz. Muhammed değildir 
birçoklarının yanlıĢ zannettiği gibi. Bu inanç sisteminin müntesiplerinden 
biridir Hz. Muhammed S.A.V. Onun için Ġslam‟ın kurucusu değildir Hz. 
Muhammed, Ġslam‟ın peygamberidir, son peygamberidir ilk te değildir ve 
Ġslam‟ın birçok peygamberi vardır,  

 
Ġslam; Ed diyn dir Ġnned Diyne 'indAllâhil Ġslâm.. (A.Ġmran/19) 

Allah katında makbul din Ġslam‟dır derken iĢte ed diyn bu dindir, yani 
Allah‟ın razı olduğu din. Kim Ġslam‟dan baĢka bir din getirirse felen 
yukbele minh A.Ġmran/85)  ondan o kabul olunmayacaktır diyor 
rabbimiz. Onun için sizden din olarak Ġslam‟dan razı oldum diyor. ve 
radıytü lekümül Ġslâme diyna. (Maide/3) din olarak sizin getirdiğiniz 
hayat tarzları içinde sadece Ġslam‟dan, yani Allah‟a tam teslimiyet 
dininden razı oldum buyuruyor. Bütün bu ayetler ıĢığında ed diyn; 
aslında Ġslam‟ın ta kendisidir. 

 
Kelimenin kökü alacak verecekle ilgilidir. Boyun eğme, eğdirme 

kelimenin semantik dönüĢümleri sırasında yolda kazandığı anlamlardır. 
Aslında taat, ınkıyad, zûl ve adâd manalarına da gelir. Adâd alıĢkanlığa 
boyun eğdiği için adâd dindir aslında, adetler gelenekler insan 
alıĢkanlığa boyun eğdiği için gelenekler din olarak, din gelenek manasına 
gelir. 
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Yine din Inkıyad manasına gelir itaat yani. Neden? Çünkü boyun 

eğmektir. Yine din akide manasına gelir, inançla yargılanmaktan, çünkü 
akide kiĢiyi inançla yargılar, inandığı Ģeyle yargılar. Ġnandığı değerlerin 
bütününe akide denir. Onun için borç alacak verecek iliĢkisi. Çünkü din 
kelimesinin türetildiği kök deyn dir borç manasına gelir. 

 
Din günü diyoruz ahirete. Neden? Borç ve alacak hesabı çıkarıldığı 

gündür. Yani Allah‟ın kulun borcunu çıkardığı gündür. Kulun hesabını 
önüne döktüğü gündür. Hesap defterini açtığı gündür onun için din günü, 
deyn günü diyoruz.  

 
Medine diyoruz, yine aynı kökten. Neden Medine diyoruz? Ġçinde 

borçlu ve alacaklının haklarını birbirlerinden talep eden ve veren adil bir 
biçimde mahkemenin bulunduğu yere Medine diyoruz. Bu mahkemenin 
hakimine deyyan diyoruz. Ve Hukukun üstün olduğu siteye medeniyet 
diyoruz. Onun için hukuktan bahsedilen yerdir alacaktan verecekten 
bahsedilen yer. Özü itibarıyla deyn den yola çıkarsak eğer ve toparlarsak 
sözün özü Ģudur; Din; deyndir borç, Allah‟a karĢı borçluluk bilincidir 
dindarlık. Dindarlık kulun Allah‟a karĢı borçluluk bilincidir, yani Allah‟ın 
hakkını teslim etmektir. Allah‟ın hakkını teslim etmek için Allah‟a kayıtsız 
Ģartsız teslim olmaya Ġslam, teslim olan Ġnsana da Müslüman diyoruz. 

 
[Ek bilgi; Kur‟an ın çok anlamlı kavramlarından biri dindir. Birkaç 

tanesini söyleyeyim. Din kelimesi; 
1 – Din kelimesi deyn kelimesiyle aynı kökten geliyor. Deyn; borç 

demektir. Din de borç anlamına gelir bir anlamı budur. Deyn ayeti var 
Bakara/282. ayet; Müdayene ayeti diye bilinir karĢılıklı borçlanma ya da, 
borçlanmanın kayıt altına alınması gibi.  

2 - ikinci anlamı Din kelimesi din anlamına kullanılır Kur‟an ı 
kerimde bunun oldukça fazla örnek ayeti vardır. Mesela Maide/3 gibi. 
Orada iki tane din kelimesi geçiyor ikisi de kurulu sistem anlamında ilâhi 
bir ilkeler bütünü anlamında din demektir.  

3 – Din kelimesi Hesap anlamına geliyor, tam karĢılığı aslıda. 
Mâliki YevmidDiyn. (Fatiha/4) Allah din gününün sahibidir. Demek ki 
hesap günü diye bir gün var, o da mahĢerde yaĢanacak olan gün bunun 
baĢka ayet örnekleri de var. 

4 – Din kelimesinin baĢka bir anlamı karĢılıktır. Tam birebir 
bununla ilgili ayet; Nur/25. ayeti; Yevmeizin yüveffiyhimullâhu o gün 
yani mahĢer günü Allah onlara verecek, vefa gösterecek. Neyi? 
Dinehüm. Onların karĢılığını, yaptıklarının karĢılığını tas tamam 
karĢılığını verecek. Bu ayetteki din karĢılık demektir. Bu hem iyilik 



anlamında ödül, hem kötülük anlamında ceza anlamında azap gibi 
algılanabilir. 

5 – Deyyan; Kelime olarak deyyan hakim demektir. Yani, 
borçluları, yani kimin kime borcu var, alacağı var ortaya koyan adam 
demektir.  

6 - Mesela Mediyn köle demektir. Köle borçlu adam demektir, 
sahibine borçlu olduğu için ona mediyn denir. mesela Saffat/55; Eizâ 
mitna ve künna türaben ve 'ızamen einna le mediynun. Mediynun 
kelimesi geçer orada, o da; hani biz ölüp toprak olduktan sonra bizim mi 
borçluluğumuz gündeme gelecek yani, biz hesaba mı çekileceğiz diye 
inkarcıların ifadesi olarak geçer. 

7 – Mesela Medine kelimesi de din kelimesi ile aynı kökten geliyor. 
Medine;  

a) dinin uygulandığı yer,  
b) Medeniyetin üretildiği yer.  
c) Hukukun yaĢandığı yer. yani deyyanı olan yer, dini olan yer. Din 

Yesrib‟i Medine yapan değerler topluluğudur. Yesrip Medine olduysa 
bunu din yani vahiy inĢa etmiĢtir. Vahyin inĢa ettiği yerdir Medine.  

Dini yalanlayanı gördün mü derken bütün bu anlayıĢlarıyla beraber, 
yorumlarıyla beraber düĢünmek lazım.  

8 – Dinin kelime anlamlarından biri de aslında özgür irade ortaya 
koymaktır. Yani birine borçluysa borçluluğunu ve ben Ģuna borçluyum 
diyebilme hürriyetinin ortaya konulmasıdır. Kur‟an da; Ve katilûhüm 
hattâ lâ tekûne fitnetün.. (Bakara/193) onlarla mukatele edin ta ki baskı 
ortadan kalkıncaya ve yekûned diynu Lillâh din Allah için oluncaya 
kadar. Oradaki din Allah için oluncaya kadar önüne geleni Müslüman 
yapana kadar  herkesi öldür demek değil. Yani Allah‟a borçluluğunu itiraf 
edip ben Allah‟a karĢı yükümlüyüm, Allah‟a kulluk yapmak istiyorum, 
benim borcum O‟nadır denebilir bir hürriyet ortamı ortaya koymaktır, 
borçlunun kime karĢı borçlu olduğunu rahatlıkla ortaya koyabileceği bir 
imkanın sunulması anlamına gelir hem Bakara, hem Enfal  ayetlerindeki 
din kelimesi. 

9 – Din kelimesi kanun, yasa, hukuk anlamına da gelir. Çok 
ilginçtir din kelimesi Yusuf/79 suresinde geçiyor orada Hz. Yusuf‟un 
kardeĢi Bünyamin‟i geri bıraktırmak için ortaya koyduğu meselesinde 
Allah‟u telâ buyuruyor ki; ma kâne liye'huze ehahu fiy diynilmeliki. 
(Yusuf/79) kardeĢini geri tutması anlamında o günkü melikin, kralın 
dininde onu geri bırakamazdı. Kralın dini demek kralın kanunu demektir. 
Yani din kanun, yasa, hukuk anlamına da geliyor. 

10 – Din değerler sistemi anlamına da gelir Din-i kayyim diyor 
Kur‟an ı kerim çeĢitli ayetlerinde kullanıyor örneğin Beyyine suresinde 
olduğu gibi. 



ġimdi öyle ise bu açıklamalar açısından Maun suresinde ki din 
nedir. O ayette ki din iĢte bunların hepsidir. (Mehmet Okuyan- Okudun 
mu programı)] 

 
Eraeytelleziy yükezzibü Bid diyn bütün bu tarifler ıĢığında Allah‟a 

borçlu olduğunu yalanlayan kimseye bakmaz mısın, gördün mü böyle 
birini, baksana Ģu Allah‟a borçlu olduğu gerçeğini yalanlayan kimseye. 
Ne yapıyormuĢ o? 

 
 
2-) Fezâlikelleziy yeduul yetiym; 
 
ĠĢte o, yetimi azarlayıp iter - kakar, (A.Hulusi) 
 
2 - O dur ki iĢte iter yetîmi. (Elmalı) 
 
 
Fezâlikelleziy yeduul yetiym o kimse yetimi itip kakıyor, yetimi 

horluyor, yetimi rahatsız ediyor, yetimi küçümsüyor, yetime tekme 
vuruyor. Aslında düĢeni tekmeliyor. 

 
Yetiym; Istılahta kazananı ölmüĢ ve kendisi de kazanacak durumda 

olmayacak kadar küçük veya kimsesiz olan demek. Velisi ölmüĢ olan 
demek. Tek manasına gelir, yalnız manasına gelir. Aslında olumlu 
manada kullanıldığı da olur. Onun için dürriyetiym; Dünyada tek inci, 
biricik inci manasına gelir. Hatta yetim-i dehri, Arap dilinde çok kullanılan 
bir övgü ifadesidir. Çağının biriciği idi, çağının bir tanesiydi. Büyük alimler 
için, dahiler için kullanılan bir ifadedir, bir övgü ifadesidir. Ama yetiym tek 
geldiği zaman velisi yok, velisi olmayan, bakanı olmayan, bakanı çekeni 
olmayan. Özellikle küçük yaĢtakiler için kullanılır ama ıstılahta dul 
hanıma da yetiym denilebilir. Velisi ve bakanı olmayan kimseye de 
yetiym denilebilir. 

 
Ġslam yetimi korur. Bakınız daha savaĢ yok ortada. Onun için 

Kur‟an da bahsedilen yetimlerin tamamını savaĢla birebir irtibatlandırmak 
ta doğru olmaz. Feemmel yetiyme fela takher. (Duha/9) diyen ayet 
yetime kahretme. Veya yetime otoriter davranma, yetime karĢı otorite 
sergileme en doğru ve beğendiğim çeviri bu, bunu tercih ettim mealimde 
de. Onun için yetime karĢı otoriter davranma. Neden? Çünkü seni yetim 
olarak bulduk ve sana göz kulak olduk. Sen yetimdin, yetimlerin efendisi 
seçildin, alemlere rahmet oldun. O zaman sen de yetimi koru, gözet.  

 



Adeta velisi olmayanın velisi Allah‟tır diyor. Yetimin velisi Allah‟tır 
diyen efendimizin hadisi iĢte bu ayetlere dayanıyor. Yetim ağlarsa gök 
sallanır iĢte bunun için. Yani sırrı kader. Madem Allah onun bakıcısını, 
velisini, babasını aldı, babasını kaybetmiĢ çocuktur aslında lügatta yetim. 
Madem onun babasını aldı sırrı kader gereği ve o bakımsız ortada kaldı, 
sizi onunla imtihan ediyor demektir. Onun velisi artık Allah‟tır. Dolayısıyla 
sahip çıkacaksınız ey insanlar. Biz bunu, bu mesajı görüyoruz. 

 
Ġslam medeniyeti Yetimden çok Ģey çıkardı. Yetimden fatihler 

çıkardı. Musa Bin Nusayr gibi Afrika fatihi. Endülüs fatihi Tarık Bin Ziyad 
gibi. Anadolu fatihinin birkaç rivayet olsa da bunlardan en tutarlısı 
Antakya‟lı gayri Müslim birinin yetimi olduğu söylenir. Evet, Abdullah el 
Battal, yetimden biz fatihler çıkarmıĢız. Yine yetimden müçtehitler 
çıkarmıĢız. Bakın Ġbn Abbas‟ın cins kafa öğrencileri; Ġkrime bir yetimdir, 
Mücahit bir yetimdir, yine ilk müfessirlerden, ilk otoritelerden Dahhak bir 
yetimdir ve bunun gibi yetimler. Ata bir yetimdir. Evet, daha neler çıkardı 
yetimden Ġslam? Büyük müçtehitler, büyük alimler, büyük otoriteler 
çıkardı. 

 
Peki biz neler çıkarıyoruz yetimden? Sokak çocukları, tinerciler, 

kapkaççılar, gangsterler ve caniler, katiller, esrarkeĢler, eroinmanlar 
çıkarıyor. Bu mu, Ġslam yetimden fatihler ve alimler, müçtehitler 
çıkarmıĢken bu günün modern toplumu olanca geliĢmiĢlik iddialarına 
rağmen yetimden bunu çıkarıyor. 

 
Evet, iĢte Ġslam farkı, iĢte Ġslam‟ın dizayn ettiği inĢa ettiği hayat farkı 

bu aslında. 
 
Fezâlikelleziy yeduul yetiym o tip, yani Allah‟a borçluluk bilincini 

inkar eden, Allah‟a borçlu olduğunu yalanlayan bu tipi gördün mü sen? 
Bak bu tipi sana tarif edeyim ben. Tarif edeyim tarifimden çıkar. Yani 
görmedinse bile, dünyanın neresinde yaĢıyor olursan ol, hangi çağ ve 
hangi zamanda yaĢıyor olursan ol tipin tarifinden yola çıkarak bu tipi 
bulabilirsin. ĠĢte o tipin tarifi. 

 
Fezâlikelleziy yeduul yetiym bu tip yetimi itip kakıyor, yetimi 

horluyor, yetimi küçümsüyor. Yani yardım edeceği yerde, onunla 
paylaĢacağı yerde, Allah‟ın kendisini böyle imtihan etmediği için  
Ģükredip bunun bu Ģükrü de böyle eda edeceği yerde ne yapıyor?onu itip 
kakıyor, düĢene bir daha vuruyor. Zayıfı eziyor yani. Burada zımnen 
söylenen bu, zayıfı eziyor. Zayıfı görünce güç ahlakı olmadığı için zayıfın 
üzerinde güç sergiliyor, güç kullanıyor. Niye? Onun zayıflığı kendisinin 
gücünü hatırlatıyor kendisine ve güç ahlakından yoksun olduğu için de 



kendisini ispatlamak için zayıfı ezme yoluna gidiyor. Bu ne derin bir 
ahlaksızlıktır. Evet, devam ediyoruz; 

 
[Ek bilgi; Çok enteresan Kur‟an ı kerimde yetim ve yoksulla 

ilgilenmemek korkunç derecede bir mesai alıyor ayetlere baktığımız 
zaman. Cenabı Hakk demek istiyor ki yetimle ilgilenmeyen adam inancını 
sorgulasın. Eğer inanıyorsan yetimle ilgilenmek zorundasın. Yetimle 
ilgilenmiyorsan dini yalanlamakta olduğun hakikatiyle yüz tüzesin haberin 
olsun.  

Bunu Mekke müĢrikleri üzerinden söylüyor ama aslında herkese 
söylüyor. Yetim kavramını sosyolojik bir kavram olarak Müslümanların 
gündemine getiriyor. O günkü Mekke müĢriklerinin bir ahlaki düĢüklüğü 
olarak merkeze alıyor, ama onun üzerinden herkese mesaj veriyor. 

ġimdi öyle ise Kur‟an ı kerimin yetim kavramı ile ilgili neler 
söylediğine biraz daha yakından bakmak zorundayız.  Duha suresinde 
Elem yecidke yetiymen fe âva. (Duha/6) oradan Feemmel yetiyme 
fela takher. (Duha/9) Önemine binaen yeniden iĢlememiz gerekiyor. 

Zihnimizde biz yetim kavramını biyolojik bir duruma indirgemiĢiz. 
anne babadan yoksunluk manasında. Ama savunmasız, korumasız 
kalan Kâbe‟nin müdafaası manasında Kâbe‟nin yetimliğinden 
bahsedebiliriz. Yani Kâbe bu manada yetim olarak algılanabilecektir 
Kur‟an ın yetim mantığı tariflerine göre. Bu anlamda kadını, erkeği, kutsal 
mekanı, belki dinin hakikatlerin yetimliğinden bahsedebiliriz. Elbette 
yetim kelimesi literatürde yerleĢtiği haliyle anneden babadan birinden 
veya her ikisinden tabii ergenlik çağı öncesinde yoksun kalmaktır.  

Fakat bizim baktığımız gibi bakıldığında, mesela çocuğu olmayan 
anne ve babalar bence çocuk yetimidir. Yani çocuk yetimi olur, ana 
yetimi olur, baba yetimi olur, sevgi yetimi olur, Ģefkat yetimi olur, bilgi 
yetimi olur, ilgi yetimi olur yani aklınıza ne geliyorsa. Ben biraz Ģablonu 
daha iyi kavrayalım diye diyorum ki bir insanın sahip olması gerekmesine 
rağmen sahibi olamadığı değerlerden yoksunluğuna yetim denir. yani bu 
bunda olmalıdır, fakat o onda yoksa o o Ģeyin yetimidir. 

Ahlak yetimleri vardır, para yetimleri vardır, borçlu adam yetimdir 
yani. Sağlık yetimleri vardır sağlığını kaybetti adam. Sonra ille hasta 
demek zorunda değilsiniz onu tarif edecek kelime aslında hastadır ama 
sağlık yetimidir. (Mehmet Okuyan- Okudun mu programı)] 

 
 
3-) Ve lâ yehuddu 'alâ ta'âmil miskiyn; 
 
Yoksulları doyurmaya teĢvik etmez (cimri, bencil)! (A.Hulusi) 
 
3 - Ve kayırmaz doyurmak üzere miskîni. (Elmalı) 



 
 
Ve lâ yehuddu 'alâ ta'âmil miskiyn ve miskini, yoksulu 

doyurmaya teĢvik etmiyor. Yehuddu, hadda. Ya da yoksulu doyurma 
konusunda yeterli gayret sergilemiyor. Evet, ister müteaddi, ister lazım 
olarak okuyalım iki mananın da karĢılığını vermiĢ oldum böylece. 

 
TeĢvik etmiyor, gayret etmiyor iki manaya da gelir. Hatırlayalım Ve 

yut'ımunetta'ame 'alâ hubbiHĠ miskiynen ve yetiymen ve esiyra. 
(Ġnsan/8) onlar ne yaparlar? Yemeyi, yiyeceği, taamı ona muhtaç 
olmalarına rağmen, alâ hubbihi, ona çok ihtiyaç duymalarına, onu 
sevmelerine diye çevirmiyorum, ona tam ihtiyaç duymalarına rağmen 
miskin ile yetim ile esir ile paylaĢırlar, ona verirler. 

 
Hz. Ali ve Hz. Fatıma (ra) için anlatılır böyle bir hadise. Her ne 

kadar bu ayetler Mekki ise de Medine de yaĢanmıĢ böyle bir olaydan söz 
edilir ve bu ayetlerle Hz. Ali ve Fatıma arasından iliĢki kurulur. Onlar bir 
gün kendilerine ve çocuklarına yemek hazırlamıĢlardır, hazırladıkları 
yemeği tam yemeye baĢlayacakları sırada kapı vurulur. Kapıya 
çıktıklarında bir yoksulun; açım, çok açım Ģey‟en lillah; Allah için bir Ģey 
ver dediğini görürler ve kendileri için hazırladıkları yiyeceği ona verirler.  

 
En sonunda yine kendilerine ne kalmıĢsa evde, köĢede kıyıda 

kalmıĢ olan en son yiyeceklerini hazırlarlar, tam baĢlarına oturmuĢlardır 
ki bu kez bir daha kapı vurulur, bu kez bir yetim veya bir yetim yakınıdır, 
annesidir gelen. Yetimlerim var, açlar ne olur bir Ģey. Medine de o 
sıkıntılı dönemlerdir. Özellikle Hayber öncesi. Ġlk 4 yıl çok sıkıntılı 
geçmiĢti evet 5 yıl. Hayber 7. yılda oldu ama özellikle ilk 4-5 yıl çok 
sıkıntılıydı. Onu da ona verirler.  

 
En sonunda Fatıma babasının evinden bir Ģeyler tedarik eder, 

getirir. Tam onu yiyecekken bu kez de esir, yani savaĢ esirlerinden, 
geçmiĢte savaĢ esiri olmuĢ hürken köle olmuĢ biri gelir kapıya açım der. 
Ve onu da ona verirler ve aç uyurlar. 

 
ĠĢte bu bir imtihandır aslında. Allah yoksulu yoklukla sınarken, 

varsılı da yoksullar üzerinden sınar ve yoksulun ekmeğini varsılların eli 
üzerinden verir. Eğer onlar yoksulun kendileri üzerinden dağıtılmak üzere 
verilen ekmeği kendi ekmekleri zanneder, kendi servetleri zannederler ve 
kendilerinkine katarlarsa iĢte imtihanı o zaman kaybederler. 

 
Ġnnema nut'ımuküm livechillâhi lâ nuriydu minküm cezaen ve 

lâ Ģükûra. (Ġnsan/9) biraz önce okuduğum ayetin devamında da böyle 



arkadan gelen ayet. Biz sizi sadece Allah rızası için doyurduk, ne bir 
teĢekkür ne bir ödül bekliyoruz, ne bir karĢılık bekliyoruz derler. Yani 
hem doyururlar, hem doyurduklarına teĢekkür ederler bırakın teĢekkür 
beklemek Ģöyle dursun. ĠĢte Ġslam ahlakı, iĢte Kur‟an ahlakı, iĢte Kur‟an 
ın inĢa ettiği hayatın mü‟minleri. Kur‟an böyle bir toplum inĢa ediyor. 

 
 
4-) Feveylün lil musalliyn; 
 
Vay hâline o (âdet diye) namaz kılanlara ki; (A.Hulusi) 
 
4 - Fakat veyl o namaz kılanlara ki. (Elmalı) 
 
 
Feveylün lil musalliyn eğer bütün bunları yapmıyorsa, yetimi itip 

kakıyorsa, yoksulu doyurmuyor, doyurmaya gayret etmiyor, teĢvik 
etmiyorsa Feveylün lil musalliyn yazıklar olsun böyle ibadet edenlere. 
Yani toplumsal sorumluluklarını yapmayan insan eğer ibadetini yaptığı ile 
övünüyorsa yazıklar olsun bu tipe diyor. Feveylün lil musalliyn eğer 
Musalliyn de ki salâtı Ģer‟i namaz olarak -ki böyle çevrilmesinin yanlıĢ 
olduğunu düĢünüyorum- alacak olursak o öyle düĢünenlerin çevirdiği gibi 
çevirecek olursak yazıklar olsun namaz kılanlara. Evet, 

 
 
5-) Elleziyne hüm 'an Salâtihim sâhûn; 
 
Onlar, (iman edenin mi'râcı olan) salâtlarından (okunanların 

mânâsını yaĢamaktan) kozalıdırlar (gâfildirler)! (A.Hulusi) 
 
5 - Namazlarından yanılmaktadırlar. (Elmalı) 
 
 
Elleziyne hüm 'an Salâtihim sâhûn onlar, el musalliyn aslında 

müĢriklerin salâtı burda. Ġkame edilmemiĢ ibadetin amacı ekımüs salâh 
neden ekame fiiliyle gelir? Çünkü amacı gerçekleĢmemiĢ salâtın 
amacı,iĢte ikamesi budur. Yani sosyal yükümlülüklerini yerine getirmeyen 
insan, rabbinin hakkını yerine getiriyorsa onu da yapmamıĢ demektir. 
Tek kanatla kuĢ uçmaz demiĢtik ya. ĠĢte burada o, ibadetin amacı 
söyleniyor. Ki Kur‟an ibadetlerin amacı üzerinde çok durur. 

 
Mesela der ki; sadece dindarlık gösterisini reddeder Leysel birra 

en tüvellû vucûheküm kıbelel meĢrikı vel mağrib. Bakara/177) 



yüzlerinizi doğuya ya da batıya dönmeniz Birr değildir, iyilik değildir. Yani 
dindarlık gösterisi değildir Allah‟ın sizden istediği. 

 
Yine bir baĢka ayeti kerime de; Len yenalAllâhe lühumüha ve lâ 

dimauha ve lâkin yenalühüt takva minküm. (Hac/37) Hac suresinin 
36. ayeti yanlıĢ hatırlamıyorsam (hayır 37 olacak) Kurban hakkında. 
Allah‟a kestiğiniz kurbanların ne etleri ne kanları yükselir, sizin 
takvanızdır yükselen. Yani maksada gelin maksada. Ġbadetlerin amacını 
iyi gözetin, ibadetlerin içini boĢaltmayın. Ġbadetin ruhunu öldürüp de 
cesedine yatırım yapmayın, burada bu söyleniyor. Onun için Ģimdi tam 
zamanı iĢte namaz hakkında ki o meĢhur gerekçeli ayeti hatırlamanın.  

 
Namaz insanı tüm kötülüklerden ve günahlardan alıkoyar. innes 

Salâte tenha anil fahĢai vel münker*ve lezikrullahi ekber (Ankebut/45) 
hele bir de namazın Allah kaygısı veren boyutu var ki o en büyüğüdür. 
Ġnsanı kötülüklerden ve fuhĢiyattan, aĢırılıklardan, kendini bilmezlikten, 
kendini kaybetmekten alıkoymuyorsa o nasıl namaz kılmak diyor. Bunu 
birleĢtirebiliriz, beraber düĢünebiliriz. 

 
Elleziyne hüm 'an Salâtihim sâhûn o kimseler ki kıldıkları 

namazdan gafildirler. Çok ince bir ayrıntı var burada „an edatı kullanılmıĢ 
fi değil. Hum fiyhi salâtihim sâhûn deseydi eğer namazlarında yanılırlar 
ve unuturlar manası vermemiz lazımdı. Namazın içinde ki unutma ve 
yanılmaya delalet ederdi. Ama „an salâtihim diyor. Dolayısıyla bu 
namazın içinde ki bir unutmaya, yanılmaya, veya ibadetin içinde ki bir 
unutma ve yanılma değil. Ya ne? Bu aslında ibadetin maksadından 
koparılmasıdır. Ġbadetin amacından uzaklaĢtırılmasıdır. Yani ibadetin 
amacını unuturlar, ibadetin gayesini unuturlar. Ġbadet artık sadece ve 
sadece bir ritüel haline gelir.  

 
Mesela bu ibadetin namaz olduğunu düĢünelim; Robotları kursanız 

içine bir yazılım koysanız nasıl tadili erkân üzere namaz kılarsa, bizimki 
de öyle kılar. Fakat iĢte o kadar, içi boĢtur, ruhu ölmüĢtür namazın. Yani 
ibadetler Allah‟a gönderilmiĢ birer mektuba benzerdi ya, bu mektubun içi 
boĢ. Zarf var ama mektup yok. Yarın büyük günde ibadetlerin zarfları 
açıldığında zarf var fakat içi yok.  

 
Nerede kulum bunun içi? Bu namazın içi nerde? Namazın zarfı 

gelmiĢ fakat namaz yok, ruhu ölmüĢ. Evet, efendimizin ifadesiyle 
yanlarına yoruldukları kalır buyuruyor. Kur‟an ın ifadesiyle namazı zayi 
edecekler, yitirecekler diyor. evet zayi etmektir bu Kur‟an ın ifadesiyle 
zayi etmek. Edaus salâh; zayi etmek. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=fXjX4QctdAY


[Ek bilgiĠ; Namazdan gafil olanlar; 
1- Namazı vaktinde kılmayıp onu vaktin dıĢına çıkaranlar. 
2- Mü'minlerin yanında, cemaat arasında namaza özen gösterip 

yalnız baĢlarına kalınca kılmayan veya laubali bir davranıĢ içinde kılan 
münafıklar. 

3- Namaza karĢı uyuĢuk davranıp gönül zevki ve yatıĢkanlığıyla kıl-
mayanlar. 

4- Kılıp kılmamayı eĢit sayıp namaza ciddi ilgi duymayanlar. (Ġbn 
Cerir Câmi'u'l-beyân)] 

 
[Ek bilgi; ĠĢte o namaz kılanların vay haline ki onlar namazlarından 

gafildirler" 
Bu ayetlerin, kendinden öncekilerle münasebeti hususunda Ģu 

izahlar yapılabilir: 
1) Yetimlere  eziyet  edip,  yedirip-içirmemek,  kiĢinin münafıklığına 

delalet edince, hususuz ve huzursuz kılınan namaz,  bu  münafıklığa 
haydi  haydi  delalet eder.  Çünkü  eziyette bulunup, yedirmemek, 
insanlara karĢı yapılan bir muameledir. Namaz ise, Allah'a karĢı yapılan 
bir hizmettir. 

2) Hak Teâlâ yetime eziyetten ve insanın yedirip-içirmeye teĢvik 
etmemesinden bahsedince, sanki birisi, "Namaz, insanı fuhĢiyyattan ve 
kötü Ģeylerden alıkoymaz" (Ankebût, 45) demiĢ de, Cenâb-ı Hak ona, 
"Riya ve gafletten kurtulamayan bir namaz, insanı nasıl kötü iĢlerden 
alıkoyabilir" diye cevap vermiĢ. 

c) Hak Teâlâ sanki, "KiĢinin yetime eziyete yönelmesi ve yetimi 
doyurmaya teĢvik etmemesi, Allah'ın mahlukatına karĢı Ģefkatli olma 
konusunda bir kusur; namazında gaflet etmesi ise, Allah'ın emrine saygı 
konusunda bir kusurdur. Binâenaleyh kiĢiden, bu iki konuda böyle 
kusurlar meydana gelince, bu kiĢinin Ģakiliği doruk noktaya varmıĢ olur. 
ĠĢte bu yüzden Hak Teâlâ, "Vay haline" buyurmuĢtur. (F. Razi-Tefsiri 
Kebir)] 

 
 
6-) Elleziyne hüm yurâûn; 
 
Onlar gösteriĢ yapanların ta kendileridirler! (A.Hulusi) 
 
6 - Onlar ki müraîlik ederler. (Elmalı) 
 
 
Elleziyne hüm yurâûn içini öldüren içini boĢaltan ibadetin ne 

yapacaktır, dıĢına yatırım yapacaktır. Ġçinden yırttığını dıĢına 
yamayacaktır. ĠĢte onlar hüm yurâûn gösteriĢ yapanlardır, gösteriĢ 



yapanların ta kendileridir. Yani ibadeti gösteriye dönüĢtürürler. Ġçini 
boĢaltınca ibadetten geriye gösteri kalır. Sadece ritüel sadece..! dilim 
varmıyor ama ibadetin ruhu ölünce geriye jimnastiği kalır. Hüm yurâûn. 

 
 
7-) Ve yemne'ûnel mâ'ûn; 
 
Hayrı da engellerler! (A.Hulusi) 
 
7 - Ve yardımlığı sakınır (zekâtı vermezler). (Elmalı) 
 
 
Ve yemne'ûnel mâ'ûn geriye döndü son ayet ve ta baĢa getirdi 

sözü, yine bağladı, birleĢtirdi. Ve onlar en küçük bir yardımı dahi 
engellerler. Yardımın en küçüğünü dahi engellerler. El mâ‟ûn yardımın 
küçüğünü ifade eder. Yani küçük bir yardımı dahi engelleyen büyük 
yardımı yapar mı. Yani onlar yardım yapmak Ģöyle dursun, yardıma 
teĢvik etmek Ģöyle dursun yapılan yardıma da mani olurlar. 

 
Aslında burada aktif iyi olmayınca insan iyi olarak kalmıyor, hatta 

kötü olarak ta kalmıyor  aktif kötüye alçalıyor alçala alçala. Yani insan 
paylaĢmayınca paylaĢmamazlıkla kalmıyor, paylaĢanlara da engel 
olmaya kalkıyor. Yani sonunda öyle bir noktaya geliyor. Buradan çıkan 
oraya geliyor. ĠĢte bu dini yalanlayan kimse diyor. maun suresi bize bu 
kimseyi tarif ediyor. maun suresi hala yaĢıyor, maun suresi tarihte 
kalmadı, ölü bir metin değil. Maun suresinin tarif ettiği tip aramızda ve 
bundan böyle de yaĢamaya devam edecek ve maun suresi lafzı bir kez 
indi manası sonsuz kez inmeye devam edecek. 

 
Rabbim burada ki dini yalanlayan bu tiplerden olmaktan bizi 

muhafaza buyursun inĢaAllah. 
 
 
{ve ahıru da'vahüm enil Hamdu Lillâhi Rabbil alemiyn. 

(Yunus/10)} 
Dualarının sonu da "Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun." diye 

Ģükretmek olacaktır.(Elmalı)} 
 
 

 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. KEVSER SURESĠ (001-003) (198-2) 
 
Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
 
Maun suresinin arkasından Kevser suresi geliyor. Elimizde ki 

mushafta 108. sure. El Kevser. Ġsmi camid. Ġsmi camid lerin Arap dilinde 
özelliği delalet ettikleri mananın dıĢında baĢka hiçbir Ģeye delalet 
etmezler. Yani sadece ve sadece delalet ettikleri mana ile sınırlanırlar. 
Onun içinde çok hayır demek. Yani Allah resulüne eğer izafe ediliyor, 
isnat ediliyorsa bu hayır o zaman Allah resulüne verilen, sadece ona 
verilen çok hayırdan bahsediliyor demektir ki zaten öyle olduğu 
devamında ki ibareden de anlaĢılıyor. 

 
Kevser suresi Mekki bir sure. Ama tam tersini söyleyen otoritelerde 

olmuĢ, mesela Hz. Enes sahabeden. ResulAllah‟ın hizmetinde 10 yıl 
kalmıĢ olan sahabe Medenidir demiĢ. Tabii böyle bir hadis nakledilmiĢ. 
Bu hadis‟in Enes‟e nispeti doğrumu yanlıĢ mı o ayrı bir mesele. Fakat 
üslup ve muhteva bu görüĢü asla desteklemez.  

 
Tekasür‟ün önüne yerleĢtirmiĢler ilk tertip sahipleri. Bu da yaklaĢık 

2. yılın sonuna ya da 3. yılın baĢına tekabül eder, peygamberliğin 3. yılı 
tabii ki. Zira surenin en sonu, 3. ayeti Allah resulünden nefret edenlerden 
söz ediyor. Nefret edenlerden söz etmek için onların artık piyasa da 
olması lazım. Bu da ilk yılda değildi. Ġlk yılda Allah resulünden nefret 
edenden söz edemezdik. Onun için 3. yılın baĢına tarihlemek doğru olsa 
gerek. 

 
[Ek bilgi; Sure Medeni olabilir. 
ġekil olarak bakıldığı zaman, ifade tekniği olarak ta Mekki bir sure 

kimliğinde görülüyor. Genel olarak ta Ġslam alimlerinin çok büyük bir 
kısmı surenin Mekke de indirildiği kanaatindedir. O kanaat gereği 
Mekke‟nin de 2. yılında, hatta sıralama da maun suresinin peĢindedir ve 
iniĢ olarak ta oldukça ilk yıllara tekabül ediyor, öyle kabul ediliyor. 

Böyle kabul edilince bence bir takım sıkıntılar gündeme geliyor. 
Surenin içeriğinde anlatmak istediğinde çok kolay anlaĢılamayan bir 
takım yaklaĢımlar ortaya konuluyor. Çok esaslı bazı emirler biraz havada 
kalıyor. Bu itibarla farklı yaklaĢımlar ortaya koymak zorunda olduğumuz 
bir sure. 

Genelde tabii Mekke de indirildiği kabul edildiği için surenin içeriği 
de Mekki Ģartları tahayyül ettirecek Ģekilde kabul ediliyor. Hatta bazen da 
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mesela „ateyna fiiliyle baĢlıyor. „Ateyna fiili geçmiĢ zaman fiili, mazi bir fiil. 
Onun anlamının gelecek zaman ifade ettiği yorumları yapılıyor. Neticede 
o anlamda kullanılan kelimeler Kur‟an da var. Yani hakkını teslim edelim 
Kur‟an da mazi siğada gelmesine rağmen muzari manası veren, hele ki 
kıyamet ve mahĢerle alakalı pek çok kullanım var. Bunları görmezlikten 
gelmeyelim ama eğer bir zorunluluk varsa öyle yorumlamak lazım mazi 
fiiller muzari manası nasıl alır diye. Yani siz onu geçmiĢ zaman kalıbında 
tercüme edemezseniz, bir sıkıntı varsa o zaman dersiniz ki olacağı kesin 
olan olaylar için geçmiĢ zaman kalıbı kullanılır. ĠĢte kıyamet için, mahĢer 
için verilen örnekler bunlardan bir kaçıdır. 

Fakat ben bu surede bu yaklaĢımın zorunlu olmadığına 
inanıyorum. Çünkü bu surenin Mekke de indirildiğini ifade eden pek çok 
rivayet olduğu gibi, Medine de indirildiğini gösteren rivayetler de var. 
Dolayısıyla biz meseleye rivayetler nasıl Ģekillendi oradan bakmak 
yerine, surenin içinin nasıl dizayn edildiğine bakarak mesajı anlamaya 
çalıĢmak ve biraz da surenin baĢka surelerle anlam iliĢkisi nasıldır acaba 
oradan baktığımız zaman bir farklı kapı önümüze açılıyor. Ben o kapıyı 
zorlayanlardanım, öyle anlaĢılmasının daha doğru olduğunu 
düĢünüyorum. Diğeri de ille de yanlıĢtır demiyorum ama benim 
yaklaĢımım bu. 

