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B İ S M İ L L A H İ R R A H M A N İ R R A H İ M
“İşte bu Kur ‘an, çok önemli ve büyük bir çağrıdır / Allah’ın 
tek dini olan İslâm dinine davettir. Ama siz O’ndan uzak 
duruyorsunuz”. 

Sad-67-68, İbrahim-52, Al-i İmran-19

“Ya Muhammed! Şunu da bilesin ki bu Kur’an, Sana ve 
toplumuna anlayıp düşünecekleri bir uyarıcıdır / bir zikirdir ve 
hepiniz O’ndan sorumlu tutulacaksınız. Hesap günü de onun 
muhkem mesajlarını uygulayıp uygulamayışınız yönünden 
değerlendirilip sorgulanacaksınız”. 

Zuhruf-44

“Doğruyu bulmak amacıyla çaba gösterin, gayret içinde olun. 
Eğer doğruyu bulursanız 2-10 arası sevap, bulamazsanız da bu 
niyetiniz ve çabanıza karşılık bir sevap alırsınız”.
Hz. Muhammed (Kutubu Sitte-4887) 

Zumer-10, En’am-160, Nisa-40
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OKUNMASI  İÇİN  KUR’AN’IN  7  ÖNERİSİ

Kur’an’ı, özellikle gece vaktinde veya dinlenmiş iken ve fırsat buldukça oku.
Müzzemmil-3-20

Kur’an’a, aslan’dan korkup kaçışan eşekler /merkepler gibi  
günah işleyeceğim diye uzak durma ve korkmadan oku.
Müddessir-50

Kur’an’ı, herhangi bir nedenle kafan cünub  
/karışık değilken ve zihnin açık  iken oku.
Vakıa-79 

Kur’an’ı, ön yargısız, içten istekli ve iyi niyetli olarak oku.
Müddessir-55 ve Zumer-23 

Kur’an okumaya, “Rabbim, Kur’an’a çalışmaya başlayışım ve ayrılırkenki  
anlayışlarımı doğru ve tutarlı kıl. Katından beni güçlü kılacak bir destek ver”  
duasını okuyarak başla.
İsra-80

Kur’an okumaya, “Allahım! Beni kovulmuş şeytandan koru 
-Euzubillahi Mineşşeytanırreciym” diyerek başla.
Nahl-98

Kur’an’ı, anlaya anlaya ve düşüne düşüne oku /iyice öğren. Anlamadığın kitabı 
taşıyan eşek durumunda olma.

Müzzemmil-4-20, Cumu’a-5
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IX

GİRİŞ

Lise çağlarımdan itibaren başlayan din ve Kur’an merakımın birikim bil-
gilerimi topladığım “DİN ve BEYİN” isimli kitabı hazırlarken, Kur’an mealle-
rini incelemem de yoğunlaştı. Meallerin çoğunun birbirine çok yakın ifade ve 
anlamlandırmalarda olduğunu görmem yanında, Arapça asıllarına uymayacak 
ifadeler içerdiklerini de gördüm. Çünkü ana dilim Arapça olduğu için, hataları 
kolayca fark ediyor ve hayretler içinde kaldığım oluyordu. Beni etkileyen yön-
ler, birçok mealde kullanılan bazı ifadelerin toplumda düşünce ve yaşam kao-
suna yol açacak şekilde  olması yanında, uygun olmayan yorumlar ile yoğun 
bir şekilde devrik cümleler, akışkan olmayan  ifadeler ve anlam kopuklukları 
olmuştur. Çünkü, birkaçı dışında mealler, anlam tercümesi ile değil, motamot 
kelime tercümesi yöntemi ile hazırlanmıştır. Bu nedenlerin de Kur’an’ı kolayca 
ve sıkılmadan, akışkan cümlelerle, anlayarak ve öğrenerek, yaşama katkı sağ-
layacak bilgileri edinerek okumayı engellediğini, okuma ve anlamayı zorlaş-
tırdığını, “Kur’an’ı herhalde ben anlayamıyorum” ön yargısına soktuğunu ve 
bir nevi Kur’an’dan uzaklaştırmakta olduğunu hem çevremdeki aydın kişiler 
ve her düzeydeki hastalarımdan, hem de okuyucu ve televizyon izleyicileri-
nin geri bildirimlerinden öğreniyordum. Bu bildirimlerde ayrıca din denilen 
Kur’an’daki kuralların, dolayısıyla da İslam dininin, din adamı diye tanımla-
nan başkalarının bilgi dağarcığı çerçevesinde öğrenilmek zorunda kalındığı da 
ifade ediliyordu. Kur’an meallerinin bir kısmı ile ilgili şikayetlerden biri de şu 
olmaktaydı: Okurken anlamak için sık sık duraklayıp “Acaba ne demek isteni-
yor, şu anlam mı, yoksa bu anlam mı kast ediliyor diye düşünmek zorunda kalı-
yoruz. Bu da bizi hem yorduğu, hem de “Acaba bizim anladığımız doğru mu?” 
endişesini oluşturduğu için, kısa bir süre sonra okumayı bırakmak zorunda ka-
lıyoruz. Dolayısıyla da akıcı ve kolay anlaşılır olmadığı için de dini buyrukları 
bazı meallerden  öğrenemiyoruz”.  Gerek bu açıklamalar, gerek DİN ve BEYİN 
kitabında yapmış olduğum Kur’an ayetlerine ilişkin olan yorumların isabetli 
ve anlaşılır oluşlarına yönelik geri bildirimler, Kur’an’daki İslam’ın öğrenme 
eksikliği ve devamlı bir şekilde “Hocam, ilahiyatçı değil de, dinini Kur’an’dan 
anlayıp öğrenen bir bilim adamı olarak keşke Kur’an’ı bir de siz tercüme edip 
yorumlasanız ve İslam’ı Kur’an’dan öğrenmemizi sağlasanız” beklentisi beni, 
büyük bir sorumluluk gerektiren bu tercüme-anlamlandırma ve yorumlama işi-
ne cesaretlendirip durmuştur. 