Mesela Enes Bin Malik kaynaklı bir rivayette diyor ki; Bir gün 
mescitteydik ResulAllah ta oradaydı, bir ara böyle göğe doğru baĢını 
kaldırdı tebessüm ederek tekrar bize döndü ve biraz önce bir sure 
indirildi bana dedi ve Kevser suresini okudu. 

Böyle olunca Ģimdi Enes Bin Malik çok iyi biliyoruz ki Medine nin 
adamıdır. Dolayısıyla mescit dendiğinde de Medine mescidi akla gelir. 
Öyle olunca demek ki bu sure eğer o rivayet doğruysa bu sure Mekki 
değil Mendi bir sure. Yani oradan bir çıkarımda bulunabiliriz. Ama ben bu 
tabii yaklaĢımımı sadece rivayetlerden ibaret bırakmayacağım. Sadece 
Mekki olduğunu söyleyen rivayetler bulunduğu gibi Medeni olduğunu 
gösteren rivayetlerde vardır iĢin bu kısmı ile ilgili birkaç bilgi vereyim 
istiyorum. 

Mesela Ġbn. Kesir bu surenin Medeni olduğunu söylüyor. Mekki 
olduğu görüĢlerini de veriyor ama kendi kanaati o. Mesela Suyuti diyor ki 
bu sure nerede indirildiği tartıĢmalı olan surelerdendir diyor. ĠĢte 
Müslim‟in Ģerh edicisi Nebevi de bu surenin Medeni olduğu kanaatini ileri 
sürenlerdendir. 

ġimdi baĢka nüzül sebepleri de naklediliyor. Tabii ilk etapta 
bakıldığı zaman böyle düĢünülebilir diyebileceğimiz türden rivayetler var 
nüzül sebepleri ile ilgili.  

Peygamberin erkek çocukları ölüyordu. Erkek çocukları öldüğü için 
ona ebter diyorlardı soyu kesik anlamında. Buna dair mesela As bin 
Vail‟in, mesela Ukbe Bin Ebi Muayd ın, mesela Ka‟ab Bin EĢref‟in ya da 



çeĢitli KureyĢli ileri gelenlerin peygamberimizi bu anlamda soyu kesiklikle 
itham ettiklerine dair rivayetler var. Böyle rivayetlere bakınca Mekke liler, 
KureyĢ‟liler peygamberin erkek çocuklarının öldüğünü ifade ederek ona 
ebter diyorlar demek ki sure Mekki‟dir sonucunu elde ediyorlar.  

Fakat rivayetler bu kadar değil. Mesela peygamberimize ebter 
diyenlerden biri Kaab Bin EĢref. Bu Mekkeli değil, Medine‟li bir adam. 
Öyle olunca iĢ değiĢiyor. Hatta daha çarpıcı bir durum var; 
peygamberimizin hangi erkek çocuğu öldüğünde bunu söylüyorlar 
sorusunu sorunca da peygamberimizin Ġbrahim adlı çocuğunun vefatı 
sonrasında bunların söylendiği ifade edilir, o zaman iĢ daha da değiĢiyor.  

Hz. Ġbrahim diyelim Peygamberimizin oğlu, o da Medine de 
doğmuĢ bir çocuk. Öyle olunca bakın iĢin rivayet boyutundan baktığınız 
zaman tek düze değil rivayetler sadece Mekke‟yi iĢaret etmiyor bu 
rivayetler. Bunlar Medine‟yi de iĢaret ediyorlar. Dolayısıyla surelerin 
Mekki mi Medeni mi olduğuna dair sadece rivayetlerden hareket etmenin 
yetiĢmeyeceği kanaatindeyim. BaĢka Ģeylere de bakmak lazım. 

Ben iĢte o baĢka Ģeyler bağlamında kullanılan kalıpları esas 
alıyorum, verilen bilgileri esas alıyorum ve burada sözü edilen mesela 
Kevser, surenin adı bu. Çok nimet demek, çok imkan demek. Çok 
imkanın verildiği beyan ediliyor. Acaba peygamberimize bu sureden önce 
indirilen baĢka surelerde böyle imkanlar verilmesinden verileceğinden 
söz eden bilgiler var mı diye bir soru akla geliyor,  

Bu sorunun çok net bir cevabını Duha suresinde buldum. Orada 
yüce Allah buyuruyor ki;  VedDuha (1) KuĢluk vaktine, gündüze yemin 
olsun VelLeyli izâ seca (2) bastırdığı zaman geceye yemin olsun Mâ 
vedde'ake Rabbüke ve mâ kalâ (3) rabbin seni terk etmedi, sana 
darılmadı. Ondan sonra Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ûla. (4) ahiret 
senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır diyor. Ahiret, öncesinden. 
Tabii orada ki ahireti genelde ahiret olarak algılayan genel yaklaĢıma 
karĢılık ben ahiretin peygamberliğin sonraki dönemi anlamına geldiğini, 
yani Medine‟si. Medinesinin Mekke‟sine göre daha hayırlı olacağı 
manasına geldiğini, o görüĢü benimsediğimi ifade etmiĢtim. 5. ayette; 
ĠĢte tam da burayı iĢaret ettiğini düĢünüyorum; Ve lesevfe yu'tıyke 
Rabbüke feterda. (5) rabbin sana çeĢitli nimetler „ıta edecek ve sen 
memnun ve mutlu olacaksın. 

ĠĢte orada peygamberimize verileceği lesevfe “lam”, te‟kittir manayı 
kuvvetlendiriyor. Sevfe Ġleride anlamına geliyor. Gene tabii hakkını teslim 
edelim bazı alimlerimiz sevfenin ahireti iĢaret ettiğini ve peygamberimize 
ahirette verilecek nimetlerin ayette kastedildiğini kabul ediyorlar.  

Ben o kanaatte değilim. Sevfe nin Medine‟yi iĢaret ettiğine 
inanıyorum. Üstelik Ve lesevfe yu'tıyke  „ata, yu‟tıy fiilinin aynısının 
burada kullanıldığını, dolayısıyla burada ki „ateyna ile orada ki Yu‟tıy in 
yani fiil olarak ta aynısını tercih edilmesi bence bir iĢarettir. Dolayısıyla 



Duha suresinde verileceği haber verilen nimetlerin Kevser suresinde 
verildiğinden söz edildiğine inanıyorum. 

Öyleyse Kevser suresi Mekki değil Medeni bir sure olmak 
durumundadır yani orası ile irtibat kuruyorum. Bu benim kanaatim. 

Bu sureye Medeni demenin ne faydası var? Orada can alıcı bir 
mesele var. Orayı sağlam bir zemine oturtabilmek için bu surenin iniĢ 
yeri ve iniĢ zamanı ile ilgili doğru bir duruĢunuz olmalıdır diye 
düĢünüyorum.  

ġimdi bu surenin Mekki oluĢu durumunda el Kevser ne demektir, 
Medeni olduğunu kabul ettiğimizde el kevse ne demektir bu detayı 
vermek durumundayız. Burayı anlarsak Fe salli li Rabbike venhar çok 
rahatlıkla anlaĢılacaktır. ĠĢte kurban mıdır değil midir, ne anlama geliyor 
diye. Bence sorun 2. ayetten kaynaklanmıyor, sorun 1. ayetten 
kaynaklanıyor. Surenin iniĢ yeri ve zamanı konusunda ki çok net bir 
tutum ortaya konulamamasından ya da referansları çok güçlü bir duruĢ 
ortaya konulamamasından kaynaklanıyor. Zannım budur yanılıyor 
olabilirim ama gerçekten böyle inanıyorum, surenin Medine de 
indirildiğine inanıyorum ve o itibarla da 1. ayeti yorumlayayım. 

ġimdi Ģöyle baĢlıyor BismillahirRahmanirRahıym, Ġnnâ 
a'taynâkel Kevser iĢte iki kelimelik bir ayet. Ġnnâ yı edat sayalım 
a‟taynâke fiil ve mef‟ul ek Kevser de 2. Mef‟ul sayalım. Yani kısa bir 
cümlecik. 

ġimdi innâ lar var Kur‟an ı kerimde biz ifadeleri var, bunun 
muhtemel bazı sebeplerini demiĢtik iĢte tevazu, yücelik, insanlara istiĢare 
öğretme amacı olabilir bir de sistemin içerisinde meleklerin 
görevlendirilmesini hatırlatıyor olabilir. 

Burada Ġnnâ a‟taynâ deyince Allah‟u telâ nın peygamberimize 
inkarcı muhatapların tutumunu ortaya koymak üzere peygamberimizi 
sahiplenen bir anlam derinliğinin de olduğunu düĢünüyorum. Yani biz 
verdik. Yani burada bir baĢarı varsa bu baĢarı muhatabın değil, bu 
baĢarının kaynağı biziz diyor. Yani risaletin ortaya konulmasında ki saik 
biziz. 

Çok önemli bir ayeti kerime var En‟am/33 Kad na'lemü biz biliyoruz 
innehu le yahzünükelleziy yekulun bu inkarcıların söylemekte 
olduklarının seni hüzünlendirmekte olduğunu biz biliyoruz. Feinnehüm bu 
adamlar lâ yükezzibuneke aslında seni yalanmalıyorlar ve lakinnez 
zalimiyn iĢte bu zalimler Bi âyâtillâhi yechadun Allah‟ın ayetlerini inkar 
ediyorlar. 

ġimdi cenabı Hakk imanı da üzerine alıyor, inkarı da peygamberin 
üzerinden kendi üzerine alıyor. Yani biz ifadelerinde meseleyi 
sahipleniyor kendine yönlendiriyor. Dolayısıyla burada böyle de bir anlam 
içeriğinin, anlam zenginliğinin bulunduğunu düĢünüyorum.  (Mehmet 
Okuyan-Okudun mu tv programı)]  
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Kur‟an ın en kısa suresi Kevser suresidir. 3 ayetlik 3 tane suresi 

vardır Kur‟an ın. Fakat bu 3 ünün içinden de en kısası Kevser suresidir. 
Fakat anlamı çok derindir. 

 
Konu olarak Ģerh ve duha suresinin hizasına yazılmalıdır. Yani 

motivasyon surelerinin hizasına Allah resulünü motive ettiği için, 
yüreklendirdiği için, teselli ettiği için. 

 
Evet, vahiy sadece ağır bir yük değil, vahiy aynı zamanda büyük 

hayır, Kevser, el Kevser diyen bir sure bu. yani vahiy sadece sırtını ikiye 
katlayan ağır bir yük değil ey Muhammed, vahiy senin için Mekke‟nin 
yetimini alemlere rahmet eden muhteĢem bir hayır aynı zamanda. Bu 
sayede yetim, alemlere rahmet oldu. Buna da Ģükür gerekir değil mi. 
Medem böyle büyük bir nimetle karĢı karĢıyasın Ģükrünü eda et. Fe salli 
li Rabbike venhar (2) iĢte 2 ayet bu Ģükrü emreder. 

 
El ebter olup ondan alakasını kesen, aslında el kevser‟den mahrum 

kalır. Yani anlayacağınız gibi el ebter le el Kevser birbirinin zıddıdır 
mesani özelliği gereği. Hümeze ve lümeze nasıl birbirinin ters anlamları 
ise. Biri arkadan çekiĢtirmek biri önden çekiĢtirmekse. Yine Müzzemmil 
ve Müddessir zıt anlamlıdır mesani özelliği gereği. Müzzemmil‟in aslı 
tezemmele dir. Nedir üstüne bir Ģey alan, yük yüklenen manasına gelir. 
Müddessir aslı tedessera dır, altına bir Ģey alan manasına gelir. 
Kinayeten yatan manasına gelir.  

 
ĠĢte onlar gibi burada da el Kevser ile el ebter birbirinin zıddıdır. 

Elkevser çok hayır, el ebter çok hayırdan kendini mahrum etmek, 
kesilmek manasına gelir. ġimdi suremizi tefsire geçebiliriz. 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
Rahman rahıym Allah adına. Özünde merhametli, iĢinde 

merhametli Allah adına. Her bildiri bir otorite adına okunur ve dinlenir, siz 
ey kullar bu ilahi bildiriyi Allah‟tan gelen bir bildiri olarak dinleyin ve 
okuyun. 

 
 
1-) Ġnnâ a'taynâkel Kevser; 
 
Muhakkak ki biz verdik sana O Kevser'i! (A.Hulusi) 
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1 - Biz verdik sana hakikatte Kevser. (Elmalı) 
 
 
Ġnnâ a'taynâkel Kevser sana, ke, kitap zamiri. Sana, hatta belki 

yalnız sana bir çok hayır vermedik mi. Daha doğrusu; Burada soru yok 
belki zımnen böyle de çevrilebilir. Sana bir çok hayrı biz verdik. Çünkü 
burada ki vurgu bize. Ġnne nin ismi olarak gelmiĢ. Biz. Nefsi mütekellim 
meal ğayr zamiri. Burada biz verdik baĢkası değil vurgu ona ayette. Çok 
hayrı biz verdik. 

 
Bu çok hayır ne? El Kevser; camid isim. Camid isimler sadece 

müsemmalarına delalet eder demiĢtim. Nebiye tahsis edilen nimetlere 
delalet eder bu. Çünkü müsemması nebi. Nübüvvet Allah resulüne 
verilen 1 numaralı nimet. Kur‟an Allah resulüne verilen 1 numaralı nimet.  

 
Hz. Enes‟ten havuz hadisi gelmiĢ. Genelde müfessirlerimiz Kevser‟i 

de cennette bir havuz diye nakletmiĢler. Biraz önce Medeni mi Mekkiğ mi 
bahsinde ifade ettiğimiz gibi aslında bu biraz da duygusal bir açıklama. 
Surenin indiği dönem itibarıyla ve kelimenin delaletleri itibarıyla çok hayır 
manası ortada duruyor. 

 
[Ek bilgi; Kevser Suresi ırkçılığın kesin reddidir. 
BaĢbakan Erdoğan, Ģöyle devam etti: 
"(Biz sana kevseri verdik. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban 

kes. Doğrusu sana buğzeden ebterin, yani soyu kesik olanın ta 
kendisidir) ĠĢte bu ayetin rehberliğinde Hazreti Peygamberin Ģahsı 
manevisinde bugün karĢı karĢıya kaldığımız meseleleri tekrar tekrar 
düĢünmek zorundayız. Kevser Suresi ırkçılığın kesin reddidir. Kevser 
Suresi asabiyetin reddidir. Her gün namazlarımızda okuduğumuz Kevser 
Suresi soy üstünlüğü iddia edenlere, asalet taslayanlara, kendisini 
diğerinden üstün görenlere Rabbimizin verdiği kesin ihtardır. 

Oğullarıyla övünenler, soylarıyla böbürlenenler, mezarlardaki 
ölülerini dahi sayacak kadar kafataslarını ölçecek kadar aklını ve izanını 
kaybedenler aynı Ģekilde Kevser'i de kaybetmiĢlerdir. Bizler 780 bin 
kilometrekare üzerinde tıpkı dünya sathına yayılmıĢ Müslümanlar, 
müminler gibi en önce Kevser Suresi'ni öğrenen, en önce çocuklarımıza 
Kevser suresini öğreten onu tekrar tekrar okuyan bir ümmetiz. Soy 
üstünlüğünü, asabiyeti kesinlikle reddeden bu sure bizim birbirimize nasıl 
bakmamız gerektiğini gösteren ölçüdür. Kendisini diğerinden üstün 
gören, kendi ırkını, kendi soyunu, kendi kavmini ve kabilesini diğerinden 
üstün gören veya üstte gören Kevser'i kaybetmiĢ, Hazreti Peygambere 
takdir edersiniz ki yüz çevirmiĢtir."(Kanal/a haber)] 
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2-) Fe salli li Rabbike venhar; 
 
O hâlde Rabbin için salâtı yaĢa ve kurbanı (benlik) kes! (A.Hulusi) 
 
2 - Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kesiver. (Elmalı) 
 
 
Fe salli li Rabbike venhar burada aslında Ġnnâ a'taynâkede ki 

zamir hitap zamiri, Ģahsa özel tahsisi ifade eder. Duha da ki, inĢirah 
suresinde ki ve fetih suresinde ki leke ler gibi.VedDuha, VelLeyli izâ 
seca, Mâ vedde'ake Rabbüke ve mâ kalâ, Ve lel'ahıretü hayrün leke 
minel'ûla. (Duha/1-2-3-4) leke minel‟ûlâ, senin için son, önden daha 
hayırlı olacaktır. Evet, burada ki leke gibi. 

 
Yine; Elem neĢrah leke sadrek, (ĠnĢirah/1) biz senin göğsünü 

ferahlatmadık mı. Leke senin için aslında orada. Biz senin için göğsünü 
ferahlatmadık mı. 

 
Yine; Ġnnâ fetahnâ leke fethan mubiynâ. (Fetih/1) sana apaçık bir 

fetih nasip etmedik mi. Leke, senin için ve sana. Dolayısıyla burada Allah 
resulüne verilen özel nimetler hatırlatılıyor. Burada ki “kâf” ona delalet 
ediyor. 

 
Fe salli li Rabbike venhar o halde namazı da kurbanı da yalnızca 

rabbine tahsis et. Böyle çevirmek zorundayım çünkü burada ki “lâm” 
tahsis içindir. Burada namaz kıl ve kurban kes emri yok. Burada ki 
emir zaten kılınan namaz değil, zaten öteden beri o toplumun kesmekte 
olduğu Ġbrahimi bir gelenek olan kurban değil. Burada emir; Namazı 
rabbine tahsis et, yani sadece rabbin için kıl. 

 
Aslında burada ki namazı da bir öncede ki surede ki namaz gibi 

ibadet olarak görebiliriz, anlayabiliriz. Ġbadeti yalnızca rabbine tahsis et 
ve kurbanı da yalnız rabbin için kes. Aslında bu emir Fatiha da her gün 
onlarca kez okuduğumuz ayeti kerimeyi hatırlatmıyor mu ĠyyaKE 
na'budu VE iyyaKE nesta'iyn. (Fatiha/5) na‟budu, iyyaKe nesta‟iyn; 
iyyaKe demektir aslında. Ama mef‟ul mukaddem gelmiĢ,baĢta gelmiĢ, 
tümleç baĢa alınmıĢ. Neden? Çünkü tahsis anlamı katar da ondan. 
Sadece, yalnızca, yalnız ve yalnızca sana kulluk ederiz. Ve yalnız 
senden yardım isteriz. Belki Ģöyle de çevirebiliriz orada ki “vav”‟a niçin 
manası vurgusuna dayanarak; sadece sana kulluk ettiğimiz için sadece 
senden yardım isteriz.  

 



Evet, ĠĢte o ayetin Kevser suresinde ki karĢılığı bu, belki açılımı. Fe 
salli li Rabbike venhar yalnızca rabbin için ibadet et. Ġbadeti sadece 
Allah‟a has kıl. 

 
Venhar; Nahr, aslında göğüs manasına gelir. yani göğüs. Göğüsten 

mülhem olarak hayvan kurbanlamaya da bu kökten bir isim 
söylenmiĢtir.Onun için kurban manasına gelmiĢtir. Farklı manalar 
verenler de olmuĢtur, göğüsten yola çıkarak, etimolojisinden yola 
çıkarak; Ellerini göğsüne kaldır manasına gelir diyenler de olmuĢtu. 
Ġftitah tekbirinde ki eli göğse kaldırmanın, veya eli kulaklara kadar 
kaldırmanın emrini buradan, delilinin bu olduğunu söyleyenler olmuĢtur. 
Fakat doğrusu Nahr, yevmün nahr; kurban kesmektir, kurban kesilen 
gündür. Kurban bayramıdır aslında. Dolayısıyla böyle intiĢar bulmuĢtur, 
hem Kur‟an hem sünnette ve hem de ilk muhatapların dilinde.  

 
Burada hassaten, mücerret olarak namaz kıl ve kurban kes emri 

yoktur. Burada emir namazı ve kurbanı Allah için kıl ve kes dir. Allah‟tan 
baĢkası için değil. Allah‟a tahsis et sadece Allah‟tan ibadette ihlası 
emretmektedir bu ayet. Ġbadette Ģirki reddetmeyi, baĢkasına dönmeyi 
reddetmeyi ve sadece ibadeti Allah‟a has kılmayı emretmektedir. 

 
[Ek bilgi; Benliğin kurbanlığını boğazla.Ta ki müĢaheden esnasında 

benliğin telvin suretinde zuhur etmesin, seni temkin makamından 
almasın. Kusursuz fena ile Hak‟la beraber ol, O‟nun bekasıyla ebediyen 
beka bul! Vuslatın, halin, seninle var olan zürriyetin konumundaki 
ümmetinin vuslatı ile soyu kesik olmazsın.(M. Arabi-Te‟vilat)] 

 
 
3-) Ġnne Ģânieke hüvel'ebter; 
 
Muhakkak ki sana hıncı olan var ya, asıl odur ebter (soyu kesik)! 

(A.Hulusi) 
 
3 - Doğrusu sana bugz edendir ebter. (Elmalı) 
 
 
Ġnne Ģânieke hüvel'ebter hiç Ģüphe yok ki senden nefret eden var 

ya, iĢte o hayrın tamamından kesilmiĢtir, kopmuĢtur. Yani senden nefret 
eden, sana verilen çok hayırdan da kopar, kopmuĢtur. 

 
El Ebter‟i tefsir geleneğimiz farklı farklı mecralarda 

yorumlamıĢlardır. Hatta el ebter‟i soyu kesik manası vermek çok meĢhur 
olmuĢtur. Soysuz, nesli yürümeyen, zürriyetsiz vs. gibi. Bu manaya, 



böyle bir mana vermeye hem istikrai bir okuma sonucu Kur‟an ın 
yaklaĢımı, hem kelimenin kendisi, hem bağlam, hem de dıĢ bağlam 
Ģiddetle reddeder ve fakir de reddeder. 

 
Bir kez Allah resulüne müĢriklerin bir itham yapmıĢ olduğu kabul 

ediliyor. Bu itham da ebter, yani soysuz. Niçin? Oğlu olmadığı için, veya 
oğlu olup yaĢamadığı için. Oğlu olmuĢtur peygamberimizin Kasım, zaten 
künyesi ebül Kasım dır. Daha sonra Ġbrahim. hicretin 6. yılda doğan 8. 
yılda vefat eden küçük Ġbrahim olmuĢtur. Yani doğmuĢtur, ölmüĢtür. 
Zaten ebedi çocuk yoktur ki, doğmuĢtur ve ölmüĢtür. Oğlu olmuĢtur 
ResulAllah‟ın. Kaldı ki ebter çocuksuz, zürriyetsiz. Oysaki ResulAllah‟ın 
çocukları vardır. Kimisi hayatındayken vefat etmiĢ, Hz. Fatıma da o vefat 
ettikten sonra yaĢamıĢtır ve ondan da torunları olmuĢtur. Daha 
Resulallah yaĢarken olmuĢtur. Resulallah‟ın nesli Fatıma üzerinden 
devam etmiĢtir. 

 
Ha, onlar kızı evlattan saymıyorlar, oğlanı evlattan sayıyorlar 

dolayısıyla oğlan evladı üzerinden yürümediği için böyle diyorlar dersek, 
o zaman Kur‟an böyle bir ithamı itham olarak kabul edip muhataplarına 
geri atmıĢtır öyle mi? Buradan o çıkıyor. Huvel‟ebter inne Ģânieke 
senden nefret eden, asıl ebter odur diyor. Yani Kur‟an bu hakareti 
onaylıyor kabul ediyor ama muhatabına atarak öylemi? 

 
Acaba böylemi yani Kur‟an çocuksuz olmaya bir nakise olarak mı 

bakıyor. Çocuksuzluk Kur‟an a göre bir nakisa değildir. Çocuksuzlukla 
imtihan Kur‟an a göre bir imtihandır. Hz. Zekeriya bu imtihandan 
geçmiĢtir, Hz. Ġbrahim bu imtihandan geçmiĢtir, Hz. Meryem‟in annesi 
Hane bu imtihandan geçmiĢtir. Dolayısıyla bu bir imtihandır. Allah 
dilediğine verir dilediğinden alır. Dilediğine de hiç vermez. Dolayısıyla bu 
bir itham olamaz ki, bu bir nakisa olamaz ki. Bu insandan Allah‟ın 
nimetini iĢte kıskandığı esirgediği manasına gelmez ki. Bunda ne hayırlar 
gizlidir kimse bilemez ki. Allah bazen vererek hayır diler bazen 
vermeyerek hayır diler. Hayır Allah‟ın dilediğindedir. Dolayısıyla verdiği 
için mi hayırlı, aldığı için mi hayırlı kim bilebilir ki bunu. Onun için bunu bir 
itham olarak kabul etmesi, düĢünülebilir mi Kur‟an ın Hele hele kız 
çocuğunu evlattan saymayan bir anlayıĢı kabul etmesi düĢünülebilir mi* 

 
Peki bunu diyelim ki böyle, klasik yorum muhatabına geri attı diyor 

ve biz de böyle kabul edelim bir an için. Muhatabı kim? Tefsirlerimizde 
As Bin Vail. Tek isim geçer o. As Bin Vail kim? Amr Ġbn. As‟ın babası. 
Peki muhatabına geri attığına geri çevirdiğine göre bu ithamı asıl ebter 
odur diyor ayet bu yoruma göre. Yani soyu kesik olan odur. As bin Vail‟in 
soyu kesik miymiĢ? Hayır, neden? Amr Ġbn As onun oğlu. Amr Ġbn. As‟ın 



oğlu da Abdullah ve ondan da bir çok torunu olmuĢtur. Dolayısıyla tarih 
boyunca As bin Vail‟in nesli yaĢamıĢtır, nesli kesilmemiĢtir. 

 
Bu Ģii müfessirlerimiz tarafından bu ayetler Allah resulünün Hz. 

Fatıma dan gelen neslini tebcil etmek için yorumlanmıĢtır. Sünni 
müfessirlerden bir kısmı ise buna mukabil Sünni bir geleneği oluĢturarak 
demiĢlerdir ki hayır, buradaki dünyadaki nesil değil, ahiretteki nesil. 
Ahirette nesli kesiktir As bin Vail‟in veya kafirlerin. 

 
Öyle mi acaba Ahirette de nesli kesilmiyor ki kafirlerin, müĢriklerin 

cehennem var ve cehennemde ebedi kalacaklar. Mü‟minler cennette 
nasıl kalacaklarsa, müĢrikler de cehennemde öyle kalacaklar. Yani ne 
dünyada ne de ahirette küfrün ve Ģirkin kökü kesilmiyor, bitmiyorlar. 
Dolayısıyla bu yaklaĢımı hangi versiyonu ile olursa olsun alsak 
alamıyoruz.  

 
Onun için biz tekrar kelimenin köküne dönüyoruz. Nedir? El ebter. 

Betera. Aslında gataa manasına gelir. Gataa. El ebter, el gataa. Yani 
kesik bu manaya geliyor. Bunun soyla iliĢkilendirilmesi sonradan, el 
makdum manasına geliyor el ebter aslında. el makdum; hiçbir iz 
kalmamacasına kopmak manasına gelir. Hatta öyle ki o kadar koptu ki 
vardı da koptu bu bağ denilmeyecek kadar koptu manasını veriyor 
lügatlarımız. Onun için burada ki soyu kesik manası sonradan 
kazandırılmıĢ bir mana hatta yoruma dayalı bir manadır.  

 
Burada el Ebter aslında el kevserin zıddıdır. El Kevser nasıl çok 

hayır manasına geliyorsa el ebter de hayırdan kopmak, hayrın 
tamamından kopup kesilmek manasına geliyor. Senden nefret eden 
hayrın tamamından kopup kesilir manasıdır. Ayetin manası budur. Ey 
Muhammed bir adam senden nefret ediyorsa aslında Kur‟an dan kopar, 
Allah‟tan kopar, vahiyden kopar, nübüvvetten kopar, hikmetten kopar, 
hakikatten kopar, ibadetten kopar, kulluktan kopar yani hayırlardan kopar 
ve cennetten kopar. Onun için el ebter olan el kevser‟den mahrum kalır. 
Bu surede söylenen hakikat budur. 

 
[Ek bilgi; Biz sana „Kevser‟i verdik.. 
Bana her gün, her okuduğumda “Biz sana Kevser‟i verdik” diyen 

Rabbimi duymazlıktan geliyorsam… Eyvah! Ardından bak ki ne geliyor: 
“Namaz kıl Rabbin için kurban kes! Asıl seni kınayandır soyu kesik, 
serveti devamsız olan!” 

Bana (da) verildiğini fark ettiğimde Kevser‟in sağımda solumda 
önümde arkamda “Kevser olasıca” güzellikler arıyorum. Ve buluyorum 
da. 

http://occean.wordpress.com/page/2/


Demek ki zaman bir Kevser; bana veriyor Rabbim; namaz kılarak 
ebedileĢtiriyorum zamanı, ömrümden beĢ vakti Rabbim için kurban 
olarak, keserek ömrüme devam kazandırıyorum. 

Demek ki bedenim bir Kevser; bana hiç yoktan bağıĢladı Rabbim; 
seccadeye atarak bu çürüyen, eksilen, eskiyen, gözden düĢen bedenimi 
sonsuz bir diriliğe kavuĢturuyorum. Gözümü ayırıyorum dünyanın 
süslerinden kurban gibi. Kalbimi sıyırıyorum fani sevmelerin yüzünden 
kurban kesercesine. BakıĢımı sonsuzlaĢtırıyorum. Sevdalarımı faniliğin 
paslı kılıcından, ölümün insafsız uçurumundan kurtarıyorum. 

Demek ki servetim bir Kevser; bana tam ihtiyacım kadar, tam arzu 
ettiğim biçimde, hak etmediğim halde veriliyor. Servetimin yüzünü Allah‟a 
çeviriyorum namazımdaki kıble gibi ve bana verildiğini biliyorum, 
tükenmezlik kazanıyor. Nimet elimden çıksa da, Mün‟im olan Allah bana 
kalıyor, benimle kalıyor. Nimet hiç kesilmiyor, ebter olmuyor. 

Demek ki “bana verilenler” Kevser, “bana verilenleri” infak ederek 
kurban edersem, servetim devamlılık kazanıyor, zenginliğim hiç bitmiyor. 

Demek ki, Ģükür bir Kevser; yediğimi içtiğimi ağzımla Ģükre 
dönüĢtürerek namaz kıldırırsam, burada biten ve tükenenler adına 
söylediğim “Elhamdülillah”ı orada bitmez tükenmez bir “Elhamdülillah” 
olarak yerim içerim. 

Demek ki Ģükür bir Kevser; “nimeti ziyadeleĢtiriyor”, çok ediyor, 
sonsuza taĢı(rı)yor. ġükürsüzler biriktirdiklerini, istiflediklerini, oburlukla 
yığdıklarını çoğaltmayı umarken, asıl onlarınki “ebter” oluyor, bereketten 
kesiliyor. “Dille değil elle Ģükretmek” anlamına gelen “infak”ımla kurban 
ettiğim, eksilttiğim malım kesintisiz ve bitmez oluyor. 

En önemlisi de: “Muhammed‟e [asm] Kevser‟i veren” bana da 
“Muhammed‟i [asm] Kevser olarak veriyor. Çünkü; 

“…Bütün nimet hazinelerini açmak salâhiyetinde olan, nimet-i 
imana vesile olan Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm dahi öyle bir 
nimettir ki, nev-i beĢer ilelebed o Zâtı medh ü senâ etmeye borçludur.” 
(Yirmi Dokuzuncu Lem‟â, Said Nursî) (Senai Demirci)] 

 
Rabbim bizleri el ebter olmaktan muhafaza kılsın, el kevser‟e, yani 

hayrın kaynağı olan Allah resulünden koparmasın inĢaallah. Kevser 
suresinden sonra Kafirun suresi geliyor.  

 
 
{ve ahıru da'vahüm enil Hamdu Lillâhi Rabbil alemiyn. 

(Yunus/10)} 
Dualarının sonu da "Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun." diye 

Ģükretmek olacaktır.(Elmalı)} 
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Ġslamoğlu Tef. Ders. KÂFĠRÛN SURESĠ (001-005) (198-3) 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
Kevser suresinden sonra Kafirun suresi geliyor 109. sırada 

elimizde ki mushafta. Fakat iniĢ sıralamasında 18. sırada yer alıyor. 
Adını ilk ayetinden alıyor. Ġhlas ile birlikte düĢünülmüĢ bu sure hep. Hatta 
mukaĢkıĢateyn Ģeklinde isimlendirilmiĢ. Yani hastalıktan iyi eden 
manasına, hastalığı kurutan, kurutup atan manasına. Tabii ki bu hastalık 
manevi hastalık, yani kalbin hastalığı Ġhlas ile birlikte sayanlar olmuĢ, 
hatta onu bir sure telakki edenler dahi olmuĢ.  

 
Fakat öyle olmadığı kesin. Ama birbirine adeta atıf gibidir. Sanki Lâ 

Ġlâhe Ġllallah‟ın Lâ ilâhe si. Kafirun suresi Ġllallah „ı, Ġhlas suresi ise Ġllallah, 
yani tevhid suresidir. Bu iki sure Lâ ilâhe Ġllallah‟ın iki yarısını temsil eder. 
Lâ ilahe nin açılımı, Kafirun da, Ġllallah‟ın açılımı tevhid yani ihlas 
suresinde yapılır gibidir. 

 
Ġlk tertiplerde maun suresi ile fil suresi arasına yerleĢtirilmiĢ. 

Konusu tevhid. Ana fikri bir cümle “imanda pazarlık yok.” Ġmanda pazarlık 
olmaz. Hatta tersi de geçerli pazarlık olan yerde iman olmaz. Eğer 
imanda pazarlık yapıyorsa biri, orada da iman olmaz. Onun için pazarlık 
olan yerde iman, imanda da pazarlık olmaz.  

 
Niye? Ġman pazarlıksız bir Ģey, Allah‟a teslimiyet çünkü. Ya rabbi 

%95 teslim olsam olmaz mı? Olmaz, ona teslimiyet denmiyor ki Ġslam 
denilmesi için, Müslüman adını alması için, teslimiyet adını alması için 
pazarlıksız teslim olması, kayıtsız Ģartsız teslim olması lazım. %99 bile 
olmaz. Çünkü teslimiyetin özüne aykırı, teslimiyetin yapısına, mantığına 
aykırı. Teslimiyette pazarlık istisna tutulamaz. Ya rabbi sana teslim 
oldum ama Ģu, Ģu, Ģu hariç. Hayır Ya rabbi sana teslim oldum ama siyasi 
iĢlerime karıĢma, Ya rabbi sana teslim oldum ama ticaretime karıĢma. Bu 
teslimiyet değildir ki. Kayıtsız Ģartsız teslim olmaktır Ġslam‟ın adı. 

 
Tarihi bir zemin üzerine, olay üzerine oturur sure. KureyĢ Allah 

resulü ile pazarlık yapar. Allah Resulü bu pazarlık üzerine bir rivayette 
Ebu Talib‟e gelirler KureyĢ‟in uluları, sanadidi KureyĢ kaynaklarımızın 
ifadesi ile ve ondan Ģöyle bir ricada bulunurlar. 

 
Gel yeğenine içimizde ki en güzel kızı alalım eğer istiyorsa. Onu, 

onunla everelim. Veya para toplayalım içimizde en zengin yeğenin olsun, 
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onu paraya boğalım. Veya içimizden en sevdiğin veya en meĢhur, en 
dalyan gibi, en fidan gibi falanımızın oğlu. Bu oğlumuzu sana verelim 
onun karĢılığında Muhammed‟i bize  teslim et. Veya söyle ona baĢımıza 
lider olmak istiyorsa lider seçelim. Yani biraz sonra mecnun diyecekleri 
insana nasıl teklif ediyorlar, kendi içlerinde nasıl çeliĢkililer bakar mısınız. 

 
Amca bunları dinlemiĢ ve göndermiĢtir. Yeğenini çağırmıĢ; 

Yeğenim KureyĢ böyle böyle böyle diyor. Allah resulünün cevabı tarihe 
geçecek dillere destan bir dava adamı cevabıdır. Vallahi ay emmiy, 
Vallahi ya emmiy. Valahi ey amca lev vede us Ģemse fiy yemini vel 
kamera fiy Ģimali lem ma teraktü hazel emr. Eğer güneĢi sağ elime ayı 
sol elime koysalar vallahi ben bu davamdan vazgeçmem. Ama benim 
için en dikkat çekici tarafı bu ifadenin en sonudur. lem ma teraktü hazel 
emr. Hatta ye‟tiyallahu bi emri ta ki Allah‟tan bir emir gelinceye kadar. 

 
Bu neyi gösteriyor, bu son cümle? Allah‟tan bir emir gelirse 

vazgeçerim. Yani bu dava benim kiĢisel davam değil ki. Ben bunun 
kiĢisel bire kin meselesi, dava meselesi yapmadım ki. Allah görev 
kendirdi, kul olduğum için mecburum. Eğer Allah geri alsın, dönüp 
sormam bile niye aldın. Dolayısıyla siz elçiye konuĢuyorsunuz, elçiye 
zeval olmaz ki. Elçiyi gönderene söyleyin bunu. Ben bir elçiyim, ben 
kendiliğimden gelmiĢ değilim ki, kendiliğimden çekileyim. Veya ben 
çekilince olsun. Mümkin mi bu? 

 
Dolayısıyla yapılan teklifte ki mantık hatasını da gösteriyor aynı 

zamanda. Yani beni gönderen Allah‟a söyleyin bunları bana değil ve ben 
bunu kiĢisel bir dava haline getirmedim. Yani inada bindirmedim ben. 
Allah geri çeksin ben bugün bırakırım. Yani bu çok önemliydi. 

 
[Ek bilgi; Sure, küfür dini ile Ġslam dini arasında hiçbir ilginin 

bulunmadığını ve herbirinin baĢlı baĢına ayrı bir düĢünce olup uzlaĢma 
imkanının da bulunmadığını açıklamaktadır. BaĢlangıçta bu surenin 
muhatabı KureyĢli kafirlerdir ve sure onların teklifleri üzerine nazil oldu. 
Ama surenin geçerliliği o günler ile sınırlı değildir. Kur'an'a geçen bu 
talimat müslümanlar için kıyamete kadar geçerlidir. Küfür dini ne Ģekilde 
olursa olsun, hem sözle hem de amelle ondan beraat etmek gerekir. Bu 
surede, küfür dininin ilkelerine riayet edilemeyeceği ve din konusunda hiç 
bir anlaĢma olamayacağı kafirlere bildirilmiĢtir. (Mevdudi-Tefhimu-l 
Kur‟an)] 

 
Ve bir baĢka kaynakta tarihi olay Vakıdi‟nin ve Ġbn. Ġshak‟ın 

eserlerinde Meğaziy ve Siyra da Ģöyle nakledilir. Hz. Peygamber 
Kâbe‟nin etrafında tavaf ederken Esved Bin Abdülmuttalib, Velid bin 
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Muğire, Ümeyye bin Halef ve As bin Vail gelirler ve Ģu teklifte bulunurlar; 
Gel sen bizim tanrılarımıza bir yıl ibadet et, biz de senin tanrına bir yıl 
ibadet edelim. Ona hayır deyince; O zaman gel sen bizim tanrılarımıza 1 
ay ibadet et biz seninkine bir bütün yıl. Pazarlık yapa yapa bi1 günü 1 
yıla çıkarırlar. Allah resulü üzgün bir biçimde onları reddederek eve 
döner ve iĢte o gece Kâfirun suresi nazil olur ve bu bir dönüm noktası 
olur. 

 
Kafirun suresinden sonra artık Mekke aristokratlarının Allah 

resulünden ümidi kesilmiĢ. Yani artık pazarlık paylarının olmadığını bu 
iĢe böyle bir çözüm bulamayacaklarını anlarlar ve ondan sonra top yekun 
saldırıya geçer ve düĢman olurlar. Yani Kâfirun suresi Mekke hayatı 
boyunca Allah resulünün dönüm noktalarından birini teĢkil eder. Ondan 
sonra ikinci dönüm noktası is Necm suresidir. MüĢriklerin putlarının tek 
tek sayıldığı ve reddedildiği, orada da düĢmanlık bir ileri aĢamaya taĢınır. 
Bu dönüm noktası olan surelerden biridir. ġimdi suremizi tefsire 
geçebiliriz. 

 
[Ek bilgi; Ġbn Abbas'tan Ģöyle rivayet edilmiĢtir: Rasulullah, "Ben, 

Ģirkten kurtulacağınız kelimeleri size öğreteyim mi?" dedi. Ve "o 
kelimeler, uyumadan önce Kafirun suresini okumanızdır" buyurdu. (Ebu 
Ya'la, Taberanî).(Mevdudi-Tefhimu-l Kur‟an)] 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
Rahman, Rahıym olan Allah adına. Özünde merhametli, iĢinde 

merhametli Allah adına. 
 
 
1-) Kul yâ eyyühel kâfirun; 
 
De ki: "Ey hakikat bilgisini inkâr edenler!" (A.Hulusi) 
 
1 - Deki: ey kâfirler! (Elmalı) 
 
 
Kul yâ eyyühel kâfirun de ki siz ey kafirler. De ki siz ey küfrü 

hayat tarzı edinenler. De ki siz ey inkarı ahlâk haline getirenler. Kafirin 
ismi fail olmasından yola çıkarak bir fiil, failin ismi olması için onu hayat 
tarzı ve ahlâk tarzı haline getirmesi lazım. Onun için farklı versiyonlarıyla 
çevirdim. Ne kadar çevrilebilirse onların hepsini çeviriye yansıttım ki bu 
manalar da burada var olduğu bilinsin. 

http://www.sevdalara.net/kuranikerim/109-Kafirun-suresi/Kafirun-suresi-mevdudi-tefhimul-kuran-tefsiri.html
javascript:void(0);


 
Kul, Kur‟an da ilk de ki fiili. Ki Kur‟an da bunun dıĢında 4 dure daha 

böyle baĢlar Kul HUvAllâhu Ehad. (Ġhlas/1) Felâk suresi Kul e'ûzü 
BiRabbil felak. (Felak/1) Nas suresi; Kul e'ûzü BirabbinNâs. (Nas/1) 
ve cin suresi; Kul ûhıye.. (Cin/1) Dolayısıyla 4 sure + 1= 5 sure Kur‟an 
da Kul emir fiiliyle baĢlar. De ki; manasına gelir. 

 
Birincisi inĢadır, çünkü emirdir. Bunun anlamı da Ģudur ben seni 

inĢa ediyorum ey kul, Allah seni inĢa ediyor, emir veriyor, bu emri tut. 
 
Ġkincisi o emir kuludur niye ona gidip de böyle pazarlıklar 

yapıyorsunuz manasını zımnen verir. Öyle değil mi Kul; onlara diyor ki 
De ki; Benim adıma de. Sen kendiliğinden demiyorsun ki. Bu vahyi, bu 
dini sen kendiliğinden tebliğ etmiyorsun ki, gelmiĢler seninle pazarlık 
yapıyorlar. Yapacaklarsa benimle yapsınlar. Zımnen bu var. De ki de Kul 
de bu var. Varsa itirazınız bana gelin diyor yani. 

 
Üçüncüsü sözün asli sahibi o değil midir? Allah‟tır Onun için Kur‟an 

a siz onun sözü gibi bakmayın, Kur‟an Allah‟ın sözüdür. Allah‟tan aldığını 
iletmektedir sadece bu. ĠĢte kul böyle zımni vurgulara sahiptir. 

 
El Kâfirun; Meful geldiği için Ya eyyühel Kafiriyn gelmiĢ. Ġsmi fail; 

küfrü hayat tarzı olursa ismi fail gelir. Fiil olarak gelebilirdi, ama fail olarak 
gelmiĢ çünkü küfrü hayat tarzı haline getirmiĢler. 

 
[Ek bilgi; “Kafirun suresini her okuduğumda Hz. Ġbrahim‟in bir tevhid 

deklarasyonu var ġuârâ suresinde o aklıma gelir. 
Ġnsanın ne durumda olduğunu bilmesi lazım, sizin ne durumda 

olduğunuzu da bilmeniz lazım ve sizin ona etraflı bilgi vermeniz lazım. 
Yani ben Ģimdi Ģöyleyim siz böylesiniz. Eskiden ben böyleydim siz 
öyleydiniz, öyleyse ne haliniz varsa görüne getirecek bir tebliğ biçimi var. 

Bu surede bir kararlılık öğretisi de vardır, ben böyleyim kardeĢim. 
Sen Ģimdi beni böyle anla, ister kabul et istersen reddet ama ben buyum. 
Siz durumunuzu pozisyonunuzu açık dille ortaya koyacaksınız. Böylece 
inançların karıĢmamasını temin edeceksiniz. Yani nerede ayrıĢıyoruz, 
nerede birleĢiyoruz bunun net çizgilerle ortaya koymak lazım. Yani bu 
sure mert ve net olmayı öğretiyor. 

Hz. Ġbrahim‟in tevhid manifestosu dediğimiz ġuârâ suresinde nefis 
bir açılımı vardır bu ayetlerin mutlaka hatırlanması gereklidir. 69. ayetten 
doğrudan bilgi 104. ayete kadar geliyor. Bir bölümü çok çarpıcı diyor ki 
rabbimiz; 



Vetlü aleyhim nebee Ġbrahiym. (ġuârâ/69) sen Ģimdi onlara 
Ġbrahim‟in haberini aktar, ya da Ġbrahim‟in haberini gündem yap. Artık 
merkezinizde Ġbrahim‟in haberi olsun. 

Ġz kale liebiyhi ve kavmihi ma ta'budun. (ġuârâ/70) hani Ġbrahim 
babasına ve demiĢti ki, si,z neye kulluk yapıyorsunuz? Cevap veriyor; 

Kalu na'budu asnamen fenezallü leha akifiyn. (ġuârâ/71) biz 
putlara tapıyoruz, biz putlara boyun eğmeye devam edeceğiz. Hz. 
Ġbrahim diyor ki; 

Kale hel yesme'uneküm iz ted'un. ġuârâ/72) siz onlara dua 
ettiğiniz, yalvardığınız zaman sizi duyuyorlar mı? 

Ev yenfeuneküm ev yedurrun. (ġuârâ/73) ya da size yarar veya 
zararları dokunuyor mu bunların? Cevap veriyorlar; 

Kalu bel vecedna abaena kezâlike yef'alun. (ġuârâ/74) hayır, 
hayır, ama biz atalarımızı böyle yapar bulduk. Diyor ki Hz. Ġbrahim; 

Kale eferaeytüm ma küntüm ta'budun. (ġuârâ/75) hiç düĢünüyor 
musunuz nelere tapındığınızı, hiç kafa yordunuz mu, neye tapıyorsunuz. 
Duymuyor, iĢitmiyor, yararı yok zararı yok. Atam öyle yaptı diye böyle 
yapılır mı? 

Entüm ve abaükümül akdemun. (ġuârâ/76) hem siz, hem geçmiĢ 
atalarınız neye tapındığınızı hiç düĢündünüz mü? 

Bu Kul yâ eyyühel kâfirun demek yani. Durum, pozisyon ortaya 
koyuyor. Sonra diyor ki Hz. Ġbrahim; 

Feinnehüm adüvvün liy illâ Rabbel alemiyn. (ġuârâ/77) bu 
tapındığınız varlıklar benim düĢmanımdır. Ancak benim dostluğum 
alemlerin rabbinedir. ġimdi Allah‟ı anlatıyor diyor ki; 

Elleziy halekaniy feHUve yehdiyn. (ġuârâ/78) O beni yaratan, 
bana doğru yolu gösterendir. 

Velleziy HUve yut'ımüniy ve yeskıyn. (ġuârâ/79) beni doyuran, 
benim susuzluğumu giderendir. 

Ve izâ merıdtu feHUve yeĢfiyn. (ġuârâ/80) Hastalandığım zaman 
bana Ģifayı ihsan eden O‟dur. 

Velleziy yümiytüniy sümme yuhyiyn. ġuârâ/81) beni öldürecek 
sonra da diriltecek olan O‟dur. 

Velleziy at'meu en yağfire liy hatıy'etiy yevmeddiyn. (ġuârâ/82) 
mahĢer günü hatamı bağıĢlamasını umduğum varlık ta O‟dur. 

Rabbi heb liy hükmen ve elhıkniy Bis salihıyn. (ġuârâ/83) 
rabbim bana güçlü bir muhakeme ihsan eyle. Beni salihler arasına koy. 

Vec'al liy lisane sıdkın fiyl ahıriyn. (ġuârâ/84) beni benden 
sonrakilerin düzgün anacağı bir vesile eyle. Yani beni güzel sözlerle 
ansınlar. 

Vec'alniy min veraseti cennetin na'ıym. (ġuârâ/85) beni nimet 
cennetlerine varis olanlardan eyle. Diye devam ediyor. 



Hz. Ġbrahim Allah‟ı böyle tanıtıyor. Bu surede de Cenabı Hakk 
peygamberden bir kulluk tanıtımı yapmasını istiyor. KarĢı taraftakinin 
durumu ne, benim durumum ne. Onu ortaya koymasını istiyor. Böylece 
bir tevhid öğretisi bu surenin merkez konusu olarak tespit edilmiĢ oluyor. 
(Mehmet Okuyan- Okudun mu)] 

 
 
2-) Lâ a'budu mâ ta'budûn; 
 
"Sizin tapındığınıza ben tapınmam!" (A.Hulusi) 
 
2 - Tapmam o taptıklarınıza. (Elmalı) 
 
 
Lâ a'budu mâ ta'budûn asla ama asla kul olacak değilim sizin kul 

olduğunuz Ģeylere.  
 
[Ek bilgi; Bu ifade, kafirlerin ibadet ettiği ve halen de ibadet etmekte 

oldukları bütün mabudları Ģamildir. Onlar; melekler, cinler, nebîler, veliler, 
ölmüĢ insanların ruhları, güneĢ, ay, yıldız, hayvanlar, ağaçlar, nehirler, 
hayalî tanrılar ve tanrıçalar da olabilir. (Mevdudi-Tefhimu-l Kur‟an)] 

 
 
3-) Ve lâ entüm 'âbidûne mâ a'bud; 
 
"Siz de benim ibadet ettiğime abidler (ibadet eden kullar) 

değilsiniz." (A.Hulusi) 
 
3 - Siz de tapanlardan değilsiniz benim mabuduma. (Elmalı) 
 
 
Ve lâ entüm 'âbidûne mâ a'bud ve siz de benim kul olduğuma 

kulluk edecek değilsiniz. Kul olacak değil, kulluk edecek değilsiniz. 
 
Dikkat buyurun iki Ģeyi birbirinden ayırmaya çalıĢıyorum tam 

tercümeye yansıtmak için metni. Bu gerçekten zor bir Ģey. Ta‟budu ve 
„abudu fiiller, bunlar fiil. „abidun ise fail, isim yani. Bu ikisini birbirinden 
ayırmak lazım tercüme yaparken. Dolayısıyla kul olmak ve kulluk etmek 
ayırımını iĢte bunun için dikkate değer buluyorum, bunun için önemli 
buluyorum. 

 
Yine 2 ve 3. ayetler ile 4 ve 5. ayetler aynı gibi dursa da tekrar 

değil. Aynı da değil zaten. Yani bu surede tekrar yok, tekrar 
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savunucularını destekleyen bir Ģey yok surede farklı. 2. ve 3.  ayetlerle 4 
ve 5. ayetler farklı. 2 ve 3. ayetlerde lâ ile gelecek zaman fiksleniyor. 
Yani ben kulluk etmem derken etmeyeceğim, gelecek zaman 2 ve 3 te. 
Fakat 4. ayette ise „abedtüm; mazi geçmiĢ zaman. O zaman 2 çiftin de 2-
3 ile 4-5. ayetlerin zamanı farklı ilkinde gelecek zamanda kulluk 
etmeyeceğini, yani Ģirke asla bulaĢmayacağını ilan ediyor. 3 ve 4 le de 
geçmiĢte de hiç bulaĢmamıĢ olduğunu ilan ediyor. iki zamanı birden 
kapsıyor. Biri gelecek, öbürü geçmiĢ zamanı. 

 
MüĢriklerin teklifi çift zamanlıydı redde çift zamanlı geliyor aslında. 

Hatta Ebu Müslüm Isfahani‟nin harika bir tahlili var. ayetlerde ki “mâ” larla 
ilgili. Burada ki; Lâ „abudu mâ ta‟budun. Yine mâ „abudu yine mâ 
„abettüm, yine mâ „abudu. 4 tane mâ var ve bunları ikiye ayırıyor Ebu 
Müslim Isfahani, o cins kafa müfessirimiz. Ve ilk ikisiyle son ikisine farklı 
mana  veriyor. Gerçekten çok dikkat çekici. 2 ve 3 te ki mâ lar elleziyle 
hükmünde, yani ismi mevsul, ilgi zamiri yeni dil bilgisi kurallarıyla. Mutlak 
varlık manasına geliyor. Yani Allah. Fakat 4 ve 5 tekiler mastar. Bilinçsiz 
ve körü körüne bir kulluğa delalet ediyor. Mastar, fiilin kendisine delalet 
ediyor bilinçsiz ve körü körüne kulluk. Yani ben öyle bir Ģeye kulluk 
ediyorum ki, öyle bir varlığa, Mutlak varlık. 2. ve 3. ayetlerde ki mâl ar. 
Benim kulluk ettiğim mutlak varlık. Fakat sizin kulluk ettikleriniz ise körü 
körüne bir kulluk, gözü kapalı bir kulluk. ĠĢte buna delalet ediyor. 

 
Ve bu ayette gaybi bir ihbar da görüyoruz. Nedir bu? bu pazarlığı 

yapmak için gelen ekipten hiç biri ömürlerinin sonuna kadar iman 
etmiyorlar ve hepsi de müĢrik olarak ölüyorlar. Bu çok ilginç. Demin 
saydığım isimlerin hepsi de müĢrik olarak ölüyorlar. Devam ediyoruz; 

 
 
4-) Ve lâ ene 'abidün mâ 'abedtüm; 
 
"Sizin tapındıklarınıza ben abid (ibadet eden kul) değilim." 

(A.Hulusi) 
 
4 - Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza. (Elmalı) 
 
 
Ve lâ ene 'abidün mâ 'abedtüm zaten ben asla kul olmadım sizin 

geçmiĢte kul olduklarınıza, asla kul olmadım. Hz. Peygamberin 
geçmiĢinde Ģirke bulaĢmadığının da en güzel delili, belgesidir bu. 

 
[Ek bilgi; “Tercümelerde genellikle gözden kaçırılan bir detay var. 

Ama çok önemli bir soruyu cevaplayan bir detaydır bu. ve ne olursa 



olsun gözden kaçırılmamalıdır. Ve lâ ene 'abidün mâ 'abedtüm ben 
TAPINMIYORDUM sizin tapındığınız Ģeylere. Bu Hz. Peygamberin 
peygamber olmadan önceki hayatıyla alakalı duruĢunu ortaya 
koyuyor.Hani deniyor ki Hz. Peygamber, peygamber olmadan önce 
kavminin dini üzere idi diyorlar. Bunu Ģiddetle reddediyorum Öyleyse ona 
neden hanif deniyor? Hz. Muhammed kavminin dini üzere falan değil. 
Onun delillerinden biri budur. Ġkinci gelen Ve lâ entüm 'âbidûne mâ 
a'bud siz de benim kulluk yaptığım varlığa kulluk YAPMIYORDUNUZ. 
Öyle ise Ģimdi; Leküm diynüküm ve liye diyn sizin dininiz size, benim 
yolum bana. Benim değerlerim bana, sizin değerleriniz size. 

Bu bir anlamda din özgürlüğü deklarasyonudur da aynı zamanda. 
Yani yer yüzünde herkesi iman ettirmek zorunda değildir mü‟minler. 
Çünkü Kur‟an ı kerimde mesela Yusuf/103  ayetinde Ve ma ekserunNasi 
velev haraste Bi mu'miniyn. Yusuf/103) insanların çoğunluğu sen ne 
kadar üzerine düĢsen de iman edecek değildir diyor. (Mehmet Okuyan- 
Okudun mu)] 

 
 
5-) Ve lâ entüm 'âbidûne mâ a'bud; 
 
"Siz de benim kulluk ettiğime abidler (kullar) değilsiniz." (A.Hulusi) 
 
5 - Hem de siz tapıcılardan değilsiniz benim mabuduma. (Elmalı) 
 
 
Ve lâ entüm 'âbidûne mâ a'bud ve zaten siz de benim kulluk 

etmiĢ olduğuma kul olacak değilsiniz. Dolayısıyla bu ne geçmiĢte böyle 
oldu, ne gelecekte de böyle olacak. 

 
Aslında burada harika bir nükte var biliyor musunuz; ġirk neydi? 

Hak batıl Ģirketi. MüĢrikler kimdi? Allah‟a iman eden Allah dıĢındakilere 
de tanrılık yakıĢtıran. Yani Allah‟ı inkar etmiyorlar, iman ediyorlar. Bu 
ayetlerden yola çıkarak ne diyebiliriz? Hiçbir Ģirkte Allah‟a iman kabul 
edilmez. Yani Ģirk varsa onun içinde %90 nında Allah‟a iman olsa %10 
da da Allah‟tan rol çalıp bir baĢkasına tanrılık yakıĢtırılsa o %90 da iman 
etmemiĢ sayılıyor. Buradan bu çıkıyor. Yani siz aslında Allah‟tan 
baĢkalarını Allah‟a Ģirk koĢtuğunuz gün Allah‟a iman etmeyi bıraktınız. 
Çünkü imanda pazarlık olmaz. Ġmanda %de olmaz. Ġmanda yüzdelikli 
iman yok ki, iman saf bir Ģey, som bir Ģey. Siz imanda yüzdelikli bir 
pazarlığa tabi tuttuğunuz günden itibaren Allah‟ı inkar etmiĢ 
sayılıyorsunuz. Biz bunu anlıyoruz buradan. 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=T-Sq16Y9RIc
http://www.youtube.com/watch?v=T-Sq16Y9RIc


6-) Leküm diynüküm ve liye diyn; 
 
"Sizin din (anlayıĢınız) size, benim din (anlayıĢım) banadır!" 

(A.Hulusi) 
 
6 - Size dîniniz, bana dînim. (Elmalı) 
 
 
Leküm diynüküm ve liye diyn evet, sizin dininiz size, benim dinim 

bana. 
 
Burada ki “lâm” lamı istihkak derler buna. Eğer istihkak manası 

verirsek çeviriyi Ģöyle yapmam lazım. Sizin dininiz size layık, benim dinim 
bana layık. Veya sizin dininize siz müstahaksınız, benim dinime de ben 
müstahakım. Evet, temizler temiz içindir, pisler pis içindir. Adeta herkes 
layık olduğunu bulur dercesine “lâm” a istihkak manası verecek olursak 
eğer. 

 
Burada diyn aslında değerler sistemi, hatta borçluluk bilinci. 

Hatırlayalım Maun suresinin ilk ayetinde Eraeytelleziy yükezzibü Bid 
diyn (Maun/1) i izah ederken dinin manasını açmıĢtık. Aslında borçluluk 
bilinciydi. Dindarlık Allah‟a borçluluk bilinci. Yani değerler sistemi.  

 
Peki değerler sistemi olan insan pazarlık yapar mı? değerin 

pazarlığı olur mu? Bir değerin pazarlığını o değerin sahibi belirler fiyatını. 
Din gibi bir değerin sahibi Allah‟tır. Dolayısıyla ben pazarlık yapamam 
diyor Allah resulü. Allah‟ın dinine iman etmiĢ hiç kimse pazarlık 
yapamaz. Çünkü Allah‟ın dininin fiyatını Allah belirler. Allah‟tan 
baĢkasının hazinesinde de Allah‟ın hazinesinde olan yoktur. 

 
Peki siz ne yapıyorsunuz? Siz fiyatlandırıyorsunuz. Benim 

değerlerim var, sizin fiyatlarınız var. Benimki eddiyn, sizinki diyn. 
Dolayısıyla ben pazarlığa gelmiyorum siz geliyorsunuz. Siz hemen 
düĢüverdiniz. Putlarınızdan ödün veriverdiniz, hemen pazarlığa 
yanaĢtınız. Zaten sıkıntınız da burada, kendiniz nasılsanız karĢınızdakini 
de öyle anlıyorsunuz, öyle zannediyorsunuz. Niye? Siz pazarlığa 
gelebilecek bir din uydurdunuz, çünkü kendi uydurduğunuz Ģey. 
Helvadan put yaparsanız olacağı bu. Ama herkesi kendiniz gibi 
zannediyorsunuz. Eddiyn e iman eden insanları da kendiniz gibi 
pazarlıklı zannetmeyin. Onlar Allah‟a teslim oldular, hiç pazarlık yaparlar 
mı? 

 



Hani Firavunun sihirbazları hz. Musa‟nın elinde ki mucizeye Ģahit 
olduktan sonra oracıkta Musa iĢle hiç pazarlığa bile yanaĢmadan, böyle 
bir teĢebbüse dahi kalkmadan. Rabbi Musa ve Harun. (ġûara/48) Biz 
Musa ve Harun‟un rabbine iman ettik demiĢlerdi. Firavun bunun üzerine 
olanca haĢmet, dehĢet ve korkunçluğuyla; amentüm lehu kable en 
azene leküm. (ġûara/49) Ģimdi siz benden izin almadan iman ettiniz ha? 
le ukattı'anne eydiyeküm ve ercüleküm min hılafin  bu 
muhalefetinizden dolayı, bu kopmanızdan dolayı ellerinizi ve ayaklarınızı 
keseceğim ve leusallibenneküm ecme'ıyn ve topunuzu asacağım 
demiĢti de –ki dediğini de yaptı zaten- yapacağını da biliyorlardı. Bu 
tehdit üzerine Hz. Musa‟nın gözlerine gözlerini dikip de Ģimdi ne olacak 
bile demediler.  

 
Evet, ne dediler? inna ila Rabbina münkalibun. (ġûara/50). Olsun 

zaten rabbimize dönecek değil miyiz erinde gecinde, ne olacak ha bir 
gün önce ha bir gün sonra. Evet, pazarlıksız imanın tarihi örneklerini de 
Kur‟an iĢte böyle anlatıyor. 

 
Rabbim bizlere pazarlıksız, garazsız, ivazsız, kendisi için kılınmıĢ 

ve içine hiç Ģirk katılmamıĢ, küfür katılmamıĢ ve asla Allah‟tan baĢkasına 
tanrılık yakıĢtırmak gibi bir kirin, pisliğin katılmadığı som ve saf bir iman 
lûfetsin inĢaAllah. 

 
 
Ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbil alemiyn 
 
Allah doğru söyledi. Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan 

Allah‟a hamd‟adır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. NASR SURESĠ (001-003) (199-1) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Elhamdülillâhi Rabbil Âlemîn, Vessalâtü vesselâmü „alâ 

Resulina Muhammedin ve „ala „alihi, ve eshabihi ve etba‟ıhi 
ecmaiyn.  

 
Rabbeneftah bil hayr, vahtim bil hayr, Rabbi yessir ve lâ 

tüassir, Rabbi temmim bil hayr. 
 
Rabbim hayırla baĢlat, hayırla tamamlat, baĢtan sona hayret. 

Rabbim kolay kıl güç kılma. 
 
RabbiĢrah liy sadriy;  
 
Ve yessirliy emriy;  
 
Vahlül ukdeten min lisaniy; 
 
Yefkahu kavliy; (Tâhâ 25-26-27-28) 
 
Rabbim göğsüme geniĢlik ver kolaylaĢtır iĢimi, düğümü çöz 

dilimden ki anlasınlar beni. 
 
Rabbi edhılniy müdhale sıdkın ve ahricniy muhrace sıdkın 

vec'al liy min ledünke sultanen nasıyra. (Ġsra/80) 
 
Rabbim beni girdiğim yere sadakatle girdir, çıktığım yerden sana, 

fıtrata, imana, Kur‟an a, hakikate sadakatle çıkar ve bu sadakati tatbik 
edecek bana bir güç ver katından. Amin, amin, amin..! 

 
 
Değerli Kur‟an dostları sondan bir önceki dersimiz olan bu derste 

inĢaAllah nasr suresi ile yola koyulacağız ve ondan sonra arkasından 
Tebbet suresi, onun arkasından da tevhid, ihlas suresi gelecek. 

 
Nasr suresi elimizde ki mushafta, resmi sıralamada 110. sure. 

Adını ilk ayetinden alıyor. Ġzâ câe nasrullahi velfeth nasrullah; Allah‟ın 

javascript:void(0);
javascript:void(0);


nusreti, Allah‟ın yardımı. Yalnız bu yardım öyle sıradan bir yardım değil. 
Adı üstünde Allah‟ın yardımı. Onun için nasr sıradan yardımı ifade 
etmez, garantili yardımı ifade eder, kazanma garantisi olan yardım. 
Allah‟ın olursa yardım, kazanma garantili yardım anlamına gelir. 

 
Tirmizi sureyi feth suresi olarak anmıĢ. Allah‟u alem konusuyla 

irtibatlı olarak bu isim verilmiĢ olsa gerek. Ama Kur‟an da bir fetih suresi 
daha var. 48. sure yanlıĢ hatırlamıyorsam. Dolayısıyla ikisinin arasını 
ayırmak için bazı otoriteler küçük fetih, büyük fetih diye bir sıfat 
kullanmıĢlar. 

 
Ġbn. Mes‟ud (R.a.) malumunuz sahabenin fakihlerinden idi ve Kûfe 

ekolünü Allah resulüne bağlayan zincirin son halkasıdır. ResulAllah‟ın 
vefatını ima ettiği için bu sureyi bu sahabe tevdi‟ suresi yan veda suresi 
olarak adlandırmıĢ. 

 
Suremiz hiç tereddütsüz Medine de nazil olmuĢ. Nüzül tarihinde 3 

ayrı görüĢ var. Yani Medine de nazil olmuĢ ta Medine nin hangi 
döneminde veya hangi yılında nazil olmuĢ diye sorarsak eğer bu suale 3 
cevap bulabiliyoruz kaynaklarda. 

 
1 – Ki bu rivayet Ġbn. Abbas‟tan geliyor, Hayber dönüĢü nazil 

olduğu yönünde. Hayber malumunuz hicretin 7. yılında yapılmıĢ bir sefer 
ve tabii ki Hayber‟in fethiyle sonuçlandı. Ama Hayber‟in fethiyle alakası 
yok aslında. Çünkü gelecekte ki bir fethi müjdeliyor. Ġzâ câe nasrullahi 
velfeth Geleceği nereden çıkarıyoruz burada; câe aslında geçmiĢ 
zaman, mazi, geldi. Fakat Ġzâ zaman zarfı ile mazi birleĢtiğinde mazinin 
zamanını geçmiĢten geleceğe çevirir. Gelecekte mutlaka olacağına 
delalet eder. Onun için Ġzâ câe nasrullahi velfeth Allah‟ın nusreti ve 
fethi geleceği zaman, gerçekleĢeceği zaman manasını verebiliriz.  

 
[Ek bilgi; Ġbn Abbas (r.a) çocuk sayılacak yaĢta olmasına rağmen, 

Hz. Ömer (r.a) onu istiĢare meclisine çağırır, ashabın büyükleri bunu 
tuhaf bulurlardı. Bir gün mecliste: “Nasr sûresi hakkında ne dersiniz?” 
diye sordu. ÇeĢitli cevaplar verildi. Sonra Ġbn Abbas‟a sordu. 
“Resûlullahın vazifesinin tamamlanıp ecelinin yaklaĢtığı bildiriliyor” dedi. 
Hz. Ömer cevabını takdir edip: “Hâla bu gencin toplantımıza katılmasına 
itiraz eden var mı?” dedi.(hadis)(wwwherkul.org)] 

 
Dolayısıyla Hayber‟in fethinden sonra bir baĢka fethi müjdeliyor. O 

da hiç tereddütsüz Mekke‟nin fethi. Ki fetih kelimesi mücerret olarak, 
yalın kat anıldığında Mekke nin fethine delalet eder. 
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2 – 2. rivayet Huneyn dönüĢü nazil oldu diyor ki, bu durumda 
Huneyn malumunuz Mekke nin fethinden sonra Allah resulünün bir 
müddet Mekke de kalıp yola çıktığı sefer, yani Huneyn seferi. Onun için 
8. yılda olmuĢ oluyor bu rivayeti esas kabul edersek. Yani 1. si 7. yıl, 2.si 
8. yıl. Bu da Ġbn Abbas‟a nispet edilmiĢ Vahidi naklediyor. 

 
3 – 3. görüĢe göre veda haccının içinde nazil oldu. Veda haccı 

malumunuz Allah resulünün darü bekaya göçmeden önceki, beka 
yurduna göçmeden önceki dönemde, ki, 55 gün sonra Resulallah vefat 
etti. Onun için vefatından hemen önceki aylar içerisinde nazil olmuĢ 
oluyor ki, zaten bu sure her halükârda Kur‟an ın nüzül sürecinde en 
sonlarda yer alan surelerden biri. Buna göre belki son veya sondan 2. 
sure demek bile lazım.  

 
Fakat bu görüĢler içerisinde en tutarlı olanı biraz önce Ġzâ câe 

kalıbının tahlilinden yola çıkarak 1. görüĢ diyebiliriz. Yani bu sure Allahu 
alem Hayber‟in fethinden sonra, ama Mekke‟nin fethinden önce 7. yılın 
sonunda, 8. yılın baĢında nazil olmuĢ bir sure olmalı. 

 
Surenin konusu muhteĢem. Kısaca özetleyeyim zafer ahlakından 

söz ediyor. Evet, biz zaferleri biliyoruz, ahlakı da biliyoruz. Ama zafer 
ahlakı. Bu muhteĢem. Zaferinde bir ahlakı veya ahlaksızlığı olur mu 
diyecekseniz, hem de nasıl. Olmaz mı. Nice zaferler görmüĢtür ki 
insanlık tarihi kirletilmiĢ zaferlerdir, necasete bulanmıĢ zaferlerdir, bin 
yenilgiye bedel zaferlerdir. Yani zafer demeye 40 Ģahit ister. Zafer ahlak 
ile taçlandığında, nusret ve fetih olur. Ahlakla taçlanan zaferlere fetih 
denir yoksa iĢgal denir, yenme denir, galibiyet denir. Ana öylesi bir 
galibiyet aslında özü itibarıyla mağlubiyet olur. Onun için suremiz bize 
zaferin de bir ahlakı olduğunu söylüyor. Ve mü‟mince bir zafer nasıl olur, 
mü‟min nasıl sevinir, mü‟min baĢarıyı kime atfeder. Evet, baĢarı 
Allah‟tandır demeyi öğretir bu sure. 

 
Fetih nedir surenin 2. öğrettiği Ģey bu, bu sualin cevabını öğretir 

fetih nedir. Fetih toprakların iĢgali değil, fetih ülkelerin alınması değil, 
fetih insanların topraklarından sürüp çıkarılması değil, fetih topraklarınıza 
milyonlarca m2 veya KM2 daha eklemek değil. Asıl fetih insanın hayrına 
olarak Ġslam‟la insan arasındaki engelleri kaldırmak, insanların 
yüreklerinin kapılarını sonuna kadar açmak, o kapılardan insanın 
saadetinin öbür adı olan Ġslam‟ı geçirmektir. Ġnsanın ebedi saadete giden 
yolda imanla insan arasında ki manileri kaldırmaktır fetih. Her insanın 
gönlüne varan, gönlüne açılan bir yol olduğunu bilip o yolun sonunda ki 
kapıyı tıklatmak ve açmaktır fetih. Fetih budur. 

 



Aslında özü itibarıyla kelimenin konuluĢu sekülerdir, yani 
dünyevidir. Kale kapıları kaleler fethedilince açıldığı için oradan 
türetilmiĢtir. Feth; açıĢ, açmak. Fatih; açan. Meftuh; açılmıĢ. Niftah; 
anahtar, kapıları açtığı için. Yani yürek fethini müjdeler bu sure. Tıpkı 
fetih suresi gibi ikizi ve anası olan ve Hudeybiye barıĢının hemen 
arkasından indirilmiĢ bulunan, gerçekten fethin ne olduğunu bize öğreten 
o büyük fetih suresinin bir cilası, tabir caizse bir özeti gibidir.  

 
Zaten sure gerçek fethin yürek fethi olduğunu bize açıkça ifade 

eder. Ve raeytenNâse yedhulûne fiy diynillâhi efvâcâ insanların 
Allah‟ın dinine fevc fevc kitle halinde girdiğini gördüğün zaman. Demek ki 
gerçek fetih yürek fethi imiĢ, yürek fethi de insanla imanın 
buluĢmasıymıĢ. Çünkü insanla iman, etle tırnak, tohumla toprak gibi, ana 
ile evlat gibi. Bunlar buluĢtuğu zaman yer sevinir gök sevinir, alemi 
melekût sevinir, alemi lâhûd sevinir. Tüm alemler sevinir ve en çok 
sevinci de insan yaĢar. 

 
Bu fetih, bu müjde öylesine bir müjdeydi ki Ġzâ câe nasrullahi 

velfeth Allah‟ın nusreti, yardımı ve zaferi, fethi geleceği zaman müjdesi, 
gelecek zamana iliĢkin bu müjdenin herhangi bir yılla sınırlandırılması 
mümkün değil. Bunula Mekke fethi kastedildi diyemiyoruz. Tamam 
Mekke ile baĢlıyor, fakat Mekke ile bitmiyor. Mekke, ardından Mûte, 
Bizansla ilk gerçek karĢılaĢma. Huneyn, Hevazim, daha sonra Taif. Daha 
sonra Allah Resulü vefat etmeden evvel asıl büyük fetihler için 10.000 
nüfuslu bir kasaba diyebiliriz.  

 
Bir kasabada baĢlayan iman hareketinin ResulAllah‟ın o engin, o 

muhteĢem gayreti ve Allah‟ın da nusret ve yardımıyla batı Avrupa 
toprakları kadar bir toprağın, onun üzerinde yaĢayan insanların 
gönüllerinin imana akması, fevç fevc gelmeleri. „aml vüfud elçiler yılı 
denilen 9. yılda Allah resulü her hafta 3 – 5 kabileyi kabul ediyordu. 
Bazen bir günde 3 – 5 kabile geliyordu. Kürem kürem, kitle kitle, fevç 
fevç geliyorlar, Allah resulüne iman ediyorlar, bağlılıklarını sunuyorlar, 
dünün düĢmanları bu günün hayranları olarak geri dönüyorlardı. Dün 
imanı yok etmek için savaĢan bu kabileler, bugün imanın uğruna 
varlıklarını koyuyorlardı.  