Din adamları diye tanımlanan bazı kişiler ve bazı din âlimleri düzeyinde-
ki akademisyenler, Müslümanlığı benimseyen bizlere asırlardır dini ve din 
kitaplarını, yaşadıkları zamanın bilgileri çerçevesinde anladıkları şekilde yo-
rumlayıp anlatmışlar, iyi niyet ve gayretlerle öğretmeğe çalışmışlardır. Ancak 
görmekteyiz ki, bu kişilerin asırlar süren gayretlerine, çırpınışlarına ve dini 
anlatmalarına rağmen Müslümanlık, diğer Kitaplı dinlere göre birçok yönden 
geri kalmaktan ve geleneklere, teferruatlara, Kur’an’da olmayan ve insanları 
zorlayan ve hata yapmamayı, günah işlememeyi ön planda tutturan gereksiz 
ayrıntılarla içinden çıkılmaz hale sokulmuş kurallarla boğulmaktan kurtulama-
mıştır. Tabi insanlarımız da, bütün iyi niyetlerine rağmen bu kaos içinden net 
olarak İslam dinine ulaşamamışlar ve halen çok zorlanmaktadırlar.
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İnanıyorum ki, Kur’an’ı eskilerin yorumları ile bırakmak demek, onlarla 
birlikte dondurmak, düne mahkûm kalmak ve Kur’an’ın dinamizmini öldür-
mek demektir. Bu nedenle de Kur’an’ın sürekli bir şekilde ve insanın gelişen 
gökyüzü ve yeryüzüne ilişkin bilim temelli teknoloji ve din anlayışının değişi-
mine uygun olacak şekilde yorumlanması gerekir. 