 
Ve Allah resulü mektup yazıyordu. Bu nasıl bir ufuktu Allah‟ım, 

kime yazıyordu? YaĢadığı dünyanın iki, süper gücünün reisine, iki 
imparatorluğunun imparatorlarına yazıyordu. Ġran ve Bizans, Roma, doğu 
Roma ve Pers imparatorluklarına. Bu nasıl bir ufuktu Allah‟ım bu nasıl bir 
geniĢ yüreklilikti, bu nasıl bir imandı aslında. Evet, alemlere rahmet 



buydu. Rahmeti alemlere taĢımadan alemlere rahmet olunmazdı. Onun 
için rahmeti alemlere taĢımaktı bu mektuplar. 

 
Kayzer‟e yazdı Konstantinopolis‟e. Kisra‟ya yazdı, Yemen‟e yazdı, 

Mısır Mukavkısına yazdı. Umman‟a yazdı. Evet o günün bilinen, tanınan 
erk sahibi her yöneticisine yazdı ve davet etti. Tek isteği buydu. Lâ ilâhe 
Ġllallah deyin kurtulun. Konvansiyonel silahları yoktu, nükleer silahları 
yoktu. Yer gök almaz gücü yoktu. Onları zaten güçle korkutmadı, onları 
Allah ile uyardı, onları hakikate davet etti. Kendi mutlulukları için yaptı 
bunu. Kula kul olmamaya, kendilerine kul etmemeye, hep beraber Allah‟a 
kul olmaya davet etti. 

 
Bu bir imanın eseriydi, bu Allah‟a güvenin eseriydi, bu inandığı 

değerler güven eseriydi, bu inandığı değerlerin insanın kurtuluĢ reçetesi 
olduğunu bilmenin ve buna iman etmenin eseriydi ve ResulAllah veda 
haccındayken bir rivayette 110, bir rivayette 140.000 kiĢi bu hacda 
bulunmuĢtu. AraĢtırmacılar Mekke ve Medine civarında 10.000 sahabe 
tespit etmiĢler. 100.000 i yok, neredeler.  

 
Yüz bini dünyaya dağılmıĢtı. Aslında ResulAllah‟ın  gönderdiği 

mektubun arkasına giden canlı mektuplardı bunlar, ResulAllah‟ın iki 
ayaklı mektupları, 100.000 mektup. O mektuplardan, ResulAllah‟ın canlı 
mektuplarından biri iĢte burnumuzun dibinde, biz onun komĢusu olarak 
yaĢıyoruz Eba Eyyub El Ensari bunun en büyük Ģahidiydi. 3.500 km. 
öteye, o günün dünyasında 90 yaĢında bir insanı baĢka ne götürebilirdi. 
O günün dünyasında böyle uzun bir yolculuğa, böyle uzun bir sefere 
çıkmak, bu günün dünyasına kıyaslandığında Mars‟a çıkmak kadar 
zahmetli, yorucu ve tehlikeleri göze alan bir imandı.  

 
Dolayısıyla iĢte bu bir iman hamlesiydi ve; Ġzâ câe nasrullahi 

velfeth ayetinin müjdesinin uzantısıydı.Ve orada bitmedi, Hz. Ömer 
döneminde yer yüzünün en büyük iman imparatorluğu olmuĢtu Ġslam 
devleti ve aradan 150 yıl geçtiğinde iman hamlesinin yer yüzünde ki 
ulaĢtığı yer artık Fransa, pirene dağlarına. Batıda. Afrikanın tamamına, 
Asya da Derbend‟e, Kafkasların ta üst kısımlarına, hatta Sibirya ya ve 
doğuda Çin‟e ve güneyde Okyanus adalarına, Sri lanka ve diğerlerine 
kadar ulaĢmıĢ, Musa Bin Nusayr atını Afrika kıtasının okyanusla birleĢtiği 
yerden denize sürerek; 

 
Ya rabbi eğer önüme uçsuz bucaksız Ģu derya çıkmamıĢ olsaydı 

adını götürecek bir baĢka yer olsaydı vallahi oraya da gitmeye and 
içmiĢtim. Diyecekti. 

 



Geçtiği boğaza Cebeli Tarık adını veren Tarık Bin Ziyad Ġman 
hamlesini Ġspanya içlerine, Portekiz‟in büyük bir kısmına ve Fransa‟nı 
1/3. e kadar ulaĢacak, bir noktaya taĢıyacak, ilk adımı atacaktı. ĠĢte bu 
iman hamlesi böyle yapmıĢtı. 

 
Saad Bin Rebiy çağın iki imparatorluğundan biri olan Ġran, Sasani 

Ġmparatorluğunun sarayına girdiğinde imparatorun Ģu sorusu ile 
karĢılaĢacaktı. 

 
Ne istiyorsunuz, ne istiyorsanız verelim bırakın gidin. Bu mübarek 

sahabe Ģöyle diyecekti.Biz sizden ne mal istiyoruz, ne para, ne altın 
istiyoruz ne gümüĢ. Biz sizi kula kul olmaktan kurtarıp Allah‟a kul olmaya 
davet etmek için geldik. ĠĢte yürek fethi buydu. Ve bu sure Nasr suresi bu 
fethi müjdeliyordu. Ve bu fethi müjdelerken aslında bir zafer ahlakı 
veriyordu. Ben çalıĢtım ben kazandım dememe ahlakı. BaĢarı Allah‟tan 
dır deme ahlakı.  

 
Ġhtiyar Nebi Mekke nin fethinde vestağfirHU, inneHÛ kâne 

Tevvâbâ bu surenin bir emri olarak bir yandan dudaklarından 
estağfirullah el azım, estağfirullah el azım, dökülürken dudakları kıpır 
kıpır, bir yandan da gözlerinden yaĢ dökülüyor, baĢı devesinin boynuna 
değecek kadar ingin bir mahviyet içinde, muzaffer ordunun muzaffer 
komutanı ağlayarak ve istiğfar ederek giriyordu Mekke‟ye. ĠĢte böyle bir 
zafer ahlakı öğretiyordu. 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
Rahman, Rahiym Allah adına. Özünde merhametli, iĢinde 

merhametli Allah adına. 
 
 
1-) Ġzâ câe nasrullahi velfeth; 
 
Nasrullah (Allâh nusreti) ve el Feth (mutlak açıklık - Ģuur bakıĢı) 

geldiğinde, (A.Hulusi) 
 
1 - Gelip de Allahın nusreti ve feth. (Elmalı) 
 
 
Ġzâ câe nasrullahi velfeth Allah‟ın nusreti yardımı, yani geri 

dönülmez yardımı, baĢarı garantili yardımı ve fethi geldiği zaman. 
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Aslında geleceği zaman, iza zaman zarfı mazi fiille birleĢtiğinde mazi 
fiilinin zamanını geleceğe fiksler. Dolayısıyla geleceği zaman; 

 
[Ek bilgi; Zaferi; bir savaĢı kazanmak gibi düĢündüğünüz zaman 

Nasrullah ifadesi belki yeter. Bu defa fetih kelimesi boĢta kalır Dolayısıyla 
Nasrullah belki zaferdir ama fetih ise insanların gruplar halinde Allah‟ın 
dinine girdiğini görmektir. Yani belki nasrullah savaĢı kazanmaktır ama 
fethullah ise Allah‟ın sayesinde, Allah‟ın yardımıyla gönülleri 
kazanmaktır. Nasrullah dediğimiz muzafferiyetin anlam kazanabilmesi, 
süreklilik arz edebilmesi, bunun fetihle desteklenmesi Ģartına bağlıdır. 
Mekke‟nin fethini anlatıyor. (Mehmet Okuyan-Okudun mu)] 

 
[Ek bilgi; Nasr yardım, fetih ise sonuçtur. Nitekim yüce Allah 

“Allah‟tan yardım ve yakın bir fethi müjdele” (Saff/13) ayeti ile 
ifadesini bulmuĢtur. Sonuçta yüce Allah “Bu gün dininizi tamamladım” 
(Mâide/3) buyurarak en büyük yardımın dini tamamlamak olduğunu ifade 
etmiĢtir. (M. Ali KAYA)] 

 
 
2-) Ve raeytenNâse yedhulûne fiy diynillâhi efvâcâ; 
 
Ġnsanları öbek öbek Allâh'ın dinine girer hâlde gördüğünde, 

(A.Hulusi) 
 
2 - Gördüğün vakit nâsı girerlerken Allah dînine fevcâ fevc. (Elmalı) 
 
 
Ve raeytenNâse yedhulûne fiy diynillâhi efvâcâ ve insanların 

Allah‟ın dinine fevç fevç, kitle halinde girdiğini gördüğün zaman, yani 
göreceğin zaman. Evet, burada duralım son ayete geçmeyelim. 

 
Nasrullah; Aslında bu bir gaybi ihbar. Bu ayetler gelecekten bir 

haber verme ihbar kabilinden. Bir mucizedir ancak haber verir, geleceği 
Allah bilir. Dolayısıyla Kur‟an zaten iniĢiyle mucizedir, zaten kaynağıyla 
mucizedir, zaten bitmez tükenmez manasıyla mucizedir, bir de bu sure 
gelecekten haber vermesi itibarıyla ekstra bir mucizedir. 

 
Nasrullah; Allah‟ın yardımı. BaĢarı Allah‟tandır bizde böyledir. Bir 

güzellik görürüz maĢaAllah deriz, bu güzellik Allah‟tandır zımni anlamına 
gelir. Bir dertle karĢılaĢırız, azim bir musibetle karĢılaĢırız, üzerimize 
dünyanın belaları, dünyanın musibetleri omuzlarımıza iner, o zaman lâ 
havle ve lâ kuvvete Ġlla Billah deriz. Yani güçte kuvvette Allah‟ındır. O 

http://www.youtube.com/watch?v=67x1q1kh30s
http://www.fikirbahcesi.org/tefsir-dersleri/nasr-suresi.html


sonsuz gücünden güç verebilir. sonsuz kuvvetinden kuvvet verebilir. 
Verirse dünyaların derdi gelse ne yazar ben o güçle çekerim demektir. 

 
Bir iĢe baĢlarız Bismillah deriz, ben bu iĢi Allah‟sız yapamam 

demek, ya rabbi ben bu iĢi senin verdiğin güçle yapıyorum demek, ya 
rabbi sen onu vermeseydin ben yapamazdım demektir, öyle baĢlarız. 

 
Yine bir Ģeyle karĢılaĢırız, hayret edilecek ĢaĢılacak bir Ģeyle 

sübhanAllah deriz. Ya rabbi yaratan sen olunca ĢaĢılacak bir Ģey yok 
çünkü sen büyüksün, senin iĢine akıl sır ermez ya rabbi. Öyle deriz. 

 
Yine bir iĢe giriĢiriz, acaba baĢaracak mıyız, acaba yapacak mıyız 

derken Biîznillâh deriz, çünkü Allah‟ın izni olursa baĢarırız, Allah‟ın izni 
olursa yaparız. 

 
Bir iĢe niyetleniriz fakat niyetlendiğimiz o iĢin olup olamayacağını 

bilmeyiz, ama iĢte orada tam Allah yokmuĢ gibi konuĢmaz ĠnĢaAllah 
deriz. Öyle deyince Allah iĢimizin içine dahil olur ve Allah‟sız bir hayat 
alanı olmadığına tekrar iman etmiĢ oluruz. 

 
ĠĢte burada da en nasruminAllah; yardım Allah‟tandır, baĢarı 

Allah‟tandır. Fethun min Allah ve fethun gariyb. Fetihte Allah‟tandır. Bize 
baĢarının sırrı öğretiliyor bu ayette. 

 
Fetih Ġzâ câe nasrullahi velfeth velfeth tabii fetih diye telafuz 

ediyoruz da aslı feth. Mastardır ama burada isim olarak gelmiĢtir. Aslında 
kökeni kale kapısının zafer sırasında açılmasına dayanır demiĢtim. Daha 
6. yılda Fetih suresi ile müjde gelmiĢti zaten. 27. ayet bu müjdeyi 
veriyor.Lekad sadekAllâhu RasûleHUrrü'ya BilHakk. (Feth/27) evet, Allah 
elçisinin rü‟yasını doğruladı ve gerçekleĢtirdi veya gerçekleĢtireceğini 
doğruladı BilHakk; tahakkuk edeceğini doğruladı.  

 
Ve ne oldu sonunda; rüya gerçekleĢti. O rüya neydi? Fetih 

rüyasıydı, yani Ģu dünyanın uçsuz bucaksız topraklarına imanın 
taĢınacağına dair bir rüya. Uyanık görülen bir rüya bu, uykuda görülen bir 
rüya değil. Zaten bu rüyanın bir parçası değil miydi dünyanın 
imparatorlarına mektup göndermek, davet mektubu. Bu rüyanın bir 
parçası değil miydi Hendek savaĢı sırasında çıkan kıvılcımda ben bu 
kıvılcımın içinde kisra‟nın saraylarını, Bizans‟ın saraylarını görüyorum. 
Veyahut ta Allah‟ın; Yemenin hazinelerini size açtığını görüyorum demesi 
uyanık görülen bir rüya değil miydi. Ama Rü‟ya; es Saliha idi, salih 
rüyaydı.  

 



Bu nasıl bir rüyaydı? Orada ki kalbi hastalıklardan biri; Biz daha 
tuvalete gidemiyoruz, Ģunun söylediğine bak diye sokranıyordu, içinden, 
karnından konuĢuyordu. Ama Allah gerçekleĢtirdi, Allah resulü Allah 
yokmuĢ gibi değil, Allah‟ın var olduğunu tüm hücreleriyle iĢte böyle ispat 
ediyordu. Çünkü zafer Allah‟tan dı. Allah var, imkansızlık yoktu. Onun 
için Allah var, imkansız yok. Allah yokmuĢ gibi konuĢma ey Müslüman. 
Ġste, Allah için Allah‟tan iste. Allah‟tan Allah için istersen kavuĢursun. 

 
ĠĢte Allah resulünün Ġstanbulun fethin, müjdeleyen Ahmed Bin 

Hambel‟in Müsnedinde naklettiği o haber; Le tüftehann'el-
konstantîniyyeti fele ni'mel emîru emîruhe, vele ni'mel ceyĢü zâlikel 
ceyĢ. (Hadis) mutlaka Konstantiniyye feth olunacaktır, onu fetheden 
asker ne güzel asker, onu feth eden komutan ne güzel komutandır 
demesi de buydu. 

 
Bu hadisi bazıları zayıf sayar. Müsned e girdiğine göre Ahmed bin 

Hambel‟in daha hicri 2. yy.da bu söz dillerde geziyor demektir. bu bir. 
Ġkincisi nasıl ki senedi sahih olan her haberin kendisi de sahih değilse 
bazen senet açısından cehve tadil açısından, zat açısından zayıf sayılan 
hadis usulü alimlerinin zayıf saydığı öyle hadisler var ki, hayat onun 
sahihliğini ispat etmiĢtir. Onun cerh ve tadilini gerçekler yapmıĢtır. Onun 
cerh ve tadilini zaman yapmıĢtır, onun cerh ve tadilini hayat yapmıĢtır. 
ĠĢte bu hadis onlardan biridir. Hayat bu hadisin cerh ve tadilini yapmıĢ ve 
altına sahihin sahihidir.  yazmıĢtır. ĠĢte bugün biz bu dersleri Ġstanbul‟dan 
Konstantinopolis olan bir zamanlar ve Ģimdi Ġstanbul olan ve rahmetli 
Fatih‟in vakfiyesinden yapıyoruz.  Dolayısıyla iĢte müjde bu kadar 
yayılmıĢ ve iman fethi, gönül fethi, yürek fethi böylesine yankı bulmuĢ. 

 
Fütuhat mucizesi Kur‟an olmadan anlaĢılamaz, Kur‟an göz ardı 

edilerek Ġslam‟ın yer yüzünde gerçekleĢtirdiği fetih mucizesi asla 
anlaĢılamaz. Aslında Kur‟an bu fetih mucizesinin hem itici gücü olmuĢtur, 
hem ilk emri veren olmuĢtur hem de fetih mucizesi sürerken bu isimli 
isimsiz fatihlerin yüreğinde ki en büyük yakıt olmuĢtur. Bugün içinde aynı 
Ģey geçerlidir. 

 
[Ek bilgi; Ülkeler zorla alınabilir ama gönüller alınamaz. Onun için 

"Nasr" ve "fetih" kelimesi ard arda geliyor.  
Bunu en iyi Ģekliyle Ġran'ın fethini sağlayan Sa'd Ġbn Ebi Vakkas'ın 

elçisi söylemiĢtir.  
"Buraya topraklarınız için gelmedik. Ġpekleriniz için gelmedik, 

altınlarınız için gelmedik. Hanımlarınız için de gelmedik. Biz buraya 
Allah'ın dinini size duyurmak için geldik. Biz ki, cahiliyet içerisindeydik, 
pisliğin her çeĢidini yapmaktaydık. Allah (c.c) rahmetinden bize 



Peygamberini göndermiĢ. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmıĢ. Sizinde 
karanlıklardan aydınlığa çıkmanız ve cehennemde yanmanızı 
engellemek için buralara kadar geldik." demiĢtir. ĠĢte fetih bu yolla olur. 
(Mahmut TopbaĢ- ġifa tefsiri)] 

 
Ve raeytenNâse yedhulûne fiy diynillâhi efvâcâ ve insanlığı, 

insanları Allah‟ın dinine fevç fevç, kitle halinde girdiğini gördüğün zaman, 
göreceğin zaman. Mucize gerçekleĢti, nûr inkılabı oldu hem de öyle 
gerçekleĢti ki kansız bir biçimde. 

 
Konunun otoritelerinden Muhammed Hamidullah Ben-i Kureyza 

hadisesini çok özelliğinden dolayı bir tarafa koymak Ģartıyla tüm 10 yıllık 
Ġslami fütuhat hareketi boyunca Allah resulünün 10 yıllık Medine dönemi 
boyunca her 40 gününe bir gazve, bir sefer, bir savaĢ düĢtüğünü tespit 
ediyor. Buna rağmen bütün bu süreçte dosttan ve düĢmandan verilen 
kayıp ki dosttan verilene kayıp değil kazanç diyoruz, biz burada söz 
gelimi kayıp diyoruz 200 ü geçmediğini söylüyor. Yer yüzünde insanlık 
tarihinde böylesine kansız bir inkılap daha var mıdır acaba. ĠĢte bu. 

 
Ebu Süfyan Ġbn. Abbas‟a Mekke‟nin fethi günü teftiĢe çıktığında 

yakalanıyorlar ve birlikte ordunun geçtiği bir geçidin tepe noktalarından 
birine oturtulup seyrettiriyorlar. Ebu Süfyan Mekke‟nin reisi, peygamber‟in 
amcasına soruyor. Abbas (r.a.) Ya ebel fakr ma „azame mülkü Ġbn ahiyd 
KardeĢinin oğlunun saltanatı ne kadar da büyümüĢ diyor. ResulAllah‟ın 
amcası Hz. Abbas‟ın verdiği cevap dillere destandır. Yok ey Ebu Süfyan 
o mülk değil, o saltanat değil, o nübüvvettir he hiye nübüvve. Nübüvvettir, 
iĢte algı iĢte fark. 

 
Ordu geçmektedir, Allah resulü orada yavru yapmıĢ bir köpek görür 

2 asker çağırır ordusundan bu ordunun son neferi buradan geçinceye 
kadar bu yavruların baĢında nöbet bekleyeceksiniz der. 

 
Allah resulü Kâbe‟ye girer. Lâ ilâhe illallahu vahdeh ve nasara 

abdeh ve hezemel ahzabe vahdeh dudaklarında bu tevhid vardır. 
Allah‟tan baĢka ilah yoktur o kuluna nusret ve zafer vermiĢtir ve 
müttefikleri de yer ile yeksan etmiĢ ve yenmiĢtir buyurur. Ve Kâbe‟nin 
avlusunda Mekke‟nin kodamanları tir tir titremektedir. Kimisi kıpkırmızı bir 
yüzle, kimisi karnından konuĢmakta, kimisi içinden küfretmektedir, kimisi 
de piĢman bir halde beklemekte ama hepsi de korku içindedir, baĢımıza 
ne gelecek ettiklerini bilirler. 

 
Allah resulü Kâbe‟nin içini temizledikten ve 2 rekat namaz kıldıktan 

sonra Kâbe‟nin kapısına çıkar ve döner; Ey Mekke‟liler Ģimdi size ne 



yapacağımı sanıyorsunuz? Boyunları büküktür, utanç içindedirler, 
yaptıklarını bilirler. Alemlere rahmet olanına yer yüzünü dar 
getirmiĢlerdir, onun baĢına 100 deve ödül koymuĢlardı bilmezler mi?  

 
Ente ehun kerimun vebnü ehın kerimin Sen kerim bir kardeĢsin, 

kerim bir kardeĢin kerim bir oğlusun. Yani affeden cömert, bağıĢlayan, 
hoĢ görülü bir kardeĢin oğlusun. O der ki Allah Resulü; Hz. Yusuf‟un 
kardeĢleriyle kavuĢtuğu anda onlara söylediği ayeti okur. Bugün size 
kınama yoktur, bugün sizi kınamayacağım iz Hebu feentüm tuleka,  
haydi gidin sizi salıverdim. Buyuracaktır. ĠĢte ancak bir peygamber yapar 
bunu. 

 
[Ek bilgi; Din, hayat programıdır, yaĢam biçimidir. Din bir toplumun 

uymak zorunda olduğu kanunlar manzumesidir. Bu mânâda komünizm 
de bir dindir, kapitalizm de bir dindir, sosyalizm ve demokrasi de bir 
dindir. Bunlar insanların ortaya attıkları bâtıl dinlerdir ve sistemlerdir. 
Kâfirun sûresindeki: 

“De ki Ey kâfirler! Sizin dininiz sizin benim ki de benim olsun!” 
(Kâfirun/6) Âyeti bunu anlatır. Yine Yusuf sûresinde: 

 “Kralın dinine göre kardeĢini alıkoyması Yusuf‟a yakıĢmazdı.” 
(Yusuf/76) 

Âyet-i kerîmesinde anlatılan kralın dininden maksat da kralın 
sistemi ve o toplumda yürürlükte bulunan kralın ceza kanunlarıdır. Zümer 
sûresindeki: 

“Dikkat edin halis din, katıĢıksız din Allah‟ın dinidir.” (Zümer/3) âyeti 
de bunu anlatır. BaĢkalarının dini de vardır ama onlarınki katıĢıklı bir 
dindir. 

“Allah katında gerçek din Allah‟ın dinidir.” (A.Ġmran/19) âyetinde de 
ifade edildiği gibi hayatın tümüne karıĢan din Allah‟ın dinidir. (Ali Küçük_ 
Besâiru-l Kur‟an)] 

 
 
3-) Fesebbıh BiHamdi Rabbike vestağfirHU, inneHÛ kâne 

Tevvâbâ; 
 
Rabbinin Hamdi olarak tespih et ve O'ndan mağfiret dile! Muhakkak 

ki O, Tevvab'dır. (A.Hulusi) 
 
3 - Artık tesbîh et Rabbine hamdiyle ve mağfiretini dile, muhakkak 

ki o bir tevvab bulunuyor. (Elmalı) 
 
 



Fesebbıh BiHamdi Rabbik iĢte o zaman rabbinin adını hamd ile 
tespih et. Adını yok burada Fesebbıh BiHamdi Rabbik rabbini hamd ile 
an. Tesbih ve hamd; nefiy ve ispattır. Tenzih ve teĢbih bir aradadır, yani 
dengedir. Vird dir bu. Allah resulü onun için bunu vird edinmiĢ ve ömür 
boyu da bu virdini devam ettirmiĢtir. Sübhanallahi ve bihamdihi 
estağfirullahi ve etubu ileyh. Allah resulünün virdidir bu. Ömrünün 
sonunda bu virdi vefatına kadar sürdürmüĢtür. 

 
Evet, Allah‟ın Ģanı yücedir, Ģanı yüce Allah‟ı tesbih ederim ve O‟na 

tevbe ederim ve Allah‟tan bağıĢlanmamı isterim manasına gelir. Nebi 
vestağfirHU den sonra dururmuĢ bu sureyi okurken vestağfirHU, 
inneHÛ kâne Tevvâbâ ondan sonrasını ayrı olarak okurmuĢ. Fesebbıh 
BiHamdi Rabbike vestağfirHU istiğfar ğufran dilemedir, mağfiret 
dilemedir.  

 
Ne demektir mağfiret? Kur‟an da 3 kelime geçer ğafr, safr, af. Afr 

safr. Af en küçüğü. Suçun cezasından vazgeçip, cezasını kaldırıp ama 
uyarıyı kaldırmamaktır. ġunu iĢledin bir daha yaparsan yapacağımı 
biliyorum, bir daha yapma. Ama cezasını bugün vermiyorum demektir. 
Safr; hem cezasından hem uyarıdan vazgeçmektir. Sen suç iĢledin o 
kadar. Ama ğafr, yani mağfiret sen suç iĢledin bile dememek, iĢlediği 
suçu hiç iĢlememiĢ gibi yapmak, üstünü örtmek, utanmasın, mahcup 
olmasın diye hiç iĢlememiĢ saymaktır. ĠĢte rabbimizden biz mağfiret 
isteriz. Mağfiret budur. VestağfirHU; O‟ndan mağfiret iste. 

 
inneHÛ kâne Tevvâbâ zira O tevbeleri çokça kabul edendir. 
 
Tevbe ve mağfiret, istiğfar. Tevbe, istiğfarın sonucudur. Ġstiğfar 

kötüden vaz geçmek, tevbe iyiye yönelmektir. Tevbe çünkü Allah‟a 
dönmektir. Ġstikameti düzeltmek, dönüĢ istikametini Allah‟a kılmak 
manasına gelir. 

 
Evet, efendimiz kalbime bir anlık gaflet gelir de inniy yuğanu „alâ 

kalbi fe estağfirullah fil yevmi miet merra seb‟in merra farklı farklı 
varyantları var, 70 defa ya da 100 defa, aslında mecazdır, akĢama kadar 
o gün Allah‟tan af dilerim buyurur. Evet, alemlere rahmet kalbindeki anlık 
gaflete akĢama kadar af dilerken biz ömürlük gafletimize ne yapalım 
dersiniz. 

 
{“Vallahi innî le estağfirullahe ve etûbu ileyhi fil yevmi eksera min 

seb‟îne merraten” Vallahi ben günde yetmiĢ defadan fazla Allah‟tan beni 
bağıĢlamasını diler,tevbe ederim.(Orijinal hali)} 

 



Mukatil Ģöyle bir olay naklediyor bu sure, bu ayetler geldikten sonra 
Hz. Peygamberin amcası Abbas ağlamaya baĢlar. ResulAllah onun 
ağladığını görünce sordu niye ağlıyorsun? Dedi ki bu ayetler senin artık 
veda zamanının geldiğini söylüyor. ResulAllah baĢını salladı ve tasdik 
etti. Demek ki o da öyle anlamıĢ. Eyvallah..! Bu ayetler artık gel, gayri gel 
çağrısı gibi anlaĢılmıĢtı ve hepsinden öte Allah resulüne zafer ahlakını 
öğretiyor. Onun üzerinden bize zafer ahlakını öğretiyor.  

 
Neydi bu? Zafer kazandığında baĢın yerde olsun, asla ben 

çalıĢtım, ben kazandım deme, çünkü zafer Allah‟tandır. Zaferi kazan ve 
yine de estağfirullah de. BaĢar ve dön arkasından estağfirullah de. 
Servetini paylaĢ arkasından estağfirullah de. Allah‟a kulluk borcun olan 
namazını kıl selamdan sonra estağfirullah de tıpkı peygamber gibi. 
Günah mı iĢledik ki namaz kılmakla selamdan sonra estağfirullah diyelim 
deme. Hayır, estağfirullah de. Bu Ģu demektir; Ya rabbi sana kulluktan 
bile acizim, sana gereği gibi kulluktan acizim. Yani benim yaptığım hiçbir 
ibadet sana gereği gibi kulluk ettiğim manasına gelmiyor. Bu manaya 
geliyor. ĠĢte kulluğun edebi, Allah karĢısında kulun edebini öğretiyor bu 
sure. 

 
[Ek bilgi; ALLAH‟IN NUSRETĠNĠ ÇEKMENĠN YOLLARI 
1-Bizler Allah‟ın davasına ve dinine yardımcı olmalıyız. 
2-Allah davasının neĢri için çilekeĢ olmak, gerektiğinde yurdundan-

yuvasından mahrum olup hicret etmekte nusret-i ilahî‟nin celbine 
sebebiyet verecek hususlardandır. 

3-Saff Suresinde de ifade buyrulduğu gibi, Allah‟ın nusretini ve 
sonra fethini celb etmek için, Allah yolunda malla ve gerektiğinde canla 
da cihat etmek, i‟lay-ı kelimetullah yapmak Ģartı vardır: 

4-Ġslam davası için yapılması gereken her Ģeyi yaparak, sebepler 
noktasında bitme ve tükenme noktasına geldiğimiz an, Allah‟ın nusreti 
bizimle beraber olacaktır. 

5-Yukarıda ki Ģartlara riayet ettikten sonra, onları fiilî bir dua kabul 
edip, her Ģeyi yaratan Allah‟a kavlî olarak da inayeti, nusreti, yardımı için 
dua edilmelidir. (M. Ali Kaya)] 

 
 
Sadakallahulazıym.  
 
{ve ahıru da'vahüm enil Hamdu Lillâhi Rabbil alemiyn. 

(Yunus/10)} 
Dualarının sonu da "Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun." diye 

Ģükretmek olacaktır. (Elmalı)} 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. TEBBET SURESĠ (01-05) (199-B) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Bir sonraki suremiz tebbet suresi. Mushafta 111. sırada 

ama nüzül sıralamasında 21. sıraya denk geliyor. Adını ilk 
ayetinden alıyor. Gerçi bazı tefsirlerimizde mesed Ģeklinde de 
anılıyor o zaman son kelime son ayetle anılmıĢ olur. 

 
Mekki bir sure. Ġbn. Abbas ve Hz. Osman tertibinde 

fatihanın hemen arkasına 6. veya 7. sıraya yerleĢtirilmiĢ. Fakat 
bizce bu doğru değil Çünkü Ebu Leheb hakkında ki bu sure Hz. 
Peygamberin amcası hakkında ki bu sure Ebu Lehep‟le ipleri 
koparan bir sure. Ġplerin kopması içinde makul bir zamana 
ihtiyaç var. Dolayısıyla 6 ve 7. sıra doğru değil gibi geliyor bize. 
Makul bir zaman sonrası neye tekabül eder? yaklaĢık 2. yıl veya 
3. yılın baĢına tekabül eder ki bizce sureyi 21. sıraya 
yerleĢtirmek en doğrusu. 

 
KureyĢ suresinde pazarlık dile getiriyorlardı, imanda 

pazarlık reddediliyor daha doğrusu ve KureyĢ‟in, müĢriklerin 
pazarlıkçı tavrı dile getiriliyordu bu surede, Tebbet suresinde ise 
dile getirilen Ģey müĢriklerin en pazarlıkçısı olan Ebu Leheb‟in 
Abdul Uzza geçek ismi. Bu daha sonra ona verilen bir lakap. 
Ebu Leheb‟in nasıl bir pazarlıkçı olduğu dile getiriliyor. Aslında 
en pazarlıkçısının nasıl mahkum edildiğini biz bu surede 
görüyoruz. 

 
Ebu Leheb Alev babası manasına geliyor. Yüzü, yanakları 

kızardığı için veya yanakları hep kırmızı olduğu için bu lakabı 
aldığı söylenir.  

 
Peygamberle pazarlık yapıyor bu adam. Pazarlıkçı dedim 

ya. Bir gün geliyor Allah resulüne, kardeĢi Ebu Talib vefat 
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ettikten sonra oluyor, 9. yılda yani. Artık kardeĢi vefat etmiĢ 
yeğeninin tabir caizse korumasını üstlenmek anane ve 
gelenekler gereği ona kalmıĢtır. Bunu yapacak mı yapmayacak 
mı. Ananelerden koptuğu için bunu yapmak gibi bir niyet geçiyor 
içinden, ama önce yeğenini çağırıyor. Yeğenim, Ben Müslüman 
olursam bana ne var diyor. Amca, herkese ne varsa sana da o 
var. Cevabını alıyor. 

 
Peki ne diyor dersiniz karĢılık olarak? ĠĢte pazarlıkçı kafirin 

prototipi ortaya çıkıyor. Adamın değeri yok, fiyatı var. Değeri 
olanlar Allah‟tan baĢkasına satılmazlar. Fiyatı olanlarsa parayı 
verene giderler. Beni herkesle bir tutan din olmaz olsun diyor. 
ĠĢte Ebu Leheb, iĢte kalite bu, bu tipi ele alıyor. 

 
[Ek bilgi; Nübüvvetten önce Rasulullah'ın iki kızı, Ebu 

Leheb'in iki oğlu olan Utbe ve Uteybe ile evliydi. Rasulullah 
Ġslamî davete baĢladığında Ebu Leheb, oğullarına, 
"Muhammed'in kızlarını boĢamadıkça sizlerle görüĢmem haram 
olsun" dedi. Bunun üzerine oğulları Rasulullah'ın kızlarını 
boĢadılar. (Muhammed Esed/Tefsirü-l Mesaj)] 

 
[Ek bilgi; Ebu Leheb ve karısı. 
Peygamberimiz, görevi gereği, pazar pazar, panayır 

panayır dolaĢıp Hakk'ı tebliğe uğraĢırken Ebû Leheb de onu bir 
gölge gibi takip ediyordu. Onu etkisiz hâle getirebilmek için her 
yolu deniyordu. Toplantılarını sabote ediyor, "Bu benim 
yeğenim mecnûndur, ona kulak asmayın" diyerek herkesi 
etkilemeye çalıĢıyordu. Bu sözlü tacizlerini bazen fiilî saldırıya 
kadar götürüyordu. Yaptıkları bunlarla da sınırlı değildi. Bazı 
yerlerde de "Eğer kardeĢimin oğlunun dedikleri doğru ise, çoluk 
çocuğumu ve malımı fidye olarak verip kendimi azaptan 
kurtarırım" diye peygamberimizle alay ediyordu…. 

….Ebû Leheb peygamberimize olan düĢmanlığını sözlü ve 
fiili tacizlerle her platformda sürdürürken karısı da boĢ 
durmuyor, peygamberimizin oturduğu sokağa ve evinin etrafına 
dikenler sererek ve aleyhinde dedikodular yayarak kocasına 
destek veriyordu. Bu desteği o kadar içten veriyordu ki, çok 
sevdiği ve devamlı boynunda taĢıdığı gerdanlığını bile bu 
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uğurda, peygamberimize yapılacak kötülüklerin ödülü olarak 
harcadı. Birçok müfessir, 6. Âyette geçen boynunda liften bir ip 
ifadesinin bu meĢhur gerdanlığı temsil ettiğini düĢünmektedir. 
(TEBYÎNU'L-KUR'AN-HAKKI YILMAZ)] 

 
Aslında bu tipi ele alırken ölmüĢ bir tipi ele almıyor, Çünkü 

Ebu lehep öldü, Fakat Ebu leheplik ölmedi, ebu leheplik 
yaĢıyor. Dolayısıyla biz ölü birinden bahsetmiyoruz, bir 
tipolojiden, bir tipten bahsediyoruz. Onun için burada bir tipten 
söz ediliyor ve benim aklıma Tahrim/11. ayeti geliyor. .. ve 
necciniy min fir'avne ve 'amelih.. (Tahrim/11) beni firavundan ve 
amelinden kurtar diyordu ya Hz. Asiye, böyle dua ediyordu 
ölmek üzereyken, Ģehit olmak üzereyken. ve necciniy min 
fir'avne ve 'amelih. Dolayısıyla bu dua bize sadece firavundan 
kurtulmanın yetmediğini öğretiyor. Firavundan kurtulmak 
yetmez firavunluktan da kurtulmak lazım. Firavunluktan 
kurtulmadan firavundan kurtulmuĢ olmazsınız. Çünkü firavun 
ölür firavunluk yaĢar. O gider öbürü gelir Onun için siz sadece 
firavundan Allah‟a sığınmayın, firavunluktan da Allah‟a sığının 
manası veriyordu. Bu sure de mesed suresi veta tebbed suresi 
de bize Ebu leheplikten Allah‟a sığınmamızı istiyor ve Ebu lehep 
tipinin çağlar, zamanlar ve mekanlar üstü tipolojisini çiziyor. 

 
[Ek bilgi; ATATÜRK VE TEBBET SURESĠ 
….SöyleĢide, Sherrill'in kitabına almayıp rapor olarak ABD 

DıĢiĢleri'ne gönderdiği açıklamalar yer aldı.  
Raporun, "BeĢeriyetin Tanrı ihtiyacı" baĢlıklı bölümünde 

de, Atatürk'ün Agnostik olduğuna dair genellikle kabul görmüĢ 
inancı kesinlikle reddettiği, ancak dininin sadece 'kâinatın 
mucidi ve hâkimi tek Tanrı'ya inanmak olduğunu söylediği 
kaydedildi.  

Raporda Ģöyle devam edildi:"...Daha sonra, 10 yıl önce 
inĢa ettiği yeni Cumhuriyet'in Reisicumhuru olarak iktidara 
geldiği zaman Ġslam dininin durumu hakkında bilgi vermeye 
baĢladı.  

ġeyh-ül Ġslam'ı, medreseleri, Mahkeme-i ġer'iyyeleri ve bu 
mahkemelere riyaset eden kadılar, hocalar ve muhtelif derviĢler 
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dahil olmak üzere bütün ruhban sınıfını lağvetmeyi gerekli 
bulduğunu söyledi."  

Raporun "Bursa Hadisesi" baĢlıklı bölümünde de, 
Atatürk'ün Kuran'ın Arapçadan Türkçeye tercüme edilmesiyle 
ilgili görüĢleri Ģöyle anlatıldı: Tek tanrı inancı "Türk halkının 
uzun zamandan beri ezberden okuduğu bazı Arapça duaların 
gerçek manasını anladığı zaman tiksineceğini söylüyor.  

Kuran'dan alınan Arapça bir bölüm okudu. Bu surede 
Hz.Muhammed'in amcası ile amca kızının yaptıkları bir 
Ģeyden ötürü cehenneme gidecekleri yazıyor. (Tebbet 
Suresi) 'DüĢünen bir Türkün böylesi bir duayı okumaktan elde 
edeceği dini ilhamı veya dine ilgi göstermesini tahayyül edebilir 
misin?' dedi.  

Daha sonra umumi ve ĢaĢırtıcı bir beyanda bulunarak Türk 
halkının gerçekte hiçbir Ģekilde dindar olmadığını, aralarından 
camilere giden az sayıda kiĢinin alıĢkanlıktan veya yüksek sesle 
söylenen duaların cezbine kapılarak camiye gittiğini ileri sürdü." 
(Milliyet haber)] 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
 
1-) Tebbet yedâ ebiy lehebin ve tebbe; 
 
Ebu Leheb'in elleri kurusun... Kurudu da! (A.Hulusi) 
 
1 - Yuh oldu iki eli Ebu Lehebin, kendi de yuh. (Elmalı) 
 
 
Tebbet yedâ ebiy leheb kahrolsun Ebu Leheb‟in iki gücü. 

Tebbe aslında et teb el kadg demiĢler lügatlar. Kesme. Aslında 
kuruma manasına gelir. Elin kuruması, çok oldu derler ya 
amiyane tabirle, hani felç olma hali, veya taĢ kesilsin. ĠĢte öyle 
bir Ģey. Yani elinle beynin arasında ki iliĢki kopsun, elin 
hayatiyetini kaybetsin, elin canlılığını kaybetsin. El kuruma bu. 
Aslında burada bir ilenç ifadesi var, lanet ifadesi onun için 
kahrolsun manasına gelir çünkü mecazidir. 
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Peki yeda iki el demektir, iki el. Aslında bunu da kinayeten 

okursak iki gücü. Onun iki gücü neydi? Malı ve zaten bir sonraki 
ayette geliyor Mâ ağnâ 'anhü maluhû ve mâ keseb malı ve 
kispi. Yani serveti ve o anda yürütmekte olduğu ticari statüsü. 
Dolayısıyla iki gücü bu, yani Ebu leheb‟in iki gücü kurusun, iki 
gücü kahrolsun. Yeda, tensiye çünkü. 

 
Ebu leheb yanakları kızardığı için bu ismi vermiĢler, alev 

babası anlamına geliyor. Bunda ilginç bir kinaye de var 
doğrusu, alev babası. Zaten Seyaslâ nâren zâte leheb 3. 
ayette aynı kelime yine geliyor. Ebu leheb, zâte leheb. Madem 
alev babası o zaman aleve layık olsun. Adeta lakap daha 
önceden onun karakterini haber verdi dercesine. Yani arasında 
bir kinai atıf var, bir gönderme var, hatta ince bir ironi, belki 
Frenklerin humur dedikleri o çok ince çok kaliteli bir ironi de var. 
Dolayısıyla bu iki kelime arasında ki bakıĢımlılığı leheb 
kelimesinin birbirine bakıĢını böyle anlayabiliriz. 

 
ve tebbe ve kurudu da, kahroldu da. Aslında ve tebbe Ġbn. 

Mes‟ud‟un okuyuĢuyla legad tebbe Ģeklinde anlaĢılabilir ki fakire 
göre bu daha doğru bir anlayıĢ, o kurudu. Çünkü gizli zamir; 
hüve, tebbe fiilinin gizli faili hüve. Onun için o kurudu, yani Ebu 
leheb kurudu. Sadece iki eli değil, iki gücü değil, sadece serveti 
ve titri, ticari statüsü değil, kendisi kurudu, kendisi mahvoldu 
manasını verir. 

 
 
2-) Mâ ağnâ 'anhü maluhû ve mâ keseb; 
 
Ne zenginliği ve ne de kazandığı ona fayda vermedi! 

(A.Hulusi) 
 
2 - Ne malı fâide verdi ona ne kazandığı. (Elmalı) 
 
 



Mâ ağnâ 'anhü maluhû ve mâ keseb ondan ne malı ne 
de kispi, kazandıkları belayı defetmeye yetmedi. Yani Allah‟ın 
kahrını ondan defetmeye ne malı yetti, ne de kazancı yetti. 

 
Ve mâ keseb hem kazancı manasına hem de yaptıkları 

manasına alınabilir. Çünkü kesebe kazandı kesebe yaptı. 
KiĢinin yaptıkları da kazancıdır ya onun için orada ki mâ onların 
hepsini birden kapsayan ismi mevsul, ilgi zamiri. 

 
 
3-) Seyaslâ nâren zâte leheb; 
 
Alevli bir ateĢe maruz kalacaktır (o)! (A.Hulusi) 
 
3 - O bir alevli ateĢe yaslanacak. (Elmalı) 
 
 
Seyaslâ nâren zâte lehebin bir gün gelecek ateĢe 

yaslayacak. Allah onu ateĢe yaslayacak. Yaslâ; aslında namaz 
manasında ki salât la aynı köktendir. AteĢleri tutuĢturmak için 
önüne konulan küçük odunlara, hatta çıralara, çamlara verilir. 
Çünkü o dikilir böyle odunun önüne önce onlar yakılır ki büyük 
odunları yaksın diye. Yani Ebu leheb Allah‟ın cehennemi 
tutuĢturduğu bir küçük odun olacak. Seyaslâ nâren zâte leheb 
Evet, büyük alevli, korkunç alevli ateĢi tutuĢturacak, tutuĢturmak 
için ateĢe yaslayacak onu. 

 
[Ek bilgi; Ebu Leheb‟in akıbeti. 
Burada iki eli kurusun ifadesiyle kastedilen bizzat Ģu 

bedendeki eller değildir. Bunun mânâsı elleriyle yaptığı iĢlerin 
tamamı kurusun, el attığı her Ģey boĢa çıksın, elleriyle yaptıkları 
sebebiyle hep zarar etsin, elleriyle yaptığı iĢlerin hiçbirisi 
kendisine bir fayda sağlamasın anlamınadır. Çünkü bakıyoruz ki 
bu bedduadan sonra Ebu Leheb‟in elleriyle yaptıklarının tamamı 
hep kendi aleyhine çıkmıĢ, hiç birisinin kendisine hayrı 
olmamıĢtır.  

Zaten bu bedduadan sonra adese, taun, ya da püstül 
denen vebaya benzer bir hastalığa yakalanmıĢ ve vücudundaki 



tüm sular çekilmiĢ, çevresine yayılan pis kokudan ötürü karısı 
da dahil hiç kimse yanına yaklaĢamaz hale gelmiĢ. Son 
dönemlerinde Bedir savaĢı çıkar. Bedir‟den kaçıp kurtulabilmek 
için kendisine olan fâiz borçlarını silme karĢılığında kendi yerine 
gebermek üzere As bin HiĢam‟ı Bedir‟e göndererek savaĢtan 
kaçıp kurtulur. Ama Bedir dönüĢü bir duvarın kenarında 
hastalığının ıstırabına dayanamayarak böğürürken onun bu acı 
feryatlarına ve böğürtüsüne sabır edemeyen Sudanîlerden bir 
grup, üzerine duvarı yıkıverirler ve duvarın altında geberip 
gider. (Besdairu-l Kur‟an/ Ali Küçük)] 

 
 
4-) Vemraetüh* hammâletel hatab; 
 
Onun karısı da... Odun hamalı olarak! (A.Hulusi) 
 
4 - Karısı da, odun hamalı olarak. (Elmalı) 
 
 
Vemraetüh* hammâletel hatab ve o karısı. Tarihsel 

olarak Ümmü Cemile ye tekabül eder. Ümmü Cemile Ebu 
Leheb‟in karısıydı. Ġlginçtir ki değerli dostlar hakikaten insan ne 
oldum dememeli, ne olacağım demeli. 

 
Ebu Leheb aslında ne yapmıĢtı biliyor musunuz. 

Peygamberimizin doğduğunu Ebu Leheb‟e ilk haber veren 
cariyesi Sükeyne‟dir. DüĢünün kardeĢi Abdullah‟ın bir çocuğu 
oluyor. HoĢ Abdullah ile Ebu Leheb öz kardeĢ değiller üvey 
kardeĢler. Yani anneden üveyler, babaları bir de anneleri farklı. 
Dolayısıyla yani orada belki bir Ģey var. Ama yine de kardeĢi 
Abdullah‟ın bir oğlu olduğu kendisine müjdelendiğinde 
kendisine bu müjdeyi getiren cariye Sükeyne‟yi azad ediyor.  

 
Nereden nereye, iĢte böyle çok ilginç bir anekdottur 

aslında bu. Ama tabii o; Bir oğlan daha katıldı kabileye diye 
sevinmiĢti. Fakat o Allah‟ın alemlere rahmet kılacağı 
Muhammed olacaktı, Ebu Leheb iĢte bunu istemedi. Ebu Leheb 



kabileyi güçlendiren biri olan çocuğu istemiĢti ama Alemlere 
rahmet istememiĢti. 

 
Peki arkasında yatan Ģey ne idi? Onunki torba dolsun, yani 

ne getiriyor, cebine girenle sınırlıydı ufku. Ufku çok küçüktü 
onun için de alemlere rahmet olanı algılayamadı. Yani bunun 
verdiği çok ilginç bir derste var. Bir peygambere yakınlık sizi 
kurtarmaz, bir iyiye yakınlık sizi kurtarmaz, siz iyi olun. 
Peygamberin amcası dahi olsa iĢte Kur‟an a geçti.  

 
Kur‟an ın çağdaĢlarından Allah resulü dıĢında sadece iki 

isim girmiĢtir. Biri iyilerden biri kötülerden. Ġyilerden giren isim 
Hz. Zeyd dir, kötülerden giren isim Ebu Leheb‟dir. Ebu Leheb‟in 
girmesinin hikmeti de aslında derin hikmeti Ģudur. Kimseye 
kimseden fayda yoktur. Herkes amelinin karĢılığını görecektir. 
Akrabalık bağlarından yola çıkarak Allah‟ın elinden yakanızı 
kurtaracağınızı sanmayın. Peygamberin yakını dahi olsanız, 
eğer Allah ile aranız kesilmiĢse bu size hiçbir Ģey katmaz. 
Verdiği mesaj budur aslında. 

 
Vemraetüh* hammâletel hatab onun karısı da onun 

odununu taĢıyacak, odun taĢıyıcısı olacak. yani onun 
cehennemine odun taĢıyacak. Ġmrae aslında ya kısır, ya farklı 
inanç sahibi hanımlar için kullanılır Kur‟an da. Kısır olmayan ve 
farklı inançta olmayanlar için zevce veya zevc kullanılıyor. Hz. 
Zekeriya‟nın eĢi kısırken imrae diye bahsediliyor, Yahya‟ya 
hamile kaldıktan sonra zevc diye bahsediliyor. Çok ilginç bir bu 
konuda Kur‟an ın belagat kuralları var, belagat üslubu var. 

 
Aslında 4 tip prototip var Kur‟an da; 
 
1- Hz. Ġbrahim ve eĢi. Ġyi + iyi. 2 - Ebu leheb ve eĢi; kötü + 

kötü. 3 - Hz. Lût ve eĢi iyi – kötü, 4 - Firavun ve eĢi Hz. Asiye; 
kötü – iyi. Evet yani 4 tipte ele alınıyor. Niye ele alınıyor? Çünkü 
insanlık yaĢadığı sürece bu tipolojileri temsil eden aileler hep 
olacak. EĢlerin ikisi de iyi olacak, eĢlerin biri iyi biri kötü olacak. 
Ġyi koca kötü hanım, iyi hanım kötü koca olabilecek ve kötü koca 
kötü hanım olabilecek. ĠĢte bunların hepsine de bir örnek, bir 



model geliyor Kur‟an da. Hz. Ġbrahi ve eĢi; iyi iyi. Hz. Lût ve eĢi; 
Ġyi kötü. Hz. Asiye ve eĢi Firavun; iyi kötü. bunlar hep gelecekte 
ki mü‟minlerin baĢına gelebilecek bu tip hadiselerde bir teselli 
teĢkil ediyor.  

 
Bakın kocam dirliksiz, kocam geçimsiz, kocamın Ģu kusuru 

var diyenler, kocanız firavundan daha mı kötü. Ġbret alın 
Asiye‟ye bakın. ĠĢte hanımımın Ģöyle kusuru var, hanımımın Ģu 
eksiği var diyen, hanımından olur olmaz Ģikayet eden mü‟min 
erkekler hanımınız Lût‟un karısından daha mı kötü. Bakın teselli 
olun, bakın ibret alın. ĠĢte budur aslında bunların üzerinden 
verilmeye çalıĢılan. 

 
Vemraetüh* hammâletel hatab  hammâletel hatab; odun 

hamalı karısı veya laf taĢıyan manasına gelir. Mecazen Arap 
dilinde kullanılıyor. Zımnen aslında günahına dünyada nasıl 
destek oldu, ahirette de ateĢine destek olsun. bu ayetin verdiği 
bu. 

 
 
5-) Fiy ciydiha hablün min mesed; 
 
Boynunda hurma lifinden bir ip olduğu hâlde! (A.Hulusi) 
 
5 - Gerdanında bir ip ki fitillisinden. (Elmalı) 
 
 
Fiy ciydiha hablün min mesed (Ebu Leheb‟in karısının) 

gerdanında (takı yerine) gerdanlık yerine sanki çelikten bir halat 
bulunacak, onu cehenneme sürükleyip götürmek için çelikten bir 
halat. Aslında burada ki mesed; bükülmüĢ liflerden örülmüĢ 
halat manasına geliyor ama sağlam ve dayanıklılığı ifade 
ediyor. onun için çelikten bir halat diye çevirdim. En sağlamı 
neyse onu ifade eder çünkü. Dayanıklı manasına gelir. 

 
Ġlahi bilginin mutlaklığı bilinen bir gerçek Allah‟ın bilmesi 

zamandan müstağnidir. Yani dün, bugün veya yarın Allah‟ın 



bilgisi için geçmez. Rabbimiz bu ikisinin kafir olarak ısrar üzere 
yaĢayıp öleceklerini elbette biliyordu. 

 
Peki rabbimizin bunu söylemesi onların kafirliklerinde, yani 

artık onların Müslüman olmayacakları için bir irade beyanı 
anlamına da geliyor mu? Hayır. Ama ilahi bilginin sonsuzluğunu 
gösteriyor. Ama Allah bunu dilemiyor. Allah onların kafir 
olmasını dileseydi haĢa imana davet etmek için resul 
yollamazdı. Fakat onlar böyle bir değil bin ömür yaĢasalar yine 
bu hal üzere gideceklerini de Allah elbette ki biliyor. 

 
 
Sadakallahulazim. {ve ahıru da'vahüm enil Hamdu 

Lillâhi Rabbil alemiyn. (Yunus/10)} 
Dualarının sonu da "Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun." 

diye Ģükretmek olacaktır.(Elmalı)} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. ĠHLÂS SURESĠ (001-004) (199-3) 
 
 
{"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym”} 
 
 
(Tebbet suresinin) arkasından Ġhlas suresi geliyor, yani tevhid 

suresi. ġirkten halas anlamına ihlas diye anılmıĢ bazı tefsirlerde. Ama 
muhtevasına uygun olarak bir çok tefsirde de tevhid suresi denilmiĢ. 
Onun için tevhid suresi muhtevasına daha uygun bir isim. Ġhlas suresi 
değil de tevhid suresi olması. Çünkü bugün Türkçe de ihlas içeriği 
boĢaltılıp daha farklı anlamlara geldiği için artık ilk anlamından 
soyutlanmıĢ durumda. Onun için tevhid surenin daha anlamını veren bir 
isim. 20 ye yakın isim sayılmıĢ bu sure hakkında.  

 
[Ek bilgi; Cüneyd Bağdâdî, “Ġhlâs, kul ile Allah arasında bir sırdır. 

Melek onu bilmez ki sevap yazsın. ġeytan ona muttali olamaz ki ifsad 
etsin Hevâ ve heves onu fark edemez ki kendisine meylettirsin.” Ģeklinde 
ihlâsı açıklamıĢtır. (Adil Öksüz)] 

 
Mekki bir sure tevhid suresi. Medeni olduğu iddiaları da var sebebi 

nüzüle bağlı olarak tabii bunlar. Tabii ki yanlıĢ. Çünkü bu sure Kur‟an da 
Allah‟ı anlama, bilme ve tanımak için tabir caizse rabbimizin kart viziti 
hüviyetinde. Sen kimsin ya rabbi diye sorana, ben buyum diyen bir sure. 
Kul HUvAllâhu Ehad onun için ilahi bir kartvizit mesabesinde. 

 
Kur‟an da mesela Ayet el kürsi; Allâhu lâ ilâhe illâ HÛ* elHayy'ül 

Kayyûm. (Bakara/255) böyle ayetler var Allah‟tan bahseden. Kur‟an ın 
zirvesi Allah‟tan bahseden ayetler ve surelerdir. Neden? Çünkü kelamın 
zirvesi, varlığın zirvesi olan Allah‟tan bahseden yerlerdir. Onun için ilahi 
kelamın zirvesiyle karĢı karĢıyayız Ģu anda. 

 
Tevhid suresi kelime-i Tevhidin tefsiridir. 6 cümleden oluĢur, 6 

cümle, hepsi bu. 3 cümlesi olumlu, 3 cümlesi olumsuz. Adeta lâ ilâhe, 
illallah. Olumsuzlar lâ ilâhe nin tefsiri, olumlularsa illallah dır nefiy ve 
ispat. Bu surede lâ ilâhe illallah ın açılımıdır, Ģerhidir adeta, tefsiridir yani. 

 
Tevhid; Allah‟ı Allah bilmektir, Allah‟ı bir bilmektir. Allah‟ı Allah gibi 

görmektir, Allah‟ı Allah olarak görmektir, Allah‟a Allah olara inanmaktır, 
Allah‟ın % de % Allah olduğuna tüm kalbiyle, tüm kalıbıyla, tüm 
hücreleriyle kani olmaktır.  
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Tevhid her Ģeyin bir Ģeyle, ve o bir Ģeyin her Ģeyle iliĢkisini 

keĢfetmektir.  
 
Tevhid Allah‟ın Allah olduğunu ve Allah‟a sadece Allah‟lık 

düĢtüğünü, Allah dıĢındakilerin de tek görevinin O‟na kul olmak olduğunu 
bilmektir. Yani Allah dıĢında ki her Ģey mahlûkattır, mahlûka düĢen O‟na 
teslimiyettir, bunu bilmektir. 

 
Hz. Peygamber bu sure Kur‟an ın 1/3 üne denktir buyuruyor tevhid 

suresi için. Kul HUvAllâhu Ehad için. Buhari ve Müslüm naklediyor bu 
hadisi. Bu hadiste ifade edilen 1/3 üne denklik, konusu ile alakalı. Çünkü 
Kur‟an 3 konudan müteĢekkil; Tevhid, nübüvvet, mead. Mead ahiret 
demek. Kur‟an ın tüm ayetlerini tasnif edin bu 3 baĢlık altında 
toplayabilirsiniz. ĠĢte Kur‟an ın 1/3 ne denk olması aslında konusuyla 
alakalıdır, mevzu ile alakalıdır. Kur‟an ın 1/3 ü nasıl tevhid ile alakalı ise 
bu sure de iĢte o 1/3 le alakalıdır. 1/3 ne denktir manası budur.  

 
Bu hadisten yola çıkarak Anadolu da saf Anadolu ihtiyarları Ģöyle 

bir anlayıĢ geliĢtirmiĢlerdir. Aslında bu anlayıĢın bu hadisi doğru anlamak 
olmadığı bir aĢikar. Fakat yine de hoĢ bir nükte olduğu için ben onun 
içinde ince bir güzellikte seziyorum. Kur‟an okumayı bilmeyen ihtiyarlar 
her sayfayı açar ellerinde ki çöple sayfaların satırların altını okuyormuĢ 
gibi gezdirerek her sayfaya 3 ihlas, 3 tevhid suresi okurlar. Yani üçte 
birine denktir hadisinin farklı bir anlayıĢı desek yeridir galiba. Bilmeyene 
sen bilmiyorsun, Kur‟an dan mahrum kal demek yerine bu da bir bir 
Ģeydir demek lazım. Gerçekten Anadolu da ki cahil insanların bile irfanını 
bu çerçeve de görmek lazım. 

 
Bütünüyle Allah‟ı konu alan tek sure demiĢtim. Tevhid ilmi ilimlerin 

en yücesidir. Dolayısıyla bu sure de surelerin en yücesidir. Bilginin en 
yücesi Allah hakkında ki bilgidir. Onun için bu sure de bize Allah 
hakkında bilgi vermektedir. En güzel hakkında en güzel haber veren en 
güzel kelamın en güzel suresidir desek yeridir. 

 
Hz. Peygamber sabah namazının önünde kıldığı nafileler sırasında 

bu sureyi Kâfirun suresi ile eĢleĢtirmiĢ ki kâfirun suresi ile bu sure 
arasında ilginç bir bakıĢımlılık var. Kâfirun suresi tabir caizse lâ ilahe, bu 
sure de illallah. yani nefiy ve ispat. Olumsuzlama ve olumlama, süpürme 
ve inĢa etme. Enkaz kaldırma ve yerine tevhid binasını inĢa etme 
manasına gelir ikisi birden. Onun için Allah resulü sabah namazının 
önünde kıldığı nafile sırasında 1. rekatta kafirun, 2. rekatta ihlas 
surelerini okurlarmıĢ. ġimdi bu girizgâhtan sonra suremize geçebiliriz. 



 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
 
TaĢlanmıĢ, kovulmuĢ mel‟un matrud, Ģeytan ve Ģeytansıların, 

Ģeytani güdü, Ģeytani vesvese, Ģeytani her tür duygu, düĢünce ve insan 
duygusunu karıĢtırıp zehirleyen her tür dıĢ ve iç etkenden Allah‟a 
sığınırım. 

 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Rahman, rahim olan Allah adına okurum bu ilahi bildiriyi. O‟ndan 

geldiğini bilirim, O‟ndan gelen bildiriye nasıl muamele edilecekse ben de 
öyle muamele edeceğime söz veririm. 

 
 
1-) Kul HUvAllâhu Ehad; 
 
De ki: "HÛ Allâh EHAD'dır! (son - sınır kavramsız TEK'tir)" 

(A.Hulusi) 
 
1 - De, o: Allah tek bir (ehad) dir. (Elmalı) 
 
 
Kul HUvAllâhu Ehad De ki; O Allah‟tır. Kul Huve; de ki O Allah‟u; 

Allah‟tır. Öncelikle HuvAllahu yu bir müstakil cümle olarak alabiliriz. 
Mübteda, haber. Yani O Allah‟tır. Huve; mübteda, Allah haber. Bu 
manada Kul geliyor baĢına. Aslında Kul süz de okuyabilirdik HuvAllahul 
Ehad diye de gelebilirdi. Neden kul ile geliyor? Haberden inĢaya 
taĢınıyor. Arap dili belağatında cümle ikidir. Haber cümlesi, inĢa cümlesi. 
Haber cümlesi haber verir, inĢa cümlesi inĢa eder. Burada eğer Kul süz 
okusaydık haber cümlesiydi. O Allah‟tır, veya O Allah bir tektir, tek birdir. 
Bu bir haber, ama kul ile birlikte inĢaya taĢındı. 

 
ĠnĢaya taĢınmak ne demek? Ġlahi kelam ilahi bir inĢadır, inĢa 

projesidir. Ey muhatap dikkat et ben seni inĢa edeceğim demektir. Yani 
vahiy bir usta, insan bir çırak. Vahit bir usta, daha doğrusu insan bir 
malzeme. Vahiy ustası insan malzemesini eline alacak, yoğuracak ve 
onunla bir insan çıkaracak ortaya, beĢerden insan. Allah insanı vahiy 
ustasının eliyle terbiye edecek. Onun için vahyin Kur‟an da kullanılan tüm 
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sıfatları ismi fail, hem de mübalağa ile ismi fail veznindedir. Nedir? 
Keriym, meciyd. Bakınız, kitabun keriym. Evet Kur‟an un meciyd. Mecid 
Kur‟an, keriym kitap. Bunlar mübalağa ile ismi fail formlarıdır. Yani aĢırı 
özne. Ben özneyim, hem de senin her tarafını inĢa ederim. Aklını, 
tasavvurunu, dünyanı her tarafını inĢa ederim. BakıĢını duyuĢunu, 
görüĢünü.  

 
Evet, Kul iĢte budur. HuvAllah; O Allah‟tır, bir tekdir, tüm sıfatlar 

Allah‟a döner. Ġnne lillahi tisbun ve tis‟iyne ismen Allah‟ın doksan dokuz 
ismi vardır fe men ahsaha fekad dehalel cenneh kim bunları yaĢarsa, 
anlarsa ruhuna sindirirse ve hayatına aktarırsa „ıhsa bu manaya gelir, 
yoksa sadece ezberler ve sayarsa değil. Cennete girer, cennete girdi 
bilin onu. 

 
Peki isimler sayılıyor mu? hayır sayılmıyor. Ġsimleri sayan Tirmizi 

ve Ġbn Mace hadisleri maalesef tüm alanının uzmanlarına göre bu isimler 
güvenilirlik derecesine aslaulaĢamamıĢlardır. Hatta bu iki hadis arasında 
26 isim birinde olan diğerinde yoktur. ĠĢin ilginci bunlarda; Kur‟an da olan 
6 isim de bu hadislerde yoktur. Bunlarda olan 26 isim de Kur‟an da 
yoktur. Dolayısıyla burada her esma Allah‟a döner her sıfat. Fakat Allah 
ismi; Allahu keriymun, Allahu aziyzun, Allahu Hâliykun hepsine sıfat 
tamlaması olarak, sıfat olarak gelebilir Allah ismine. Fakat Allah ismi sıfat 
olmaz. Dolayısıyla her sıfat Allah ismine döner. 

 
Peki Allah isminin kendine döndüğü bir Ģey varmıdır? Vardır, iĢte 

bu Huve. Huve zamiri, O. Hüvenin aslı “H” dir “ve” zaiddir. Bu iki formda 
ortaya çıkar aslında Hüve ma demeyiz mesela Hüma deriz. Hûûm 
demeyiz hüm deriz. Çünkü zaiddir, zaid düĢer ikil formda ve çoğulda. 
Onun için zaiddir “vav” aslı “He” dir. “He”1 bir ses değildir aslında bir 
nefestir, ciğerden çıkar. Allah ismi de hiç dudak değmeden kullanılır, 
söylenir; Allah. Hatta Lâ ilâhe illallah ta hiç dudak değmez.  

 
Lâ ilâhe illallah. Kapalı değildir çünkü bu süreç açık bir süreçtir. 

Allah ismi dilde baĢlar ciğerde biter. Allah..! En derinde biter. Dolayısıyla 
kapalı bir süreç değil açık, sonsuz bir süreçtir, adeta telaffuzda bile 
sonsuzluğu ifade eder.  

 
Hüve; He bir ses değil bir nefestir demiĢtim “H” aslında canlılığa 

tekabül eder nefes canlıların alametidir, canlılar nefes alır. Bir Ģey nefes 
alıyorsa hayattadır. Tıpkı bir canlının nefesi hayatına delalet ettiği gibi 
Allah‟ta varlığın canlılığıdır, hayatıdır. ĠĢte HuvAllahu; O Allah‟tır. Ehad; 
Tek, bir tek, eĢsiz benzersiz manasına gelir Ehad. Aslında Vahid den 
farklıdır. Hüviyetinin aynı olan zat sadece O dur. O‟nun hakkı Allah 



olmaktır, gayrisinin hakkı O‟na kul olmaktır. Bu beyanda tevhid, 
bürhanda hüviyet, irfanda vahdet manasına gelir. Bunları açardım ama 
maalesef zamanım yok. Onun için Ģimdilik sadece söylemekle yetineyim. 

 
Hüve; her ismin Allah‟a döndüğünü söyledim tüm ilahi sıfatlar. 

Allahu Ehad, Allahu Samed, Allahu Keriym, Allahu Azıym, Allahu Aliym 
hepsine sıfat olarak getirebilirsiniz Allah‟a, ama hepsi Allah‟a döner bu 
sıfatların. Fakat Allah‟ın kendisine döndüğü tek kelime Hüve zamiridir. 

 
Ehad, Samed‟in aksine Allah‟tan baĢkası Ehad olamayacağı için 

“El” almamıĢ. Bakınız; Kul HUvAllâhu Ehad “El” Ehad değil, Ehad. 
Çünkü Allah‟tan baĢkasına Ehad denilemeyeceği için zaten “El” varmıĢ 
gibi algılanır. Onun için Es Samed de “Lâm” ı tarif gelmiĢ, bunda lam ı 
tarif gelmemiĢ. 

 
Ehad Vahid den farklıdır. Vahid birden fazla bir olabilir. Fakat Ehad 

ikincisi olmayan birdir biricik birdir, bir tek birdir, tek birdir. Sıfatı 
müĢebbehe dir, teklik O‟na has demektir, O‟ndan baĢkası tek olamaz 
demektir. O‟ndan baĢkası böyle bir sıfatı alamaz demektir. 

 
[Ek bilgi; “ĠHLÂS SÛRESĠ”NĠN AÇIKLAMASI 
Hazreti Muhammed (aleyhisselâm)‟a “ALLÂH nedir?” diye 

soranlara cevap bizzat “ALLÂH” tarafından veriliyor Kur‟ân-ı Kerîm‟de, 
“ĠHLÂS” Sûresi‟nde:  
“De ki, O ALLÂH AHAD‟dır; ALLÂH SAMED‟dir; LEM YELĠD ve LEM 
YÛLED‟dir; ve LEM YEKÛN LE HÛ KÜFUVEN, AHAD‟dır!” 
“Hz. MUHAMMED‟ĠN açıkladığı ALLÂH”ın ne olduğunu açıklayan bu 
sûrede öncelikle, kelimelerin geniĢ mânâsı üzerinde duralım... Ve sonra 
da bu mânâların getirmekte olduğu sonuçlar üzerinde düĢünmeye 
baĢlayalım...  
“ALLÂH AHAD”dır... Yani, sınırsız, sonsuz, cüzlere ve zerrelere 
bölünmesi söz konusu olmayan TEK‟dir.  
ġimdi bu ifadeyi anlamaya çalıĢalım:  
ġu Dünya üzerinde normal Ģartlarda yaĢayan her insan, algıladığı 
mevcudatı beĢ duyu ile değerlendirir. Bu yüzden de bütün insanlar 
arasında ölçü taĢı, beĢ duyudur!.. Bunun sonucu olarak en-boy-derinlik 
ölçüleri ile kabul ettiğimiz bir evrende yaĢadığımızı düĢünürüz...  
Bu yüzden de genelde, kafamızdaki “TANRI” her ne kadar “her yerde 
mevcut” ise de; fiiliyatta, belli boyutları ve mekânı olan bir “TANRI”dır!  
Oysa...  
Bize tarif edilen “ALLÂH”; bölünmesi parçalanması, cüzlere ayrılması 
mümkün olmayan, “BĠKÜLLĠ ġEY‟ĠN MUHĠYT” yani “ġeyin kendisi 
olarak Ģeyi ihâta eden”, sonsuz, sınırsızdır!..  
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Burada çok önemli bir hususu daha açıklığa kavuĢturmak isterim...  
Esasen bu konuyu da daha geniĢ boyutlarıyla “Hz. MUHAMMED NEYĠ 
OKUDU” isimli kitabımızda izah ettiğimiz için, burada özetle vurgulamak 
istiyorum...  
Türkiye‟deki en mükemmel tefsir olan, Diyanet‟in bastırtmıĢ olduğu, 
Elmalı Hamdi Yazır‟ın hazırladığı, “HAK DĠNĠ KUR‟ÂN DĠLĠ” isimli 9 
ciltlik eserin 1. cilt 42 ve 43. sayfalarında “B” harfinin mânâsıyla ilgili 
olarak özetle Ģu bilgi vardır:  
“Eazımı müfessirin diyorlar ki. „BA‟nın buradaki mânâyı ilsakı, ya 
MÜLÂSEBET ve MUSAHEBET veya istianedir... Bu tevile göre (“B” 
ile baĢlayan) besmelenin meâli “ALLÂH‟ı Rahmânı Rahiym namına” 
demek oluyor ki; bu da “B”de MÜLÂBESE mânâsına râcidir. Bunun 
hâsılı, bir niyâbet itirafıdır. Bir iĢe baĢlarken , “filan namına” demek, 
“ben bunu ona izafeten, ona hilâfeten, onu temsilen, ONUN BĠR 
ALETĠ olarak yapıyorum; bu iĢ hakikatte benim veya baĢkasının 
değil ancak onundur” demek olur. Bu da vahdet-i vücud 
mülâhazasına râci bir fenâfillâh hâlidir.”  
Bu konuda son devir çelebilerinden değerli mutasavvıf Ahmed Avni 
Konuk da Fusûs Ģerhinde (Marmara Üniversitesi Ġlâhiyat Fak. Yay. Cilt 2 
Sayfa 191), “B” harfiyle alâkalı olarak kısaca Ģöyle der:  
“BĠ ĠBADĠHĠ‟ deki “Ba” mülâbese içindir... Demek ki, ALLÂH Zü‟l-
Celâl ibadının kisve-i taayyününe bürünüp zâhir olmuĢtur”!..  
“B” harfinin sırrını açıklayan, bu mânâyı kavrayabildiysek eğer...  
ġimdi bu tanımlamayı iyi düĢünelim...  
Cüzlere, zerrelere bölünüp parçalanması mümkün olmayan “AHAD”, ya 
sonlu sınırlı bir “Bir”dir; ki bu takdirde evrenin herhangi bir yerinde 
oturmaktadır(!); ya da sonsuz, sınırsız, cüzlere ayrılmaz TEK‟tir ki, bu 
takdirde de ancak ve sadece, tekrar ediyorum ancak ve sadece 
“KENDĠSĠ” mevcuttur!  
“AHAD” olan “ALLÂH” ismiyle iĢaret edilen dıĢında ve yanı sıra 
herhangi bir varlığın mevcudiyetini ileri sürmek önce akıl ve mantığa, 
sonra da izan ve insafa sığmaz!  
DüĢünelim...  
ġayet “ALLÂH Ġsmiyle ĠĢaret Edilen”den ayrı, “ALLÂH”ın dıĢında bir 
varlık var ise... Bu varlık ile “ALLÂH” arasındaki sınır nerededir?.. Bu 
sınırı nerede çizeceksiniz?..  
Ya var olan, mevcut, sınırsız-sonsuz TEK‟tir, ikinci bir varlık yoktur!..  
Ya da sınırlı sonlu, evrenin içinde bir yerde veya evrenin dıĢında 
MEKÂNI OLAN bir TANRI mevcuttur(!)?..  
Burada idrak edilmesi en önemli olan Ģey, “SINIRSIZLIK-SONSUZLUK” 
kavramıdır.  



ġimdi bu “sınırsızlık-sonsuzluk” kavramını en-boy derinlik olarak değil, 
boyutsal olarak kavramaya çalıĢalım...  (Ahmed Hulusi “ĠHLÂS 
SÛRESĠ”NĠN AÇIKLAMASI)] 

 
 
2-) Allâhus Samed; 
 
"Allâh SAMED'dir (Som, kendisine bir Ģey eklenmesi, geniĢlemesi 

ya da kendisinden bir Ģey açığa çıkması söz konusu olmayan);" 
(A.Hulusi) 

 
2 - Allah, o eksiksiz sameddir. (Elmalı) 
 
 
Allâhus Samed; Allah ikinci defa gelmiĢ bu cümlede, Ehad ile 

Samed in ikisinin de ayrı ayrı manalara delalet ettiğini gösterir Allah‟ın 2. 
kez gelmesi. Yoksa Kul HUvAllâhu Ehad, ves Samed gelebilirdi. 
VeHüves Samed gelebilirdi, Ama Allâhus Samed gelmiĢ. Ġkinci defa 
gelmesi ikisinin de ayrı ayrı anlam alanına delalet eder. 

 
Es Samed; Ben bunu hiçbir dile tercüme edilemeyeceği 

kanaatindeyim Es Samed‟in. Onun için mealimde de Türkçe‟ye çevirirken 
çevirmedim Allah Samed dir dedim ondan sonra altına kocaman bir dip 
not düĢtüm. O kadar çok manası var ki; Her Ģey kendisine muhtaç olan, 
kendisi hiçbir Ģeye muhtaç olmayan. Dahası; Ġlk sebep ve son gaye olan, 
dahası eksilmeyen ve artmayan, dahası evrenin mutlak sahibi olan ve 
kendisine sahip olunamayan. Yani dahası mutlak ve mükemmel olan tek 
varlık. 

 
Samd; som kayaya, yek blok kayaya denir. Monoblok, tek parça 

kayaya. Kocaman böyle yekpare bir kaya. Hiçbir Ģey ondan hiçbir Ģey, 
rüzgâr, yağmur aĢındıramaz, öyle bir kaya. Aslında savm; ĠĢtikak-ı 
ekbere göre 2 harfi bu kökten Sa me de. Sad ve mim iki harf bu kökten. 
ĠĢtikak-ı ekber de savm bu alana girer. Niçin savm denmiĢ? Boğazı 
kapalı olduğu için. Summun; kulağı kapalı olup iĢitmeyene denir, kulağı 
kapalı olmaktır. Samt ağzı kapalı olana denilir. Yani söz söyleyemeyen, 
konuĢamayan, otistik. Samid; Altın ve gümüĢe denir. 