Kur’an’ın her ayetini tercüme edip yorumlarken, motamot kelime tercü-
mesi değil, önceki ve sonraki ayetlerin, ayetin bulunduğu surenin ve bütün 
Kur’an’ın ana fikirlerini göz önünde bulundurup anlamlandırdım.  Çünkü her 
bir kelime, bir düşüncenin yansımasıdır ve bir düşünce, bir anlam taşır. Dolayı-
sıyla her bir kelime, aktif olmayan, yani söze ve amele dönüşmemiş bir anlam 
enerjisi taşıyıcısı, bir hamal veya bir yük arabası demektir. Bu anlam enerjisi-
ni taşıyan kelimeyi görerek okurken, beynin görme ile ilgili bölgesindeki sinir 
hücreleri /nöronlar veya bir başkasının makamlı veya makamsız sesli okuması 
sırasında işitme bölgelerindeki sinir hücreleri, kelimeye ait şekil veya ses ener-
jilerini alır ve uyarılırlar. Böylece kelime, beyin tarafından sadece şekil veya ses 
olarak algılanmış olur. Ancak henüz bu görme veya işitme aşamasında, keli-
menin şekli veya sesi anlamsız ve cansız bir beden, kuru birer odun gibidir. 
Beyinde sadece ilgili nöronlar /sinir hücreleri uyarılmış ve ancak ne olduğunu 
anlamadan kelimenin harflerden oluşmuş şeklini görme veya kupkuru bir sesi-
ni işitme sağlanmıştır. Örnekleyecek olursak, bu aşamada kelime, misafir olmak 
istediği evin kapısına kadar gelebilen, fakat kapıyı çalamayan ve içeri giremey-
en kişi gibidir. Çünkü beyinde kelimeye ait şekli veya sesi, anlamamızı sağlaya-
cak olan beyin merkezlerine iletecek yollar henüz açılmamıştır. Çünkü bu yolla-
rın açılabilmesi için, kelimenin şekil veya ses enerjileri ile birlikte, taşımakta 
oldukları anlama enerjisinin de birlikte beyne gelmeleri gerekmektedir. İşte 
eğer ses veya kelimenin harflerinden oluşan şeklinden uyarılmış olan nöronlar-
da oluşan kuru bir enerji, kelimenin taşımakta olduğu anlam enerjisi ile birlikte 
beyne gelmişse, bu kupkuru enerji, anlam enerjisi ile birlikte bir güç oluşturarak 
anlam merkezlerine giden yolları açarlar. Böylece anlam enerjisi, görüleni veya 
işitileni önce algılama merkezlerindeki hücrelere uğradıktan sonra ancak yolu-
na devam edebilir ve anlamlandırma merkezlerindeki sinir hücrelerini uyarabi-
lir. Uyarılan bu hücreler de, görülen kelimenin şeklinin veya işitilen kelimenin 
sesinin ne anlam taşıdığının anlaşılmasını sağlamış olurlar. İşte bundan sonra 
ancak düşünmeye ait tüm beyin birimleri hemen devreye girer ve kelimenin 
anlamı üzerinde düşünmeye başlarlar. Bu düşünme aktivitesi sırasında oluşan 
düşünce enerjisi de beyin tarafından benimsenir veya reddedilir. Benimsenirse, 
kişinin davranışlarına ve yaşam biçimine yansıyıp kişinin duygu, düşünce ve 
ahlâki davranışını yeniden yapılandırıcı bir etki oluşturmaya başlar. Oluşan bir 
düşünce enerjisi yoğun ve yeterli güçte ise, bütün vücut hücrelerimize de yansır 
ve onlarda da olumlu değişikliklere, iç ürperten duygusallığa yol açar. Diğer 
taraftan da bu düşünce enerjisi, ilahi kayıt sistemi ile haberleşmeyi sağlayan ve 
kozmik enerji diye tanımlanan özel bir enerji de olduğundan, ilahi kayıt siste-
mine ulaşıp orada da kayıt edilen enerji olur. Demek  ki, kelimeleri anlamak, 
bütün beyni çalıştırır ve bu sırada başka düşünceler de araya girip akla gelmez, 
konsantrasyon bozulmaz, dikkat de dağılmaz. Aksine anlamı bilinmeyen keli-
meler telaffuz edilirken, beynin düşünme ile ilgili sinir hücreleri, sadece telaffuz 
edilen bu anlamı olmayan kelimelerle tam devreye giremediği ve meşgul olma-
yacağı için, bu sırada başka düşünceler de devreye girer ve istenen yoğunlaş-
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ma gerçekleşemez. Bilmedikleri dil olan Arapça okuyarak namaz kılan hemen 
hemen herkesin en sık şikayetlerinin de namaz kılarken tam bir konsantrasyon 
sağlayamamaları ve çeşitli düşünceleri engelleyememelerinin sebebi işte budur. 
Sonuç olarak Kur’an okumak, 1) Anlamak, 2) Düşünmek, 3) Öğrenip benim-
semek, 4) Duygulanmak ve 5) Bu kurallara göre yaşama çabası içinde olmak 
aşamalıdır. Düşünce enerjisi yeterli güçte oluşmuş ise veya ilahi kayıt sistemine 
gidiş yolunda engelleyici güneş ışınları veya parazit oluşturucu başka elektro-
manyetik engeller yoksa, İlahi katı merkezinde sağlıklı ve net bir şekilde kayıt 
edilmiş olur.  Düşünce enerjisinin yeterli güçte olması için de konsantre olmak 
çok önemlidir. Kur’an’ın önerdiği 7 temel prensibe baktığımızda, gece güneşin 
olmadığı, zihnin gündüz telaşından uzak kaldığı sakin anların Kur’an okuma 
ve dua etmeye en uygun anlar olduğu, bunların yanında ayrıca ön yargısız ve 
açık, karışık olmayan bilinçte olmanın da temelde yoğun bir konsantrasyonu 
sağlama amaçlı olduğunu görürüz. Ve yine düşünce enerjisini hem oluşturmak, 
hem de güçlü kılmak amacıyla, Kur’an’ın anlaya anlaya ve düşüne düşüne 
okunması önerisi de oldukça önemli bir Kur’an önerisidir.