 
Bütün bunları niye saydım? Allah; hiçbir Ģey içine girmez, hiçbir Ģey 

çıkmaz. Bu tevhidin bir parçasıdır. ĠĢte falanın içine tanrı girdi veya falan 
tanrının içine girdi. Falan tanrının bir parçasıdır. FeĢmekan tanrıdan bir 
parçadır, falan tanrının oğludur (HaĢa) falan tanrının anasıdır (haĢa). 
Bütün bu Ģirk türlerinin hepsini reddetmek için Samed kullanılır. O‟ndan 
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hiçbir Ģey çıkmaz, O‟na hiçbir Ģey girmez. Onun için bu gibi iddialar 
küfürdür, Ģirktir. 

 
Pantezim ve panteizme benzer her tür düĢünce, vahded-i vücudun 

panteizm Ģeklinde yorumlanıĢının her türü Ģirktir. Allah‟ın Samed ismine 
aykırıdır. Hiçbir Ģey girmez, hiçbir Ģey çıkmaz. Onun için O Hâlık‟tır, 
O‟ndan gerisi mahlûktur. Mahlûku Hâlık, Hâlık ı mahlûk görmek küfürdür. 
Hâlık Hâlıktır, mahlûk mahlûktur. Hâlık yaratandır, mahlûk yaratılandır. 
Hâlık kendisine kul olunandır, mahlûk ise O‟na kul olmaktan baĢka görevi 
olmayandır. Mahlûka düĢen O‟na kul olmaktır. Allâhus Samed budur. 

 
 
3-) Lem yelid ve lem yûled; 
 
"DoğurmamıĢ ve doğurulmamıĢtır; (kendisinden varolmuĢ meydana 

gelmiĢ ikinci bir yapı yoktur ve kendisini var eden de yoktur)" (A.Hulusi) 
 
3 - Doğurmadı ve doğurulmadı. (Elmalı) 
 
 
Lem yelid ve lem yûled O doğurmamıĢ ve doğurulmamıĢtır. Yani 

zımnen aslında Hıristiyanların Ģirkini, Yahudilerin Üzeyr üzerinden Ģirkini, 
uzak doğu dinlerinin kiriĢna, viĢnu ve Brahma dan oluĢan teslisini, eski 
Mısır‟ın isis, osiris ve horus üçlemesini ve ZerdüĢtizmin ahuramazda ve 
Ehrimen. Ġyilik ve kötülük tanrısı tesniyesini ve daha burada 
sayamadığım tüm dünya da ki inanç sistemlerinin tevhide aykırı tüm 
boyutlarını reddeder bu ayet, bu cümle. Lem yelid ve lem yûled O 
doğurmadı, doğurulmadı. Baba ve anne olmadı. Ne baba oldu, ne anne 
oldu, ne evlat oldu (haĢa) hiçbiri olmadı. Tüm tesnisleri ve tesniyeleri 
reddeden bir tevhid ilkesidir bu ayet. 

 
 
4-) Ve lem yekün leHÛ küfüven ehad; 
 
"O'na hiçbir küfuv (denk) olmadı! (hiçbir düĢünülen O'na denk 

özellikler açığa çıkaramaz.)" (A.Hulusi) 
 
4 - Ona bir küfüv de olmadı. (Elmalı) 
 
 
Ve lem yekün leHÛ küfüven ehad ve hiçbir Ģey O‟na asla denk ve 

benzer olmadı. Aslında bu ayeti en güzel tefsir eden Kur‟an ayeti leyse 
kemisliHĠ Ģeyun. (ġûrâ/11) hiçbir Ģey O‟nun eĢi benzeri dengi gibi 



olmadı ayetidir. Onun için bunu tefsir sadedinde Ģu cümleyi sarf etmem 
gerçekten tam yerinde olur. Her ne ki aklına geliyor, o Allah değildir. 
Çünkü akıl sınırlı kapasitesiyle sınırsız ve sonsuz varlığı kuĢatamaz.  

 
Ziya paĢa ne diyordu? 
 
Ġdraki meali bu küçük akla gerekmez, 
Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez. 
 
Yani Allah‟ı zatıyla idrak etmek bu küçük akla gerekmez. Çünkü bu 

terazi bu kadar ağırlığı çekmez. 
 
Ne diyordu Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer? 1. mısra ona, 2. mısra Hz. 

Ömer‟e aittir çok ilginç çok muhteĢem bir ifade; 
 
El aczü an derkil idraki, idrakün, O‟nu idrak etmekten aciz 

olduğunu itiraf etmek, O‟nu idrak etmektir. Yani Allah‟ı idrak etmek 
Allah‟ın idrakten aciz olduğunu bilmektir. 

 
Vel bahsü an sırri zatillahi iĢrakün. Hz. Ömer de bunu ekliyor. 

Hz. Ebu Bekir‟in o mısraının arkasına. Allah‟ın zatının sırrını araĢtırmakta 
Ģirktir. O‟nun zatını hiçbir akıl kavrayamaz. 

 
Peki nasıl kavrayabiliriz? O‟nun sıfatlarını kavrayabiliriz. 

Sıfatlarından yola çıkarak, varlıktan yola çıkarak onu kavrayabiliriz. 
Çünkü  varlık O‟nun sıfatlarının tecellisidir. Varlık O‟nu gösteren bir iĢaret 
parmağıdır. Varlığa bakarak, parmağa bakarak gösterdiği yeri görürüz. O 
zaman anlarız ki san‟at ortada ise bir sanatkâr var. Ortada fiil varsa bir 
fail var, ortada eser varsa bir müessir vardır. Müessirsiz eser olmaz, 
failsiz fiil olmaz, sanatkârsız sanat olmaz. O zaman anlarız.  

 
Onun için O niçin görünmez demiĢler? Cevap vermiĢler: Zuhurunun 

Ģiddetinden, varlığının Ģiddetinden göze görünmez. Tıpkı aĢırı ıĢığın 
gözü kör ettiği gibi demiĢler. Nasıl izah edersek edelim yine söz tükenir 
yine zihin tavana vurur, aklın nutku durur, sözlerin nabzı tutulur ve yine 
biz onu tarif edemeyiz. Çünkü Allah deyip de titremeyen olur mu? Allah 
hakkında konuĢan eğer ne hakkında konuĢtuğunu biliyorsa titrer, biz de 
titreriz, titrememiz gerek. Fakat titreyerek yine de konuĢuruz. Bize bu 
cesareti ancak vahiy verebilir. 

 
Rabbim nebi‟nin duasını biz de ediyoruz. Bize seni anlama 

kabiliyeti bahĢet, bize seni tanıma kabiliyeti bahĢet. Ġlahi erinel eĢya 
kenahi. Ġlahi bize eĢyanın hakikatini göster. Ya rabbi sen neye layıksan 



seni layık olduğun Ģekilde bilelim, seni neden münezzeh kılmamız 
gerekiyorsa seni ondan tenzih edelim. Ya rabbi seni bilemeyeceğimizi 
bilmek seni bilmektir. Zatını bilemeyiz, fakat varlık sana bir atıftır. Ya 
rabbi bize nasıl bilmemizi istiyorsan kendini öyle bildir, öyle duyur, öyle 
anlat. Amin..! 

 
 
Ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbil alemiyn 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. FELÂK SURESĠ (001-005) (200-1) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 

 
Elhamdülillâhi Rabbil Âlemîn, Vessalâtü vesselâmü „alâ 

Resulina Muhammedin ve „ala „alihi, ve eshabihi ve etba‟ıhi 
ecmaiyn. 

 
RabbiĢrah liy sadriy;  
 
Ve yessirliy emriy;  
 
Vahlül ukdeten min lisaniy; 
 
Yefkahu kavliy; (Tâhâ 25-26-27-28) 
 
Rabbim göğsüme geniĢlik ver kolaylaĢtır iĢimi, düğümü çöz 

dilimden ki anlasınlar beni. Rabbeneftah bil hayr, vahtim bil hayr, 
Rabbi yessir ve lâ tüassir, Rabbi temmim bil hayr. Rabbim hayırlısıyla 
baĢlat, hayırlısıyla bitirt. Rabbim kolay kıl güç kılma. Rabbim tamamına 
erdir. 

 
Rabbi edhılniy müdhale sıdkın ve ahricniy muhrace sıdkın 

vec'al liy min ledünke sultanen nasıyra. (Ġsra/80) Rabbim girdiğim 
yere sadakatle girdir, çıktığım yerden imana sadık olarak, sana sadık 
olarak, Kur‟an a sadık olarak çıkar. Rabbim bu sadakati bir ömre 
yayacak güç ver bana. Amin, amin, amin..! 

 
Değerli Kur‟an dostları bu son dersimiz. Her baĢlangıcın bir sonu, 

her doğanın bir ölümü, her ayrılığın bir kavuĢması, her kavuĢmanın bir 
ayrılığı vardır. Bu alem öyledir, alem kavuĢmalar ve ayrılmalar alemidir. 
Onun için bugün bu ders 200. halkasını temsil eden 200 derslik ve tam 
dolu dolu 10 yıl süren bu projenin son dersi. ĠnĢaAllah dersin sonunda 
sizlere bu konuda beyanda bulunacağım. ġimdi son dersimizin konusunu 
teĢkil eden Felâk ve Nas surelerinin önce tefsirini yapalım. 

 
Felâk suresi malumunuz Kur‟ran ın elimizde ki sıralamada sondan 

ikinci suresi Muavezeteyn ya da muavizateyn diye de anılır bu iki sure. 
Sığındırma, iki sığındırma suresi, yani Allah‟a; kötülüklerden, Allah‟a; 
Ģeytandan, Allah‟a; içgüdüden, Allah‟a; tüm ayartmalardan, Allah‟a; tüm 
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vesveselerden sığınmanın talimidir. Onun için muavezeteyn diye 
anılmıĢlardır. 

 
Felâk aslında bir Ģeyden bir Ģey çıkarmak için yarmak manasına 

gelir. falikulhabbi venneva. (Enam/95) Allah tohum ve tüm çekirdekleri 
yarandır.  Niçin? Filiz çıkarmak için. Tabir caizse spermayı yarıp içinden 
insan çıkaran Allah tohumu yarıp içinden baĢak çıkaran Allah, çekirdeği 
yarıp içinden ağaç çıkaran Allah, yokluğu yarıp içinden varlık çıkaran 
Allah, karanlığı yarıp içinden aydınlık çıkaran Allah. Yani bir Ģey çıkmıĢsa 
onu bir çıkaran var demektir.  

 
Hiçbir Ģey kendiliğinden çıkmıyor. Kâinatta ki tüm tohumlar, tüm 

çekirdekler, tüm atomlar, tüm hücreler ve tüm canlıların en küçük birimi 
her neyse o. Biyolojik varlıkların en küçük birimi, DNA mıdır, molekül 
müdür, hücre midir, onun da altına inelim atom mudur, onun da altına 
inelim nötron ve proton mudur, onun da altına inelim kuark mıdır, onun 
da altına inelim spin midir, onun da altına inelim yokluk mudur. Hepsi, 
hepsi Allah sayesinde vardır, Allah sayesinde var olacaktır. Allah 
desteğini çekince yok olacaktır. Yok olmak aslında Allah‟ın desteğini 
çekmesidir. 

 
ĠĢte bu felâk surenin ismi böyle bir manaya geliyor. Nas ile birlikte 

muavezeteyn denildiğini, bu isimle anıldığını hatta bu vasıfla anıldığını 
daha doğru bir kullanım söylemiĢtim. 

 
Felâk suresi Mekki bir sure. Üslûp ve muhteva olarak gerçekten de 

Mekke üslûbu ve Mekke muhtevası kokuyor burcu burcu. Bu delili zaten. 
Surenin Medine de nazil olduğunu söyleyenler olmuĢ, hatta bu bir niza 
konusu olmuĢ. Fakat bunu sadece ve sadece ne üslubuna ne 
muhtevasına dayandırabilmiĢler. Sebebi nüzûle dair rivayet edilen Lebid 
Bin Asam isimli bir Yahudi‟nin Allah resulüne büyü yapma 
teĢebbüsünden yola çıkarak böyle demiĢler. Oysa ki bu büyü 
rivayetleriyle bu sureler arasında doğrudan hiçbir iliĢki kuran olmamıĢ. 
Dolayısıyla böyle bir yaklaĢım çok yanlıĢ.  

 
Felâk ve Nas sureleri Mekke de inmiĢ surelerdir. Hem de Mekke 

döneminin ilk yıllarında inmiĢ, yani yaklaĢık sırası sure sıralamasında 23- 
24. sıralara düĢen surelerdir, arka arkasına gelmiĢtir. Onun için bu 
sureler üzerinden bir takım sihir rivayetlerini onaylamak mümkin değildir. 
Kaldı ki Lebid Bin Asam yani Yahudi büyücüye dair bu büyü giriĢimi, sihir 
giriĢimi nüzül sebebi sayılamaz demiĢtim, çünkü bu giriĢimi bize rivayet 
eden haberler dahi bu surelerle doğrudan bağ kurmazlar. Kaldı ki Ata ve 
Hasen El Basri bu surenin Mekke de nazil olduğunu ısrarlı olarak 



söylemiĢler, hatta Ġbn. Abbas ve onun meĢhur talebesi Ġkrime de aynı 
kanaattedirler.  

 
Kur‟an Hz. peygambere yönelik her tür sihir giriĢimini zaten 

reddetmiĢtir. Çünkü ona sihirli, sihre uğramıĢ, meĢhur ya da sihirbaz 
manasına gelecek, bu anlam alanına dahil olabilecek her türlü suçlama 
müĢriklerden gelmiĢtir. SihirlenmiĢ, büyülenmiĢ, böyle bir suçlama nasıl 
kabul edilebilir. Onun için Kur‟an Ġsra/47. ayetiyle bu tür suçlamaları 
kökten, daha baĢtan reddeder. 

 
[Ek bilgi;Muavezeteyn'in Kur'an dan olup olmaması meselesi;  
Bu meselenin meydana gelmesinin sebebi Ġbn Mes'ud gibi yüksek 

seviyeli bir sahabeden menkul müteaddit rivayetlerde onun, bu iki sureyi 
Kur'an dan saymadığı ve mushafına da almadığının kayıtlı bulunmasıdır. 

 Ġbn Mes'ud dan gelen bu rivayetlerden dolayı Kur'an hakkında 
oluĢan Ģüphelere doğru cevap nedir? Bu sorunun pek çok cevabı olabilir. 
Onları aĢağıda açıklıyoruz: 

1) Hafız Bezzar, kendi Müsnedi'nde Ġbn Mes‟ud un bu sözünü 
naklettikten sonra, bu görüĢte yalnız olduğunu ve hiçbir sahabenin bu 
görüĢe katılmadığını belirtmiĢtir.  

2) Sahabe-i Kiram ın hepsinin ittifakı ile, üçüncü halife Osman'ın 
(r.a.) hazırlattığı ve Ġslam ülkelerinin değiĢik yerlerine gönderilen Kur'an 
nüshalarında bu iki sure mevcuttur. 

3) Rasulullah döneminden bu güne kadar bütün Ġslam dünyasında, 
iki sureyi de ihtiva eden bu Mushaf üzerinde icma edilmiĢtir. Sadece Ġbn 
Mes'ud'un görüĢü farklıdır. Ama ne kadar seviyeli sahabe olursa olsun 
çoğunluğun görüĢü karĢısında O'nun görüĢü pek değer taĢımaz. 

4) Rasulullah tan nakledilen pek çok rivayette Rasulullah'ın bu 
sureleri namazda okuduğu ve baĢkalarına da tavsiye ettiği sabittir. 
Rasulullah bu sureleri, Kur'an'ın sureleri olarak baĢkalarına da 
öğretmiĢtir. 

Örnek; Ġ. Ahmed, Ebu Davud ve Neseî, Rasulullah ın Ukbe'ye Ģöyle 
buyurduğunu naklederler: "Sana iki sure öğreteyim mi? Onlar en iyi 
surelerdendirler." Ukbe: "Ya Rasulallah, evet" dedi. Bunun üzerine 
Rasulullah O'na Muavezeteyn'i okudu. Daha sonra namaza kalktıklarında 
Rasulullah bu iki sureyi namazda da okudu. Namazdan döndükten 
sonra, geçerken O'na Ģöyle sordu: "Ya Ukbe, nasıl buldun?"Sonra 
O'na uyumadan önce ve uykudan kalktıktan sonra bu iki sureyi 
okumasını söyledi. (Mevdudi-Tefhimu-l Kur‟an)] 

 
Hz. Osman tertibinde sure Fil suresi ile nas sureleri arasına 

yerleĢtirilmiĢ. Bu da yaklaĢık nübüvvetin 2. yılına denk gelebilir. Yani 
tahminen böyle söyleyebiliriz. 



 
Surenin konusu gerçekten müthiĢ, inĢai bir sure aslında. her 

Ģeyden evvel bu sure insanın, muhatabının görünür görünmez Ģer 
tasavvurunu inĢa ediyor. yani aslında ihlasın bir boyutu bu. Tıpkı Kâfirun 
suresi gibi ihlas suresinin devamı saymak lazım felâk ve nas suresini. 
Çünkü tevhid ile ilgili bu iki surede. Felâk ve nas gerçekten de tevhid ile 
ilgili, konusu tevhiddir desek yanlıĢ olmaz. Tevhidle ne alakası var 
diyecekseniz eğer surenin tefsirinde bunu birer birer göreceğiz. 

 
Muhatabı inĢa eden bir sure bu insan iradesini inĢa ediyor 

öncelikle. Ġnsan iradesinin görünen ve görünmeyen, bilinen ve 
bilinmeyenin karĢısında ki duruĢunu inĢa ediyor. Genellikle insan oğlu 
görünmeyen ve bilinmeyene karĢı zaaflıdır. Bir Ģeyi görmüyor, ya da 
bilmiyorsa bilinmeyen insanoğlunu korkutur, korkar. Ġnsanoğlu 
karanlıktan korkar. Karanlık Ģer olduğu için mi? hayır, karanlık niye Ģer 
olsun ki. Zaten Kur‟an onun için geceye yemin eder döner döner. 
Karanlık ta Allah‟ın bir mahluku, tıpkı aydınlık gibi. Bizatihi Ģer yoktur ki 
zaten. ġer cevherde değildir Ģer arazdadır. Niye? Bizim onu algılayıĢ 
tarzımızdadır Ģer, veya onu kullanıĢ tarzımızdadır. Ma hûliga leh‟ine yani 
yaratılıĢ maksadına aykırı kullandığınızda bir eĢyadan Ģer zuhur eder. 
Ma hûliga leh‟ine yani yaratılıĢ amacına uygun kullanın Ģer zuhur etmez. 

 
Aslında en kötü nedir diye sorsak veya kötü sıralamasını yap desek 

mesela var oluĢ itibarıyla eylemsel değil tabii ki, hemen aklımıza o pis 
hayvan gelecektir domuz. Aslında özü itibarıyla domuzu yemek Ģerdir. 
Yoksa domuzun kendisi Ģer değildir. Domuz muhteĢem bir pislik 
temizleyicidir, muhteĢem bir sterilize edicidir, muhteĢem bir temizleyicidir. 
Allah ma Hûliga leh‟ini öyle yaratmıĢtır, yaratılıĢ amacına onu yüklemiĢtir. 
Ama bunun için yaratılanı alır da yemeye kullanırsak iĢte o Ģerdir. 
Dolayısıyla Ģerlik eĢyanın tabiatında yoktur.  

 
Teodise en eski bir felsefe problemidir. Ben burada Teodise‟ye 

girmek istemiyorum tabii ki yani kötülük asli midir, fer„imidir iyi ile kötünün 
tabiatı ve mahiyeti nedir suali felsefenin tartıĢtığı bir konu olmuĢ. Benim 
burada ki konun o değil, ama Kur‟an bize bu konuda ne diyoru elbette ki 
sorup cevaplandırmaya çalıĢıyorum. Bu manada insan karanlıktan korkar 
dedim. Karanlım misali aydınlatıcı bir misal. Karanlık kötü olduğu için mi? 
hayır, bilinmez olduğu için. Ġçinden ne gelir bilinmez, karanlıktan ne çıkar 
bilinmez. Ya Cin çıkarsa, ya Ģeytan çıkarsa, ya gulyabani çıkarsa, ya 
düĢman çıkarsa ya, ya, ya..! Çünkü insan zihni üretmeye baĢlar orada ve 
karanlık aslında bilinmediği için korkunç bir Ģeye dönüĢür. 

 



Aslında burada kötü olan Ģey karanlık değil, kötü olan Ģey 
bilinmemektir, cehalettir. Cehaletimiz zihnimize oyun oynamaya baĢlar, 
üretim baĢlar içerde çünkü korku getirir cehalet. Cehaletten dolayı 
içimize düĢen korku bu sefer vehme dönüĢür, evham üretmeye baĢlarız. 
Ürettiğimiz evham ne kadar inandırıcı olur veya kendimizi o evhama ne 
kadar kaptırırsak artık gözümüzün önünde o da oynamaya baĢlar. 
Olmayan Ģeyler oynamaya baĢlar, hareket etmeye baĢlar hatta 
konuĢmaya baĢlar. Ġllüzyon görürüz, sesler duyarız. 

 
Peki bütün bunların arkasında ne var? korkumuz. Korkumuzun 

arkasında ne var? bilinmezlik. Bilinmezliğin vehme, vehmin dalalete 
dönüĢtüğü yerdeyiz. Bu sefer karanlıktan sığınmak için karanlığı 
tanrılaĢtırma baĢlar, Ģer ilahı. Madem karanlık korkutuyor insanı, bu 
kadar korkuyoruz, o zaman korkuttuğuna göre kötülük ilahı olmalı, haydi 
tapalım Ģerrinden emin olalım. 

 
ĠĢte insanlık tarihinde karanlığı, bilinmeyeni Ģer ilahı olarak 

putlaĢtırma böyle baĢlamıĢtır. Bu sureler aslında bunun panzehiridir, 
muhteĢem bir panzehir. Bilinmeyene karĢı, görünmeyene karĢı panzehir. 

 
Ġstiaze‟yi öğretiyor bu sure. Bilinmeyen tarafından insan idrakinin, 

Allah‟ın en büyük nimeti olan akıl ve iradenin esir alınmasına karĢı bir 
tedbirdir bu istiaze. Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim de bir istiaze idi 
hatırlayalım. Feizâ kara'tel Kur'âne feste'ız Billâhi mineĢ Ģeytânir raciym. 
(Nahl/98) Kur‟an okuyacağın zaman kovulmuĢ olan Ģeytanın Ģerrinden 
Allah‟a sığın, Ģeytandan Allah‟a sığın. Çünkü bilinmeyen, görünmeyenin 
Ģerrinden, görülmeyen ve bilinmeyene sığınılmaz. O mahluktur, o da 
senin gibi bir yaratılmıĢtır. Allah‟a sığın ki korkunu istismar edip sana 
karĢı kullanmasın. Allah‟a sığınırsan Allah korkunu istismar etmez. 
Çünkü insanı istismar etmeyen tek varlık Allah‟tır.  

 
Ġstisma edipte ne çıkarı olacak Allah‟ın? Allah insana muhtaç değil, 

yarattıklarına muhtaç değil ki. Es Samed O değil mi, bir önceki derste 
tevhid suresini iĢlerken Allahus Samed i iĢlemedik mi, Es Samed. Her 
Ģey O‟na muhtaç, O hiçbir Ģeye muhtaç değil. Dolayısıyla istismarı 
önlemedir istiaze. ĠĢte bu sure bize istiazeyi öğretiyor.  Kul e'ûzü 
BiRabbil felak 

 
Cahiliyenin kötülük tanrısı yerine  koyduğu aslında geceye, gecenin 

yarılıĢına, gecenin doğurduğu Ģeye, gecenin sonuna bir atıf var surenin 
ilk ayetinde. Ayete gelince o tefsiri yapacağız inĢaAllah. Bu girizgâhtan, 
bu önsözden sonra Ģimdi suremize geçebiliriz. 

 



 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
Rahman, Rahıym Allah adına. Özünde merhametli, iĢinde 

merhametli Allah adına. 
 
 
1-) Kul e'ûzü BiRabbil felak; 
 
De ki: "Sığınırım Felak'ın (karanlığı yarıp aydınlığa kavuĢturan 

nûrun) Rabbine". (A.Hulusi) 
 
1 - De ki: Sığınırım Rabbine o Felâkın. (Elmalı) 
 
 
Kul e'ûzü BiRabbil felake'ûzü BiRabbil felak ben felakın rabbine 

sığınırım. Cümle bu. fakat baĢına bir Kul gelmiĢ, tıpkı Kul HUvAllâhu 
Ehad da olduğu gibi. Kur‟an da 5 veya 6 surenin baĢında Kul gelir. Cin 
suresinin baĢında gelir, Felak‟ın baĢında gelir. Nas‟ın baĢında gelir, 
Kâfirun‟un baĢında gelir, Ġhlas‟ın baĢında gelir. Demek ki 5 sure yanlıĢ 
hatırlamıyorsam ve Kul ihbarı inĢaya dönüĢtürür, haberi inĢaya 
dönüĢtürür. Ne demektir bu? Ey muhatap ben seni inĢa edeceğim sıkı 
dur. Veyahut ta kendini bana teslim et, ben seni yoğuracağım. Kollarıma 
bırak ey kul kendini, vahyin kollarına bırak, vahiy seni yoğursun. Vahiy 
ustan olsun ki sen de hayatın ustası olasın. Kul ün anlamı budur. De ki; 
Buyur Ya rabbi de ki dedin diyelim e'ûzü BiRabbil felak felak‟ın rabbine 
sığınırım. Sığınmak Ġstiazedir ki euzü besmele çekerken Euzü Billahi 
mineĢ Ģeytanir racim derken de sığınırız. Allah‟a sığınırız hiçbir Ģer güce 
sığınmayız. 

 
ġer güce sığınmak ne demek? DüĢmana sığınmak. Allah Allah, 

düĢmana da sığınılır mıymıĢ diyeceksiniz, akıllı adam düĢmana sığınır 
mı? Ġnsanoğlu tarih boyunca ve bugün de o kadar çok görüyoruz ki. 
Tamam görünür düĢmana sığınmaz ama görünmez düĢmanına sığınan 
o kadar çok insan görüyoruz ki. Rabbimiz iĢte neden siz görünür 
düĢmanlara sığınmamakta bu kadar akıllıyken görünmez düĢmanlara 
neden bu kadar kolayca sığınıyorsunuz. Eğer görünmez düĢmana 
sığınırsa onu tanrılaĢtırmıĢ olur. ĠĢte bu gizli veya açık Ģirke dönüĢür. Bu 
ihlasa aykırıdır, imanda ihlasa. Tevhide aykırıdır, tevhidi parçalar bu. 
Zaten bu surelerin maksadı da bu. 

 
e'ûzü BiRabbil felak e‟ûzü; akla abdest aldırmaktır istiaze. Akla 

abdest aldırmaktır. Akıl abdest alır mı? Alır ya..! aklın abdest suyu, 
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abdestin abdest suyundan farklıymıĢ. Demek ki düĢüncenin de 
kirlenmesi söz konusu değil mi? Duygunun da kirlenmesi söz konusu. 
Duygu ve düĢünce kirlenirse korkunç bir iç kirlilik oluĢturur. Artık o 
insandan sadır olan cümleler temiz olmaz. Akıl kirli ise o aklın ürettiği 
nasıl temiz olur ki. Akıl kirliliğinden bin beter olan duygu kirliliğidir. Hele 
duygu kirlenirse. 

 
Akıl kirliliğini onarmak daha kolaydır, duygu kirliliğini onarmak çok 

zordur. Onun için duygusu kirli insanlardan çok korkmak lazım. Nasıl 
emin olacaksınız ki duygusu kirli. Size bakarken iç dünyasında kirli 
bakar. Sizi süzerken kirli süzer. Akıl kirliliği sözde belli olur, anlarsınız 
oradan ve düzeltirsiniz. Bak senin aklın kirlenmiĢ o sözlerine yansıyor, bu 
kirlilik te Ģurada, Ģurada, Ģurada, Ģunu düzelt dersiniz. Ya duygu kirliliği 
onu saklayabilir insan. Onun için duygu kirliliği çok daha beter bir 
kirliliktir. ĠĢte bu ayetler, bu sureler felak ve Nas akıl ve duygu kirliliğini 
arıtmanın yöntemini bize öğretiyor. 

 
MüĢrikler bilinmeyene sığınırlardı, cinlere sığınırlardı. Aslında cinler 

bu manasıyla bilinmeyen manasına gelir. Bilinmeyen ve görülmeyen, 
çünkü insanoğlu cinlerle muaĢeret kuramadığı, iletiĢime ve iliĢkiye 
geçemediği için insanoğluna bilinmezliğini korurlar. Bu manada 
müĢriklerin cinlere, yani bilinmeyene sığındığını Kur‟an dan öğreniyoruz. 
Cinn/6 ayetinden öğreniyoruz. Oysa insan bilinmeyenden Allah‟a 
sığınmalı. ĠĢte bu ayet bunu söylüyor. Bilinmeyenden Allah‟a sığın ki 
Ģerrinden emin olasın. Yoksa bilinmeyen den bilinmeyene sığınırsan 
neye sığındığını ne bileceksin. 

 
Bu bir totoloji, sığınıyorum. Neye? Bilinmeyene. Neden? 

Bilinmeyenden. Ġki bilinmeyen den bir bilinen çıkar mı. Dolayısıyla Allah‟a 
sığın. Yani karanlıktan korkma Allah‟a sığınırsan ne olur? Allah 
semavatın ve arzın nuru olduğu için, varlığın nuru olduğu için yüreğinde 
bir ateĢ yanar, bir ıĢık yanar, o ıĢıkla bakarsın artık baktığın yeri 
aydınlatırsın. ĠĢte vahiy insanın karanlık aklına bir ıĢık yakıyor, karanlık 
yüreğine bir ıĢık yakıyor ve artık bilinmeyen onun için korkulur olmaktan 
çıkıyor, korkmuyor. 

 
Felak;Ġ yokluktan varlığın çıkıĢını temsil eder aslında. bu manada 

tercüme edersem ayeti Ģöyle çevirebilirim. Kul e'ûzü BiRabbil felak 
yokluktan varlığa çıkaran, yokluk çekirdeğinin ağzını yaran Allah‟a 
sığınırım de. Evet, yokluk karanlığını yarıp varlık sabahını çıkaran Allah‟a 
sığınırım. Bu daha da oturdu. Böyle meallendirebiliriz. 

 



Tohumdan filizin çıkıĢı gibi, En‟am suresinde; ĠnnAllâhe 
falikulhabbi venneva. (En‟am/95) Allah tüm tohum ve çekirdekleri 
yarandır. Hiç Ģüphesiz o Allah‟tır. 

 
Diyeceksiniz ki tohum ve çekirdekler kendi kendine yarılıyorlar. 

Demezsiniz biliyorum, çünkü siz mü‟minsiniz. Mü‟min eĢyaya 
kendiliğinden faillik vermez, öznelik vermez. Allah desteğini çekerse 
hiçbir tohumun ağzı açılmaz. Hiçbir çekirdeğin içinden ağaç çıkmaz. 
Hiçbir tohumdan baĢak çıkmaz diyor bu böyle diyor. Her açmıĢ tomurcuk 
Allah‟ı gösterir diyor aslında. Her açmıĢ çekirdek, her ağaç, her baĢağa 
durmuĢ filiz Allah‟a bir iĢarettir aslında bu ayet. 

 
 
2-) Min Ģerri mâ halak; 
 
"Yarattığı halkının Ģerrinden"(A.Hulusi) 
 
2 - ġerrinden Mâhalakın. (Elmalı) 
 
 
Min Ģerri mâ halak neden sığınırım, yarattıklarının Ģerrinden, 

yarattığı her Ģeyin Ģerrinden. Mâ halak; O “mâ” ya hepsi girer. Canlı 
cansız, Ģuurlu Ģuursuz. Mâ üzerine bilgilerin getirdiği yorumlar, tüm 
mülahazalar bir tarafa. O “mâ” nın içine hepsi girer. Fahvel Hitap, sözün 
geliminden zaten bu da anlaĢılıyor. 

 
Peki Ģer yaratılan Ģeyin aslında mı var? GiriĢte de söylemiĢtim 

hayır. ġer yaratana ait değildir. Onun için yaratana isnat edilmemelidir. 
Zaten burada gördüğümüz gibi bakın Min Ģerri mâ halak yarattıklarının 
Ģerrinden. O yaratmıĢ, hayır olarak yaratmıĢ. Çünkü Allah hayırdır. 
Allâhi hayrun ve ebka. (Kasas/60) hatta hayrı esmaül Hüsna dan 
olarak niteleyen alimlerimiz vardır ki doğrudur. Çünkü bizzat Allah‟a 
izafetle kullanılmıĢtır, Allah‟a isnatla kullanılmıĢtır. Dolayısıyla O Hayırdır, 
hayırdan hayır sudur eder. Tüm varlıklar özünde cevherinde hayırdır 
aslında zaten cevherine irca ettiniz mi varlıklar arasında ki fark ta 
kalkıyor ki. Tüm görünen varlıkları ete kemiğe büründüm Yunus diye 
göründüm. ġu görünen varlıkları ta atomuna irca ettiğinizde hepsi 
vücutça aynı köke dönmüyor mu. Aslında mevcutta farklılaĢıyor vücutta 
değil. Vücuda çevirdiniz mi aynı oluyor. Onun için hayırdır varlıklar. 

 
Peki Ģer nedir? Özünden kaynaklanmaz cevherinden, arazından 

kaynaklanır. Ona arız olur Ģer. ġer onun için görecedir, nispidir, röletivdir. 
Ma hulika leh‟ine uygun kullanılmayan bir Ģeyden zuhur eder mesela. 



YaratılıĢ amacına uygun kullanılmayan. YaratılıĢ amacına uygun 
kullanmadığınızda ondan Ģer zuhur edebilir. Bir Ģey niçin yaratılmıĢtır? 
ĠĢte Ģunun için Ģurda dursun diye, siz bunu buradan alır Ģuraya 
koyarsanız zulüm olur. Zulüm eĢyayı yerinden etmektir. Hikmet eĢyayı 
yerine koymaktır. Zulmederseniz o orada Ģer üretmeye baĢlar. Aslında 
Ģer onun kendisinden üremez, sizin onun yerini değiĢtirmenizden dolayı 
ürer.  

 
Ġnsan da öyle değil mi. Ġnsanı Allah Ģer olsun diye değil hayır olsun, 

hatta en hayırlı olsun diye yarattı. Öyle değil mi ahseni Takviym üzre Ve 
lekad kerremna beniy Adem. (Ġsra/70) ademoğluna kat kat ikram ettik.  

 
Peki ne yaptı? Ġnsan yaratılıĢ amacına aykırı davrandığında 

baĢlıyor Ģer kaynağı olmaya, Ģer üretmeye. Peki insan Ģer üretmek için 
mi yaratıldı? Değil. ġer üretiyorsa insan Ģerdir diyebilir miyiz. ĠĢte bunu 
diyemeyiz. Pavlus‟yen Hıristiyanlığı bunu dediği için insanlığın baĢına 
bela oldu. Ġslam; Ġnsan aslen iyidir der, tab‟an iyidir der, fıtraten iyidir der. 
Çünkü Allah‟ın üzerinde yarattığı fıtrat iyilik üzeredir, iyi fıtrattır. O 
sonradan kötüleĢir. Terbiye edilmez kötüleĢir, yanlıĢ çevre kötüleĢtirir, 
yanlıĢ yere konur kötüleĢir vs. En iyi bozulunca en kötü olur. Ama 
Bozulunca. ĠĢte bu manada eĢyanın cevherinde yoktur kötülük, ona arız 
olmuĢ bir Ģeydir ve rabbimiz de zaten eĢyadan kötülük zuhur etmesin 
diye bize eĢyayı yerli yerine koymamızı ister. Hikmetli davranmamızı 
ister. 

 
Gece örneğini vermiĢtim, gece korkutur demiĢtim. Fakat gecenin 

içinde korkacak bir Ģey olup olmadığını bilmiyoruz, zaten korkmamızın 
sebebi de bilmememiz. Peki burada söylenen Kul e'ûzü BiRabbil felak 
yani felak aslında gecenin en zifiri vakti, en zifiri gece. Fakat zaten 
hemen devamında Ve min Ģerri ğâsikın izâ vekab geliyor, orada 
iĢleyeceğiz bu zifiri karanlığı. Fakat biz Kul e'ûzü BiRabbil felak 
gecenin artık Ģafağa döndüğü o zifiri vaktine neden Allah‟a sığındığımız 
üzerinde durursak bilinmeyen tanrılaĢmasın diye. Bilinmeyen karĢısında 
insanoğlu acizleĢmesin diye. Bilinmeyeni evhama dönüĢtürmesin diye. 
Yani o da Allah‟ın yaratığı, o da Allah‟ın mahluku. Niye hemen çözüldün 
ey insan, bilmeyince niye hemen böyle kendine karanlığı tanrı ettin, 
bilinmeyeni tanrı ettin. Hele bir dur, Allah yokmuĢ gibi bakma, Allah 
yokmuĢ gibi konuĢma, Allah yokmuĢ gibi davranma. Eğer varlığın 
sahibinin Allah olduğuna iman edersen geceden korkmazsın. Çünkü 
O‟nun için gece yok ki, senin için gece var. O‟nun için bilinmeyen yok ki, 
senin için bilinmeyen var. O‟nun için görünmeyen yok ki senin için 
görünmeyen var. sen görmüyorsun diye O da mı görmüyor. Sen 
bilmiyorsun diye oda mı bilmiyor.  



 
Peki niye yarattı, o zaman beni korkutma ya rabbi, ben korkarım, 

korkar olduğumu sen de biliyorsun dersen, acziyetini anla öğren de 
haddini bil diye geceyi, bilinmezliği yarattım. Yani havalanma bak gözün 
sınırlı, kulağın sınırlı, bakıĢın sınırlı, sen sınırlısın, aciz bir varlıksın, 
bilmiyorum diye geceden bile korkuyorsun. O zaman niye hava 
atıyorsun, niye Allah‟a baĢ kaldırıyorsun. Geceden korkanın haline bir 
bak bir taraftan Allah‟a karĢı diklenirken öbür taraftan geceden korkuyor. 
Garipsin ey insan, çok garip. ĠĢte aslında bize söylediği çok Ģey var 
surede. 

 
Min Ģerri mâ halak Ģerden mahluka değil Halıka sığın, zımnen bu. 
 
 
3-) Ve min Ģerri ğâsikın izâ vekab; 
 
"Karanlığı çöken gecenin Ģerrinden"(A.Hulusi) 
 
3 - Ve Ģerrinden bir Gâsıkın daldığı zaman. (Elmalı) 
 
 
Ve min Ģerri ğâsikın izâ vekab ve aklı, iradeyi bastırdığı zaman, 

izâ vekab bastırdığı zaman zehirli, zifiri bir karanlığın, cehalet 
karanlığının Ģerrinden Allah‟a sığınırım de. Tabii o cehalet açılım. Çünkü 
burada ğâsık; aslında zifiri karanlık manası verilmiĢ ama içinde zehirlilik 
var, içinde soğukluk var, korkunçluk var, buz gibi bir karanlık diye 
çevirebilirim, zehirli bir karanlık diye çevirebilirim, korkunç bir karanlık 
diye çevirebilirim. Ġbn. ül Enbari, el Ezdât isimli kitabında bu kelimenin 
kökünün Türkçe olduğunu söylüyor. Yani Türkçeden Arap diline geçmiĢ, 
oradan da Kur‟an a vahyin dilinde kullanılmıĢ bir kelime olarak söylüyor 
ilginçtir. 

 
Burada kokuĢmuĢluk ta var bunun anlam alanında. KokuĢmuĢluk, 

zehirlilik, buz gibilik, korkunçluk öyle bir karanlık. Neden bu? çünkü 
bilinmiyor. Aslında bilinmezin içinde ne varsa bu karanlığın içinde de o 
var. Onun için; Ve min Ģerri ğâsikın izâ vekab buz gibi zehirli bir 
karanlığın, çöken iyice bastıran karanlığın Ģerrinden Allah‟a sığınırım de. 

 
Burada iradeyi bastıran diye anlıyorum ben. Ġnsanın içinde ki 

karanlıktan bahsettiğini düĢünmek çok daha doğrudur. Çünkü rabbimizin 
vahyi, bizim ölümlü tarafımızı değil, ölümsüz tarafımızı dile getirir. Onun 
eczanesi bizim ölümlü tarafımız için değil, ölümsüz tarafımız içindir. 
Dolayısıyla iradenin karanlığı, cehalet karanlığı. Cahiliyede onun için 



cahiliye değil miydi. Ġçine vahyin doğmadığı bir insan karanlık bir 
insandır. Ġçine vahyin doğmadığı bir akıl karanlık bir akıldır. Ġçine vahiy 
güneĢinin doğmadığı bir kalp karanlık bir kalptir. Dolayısıyla aslında 
ıĢığın kaynağı Allah‟tır. Allâhu Nûrus Semâvâti vel Ard. (Nûr/35) Allah 
semavat ve arzın nûrudur. Onun için Allah‟a sırtını dönen karanlıkta kalır. 
Allah‟a yüzünü dönen aydınlanmıĢ olur ve içinden aydınlanmayan da 
dıĢını aydınlatamaz. Ġçinden aydınlanan dıĢını aydınlatır. 

 
Burada ki ”vav” mesela anlamına alınabilir mi yani bir örnek 

vereyim; mesela neden Allah‟a sığınmak lazım. ĠĢte birincisi bu. Yani 
zifiri, insanın iradesinin üstüne çöken zifiri cehalet karanlığını içlerinden 
Allah‟a sığınmak lazım diye anlaĢılabilir. 

 
 
4-) Ve min Ģerrin neffâsâti fiyl'ukad; 
 
"Düğümlere üfüren kadınların Ģerrinden"(A.Hulusi) 
 
4 - Ve o, ukdelere üfleyen nefeslerin Ģerrinden. (Elmalı) 
 
 
Ve min Ģerrin neffâsâti fiyl'ukad ve yine düğümlere üfleyenlerin 

Ģerrinden Allah‟a sığınırım de. yani rabbe sığınırım. Kul e'ûzü BiRabbil 
felak tan baĢladı, onun için hep oraya atıf yapacağız. Ve min Ģerrin 
neffâsât en neffâsât iki manaya da gelebilir. Bunu kelime müennes diye, 
diĢil diye düğümlere üfleyen kadınların Ģerrinden Ģeklinde hep 
anlaĢılıyor, Yok. Arap dilinde bu kalıp erkek veya kadını ifade etmeksizin 
mücerret olarak ta kullanılır. Allame, çünkü neffâsâ; çoğulun tekili neffâse 
dir. Allame gibidir. Allame kadın için söylenmez, erkek içinde Allame 
denir. Bugün de kullanılıyor. Bakınız Allame falan, Allame Razi, Allame 
ġatıbi. Onun için Allame mutlaka kadın olmaz, kadın da olabilir erkekte 
olabilir fark etmez. Eğer bunun tekili Neffâse ise, Neffâsât onun çoğulu. 
Ama kadın için de kullanılabilir erkek içinde kullanılabilir. 

 
Bu nedir aslında; düğümlere üfleyen. Aklın kör düğümleri olmasın 

bu. Bir üstteki ayeti tefsir ederken andığımız o karanlıkta ki aklın kör 
düğümleri. Eğer bu Neffâsât ı ille de diĢil olarak alırsak karĢıt cinsin 
içinde ki kör düğümleri, karanlıkta ki kör düğümleri, karanlık içinde ki, 
yüreğin de ki kör düğümleri üfleyerek onu saptıran, cinsellikle onu 
yolundan çıkaran kadınların Ģerrinden veya erkeklerin Ģerrinden. Çünkü 
insanların içinde ki karanlıkta kör düğümler atmak daha kolay olur. Kadın 
ve erkek eğer birbirlerine Ģeytan gibi yaklaĢırlarsa, birbirlerinin 
duygularını karıĢtırırlar, bulandırırlar. Bu duygu bulandırmaya bir kinaye 



olmasın? Neden olmasın. En‟am/112. ayeti ıĢığında anlarsak eğer bu 
ayeti birbirlerine vahyeden insan ve cin Ģeytanlarından bahseder 
En‟am/112. ayeti. 

 
Tamam cinleri geçtik insan Ģeytanları birbirlerine nasıl vahy ederler, 

neyi vahy ederler, yüreklerine neyi fısıldarlar, duygularını karıĢtırmak için. 
Niçin yaparlar bunu? insanın içinde ki duyguları karıĢtırmak için, insanın 
duygularını kirletmek için yaparlar. Kadın ve erkek birbirlerinin 
cinsiyetlerini kullanarak, birbirlerinin duygularını karıĢtırıyorlarsa tam da 
felak suresinin iĢte bu ayeti o durum içindir. Birbirinin duygusunu 
karıĢtırmak.  

 
Göğüslere vesvese verenler bir sonraki Nas suresinde ki 5. ayeti 

hatırlayalım; yüvesvisü fiy sudûrin Nâs, (Nas/5) göğüslere vesvese 
verenler. Nedir bu iĢte? En‟am/112. ayette söylenen Ģeydir. Yani 
birbirlerinin duygusunu kirletenler. Aslında içine kör düğüm atıyorlar. 
Allah düğümleri çözüyor, Ģeytan düğüm atmaya çalıĢıyor. Vahiy düğüm 
çözüyor Ģeytan düğüm atıyor. Akıl ve kalp, duygu ve düĢünce fark 
etmez. 

 
Buna umut tacirleri de girer, duygu kirleyenler de girer. Mesela 

Ġnsanların umutlarından yola çıkarak, umut tacirliği yaparak fal bakıyor. 
Ne de masum duruyor değil mi veya sihir yapıyor, umut tacirliği. 
Muhabbet muskası yazacakmıĢ, umut tacirliği. Bakın kendince bir düğüm 
atıyor. Nedir? Mukallibul Kulûb  olanın Allah olduğunu unutmaya ve 
unutturmaya çalıĢıyor. Kalpleri evirip çeviren Allah‟tır. Kalbi Allah‟tan 
bağımsızlaĢtırmaya çalıĢıyor. Kalbin üzerinde Allah‟ın otoritesini yok 
etmeye çalıĢıyor. Görüyorsunuz değil mi, ne kadar derinlere gidiyor 
olayın ucu. 

 
Yine kadın ve erkeğin masum cinselliğini kirleten her türlü karĢıt 

cinsin bulandırması ve duygu kirliliği bu çerçeve de anlaĢılmalıdır. 
 
[Ek bilgi; Büyünün özü, kökü, Cinlere dayanmaktadır. Bütün 

mukaddes kitapların, önceki sahifeler de dâhil olmak üzere Tevrat, 
Zebur, Ġncil ve Kur‟ân her bir âyetinin, her bir kelimesinin sekiz hizmetlisi 
yani “hadimi” vardır. Yani, her devirde nâzil olmuĢ bulunan mukaddes 
kitapların orijinalini meydana getiren kelimelerin her birine sekiz hadim -
hizmetli- vazifeli kılınmıĢtır. Bunların dördü ulvî yani “Melek” cinsinden; 
dördü de süflî yani “Cin” cinsindendir.  

Bu kelimelerin “ebced ilmi” denilen bir ilmin verdiği hesaplara göre 
çeĢitli rakamlarla tekrarlanıĢı; ya da o âyetlerin tersinden okunuĢu, o 



kelimelerin vazifeli Cinini harekete geçirerek, Sevk edildiği kiĢiler 
üzerinde tesirlerini icra ederler.  

ĠĢte BÜYÜ denilen olay, bir kelime veya cümlenin belirli sayıda ve 
bazı yan çalıĢmalarla da desteklenerek okunmasıyla meydana gelen 
tesirlerdir.  

CĠNLER, geçmiĢ yaĢam içinde Kur‟ân öğretisine göre Eyyub 
Aleyhisselâm‟a da büyük eziyetler vermiĢler ve O, aĢağıda yazacağımız, 
gene Kurân‟da öğretilen duaya devam ederek kendini kurtarmıĢtır. Bu 
duanın tekrarı ile beynin yaydığı dalgalar, beyin çevresinde bir koruyucu 
manyetik kalkan oluĢturduğu gibi; sivrisinek kovucu tabletlerin yaydığı 
kokunun sivrisinekleri zararsız hâle getirmesi gibi,  CĠNLERĠde tesirsiz 
bırakmakta ve onları rahatsız ederek uzaklaĢmaya zorlamaktadır. 

“Âyetel Kürsî” ve “Kul eûzüler”, kiĢinin ruh gücünün yükselerek 
CĠNLERE  karĢı koymasını temin etmektedir. AĢağıda öğretmekte 
olduğumuz âyetlerden oluĢan dua ise âdeta laser tabancasının ıĢınları 
gibi CĠNLERĠ vurmakta ve onları uzak durmaya mecbur etmektedir.  

KORUYUCU DUA  
RABBĠ ĠNNĠY MESSENĠYEġ ġEYTANU BĠ NUSBĠN VE AZÂB;  
RABBĠ EÛZÜ BĠKE MĠN HEMEZÂTĠġ ġEYÂTIYN VE EÛZÜ BĠKE 

RABBĠ EN YAHDURÛN.  
VE HIFZAN MĠN KÜLLĠ ġEYTANĠN MÂRĠD. (38.Sâd: 41 – 

23.Mu‟minûn: 97-98 –37.Sâffât: 7) (Ahmed Hulusi - Ruh Ġnsan ve Cin)] 
 
[Ek bilgi; RESULALLAH‟A YAPILAN BÜYÜ OLAYI 
Tarihi bakımdan, Rasulullah a sihir yapıldığı ve Rasulullah ın 

bundan etkilendiği doğrudur Bu olay Hz. AiĢe, Zeyd b. Erkam ve Ġbn 
Abbas'tan, Buhari, Müslim, Nesei, Ġbn Mace, Ġmam Ahmed, Abdurrezzak 
Humeydi, Beyhaki, Taberani, Ġbn Sa'd, Ġbn Merduye, Ġbn Ebi ġeybe, 
Hakim, Abd b. Humayd v.s. muhaddisler tarafından bu kadar çeĢitli ve 
müteaddit senetlerle nakledilmiĢtir ki, olay mütevatir seviyeye ulaĢmıĢtır. 

Hudeybiye antlaĢmasından sonra Rasulullah (s.a) Medine'ye 
döndü. Hicri 7'de, Muharrem ayında Hayber Yahudilerine Medine'den bir 
heyet gitti. Heyet oradaki meĢhur sihirbaz Lübeyd b. Asım ile görüĢtü. Bu 
kiĢi bir Ensar kabilesi olan Ben-i Züreyk'tendi.  

Heyet Lübeyd'e Ģöyle dedi: "Muhammed bize ne yaptı, biliyor 
musun? Pek çok kere O'na sihir yapmaya çalıĢtık ama baĢaramadık. 
ġimdi sana geldik. Çünkü sen bizden daha büyük sihirbazsın. ġu üç 
altını kabul et ve Muhammed'e kuvvetli bir sihir yap.!" O dönemde 
Rasulullah a Yahudi bir çocuk hizmet ediyordu. Onlar bu çocuk 
aracılığıyla Rasulullah ın tarağını ve saç tellerini ele geçirdiler. Lübeyd, 
bu saç tellerini ve tarağı kullanarak Rasulullah a sihir yaptı. 

Lübeyd, bu sihri, Beni Züreyk'a ait olan Zervan veya Zî-ervan isimli 
kuyunun içine bir taĢın altına sıkıĢtırmıĢtı. Sihrin Rasulullah a tesir etmesi 

http://download.ahmedhulusi.org/download/pdf/ruhinsancin.pdf


bir yıl almıĢtı. Senenin ikinci yarısında Rasulullah ın mizacında bir 
değiĢiklik görülmeye baĢlandı. Son kırk gün Ģiddeti arttı. Son üç gün ise 
çok Ģiddetlendi. Ama en büyük tesiri Rasulullah ın içinde büyük bir sıkıntı 
hissetmesi Ģeklinde oluyordu. 

Bir gün Rasulullah, Hz. AiĢe'nin evindeydi. O gün Allah'a tekrar 
tekrar dua etmiĢti. Bu sırada uykuya daldı. Uyandığında Hz. AiĢe'ye "Ben 
Allah'a sorduğum sorunun cevabını aldım" dedi. Hz. AiĢe "o nedir?" diye 
sordu. Rasulullah Ģöyle buyurdu: "Ġki kiĢi (yani melekler iki insan 
Ģeklinde) bana geldi. Birisi baĢımın, diğeri ayaklarımın tarafında durdu. 
Birincisi diğerine sordu. O'na ne oldu? Öbürü cevap verdi: Buna sihir 
yapılmıĢ. Birincisi sordu: O'na kim sihir yaptı? Öbürü cevap verdi: Lübeyd 
b. Asım. Birincisi sordu: ne içinde? öbürü cevap verdi: Tarak ve saçlar bir 
erkek hurma içinde. Birincisi sordu: o nerede? Öbürü cevap verdi: Beni 
Züreyk'in kuyusu Zervan (veya Zî-ervan) içinde, bir taĢın altında. Birincisi 
sordu: Ne yapmalı? öbürü cevap verdi: Kuyunun suyunu boĢaltarak onu 
taĢın altından çıkarmalı."  

Rasulullah; Hz. Ali, Ammar b. Yasir ve Zübeyr'i gönderdi. Onlarla 
birlikte Cübeyr b. Iyaz el-Zurkî'yi ve Kays b. Muhsin el-Zurkî'yi de 
gönderdi. (Yani Beni Züreyk'in iki mensubunu da gönderdi.) Rasulullah 
daha sonra kendisi de birkaç ashabla oraya geldi. Kuyunun suyu 
boĢaltılarak taĢın altındaki kılıf çıkarıldı. Kılıfın içinde tarak ve saçlarla 
birlikte, bir ip üzerinde on bir düğüm ve mumdan bir putçuk buldular. 

Bu putçuğun üzerine de iğneler batırılmıĢtı. Cebrail gelerek 
Rasulullah a "Muavezeteyn'i oku" dedi. Rasulullah ın her iki ayeti 
okuyuĢunda bir düğüm çözülüyor, putçuk üzerindeki iğnelerden bir tanesi 
de çıkıyordu. Son ayete gelindiğinde düğümler çözülmüĢ ve iğneler 
çıkmıĢtı.  

Rasulullah sihrin tesirinden kurtulduğu için, kendisini bağlardan 
kurtulmuĢ gibi hissetti. Daha sonra Lübeyd'i çağırarak sorguya çekti. 
Lübeyd suçunu itiraf etti. Rasulullah da onu serbest bıraktı. Çünkü kendi 
kiĢisel meselesi için kimseden intikam almazdı. Ayrıca olayı duyanlar 
Lübeyd'i öldürmesinler diye çevresindekilere bu olayı yaymamalarını 
tenbih etti. (Mevdudi- Tefhimu-l Kur‟an)] 

 
 
5-) Ve min Ģerri hâsidin izâ hased; 
 
"Haset ettiğinde, haset edicinin Ģerrinden!" (A.Hulusi) 
 
5 - Ve Ģerrinden bir hâdisin haset ettiği zaman. (Elmalı) 
 
 



Ve min Ģerri hâsidin izâ hased ve haset ettiği zaman hasetçinin 
Ģerrinden rabbe sığınırım. 

 
Evet, Kul e'ûzü BiRabbil felak (1) dedi ya, ben de e'ûzü BiRabbi 

diye devam ederim. Neden? min Ģerri hâsidin izâ hased haset ettiği 
zaman. Demek ki haset etmediği zaman hasetçi Ģerli olmuyor. 

 
Aslında burada hased in her insanın içinde potansiyel olarak 

uyuyan bir yılan olduğunu da söylemiĢ oluyor. Ama bu yılanı 
uyandırmadığımız sürece sorun yok. Fakat haset yılanı uyanırsa ne 
oluyor? Sokuyor. Kimi sokuyor? Aslında sırf haset ettiğini değil kendini 
sokuyor. Onun için haset aslında haset eden için bedduadır, haset edilen 
için duadır haset. Ve hasedin özünde ne vardır biliyor musunuz, Allah‟a; 
Sen iĢi bilmiyorsun demek. (HaĢa) kime neyi nasıl vereceğini bilmiyorsun 
demek vardır. Yani ya rabbi sen kime neyi vereceğini bilmemiĢsin, ben 
söylüyorum, falana vermemeliydin.  

 
Evet, haset budur iĢte. Haset Allah‟ın iĢine burun sokmaktır, 

haddini bilmemektir ve özünde Allah‟a itirazdır. Çünkü itiraz etmiĢ oluyor. 
 
Hasedin ilacı nedir? Duadır. Hased eden haset ettiğine dua ederse 

hasedin ilacı bu olur, kurtulmuĢ olur. 
 
Kıskançlık değildir haset, kıskançlık gayrettir. Gayret ise elindeki 

değerin kıymetini bilip onun üzerinde titizlenmek ve aĢırı titremektir. Tabii 
aĢırı olduğu zaman hastalık derecesine dönüĢür. 

 
Haset bende yok, onda da olmasın demektir. Bende var, onda 

olmasın demeye Kur‟an lisanında buhul denir, bahıyl. Onun ki benim 
olsun demeye Ģuhh diyor Kur‟an. Onun ki benim olsun. Bu iki derece 
daha üstü, daha ötesi, daha alçağı mı demeliydim?  

 
Evet, Dahası gıpta onda var bende de olsun buna gıpta diyoruz. 

Ben de var onda da olsun, buna sehavet diyoruz, cömertlik. Kur‟an 
lisanında ne neye tekabül eder onu söylüyorum. 

 
Ġsar; benimki onun olsun. Bu da varmıĢ buna isar diyor Kur‟an. 

Dahası da var cuud bende yok ama onda olsun. buna da cuud diyor. Bir 
dahası var. fakr; Onda yok madem bende de olmasın, benim elimdeki de 
yok olsun. Buna da fakr diyor. 

 
Aman Allah‟ım hepsinin ayrı bir ismi var rabbimiz bizlere ahlakı 

hamide versin. Rabbimiz hasedin ve hasetçilerin Ģerrinden emin etsin. 



Tüm hasetçilerin Ģerrinden Alemlerin rabbi olan Allah‟a sığınırız. 
Gerçekten de haset insanı içerden ateĢin odunu yiyip bitirdiği gibi bitiren 
en ağır hastalıklardan biridir. Rabbim bizleri muhafaza etsin. 

 
[Ek bilgi; Haset, bir kimsenin hayırlı bir iĢi veya evi, malı, mülkü, 

ilmi olsa, o kimseden bunların gitmesini, onda olmayıp, kendinde 
olmasını istemektir. Onda olduğu gibi kendisinde de olmasını istemek 
haset olmaz. Buna gıpta etmek, imrenmek denir. Günah değildir. 

Haset etmek, Allahü teâlânın takdirini değiĢtirmez. Haset, bir kalb 
hastalığıdır. Kalb hastalıkları, ancak ilim ve amel ile tedavi edilir. 

Hazret-i Zekeriyya da Allahü teâlânın Ģöyle buyurduğunu haber 
veriyor: 

(Haset eden kimse, nimetime düĢman olan, kazâma kızan, 
kullarım arasındaki taksimatıma razı olmayan biridir.) 

Hasede sebep olan Ģeyler 
1- DüĢmanlık. 
2- Çekememek. 
3- Kibir: 
4- ġaĢkınlık. 
5- Gayesine ulaĢamama korkusu. 
6- Lider olma sevdası. 
7- Kötü huy. 
Hasedin amel ile tedavisi Ģöyledir:  
Haset arzularının aksini yapmakla hasedini tahakküm altına alırsın. 

Mesela, hasmını kötülemek istersen, hemen onu öv, kibretmek istersen 
tevazu göster, ondan özür dile, Ģayet vermemeyi teklif ederse, vermeye 
gayret et! Yapmacık da olsa tatlılık, kini ortadan kaldırır ve gönülleri 
birbirine bağlar. Bu sayede kalb, haset hastalığından kurtulur. Haset 
edilen kimse, senin böyle zoraki yaptığını bilse de, yine memnun kalır ve 
seni sevmeye baĢlar, bu suretle karĢılıklı sevgi baĢlar ve haset hastalığı 
da kaybolur. Çünkü tevazu, övmek ve sevgisini bildirmek, karĢısındakine 
etki ederek onu sever. Zoraki yaptığı iyilikler, zamanla huy haline gelir. 
Böylece hasetten kurtulmuĢ olursun. (Mehmet Ali DemirbaĢ)] 

 
 
{ve ahıru da'vahüm enil Hamdu Lillâhi Rabbil alemiyn. 

(Yunus/10)} 
Dualarının sonu da "Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun." diye 

Ģükretmek olacaktır. (Elmalı)} 
 
 
 
 

http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=1232


Ġslamoğlu Tef. Ders. NÂS SURESĠ (001-006) (200-2) 
 
{"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym”} 
 
 
Nas suresi değerli dostlar. Felak ile birlikte muavvizeteyn diye 

anıldığını söylemiĢtim. Mekki bir sure. Felak ile tevhid arasına 
yerleĢtiriliyor ihlas arasına yani. Mushafın en son suresi olduğunu 
biliyoruz ve Kur‟an Allah‟ın adıyla baĢlıyor, insanlığın adı ile son buluyor, 
Nas ile son buluyor. 

 
Bu aslında vahyin yönünü göstermiyor mu? Vahiy Allah‟tan 

insanlığa bir bildiridir. Vahyin baĢı arĢta ayakları yerdedir. BaĢı Allah‟ı 
ayakları ise nas‟ı gösterir. Allah‟ın adıyla baĢlayıp insanlığın adıyla nas 
ile bitmesinin aklımıza düĢürdüğü Ģeyler bunlar. 

 
Felak ta felak‟ın rabbine sığınmıĢtık değil mi, öyle emredilmiĢti. 

Burada da insanlığın rabbine sığınıyoruz. Felak ta bir tek Ģeyden 
sığınmıĢtık geceden, burada ise görünen görünmeyen cin ve Ģeytan, 
insan ve Ģeytanlarından Allah‟a sığınıyoruz. 

 
Peki burada tek bir Ģeyden Allah‟ın 3 sıfatına sığınıyoruz. Nelere 

onlar? RabbinNâs,Melikin Nâs, Ġlâhin Nâs, Evet, rububiyete 
sığınıyoruz, melikiyete sığınıyoruz, ulûhiyete sığınıyoruz. Allah‟ın 
ulûhiyetine, Allah‟ın melikiyyetine, Allah‟ın rububiyyetine sığınıyoruz. 
Yani bir üstteki surede 3 Ģeyden rabbe sığınırken burada tek Ģeyden 
Allah‟ın 3 vasfına sığınıyoruz. Bu da ilginç. 

 
Dahası toplumda ki Ģeytanlara karĢı Allah‟ın insana yettiğini 

gösteriyor bu sure. Buna insanlık Ģahit olmadı mı? Allah‟ın resulüne 
Allah‟ın yettiğini gösteren bir sure bu ve buna da biz Ģahidiz. Bugün 
Ġslam‟ın 1.400 yıllık serüveni bize bunu açıkça gösteriyor. Sözün özü 
Allah kendisine sığınanı kendi nefsinin Ģerrinden korur. Yani sığınan 
insanı kendi türünün Ģerrinden de korur. Sadece baĢkalarının Ģerrinden 
korumaz, kendi insan türünün Ģerrinden de korur. Allah‟ın insan 
topluluğunun rabbi oluĢu, toplumda ilahi terbiyeye muhtaçtır demektir. 
Çünkü RabbinNâs değil mi, insanlığın rabbi. Bu ne demek? Toplumun 
rabbi, toplumda ilahi terbiyeye muhtaçtır demek. Tıpkı fertler gibi 
toplumların da ilahi terbiyeye muhtaç olduğunu ifade ediyor aslında bu 
sure. 
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Rad/11. ayetini burada tam hatırlamanın zamanı. Ne diyordu? 
innAllâhe lâ yuğayyiru ma Bi kavmin hatta yuğayyiru ma Bi 
enfüsihim. (Rad/11) bir toplumu oluĢturan bireyler kendi iç dünyalarını 
değiĢtirmeden, Allah o toplumun tamamını değiĢtirmez. Bu toplumsal 
değiĢmenin yasasıdır. Bu girizgahtan sonra, temhidden sonra Ģimdi 
surenin tefsirine girebiliriz. 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
1-) Kul e'ûzü BirabbinNâs; 
 
De ki: "Sığınırım Nâs'ın Rabbine," (A.Hulusi) 
 
1 - De ki sığınırım Rabbine nâsın. (Elmalı) 
 
 
Kul e'ûzü BirabbinNâs De ki; Ġnsanlığın rabbine sığınırım. 

Toplumun rabbi, insan topluluğunun, türünün rabbi. Burada tek insan 
gelmemiĢ, insanlığın rabbine sığınırım. Devam ediyoruz; 

 
[Ek bilgi ; Nedir bu “Kul”? Aslında De ki emri ilahisi. O kadar çok 

Ģeyi var ki  
1 - Muhatabı yüce makamdan gelen emre hazırlar. Kul, de ki. 
2 – talim ve terbiye amaçlı bir bildiri olduğuna iĢaret eder. 
 
3 – Yapma değil söyleme emridir dikkat ediyor musunuz Kul, de ki 

söyleme emri. Neden? Yapmadan önce ne yapacağını söyle ki ağzından 
çıkanı kuĢlağın duysun. Emir tekrarı yap ki düĢünme sürecin olsun. 
YanlıĢ yaparsan geriye alamazsın. Önce ağzından çıksın,  sonra zihnine 
varsın, sonra yap. Bu yapacağınız Ģeyi önce planlayın demektir. 
Pedagojik bir hakikattir aynı zamanda temel bir espridir. 

4 – Ġhbardan inĢaya çatı değiĢtiriyor bir kelime. “Kul”ü çeksek alsak 
bu sureden; e'ûzü BirabbinNâs, Melikin Nâs, Ġlâhin Nâs, Min Ģerril 
vesvâsil hannâs, Elleziy yüvesvisü fiy sudûrin Nâs, Minel cinneti 
ven Nâs. Cümlelerinin tamamı belegatta haber çatısı, haber cümleleridir. 
Bir tek kelime getirmekle baĢına, hepsinin belegat çatısını haberden aldı 
inĢaya koydu. Ne dedi bununla? Ey muhatap dikkat et Allah seni vahiy ile 
inĢa etmek istiyor. 

5 - Yine kul demekle akide yoruma kapalı takdir yok demiĢ oldu. 
Çünkü Kul ile açılan parantez aynı zamanda bunun baĢına her hangi bir 
takdir getiremezsiniz, akidevi meselelerde pazarlık olmaz, yoruma 
kapatmıĢtır Allah, “kul” diye baĢlatıyor, De ki; Bitti, baĢka bir Ģey yok. 
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6 – KarĢı ileti ister, bu bir diyalogdur biliyor musunuz, Allah insan ile 
diyaloga girmek istiyor. Önce diyor emrediyor; “kul” de ki. Biz ne 
diyeceğiz? Ne diyeyim Allah‟ım? Geri ileti istiyor yani benimle diyaloga 
gir ey kul, benimle konuĢ ey kul. -Onun için efendimizden Kur‟an okuyan 
Allah ile konuĢtum dese yalan söylemiĢ olmaz. Efendimizden geldiği 
söylenir ama hadis değildir, sahabe sözüdür onu da söyleyeyim-. KarĢı 
ileti ister: Ne diyeyim? YanlıĢ anlamayı önlemek içindir, açık kapı 
bırakmaya gelmez.  

ĠĢte kul ifadesiyle sure bize bunları söyler. (Mustafa Ġslamoğlu- 
Hit.Misk, nas tefsiri)] 

 
 
2-) Melikin Nâs; 
 
"Nâs'ın Meliki'ne," (A.Hulusi) 
 
2 - Melikine nâsın. (Elmalı) 
 
 
Melikin Nâs neden rabbine sığınırım? Çünkü Rab; insanı insan 

eden tek varlıktır da onun için. Eğer rabbin rububiyyeti olmasaydı insan 
canlılar içinde en vahĢi hayvan olacaktı. O‟nun rububiyyeti sayesinde 
canlılar içinde en cins, en iyi olmayı bırakın, yaratılmıĢların en Ģereflisi 
oldu. Onun için BirabbinNâs rububiyyeti. Melikin Nâs daha neye 
sığınırım? Ġnsanlığın Melikine, yani sultanına, yani yöneticisine. Daha 
neye sığınırım? 

 
 
3-) Ġlâhin Nâs; 
 
"Nâs'ın Ġlâhı'na," (A.Hulusi) 
 
3 - Ġlâhına nâsın. (Elmalı) 
 
 
Ġlâhin Nâs insanlığın ilahına. Burada rububiyyet, Melikiyyet ile 

Malikiyet, ulûhiyet yer almıĢ. 3 ayeti birden görmek lazım burada. Her biri 
öncekini açıklar. Çünkü “vav” lar atfı beyandır. Aslında “vav” yoktur 
burada özür dilerim ama birbirine atfı beyan olarak atfedilmiĢ “vav” sız, 
mücerret olarak. Fakat atfı beyandır. Atfı beyan ne demek? Bir sonraki, 
bir öncekini açıklar demek. Mesela Ġlah kimdir? Melik olandır. Melik 
kimdir? Rab olandır. Ġnsanın ilahı kimdir? Ġnsanı yönetendir. Ġnsanı 
yöneten kimdir? Ġnsanın rabbidir. Yani üçü de birbirini açıklar. 



 
Allah sade yaratmaz bu üç ayetin verdiği. Aynı zamanda yönetir, 

aynı zamanda terbiye eder. Onun için bu neyi ret? Mihilizmi ret baĢta, 
hiççiliği ret. Yani insan anlamsız ve amaçsızdır diyen her tür felsefi 
düĢünceyi kökten reddediyor. Ġnsan anlamlıdır ve amaçlıdır, insan bir 
amaç için var edilmiĢtir. 

 
Daha neyi ret? Bu hümanizmi reddir.Ġnsan her Ģeyin ölçüsüdür 

diyen hümanist. Ġnsan her Ģeyin ölçüsü değildir. Her Ģeyin ölçüsü insan 
olursa hiçbir Ģeyin ölçüsü olmaz. Çünkü hiç kimse hiç kimseyi takmaz. 
6.5 milyar doğru olur o zaman. Ġnsan nasıl her Ģeyin ölçüsü olur. Ġnsan 
her Ģeyin ölçüsü olursa zaafları da ölçüye dahil olur. Kimin neye zaafı 
varsa ölçüyü oradan koyar. Hırsıza ölçü koydurmaya kalkarsanız ilk 
kaldıracağı suç hırsızlık suçudur öyle değil mi AyyaĢa ölçü koydurmaya 
kalktığınızda yasakların arasından ilk çıkaracağı Ģey tüm kafa 
yapıcılardır. Onun için insana ölçü koyduramazsınız, ölçüyü Allah koyar, 
insanı yaratan koyar. Onun için iĢte bu manada her Ģeyin ölçüsü insandır 
diyen hümanizmi rettir. 

 
Üçüncüsü sekülerizmi ret. Allah ne karıĢıyor yer yüzüne (HaĢa) 

yarattı tamam eyvallah, donattı tamam eyvallah. Bıraksın  kendimiz ne 
halimiz varsa görelim.  

 
Öyle mi? Evlâ leke feevlâ. (Kıyamet/34) yazıklar olsun sana ey 

insan Sümme evlaleke feevla.(Kıyamet/35) Bir daha yazıklar olsun. 
Eyahsebul'Ġnsanu en yutreke süda. (Kıyamet/36) yoksa insanoğlu 
baĢıboĢ bırakılacağını mı sanıyor, öyle mi zannediyor. Yani ayakkabının 
bir amacı olsun da ayağın olmasın, sen öyle mi demek istiyorsun. Bu 
kellenin, bu kafanın hiçbir amacı yok, ama Ģapkanın amacı var, öyle mi 
demek istiyorsun, bu mu söylediğin. Varlığı Allah insan için, insanı da 
kendisi için yaratmıĢ.  

 
Dolayısıyla insanı amaçsız zannetmek, Allah‟ın Ģah eserine 

hakaret etmektir. O nedenle iĢte sekülerizmi de rettir. Allah hayata 
müdahildir, Allah hayata karıĢır, eğer Allah karıĢmazsa hiç kimsenin 
kendi baĢına hakikati bulma, hakikati tatbik etme ve ebedi saadete 
ulaĢma Ģansı yok. Onun için Allah desteğini çekerse ayakta 
kalamazsınız. Allah karıĢır, Allah‟ın karıĢması sizin içindir, sizin 
lehinizedir. Yani daha fazla dua edin de daha fazla karıĢsın, daha fazla 
besmele çekinde daha fazla karıĢsın. Yani Allah ne kadar karıĢırsa o 
kadar dürüst ve düzgün olursunuz. Onun için de dua edin de Allah size 
küsmesin, dua edin de Allah sizi unutmasın.  

 



Evet, yoksa mı? aksi halde mi? nesullahe; onlar Allah‟ı unuttular 
feensahüm enfusehüm. (HaĢr/19) Allah‟ta onlara kendilerini unutturdu. 
nesullahe fenesiyehüm. (Tevbe/67) onlar Allah‟ı unuttular, Allah‟ta 
onları unuttu. Allah onları unutunca ne olur? onlara kendilerini unutturur. 
Ġnsan kendisini unutunca ne olur? kendisini kaybeder. Kendisini 
kaybederse ne olur? Hiçbir Ģey kazanamaz, kendini kaybeden neyi 
kazanır ki. Onun için ey insanoğlu dua ette Allah hayatının her anına 
müdahil olsun. Bunu reddetmek senin lehine değil. Bu 3 ayet bunu 
söylüyor.  

 
Neden sığınırım? Kime sığınacağımız belli, insanlığın rabbine, 

insanlığın sahibine, yöneticisine ve insanlığın ilahına. Neden? 
 
[Ek bilgi; 3 ayet; Kul e'ûzü BirabbinNâs, Melikin Nâs, Ġlâhin Nâs 

Ģöyle de gelebilirdi; Kul e'ûzü BirabbinNâs, Kul e'ûzü Melikin Nâs, Kul 
e'ûzü Ġlâhin Nâs Ģeklinde de gelebilirdi ama gelmedi. Ne demek, anlama 
ne katar bu? Bu atfı beyandır. Acelem var katar da, daha öte bir Ģeyi 
katar; arama hiçbir Ģeyi sokmuyorum, yani edevatı sokmuyorum, medat 
sokmuyorum, “vav” bile girmemiĢ. Onun için bu 3 ayet bir birine “lâm” elif 
ile bağlanır. Bu 3 ayet, bir ayet gibi okunur.(Mustafa Ġslamoğlu- Hit.Misk, 
nas tefsiri)] 

 
 
4-) Min Ģerril vesvâsil hannâs; 
 
"El Vesvas'il Hannas'ın (sinip sinip geri dönen, insanı bedenselliğe 

düĢüren vesvese kuvvesi) Ģerrinden." (A.Hulusi) 
 
4 - ġerrinden o sinsi vesvasın. (Elmalı) 
 
 
Min Ģerril vesvâsil hannâs sinsi ve sinik vesvese kaynağının 

Ģerrinden sığınırız. Bu üç vasfıyla rabbimize. 
 
Sinsi ve sinik diye çevirdim vesvâsil hannâs‟ı. Hannâs; hem lazım 

hem müteaddi olarak manalandırılabilir. Lazım olarak manalandırılırsa 
sinsi, müteaddi olarak manalandırılırsa sindirilen manasına gelir. Öyle bir 
Ģeytan öyle bir Ģey ki, onu alimlerimiz köpeğe benzetir. Affedersiniz yani 
köpeklerden bilmiyorum özür dilemek gerekir mi, ama bir benzetmedir, 
anlaĢılması kolay olsun için. Yani köpeklerin defteri olsaydı sevabı onlara 
yazılsın derdim ama yok maalesef. O nedenle yani nasıl bir Ģey? 
Kaçınca arkanızdan koĢan, üstüne gidince de kuyruğunu kıstırıp kaçan, 
iĢte öyle.  



 
Büyük bir alimimiz öyle diyor bu köpekten korunmanın iki yolu var. 

Birisi iyi bir kızılcık sopası alırsınız üstüne yürürsünüz. Ama eğer köpek 
daha güçlü ise kızılcık sopasını alt edebilir, bu risklidir. Yani yine de bir 
yenilme riskiniz var, bu sefer iĢ daha da kötü olabilir. Ġkincisi de köpeğin 
sahibine; köpeği bağla da geçeyim ya rabbi, çünkü Ģeytan onun kulu asi 
kulu. Dolayısıyla karanlık ilahı değil, Ģer ilahı değil. ġunu bağla da 
geçeyim ya rabbi dersiniz en kolay yolu budur iĢte istiaze budur der. 
Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim budur der. Dolayısıyla Allah‟a 
bağlatmak. 

 
Aslında biliyor musunuz köpekler insanların üzerine neden gelirler? 

Bu nedensiz değil, insan korkmaya baĢladığında bir sıvı, bir hormon 
salgılar. Bu hormon çok güçlü koku alma duyuları olan köpek tarafından 
algılanır. Bu hormon ne kadar yüksek derecede salgılanıyorsa köpek o 
kadar cesaret kazanır. Yani onun için ilk defa gelene köpek kafasını 
kaldırıp bakar, aslında o bakıĢ burnu ile bakıĢtır ne koku geliyor. Eğer o 
insan hiç aldırmıyorsa hiç o da aldırmaz. Hatta üzerine doğru geliyorsa 
kaçar. Ama hafif hormon geliyorsa bi doğrulur yani test etmek için. Eğer 
doğruluĢu ile orada ki hormon daha da artıyorsa bu sefer hırlamaya 
baĢlar. ĠĢte artık tedbiri ĢaĢmıĢtır onun. Onun ayakları dolaĢtıkça köpeğin 
ayakları bayram yapmaya, zil çalmaya baĢlar. ĠĢte Ģeytana karĢı insanın 
duruĢu da budur. Dolayısıyla Ģeytandan değil Allah‟tan korkun. Allah‟a 
sığının o hakkından gelir. 

 
 
5-) Elleziy yüvesvisü fiy sudûrin Nâs; 
 
"O ki, insanların içlerinde vesvese üretir." (A.Hulusi) 
 
5 - Ki vesvese verir sinelerinde nâsın. (Elmalı) 
 
 
Elleziy yüvesvisü fiy sudûrin Nâs aslında vesvas; vesvese 

veren, doğal bir kelime fıs fıs fıstan üretilmiĢ. Hani insan fısıldayarak 
konuĢtuğunda öyle bir ses çıkarya, aslında Ģeytan sanki insanın içine 
fısıldıyor. Böyle doğal bir kelime bu. 

 
Ġsmi mastardır her türünü kapsar. Bilinen, bilinmeyen, hayal, 

gerçek, bilinçaltı, bilinç üstü, duyular, güdüler, iç güdüler hepsini 
kapsayan bir kelime vesvas. Akıl, vehim hepsi. 

 



Nisa/119 – 121. ayetleri ıĢığında anlaĢılmalıdır bu. Allah‟a 
sığınmanın zıddı O‟ndan uzaklaĢmaktır değil mi. Allah‟a sığınmayan ne 
yapar? Allah‟tan kaçar yani kaçılması gerekene koĢar, koĢulması 
gerekenden kaçar. ĠĢte Ģeytanın oyuncağı olmak budur. 

 
Biraz önce köpek ve hormon dengesi üzerinden söylediklerimi 

hatırlayalım. ġeytan ne zaman öteki kiĢilik olur biliyor musunuz, 
Zuhruf/36. ayetini okumalıyım: Ve men ya'Ģü an zikrir Rahmâni 
nukayyıd lehu Ģeytanen fehuve lehu kariyn. (Zuhruf/36) kim rahman‟ın 
zikrine karĢı kör, tavuk karası gözlerle bakarsa, Tavuk karası bir görme 
hastalığıdır aslında. Gece körlüğü de denir buna. Tavuklar geceleri 
biliyorsunuz kör gibi, görmezler. ĠĢte onun gibi. Aslında belki de karanlığa 
yemin edilmesi felak suresinde orada, yani yüreğinde ıĢık yanmıyorsa 
senin için karanlıktır manasına geliyor. ĠĢte kim tavuk karası gözlerle 
yaklaĢırsa Allah‟ın vahyine, zikrine nukayyıd lehu Ģeytanen onu bir 
Ģeytanın uydusu haline getiririz. fehuve lehu kariyn. O da onun odağı 
olur, onun etrafında fır fır dönmeye baĢlar Ģeytanı tavaf eder. 

 
Ne ilginç, öteki kiĢilik olur Ģeytan. ġeytan emreder o yapar. Yani 

kendi Ģeytanını kendisi imal eder, Ģeytan imalathanesi olur. DıĢardan 
birinin vesvese vermesine gerek yok kendi Ģeytanını kendi imal edecek 
çaptadır ve o onun öteki kiĢiliği olur ve bakmıĢsınız Ģeytan rabbi olmuĢ 
adamın. Allah korusun. ĠĢte Zuhruf/36 da söylenen de budur ve biz de bu 
ayetler Ģeytanın öteki kiĢilik haline gelmesini nasıl önleyeceğimiz, buna 
karĢı nasıl manevi tedbirler alacağımız, bu korkunç radyasyona karĢı 
nasıl bir zırha bürüneceğimiz, bu Ģeytan silahına karĢı nasıl bir önlem ve 
tedbir alacağımız öğretilmektedir ve bunu Allah‟tan baĢka bize kim 
öğretir Allah‟ımızın aĢkına. Ġnsanoğlu bedenini korumak için binbir türlü 
Ģey icad ediyor, binbir türlü tedbir alıyor da ruhuna gelecek kurĢunları, 
ruhuna gelecek silahları ve onların tehlikelerinden korunmak için hangi 
tedbiri alacak, bunu nasıl öğrenecek, bunu kimden öğrenecek. ĠĢte felak 
ve Nas suresi bize bunun yolunu, yöntemini gösteriyor. 

 
Ademoğlunun atasını aldatan Ģeytan değil miydi, yani Ademoğluna 

aldatan aslında, ademi aldatan, ademoğlunu aldatan. Bu manada Adem 
oğlunu aldatıp cennetinden sürgün eden Ģeytan hepimiz için vesvese 
veren iki ayaklı ve iki ayaksız, görünen ve görünmeyen tüm Ģer güçleri 
ifade ediyor. Sadece ve sadece görünmezini değil, çünkü bu surenin son 
ayetini Minel cinneti ven Nâs cinlerden de insanlardan da. 

 
Sahabeden biri ResulAllah‟a sormuĢ insanlardan Ģeytan olur mu ya 

ResulAllah demiĢ. “Olmaz mı” demiĢ “hem de en tehlikelisi insanlardan 
olur.” Hatta ben öyle tahmin ediyorum ki Bazı insanlar Ģeytandan o kadar 



daha alçak olabiliyor ki, Ģeytan bile onun yanına gelirken her halde 
besmele çekiyordur diye geliyor aklıma. Onun için insan alçalırsa Ģeytan 
ne ki. Tıpkı yücelince meleği geçebildiği gibi, alçalınca da herhalde 
Ģeytana taĢ çıkartıyordur.  

 
Baksanıza, Ģeytan ne diyor Kur‟an da inniy ehâfullah, (Enfal/48) 

ben Allah‟tan korkarım diyor. Evet, Ģeytanın ağzından bu cümle çıkıyor. 
Ben Allah‟tan korkarım. Ya Allah‟tan korkmayan insan? Fe bi izzetike. 
(Sâd/82) diyor Kur‟an da Ģeytan, Ģenin Ģerefine yemin olsun ki ya rabbi. 
Allah‟ın Ģerefini tasdik ediyor. Ya Allah‟a akĢama kadar küfredenler? 
Demek ki Ģeytanın besmeleyle yaklaĢacağı kadar alçalan insanlar da 
var. 

 
Felak suresinde 3 Ģer dıĢardan geliyordu. Bu suredeki Ģer ise 

içerden geliyor, dikkat buyurun. Yani Nas suresinde ki Ģer içerden 
geliyor. Felak suresinde 3 Ģeyden Allah‟a sığınılıyordu, burada tek 
Ģeyden 3 sıfata sığınılıyor. Rab, Melik ve Ġlah olan Allah. 

 
Elleziy yüvesvisü fiy sudûrin Nâs O ki insanlığın göğsüne 

vesvese verir. 
 
 
6-) Minel cinneti ven Nâs; 
 
"Cinlerden ve insanlardan!" (A.Hulusi) 
 
6 - Gerek cinden gerekse ins. (Elmalı) 
 
 
Minel cinneti ven Nâs bu vesvese verenler ister görünmeyen, ister 

görünen her türden. Cin ve insan Ģeytanlarından. Biz bunu görünür 
görünmez, bilinir bilinmez Ģeklinde de anlayabiliriz. Cin ve Ġns karĢılıklı 
yan yana geldiği zaman görünür görünmez, bilinir bilinmezi ifade eder. 
Evet, bilinen Ģeytanlar, bilinmeyen Ģeytanlar. Görünen Ģeytanlar, 
görünmeyen Ģeytanlar. 

 
[Ek bilgi; Ne melek ne Ģeytan ne insan bunların hiç birisi 

aklımızdan geçeni bilmez. Ama o çok zeki bir varlık tahmin eder, 
iliĢkilerinizi değerlendirir. Vesveseyi verirken sizin çok hoĢunuza giden 
Ģeyleri ortaya atar. Mesela bir namaza baĢladığınız zaman sizi öyle 
Ģeylerle meĢgul etmeye çalıĢır ki en ilgi duyduğunuz Ģeyi söyler, ondan 
sonrada sizi namazınızdan etmeye gayret gösterir. Mesela Hz. Adem‟e 
verilen vesvese gibi.  



Ġnsanın yaratılıĢından dünyaya büyük bir meyli vardır bu yüzden 
insan kendisini çok rahat kandırır. Yani Ģeytan insanın kalbinde kini, 
kafasında kini bilmez ama onun zaaflarını tespit eder ona göre 
yaklaĢır.(Prof.Dr. Abdülaziz Bayındır)] 

 
“Min” burada teb‟ıd için alırsak insan ve cin içinden ĢeytanlaĢanlar 

manasına gelir bir kısmı. “Min” i beyan olarak alırsak Cinden ve Ġnsten 
dolayı vesvese verirler manasına gelir. Mana değiĢir, yani o Ģeytanlar var 
ya cinlerden ve insanlardan dolayı vesvese verirler manasına gelir. 
Üçüncüsü bir ihtimal daha var ibdidaiye olarak alırsak “min” i o zamanda 
vesveseci cinlerden de, vesveseci insanlardan da Allah‟a sığınırım olur. 
Dolayısıyla “min” den yola çıkarak 3 ayrı mana vermek mümkin.  

 
Burada aslında varlıkları çift kutbu dile getirilmiĢ. Minel cinneti ven 

Nâs iki kutuplu, varlık çift kutupludur. Zaten mahlukat çift kutupludur. Her 
ne ki tek o yaratan, her ne ki çift, o yaratılandır. Ve bize burada rabbimiz 
kendi ürettiğimiz iç Ģerlerimizden de, dıĢardan bize yönelen Ģerlerden de 
nasıl kendine sığınacağımızı, nasıl bir manevi zırh kuĢanacağımızı 
öğretmektedir. Allah insanoğlunu savunuyor. Allah insanı savunmasaydı 
insanı baĢta kendisi vururdu. Allah insanı desteklemeseydi insanın hiçbir 
düĢmana ihtiyacı yok, kendi kendine yeterdi düĢman olarak. Hele ki 
rabbimiz bizi bize bırakmıyor. 

 
Ya rab bizi bize bırakma, bizi kendimize bırakma, bizi sana bırak 

Allah‟ım. Amin Ve Selâmun alel murseliyn, Vel Hamdu Lillahi Rabbil 
alemiyn; (Sâffât/181-182) 

 
 
Değerli dostlar iĢte bitti biten sadece bu saat, Kur‟an bitmez çünkü 

hayat sürdüğü sürece Kur‟an bizi inĢa etmeye devam edecek. Bu bir 
maratondur. Her saç bir yerde ağarır her saçı ağartan bir değirmen 
vardır. Rabbimden bizim de saçlarımızı Kur‟an değirmeninde 
ağarmasıdır.  

 
Yıl 1997 nin Aralık ayı, siz 98 diye okuyabilirsiniz. Bugün ise 

günlerden 16. 02. 2008 tam 10 sene dolu dolu dolmuĢ. 10 yıllık bir 
projenin sonuna geldik. 200 derste stüdyo çekimleriyle her derste 
yaklaĢık 3 sayfa olmak üzere huzurunuzda Kur‟an ı tefsir etmeye çalıĢtık. 
Elbette ki bunun tam hakkını veremedik. Hem bu konuda Kur‟an a 
hakkını kim verebilir ki. Elbette bu konuda son sözü söylemedim, Kur‟an 
ın tefsirinde son sözü söyleme iddiasında kim bulunabilir ki 
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Kur‟an lafzı bir kez, manası sonsuz kez inen ilahi bir hitabdır. Tefsir 
yorumdur, yorum ne kadar güzel ve parlak olursa olsun yine de 
müfessirin kendi bilgisi, kendi çapı, kendi alt yapısı, kendi görgüsü, kendi 
aklı oranıncadır ve mutlaka her çağın kendi yorumu yapılacaktır. Biz 
sadece ve sadece Ģimdi ve buradamızdan Kur‟an ın zamanına bir yol 
açarız, o yoldan gider, Kur‟an ın kendi zamanından ebedi hakikatleri alır 
getirir kendi çağımıza insanlara paylaĢtırmaya çalıĢırız. Bunu da 
vüs‟atimiz, gücümüz, aklımız, çalıĢkanlığımız, bilgimiz, becerimiz 
nispetinde yaparız. Ve tabii ki ihlasımız, imanımız, irfanımız, iz‟anımız, 
i‟kanımız, basiretimiz, ferasetimiz nispetinde olur. 

 
Bu 10 yıllık proje burada sona ererken aslında söyleyecek çok Ģey 

geliyor dilime. Bu projenin Akabe derslerinden farklı olduğunu hemen 
söylemeliyim. Akabe derslerimiz 15. yılını bitirdi. O günde yarım sayfa 
iĢleyebildiğimiz derslerdi, onun içinde 500. dersi çoktan aĢtık. Onun için 
daha hacımca küçük fakat yoğunluk olarak, derinlikli bir tefsir gerekti. 
Bildiğim kadarıyla böylesine baĢı sonu belli ve bir proje içerisinde 
tamamlanmıĢ Ģu anda yer yüzünde bildiğim kadarıyla tek proje olarak 
görülmekte bu proje Elhamdülillâh. 

 
BaĢlangıçta simsiyah bir saçla baĢladık, Ģimdi ağardı demiyorum 

kalmadı zaten. Ama rabbimin huzuruna çıktığımda daha iyi Ģahitler 
bulamayacağımı biliyorum. Bu uğurda döktüğümüz her ter,verdiğimiz ve 
aldığımız her soluk ve ağarttığımız her bir tel Ģahit olacak inĢaAllah. 
Sizlerde sahit olunuz. Çünkü Kur‟an a kurban olmayı, cihana sultan 
olmaya yeğ tutarım. 

 
Değerli dostlar ilk sahip olduğum Ģey bir mushaftı. 7 yaĢındaydım. 

Babam elimden tutmuĢ ailemizin de sevip saydığı, bölgemizde bilinen, 
sevilip sayılan bir zatın huzuruna getirilmiĢtim ve orada bana o zat 
tarafından bir Mushaf hediye edildi. Üzerinde küçük bir de ithaf olan bir 
Mushaf. O Mushaf halen kütüphanemin en üst köĢesinde durur. 7 
yaĢındandım üzerinden tam 40 yıl geçmiĢ. O Mushaf sahip olduğum ilk, 
aynı zamanda dünyalığımdı. Yani ilk mülkiyetimdi ve o günden sonra hiç 
elimden düĢmedi, hiç ayrılmadım. O gün bu gündür hep Kur‟an ın 
uğrunda bir Ģeyler yapabilme cehdü gayreti içinde oldum. ġairin dediği 
gibi; 

 
Men mendei Kur‟anen eğer candarem 
Bu can bu ten de olduğu müddetçe ben Kur‟an ın bendesi 

olacağım. Kölesi olacağım. ĠnĢaAllah benim de duam Ģairin duasıdır. 
 
[Ek bilgi; ġiirin devamı ve Türkçesi. 



MEN BENDE-Ġ KUR'ANEM EGER CAN DAREM, 
MEN HÂK-Ġ REH-Ġ MUHAMMED MUHTAREM , 
EGER NAKL KUNED CÜZ ĠN KES EZ GÜFTAREM , 
BĠZAREM EZ U VEZ AN SUHEN BĠZAREM, 
 
(Bu canım var oldukça ben Kur'an a tutsağım, 
Muhammed Mustafa‟nın yolundaki toprağım, 
Benden baĢkaca bir söz nakledenler olursa, 
Hem onu söyleyenden hem o sözden uzağım.)(Mevlâna)] 
 
Ġnsanlığın ikindisindeyiz, sabahı Adem, kuĢluğu Nuh, öğlesi Ġbrahim 

ve Ġkindisi Muhammed olan insanlığın ikindisindeyiz. Tüm 
peygamberlerin getirdiği kutlu mesajın bir özeti olarak Kur‟an bu ümmete 
emanet edildi. Allah‟ın büyük emanetiydi ve vahiy ilahi bir inĢa projesiydi. 
Ġnsanlığı inĢa etsin, insanlık ta hayatı inĢa etsin istenmiĢti. Rabbimiz 
onun için insanla konuĢmuĢtu ve tarih Allah insanla konuĢmaya 
baĢladığında baĢlamıĢtı. Önce söz vardı, biz gideceğiz en sonra yine söz 
olacak. Ġki söz arasındayız dostlar. Ġki söz arasında geldik herkes 
Ģarkısını söyleyecek. Asıl olan o Ģarkıyla ne söylediğiniz, nereye 
seslendiğiniz, neyi söylediğiniz. 

 
Vahiy özne olarak inmiĢti yani faildi, insanı inĢa etmek istiyordu 

onun için vahyin tüm sıfatları da özne olarak geldi Keriym gibi. Ama 
zaman içerisinde biz vahyi nesneleĢtirdik. Allah resulü vahyi özne olarak 
kavradı, vahye inĢa oldu, vahyin ilk inĢa ettiği zat peygamberin 
kendisiydi. Allah resulü kimdir diye sorarsanız vahyin inĢa ettiğidir denir.  

 
Onun için Hz. AiĢe kendisine ResulAllah‟ın ahlakı sorulduğunda 

kâne hulûkuhu Kur‟an onun ahlakı Kur‟an dır, siz hiç Kur‟an okumuyor 
musunuz demiĢti. Evet, Allah resulünü eğer bir makinemiz olsa da kitaba 
dönüĢtürmek istesek Kur‟an olurdu. Eğer bir makinemiz olsa kitabı 
insana dönüĢtürmek istesek Allah resulü olurdu bunu biliyoruz. 

 
Peki bu nasıl gerçekleĢti? Kur‟an ın inĢa‟sına teslim olarak 

gerçekleĢti. Onun yetiĢtirdiği nesil de teslim oldu ve onun yetiĢtirdiği nesil 
Kur‟ an tarafından inĢa edildiği için imanı avuçlarında yer yüzüne kucak 
kucak taĢıdılar, yürek fatihleri oldular ve yer yüzüne dağıldılar imanın 
canlı mümessili oldular. Onların ürettiği değerleri 1.400 yıldır yi,ye yiye 
halka tüketemedik.  

 
Aslında bu o nesli Kur‟an ın inĢa ettiğinin en büyük göstergesi. 

Ġlerleyen yüzyıllarda dehĢet bir kırılma gerçekleĢti. Önceleri Kur‟an bizi 
inĢa ederken, Kur‟an bizim öznemizken ilerleyen yüzyıllarda biz Kur‟an ı 



inĢa etmeye kalkıĢtık, biz Kur‟an ın öznesi olmaya kalkıĢtık ve tabii ki en 
kötüsü oldu Kur‟an ı nesneleĢtirdik. 

 
Kur‟an ı nesneleĢtirdikten sonra Kur‟an a yaptığımız bu yanlıĢı 

affettirmek için Ģöyle yollara baĢvurduk. Onu en güzel yazılarla yazdık, 
en güzel seslerle, nağmelerle okuduk, en güzel yerlere astık, en yüksek 
yerlerde tuttuk. Bu Kur‟an a bir tür özür manasına geliyordu ama bana 
sorarsanız gizli bir rüĢvet anlamını taĢıyor.  

 
Elbette ki Kur‟an ı en güzel, altınla yazacağız, elbette ki Kur‟an ı 

yüreğimize yazacağız, elbette ki Kur‟an ı baĢımızın üstünde taĢıyacağız, 
elbette ki Mushaf her yerimizi süsleyecek, elbette ki bizim tüm ses 
sanatlarımızın kökeninde Kur‟an olacak.  

 
Fakat bu değildi asıl demek istediği. Bizim problemimiz Kur‟an a 

nesne muamelesi yaparak kendimizi nesneleĢtirmek oldu. Kur‟an bizim 
öznemizken biz de tarihin öznesiydik, tarih yazıyorduk tarih yapıyorduk. 
Ġnsanlığın öznesiydik, insanlığın imam toplumuyduk, ana toplumuyduk. 
Ne zaman ki Kur‟an ı nesneleĢtirdik, aslında kendimizi nesneleĢtirdik. Biz 
tarihin nesnesi olduk. Tarihin yatağını önceleri belirlerken nesne olunca 
tarihin yatağında akan çer çöp olduk. Tarih bizi kıyısına attı. Çünkü biz 
tarih yapamaz olduk. 

 
Yeniden özne olmamızın tek Ģartı var. vahyin özneliğine teslim 

olmak, vahyin inĢasına yeniden yapmak, Vahye; ey vahiy sen ustamsın 
al beni, ben de senin elinde bir hamurum beni yoğur demektir. Eğer 
yeniden tarihin öznesi olmak istiyorsak baĢka çare yok. Bunun için onu 
anlamak Ģart, anlamadan nasıl yapacağız bunu, vahyi anlamadan vahiy 
bizi nasıl inĢa edecek. Vahiy aklımızı, vahiy tasavvurumuzu, vahiy 
ahlakımızı, Ģahsiyetimizi ve vahiy toplumumuzu nasıl inĢa edecek. 

 
Vahiy kavramlarıyla tasavvuru inĢa ediyor. Kâr zarar, büyük küçük, 

hayat ölüm, iyi kötü, Hakk batıl, getiri götürü nedir, eğer bu kavramları 
yanlıĢ tanımlarsak, bu kavramlarla kuracağımız her cümle yanlıĢ olur. 
Çünkü bu kavramlar aklın terazisi ve kilosu mesabesindedir. Terazi ve 
kilo yanlıĢ olursa aldığınız ve sattığınız her Ģey yanlıĢ olur. Onun için 
vahiy önce kavramlarımızı inĢa ediyor, kavramlar dünyamızı inĢa ediyor. 
Yani Kur‟an bize kâr derken milletin, insanların kalabalıkların kâr dediği 
Ģeye kâr demiyor, hatta onların zarar dediğine Kur‟an kâr diyor. Onların 
ölüm dediğine Kur‟an hayat diyor. Onların hayat dediğine de Kur‟an ölüm 
diyor. Onların gelir dediğine Kur‟an zarar diyor. Onun için Kur‟an 
kavramlarıyla tasavvuru, önermeleriyle aklı, peygamber örnekleriyle 
Ģahsiyeti ve bütünüyle hayatı inĢa ediyor. 



 
ĠĢte bunun için yeniden tarihin öznesi olmamız, Kur‟an ın yeniden 

öznemiz olması ile mümkindir, buda onu anlamak Ģartıyla. Bu anlamayı 
doğru yapmak gerekiyor. YanlıĢ anlarsak, yanlıĢ anlamak iç 
anlamamaktan daha beter bir Ģeydir. Onun için Kur‟an ı yanlıĢ anlamak 
alacağımız sonuçların tam tersi sonuçlar doğurur. 

 
Tarihte Kur‟an ı yanlıĢ anlamanın bir çok örneği görülmüĢtü, 

Hariciler gibi ve günümüzde de görülmekte. Kur‟an ı yanlıĢ anlamanın en 
temel sebebi kitaba uymak yerine, kitabına uydurmaktır. Ġslam teslim 
olmaktır teslim almak değil.  

 
Ya rabbi muradını anlamak istiyorum, ya rabbi muradını anlamak 

ve yaĢamak istiyorum. Hiçbir pazarlığım yok, pazarlık edecek durumum 
da yok. ĠĢte bu. Onun için Allah‟ın muradına yüreklerin açılması 
teslimiyete bağlıdır. Bunun içinde Kur‟an ı bir kültürel metin değil, 
entelektüel bir metin değil, Kur‟an ı bir hayat kitabı olarak görmek Ģarttır. 
Çünkü Kur‟an hayata inmiĢtir. Kur‟an bizden hayat ister yoksa Kur‟an 
kültür oluĢturmak için indirilmiĢ olan entelektüel bir metin falan değil. 
hayatımızı ister, hayatımızı verirsek bize hayat verir. Çünkü dirilmek için 
indirildiğini yasin suresinde vahyin kendisi zaten buyuruyor niçin 
indirildiğini. 

 
Rabbimden dileğim o ki Kur‟an ın 1.400 yıllık altın zincirine 

eklenmiĢ demirden, naçiz, mütevazi bir halka olmak, hep bunu istedim, 
hep bunu arzu ettim. Siz de bu duama amin deyin. Rabbim beni Kur‟an 
ın altın zincirine eklenmiĢ mütevazi halka eylesin. Sizleri de o zincire 
eklesin. Cihana sultan olmak, Kur‟an a kurban olmanın yanında bir hiçtir. 
Kur‟an a kurban olmayı, cihana bin kez sultan olmaya yeğ tutarız. 
Rabbim iman ve Kur‟an dan ayırmasın. Amin. 

 
 
 
Amin, Elhamdülillâhi Rabbil Âlemîn, Vessalâtü vesselâmü „alâ 

Resulina Muhammedin ve „ala „alihi, ve eshabihi ve etba‟ıhi 
ecmaiyn. Allahümme Rabbena ya Rabbena inneke entes-semi'ul-
alim ve tüb aleynâ Ya Mevlana inneke entet tevvabürrahim. Vehdinâ 
ve veffıknâ ilâ sıratın müstekıym. Allahümme ya Nûran Nûr, veya 
„alime fis sudur, ahricna minez zulûmati ilen nûr, ahricna minez 
zulûmati ilen nûr, ahricna minez zulûmati ilen nûr. Bi lûtfike ya 
aziyzü ya ğafur. UhĢurna ma ennebiyyi sallallahu teala aleyhi ve 
selemle yevmel bağsü ven nüĢur. Allahümme Rabbenâ âtinâ 
fiddünyâ haseneh, Ve fil âhıreti haseneh, ve kınâ azâbennâr. 



Rabbenâğfirlî velivâlideyye Velil mü'minîne yevme yegûmul hisâb. 
Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba‟de iz hedeytenâ veheb lenâ min 
ledunke rahmeh inneke entel vehhâb. (A.Ġmran/8) Rabbenâ inneke 
câmiun nâsi li yevmin lâ raybe fîh innallâhe lâ yuhliful mîâd. 
(A.Ġmran/9) Rabbenâ innenâ semi‟nâ munâdiyen yunâdî lil îmâni en 
âminû bi rabbikum fe âmennâ, rabbenâ fagfir lenâ zunûbenâ ve 
keffir annâ seyyiâtinâ ve teveffenâ meal ebrâr. (A.Ġmran/193) 
Rabbenâ ve âtinâ mâ vaadtenâ alâ rusulike ve lâ tuhzinâ yevmel 
kıyâmeh inneke lâ tuhliful mîâd. (A.Ġmran/194) 

 
Ġlahi, hamdini sözümüze sertac ettik, zikrini kalbimize minhac ettik, 

yâdını gönlümüze mirac ettik. Biz yoktuk var ettin varlığından haberdar 
ettin, aĢkınla gönlümüzü bî karar ettin. Hidayetine sığındık kapına geldik, 
inayetine sığındık lûtfuna geldik, kulluk edemedik affına geldik. Bize 
hakkı duyur hakikati öğret, bize gerçeği göster, gerçeği söylet. Sen 
göstermezsen biz göremeyiz Allah‟ım, sen söyletmezsen biz 
söyleyemeyiz Allah‟ım. 

 
Ya rabbi Resulün bıraktığı mirasa ihanet edenlerden etme, onun 

bıraktığı mirasa yüz karası olanlardan etme, onu bizden razı, bizi ondan 
razı kıl. Onu rabbin huzurunda Kur‟an ı metruk bıraktıklarından dolayı 
Ģikayet ettikleri arasına bizi de katma ya rabbi. 

 
Ya rabbi, Resule olan sevgimizi hayatımızla ispat etmeyi bize 

muvaffak kıl, Resule olan muhabbetimizi hayatımızla ispat ettir. Dilimize 
değil yüreğimize verdir, o gücü halimize verdir kalimize değil ya rabbi. 

 
Ya rabbi, nebin vazifesini yaptı, o bize görevini hakkıyla ifa etti. Bir 

bembeyaz parlak bir cadde bıraktı. Ama biz onun bıraktığı caddede 
kimimiz yattık, kimimiz yuvarlandık, kimimiz yoldan çıktık, kimimiz o 
cadde de takla attık, kimimiz nutuk attık, kimimiz gelen geçene çelme 
attı.  

 
Ya rabbi o cadde de doğru yürüyen, doğru koĢan ve menzili 

maksuda erenlerden kıl o yolun hakkını verenlerden kıl, o yola ihanet 
edenlerden kılma, o yolun mezar kazıcısı kılma ya rabbi. 

 
Allah‟ım, ey Alemlerin rabbi, ey sevgiyi sevgiyle yaratan, ey seven, 

sevdiren ve sevindiren, ey rahmetin sonsuz kaynağı, ey merhametlilerin 
en merhametlisi, ey gönüllerin mutlak hakimi, ey zatını hamd ile Aziyz 
olduğum, ey zatını hamd den aciz olduğum, ben layıkıyla övemem seni, 
sen övdüğün gibisin kendini, seni layıkıyla ancak sen tanırsın, seni 
layıkıyla ancak sen översin, hamdim sana mahsustur, selâm sanadır. 



Umudum, korkum ve sevdam sanadır. Özümü sana çevirdim, sana 
tutundum, elimi sana açtım, gönlümü sana sundum, beni kovmaz diye 
kapına geldim, affı boldur diye affına geldim. Tuttum günahımdan 
yüzüme perde, kulluk edemedim lûtfuna geldim. 

 
Allah‟ım kanadı kırık bir kuĢ gibi uçsam uçamıyorum, göçsem 

göçemiyorum. Yarım bırakılmıĢ bir düĢ gibi yardan da ser den de 
geçemiyorum. Menzile erememe korkusu sardı beni, kolum kanadım 
kırık, gönlüm bin pare. Ey kalpleri evirip çeviren, ey gönüller sahibi, 
yaraları saran dağılanı toplayan sensin. Varlığım senin varlığının Ģahidi, 
varlığım senin rahmetinin Ģahidi.  

 
Allah‟ım, ey Vedud olan, hem seven hem de sevilmeyi dileyensin. 

Ey varlığı sevgi olan, ey sevginin sonsuz kaynağı biz var ettiğini severiz, 
sen ise sevince var edersin. O sonsuz hazinenden bizim içinde bir sevgi 
var et Allah‟ım. O sonsuz sevgi selinin içine bizi de kat Allah‟ım. Sev bizi 
Allah‟ım, sen seversen sevindirirsin, sevindir bizi Allah‟ım. Sen sevdiğini, 
cennetinle sevindirirsin, cennetinle sevindir bizi Allah‟ım ve sevdir bizi 
Allah‟ım. 

 
Allah‟ım varsın, bütün kâinat varlığının aynası. Birsin, bütün kâinat 

birliğinin Ģahidi. ĠnanmıĢız; her ne ki tek, o yaratandır. Biliriz ki her ne ki 
çift o yaratılandır. Her Ģey sana muhtaç, hiçbir Ģeye muhtaç değilsin sen.  

 
Ahad‟sin, Vahid‟sin, Samed‟sin sen. Allah‟ım yalnız senden yardım 

diler yalnız sana kulluk ederiz. Seni sığınak, barınak, tutamak bilir ya 
Allah deriz. ġeytandan sana sığınır EuzüBillâh deriz. Her iĢe seninle 
baĢlar Bismillâh deriz. Nimet verdiğinde gönülden Ģükrederiz, versen de 
alsan da Elhamdülillâh deriz. Hayran kaldığımızda MaĢaAllâh, piĢman 
olduğumuzda estağfirullâh deriz. Sevindiğimizde Allahuekber, 
üzüldüğümüzde inna lillâh deriz. Canımız sıkıldığında fesubhanallâh, 
lanetlediğimizde Gatelemullâh deriz. Zafer kazandığımızda Nasrun min 
Allah, rızık kazandığımızda el rızku alellâh deriz. Bir iĢi arzu ettiğimizde 
inĢaallâh, bir iĢi baĢardığımızda Biiznillâh deriz. 

 
Allah‟ım ben kulum, sen Allah‟sın, ben isteyenim sen verensin, ben 

susayanım sen suvaransın, ben muhtacımsen ihtiyaç giderensin, ben 
kendine yetmeyen, sen herkese ve her kese yetensin. Ben beni 
bilmeyen, sen beni benden iyi bilensin ya rab. Ben bende olmayan, sen; 
Ģah damarımdan yakın olansın. Kul, kuca ister Allah‟ım, sen Allah‟ça 
verensin. Halim arzuhalimdir, duruĢum duamdır sensiz isem neyim var, 
senli isem ne gam Allah‟ım. 

 



Allah‟ım sorunlarımızın önünde imanımızı kar gibi eritme, 
imanımızın elinde sorunlarımızı kar gibi erit. Bizi dünyalıklarımızın altına 
at etme, dünyalıklarımızı altımızda Burak et. Sahip olduklarımızın bize 
sahip olmasına izin verme. Alnımızı ak, aĢkımızı ak, aklımızı ak, 
yüzümüzü ak eyle ya rab. Ġmtihan potasında bizi cevher et, bizi cüruf 
etme ya rab. Bize götüreceğimiz yükü yüklet, götüremeyeceğimizi 
yükletme ya rab. Kahrından lûtfuna sığınırız Allah‟ım. Celalinden 
Cemaline sığınırız Allah‟ım. Senden sana sığınırız Allah‟ım, yalnız sana 
sığınırız Allah‟ım. 

 
Allah‟ım Beni Allah ile aldatanlardan etme, Allah ile aldatanlara 

aldananlardan etme, Ģeytanın eylemlerimizi süslemesine izin verme. 
ġeytanın süslediği eylemlerimize izin verme. Bana Hz. Adem‟in tevbesini 
ver, Hz. Nûh‟un direncini ver, Hz. Ġbrahim‟in imanını, Hz. Ġsmail‟in 
teslimiyetini ver. Hz. Yakub‟un dirayetini, Hz. Yusuf‟un iffetini ver. Hz. 
Musa‟nın celadetini, Hz. Harun‟un sadakatini ver. Hz. Davud‟un sedasını, 
Hz. Süleyman‟ın gayretini ver. Hz. Eyyub‟un sabrını, Hz. Lokman‟ın 
hikmetini ver. Hz. Zekeriyya‟nın hizmetini, Hz. Yahya‟nın Ģahadetini ver. 
Hz. Meryem‟in adanmıĢlığını, Hz. Ġsa‟nın safiyetini ver ve Hz. 
Muhammed‟in muhabbetini ver ya rab. 

 
Allah‟ım benliğimin yaktığı ateĢte yakma beni, beni nefsime kul 

etme, kul et nefsimi sana, bir lahza dahi bana bırakma beni. Ben bana 
yetmem, sen yetersin bana. Bilmediğimi bildir, görmediğimi göster. Sen 
bildirmezsen ben bilemem Allah‟ım. Gönlüme huzur gözlerime nûr, 
dizlerime derman ver. Sen ol deyince olur, olmaz ol demezsen. Canana 
can, cana canan, kalbe ferman ver. Al iĢte ellerimi uzattım sana, ne olur 
bırakma beni bana. Sen bana yetersin, yetmem ben bana. 

 
Allah‟ım ellerimizi bırakma, Allah‟ım bırakma bizi tut elimizi. Amin, 

Vel Hamdu Lillahi Rabbil alemiyn…! 
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