Anlamı bilinmeyen bir dilde Kur’an’ın okunması sırasında kelimenin gö-
rülmesi veya okunuşu ile, kişide oluşan duygulanmanın rahatlatmasına bağlı 
olarak, sadece kişiye sınırlı bir etki olur. Bu ise Kur’an okyanusunun suyunu 
içemeden, hatta avuçlayamadan sadece seyretmek demek olacaktır. 

Buna göre bizim mecburiyetimiz, Hz. Muhammed ve yakınındaki ilk çe-
kirdek kadro ve ana dilleri Arapça olan ilk topluma hitap eden Kur’an’daki 
Arapça kelimelere yüklenmiş olan anlam enerjisini bulup, kolay anlaşılacak ve 
açıklayacak Türkçe kelimelere yükleyip, insanlarımıza dinini, esas kaynağı olan 
Kur’an’dan öğrenmeleri için sunmaktır. Gerçek şu ki, KUR’AN, her devirde 
sayısız defa okundukça, ilahi ve doğa gerçekleri farklı anlamlandırılıp, farklı 
yorumlanacak MUCİZE BİR KİTAPTIR.

Yılların verdiği Kur’an’ı tümden anlama aşamam sonucu elinizdeki bu 
Kur’an tercümemi, surelerin İniş sırasına göre olduğu şeklini tercih ettim. Çün-
kü bu şekil, Allah’ın uygulamış olduğu okuyanı yavaşça alıştırma ve hazırlama 
prensibine, Kur’an’ın anlam bütünlüğüne, anlamayı önceleyen sıralamaya ve 
ahlak kuralları önceliğine uygun olmaktadır.

Kur’an, global olarak din demek olan kesin hükümlerini insanların öğ-
renmesini isterken, her bir suresinde belirli bir veya birden fazla kesin hükmü 
doğrudan veya örnekler vererek açıklamaktadır. Kur’an’ı sağlıklı anlamlan-
dırmanın temel şartı, bütününü anlayıp sureler arası bağlantıyı, bir suredeki 
ayetlerin bağlantısını ve nihayet bir konuya ilişkin farklı surelerdeki bilgileri 
bağdaştırmayı gerçekleştirmektir. Çünkü Kur’an, bütünüyle yaklaşıldığında 
Kendi kendisini, yani ayetini, çoğunlukla başka ayet veya birden çok ayetlerle 
en iyi şekilde açıklayan bir kitaptır. Bu nedenle de bir suredeki bütün ayetler, ilk 
ayetten son ayete kadar birbirlerine sebep-sonuç ilişkisi ile bağlantı içindedirler. 
Dolayısıyla da bir ayeti yorumlarken, başka ayet veya ayetlerden yararlanılmış 
ve okuyucu da yararlansın diye ayetin hemen altına ilgili olan diğer ayetler 
de belirtilmiştir. Bir kelimenin birden fazla manası da varsa, mana o kelimenin 
bulunduğu sure ve diğer ayetlerin ortak anlamına göre verilmiştir. Motamot ke-
lime tercümesi şeklinde yapılmış bazı meallerde bu bağlantı kurulmamış oldu-
ğu için, ayetler sanki birbirinden kopuk ve ilgisizmiş gibi bir durumda dizilmiş-
tir. Bu da okuyucularda, anlamak için duraklamalara, çoğunlukla sebep-sonuç 
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ilişkisini kurmada zorlanmalara, bazen de bu ilişkiyi kuramadığı için de “ben 
herhalde anlayamayacağım” endişesine kapılmalara ve okuma devamlılığını 
engellemelere neden olmaktadır. Onun için de az veya çok eğitimli de olsa, in-
sanlarımızın rahatça ve bıkmadan Kur’an okuması, ona bir ders kitabı olarak 
öğrenmek üzere anlayarak ve anladığını düşünüp benimseyerek yaşamına yan-
sıtması yaygınlaşamamaktadır. Bu uzaklaşma zaman içinde Kur’an’ı “Hayat 
ve yol gösterici kitap” olmaktan “Kutsal bir Kitap” aşamasına taşımıştır. Kut-
sal kitap oluş da Kur’an’ı okuma sınırlamaları olan, süslenen, dokunulması ve 
okunması günah nedeni olunabilen. Bohçaya sarılıp evin özel köşesine konulan 
ve anlayacak bilnçlikte olan için değil de ölüler için okunan bir kitap aşamasına 
sürüklemiştir. 

İstedim ki, dini hep başkalarının anlatışına göre öğrendiğini zanneden din-
dar insanlarımız, daha kolay anlaşılır bir yazımla Kur’an’ı ve dinin kuralları 
olan kesin emirlerini anlayarak öğrensinler, insanların oluşturduğu dini kural-
lar onlara ters geldiği için, dini reddetmekte olan ve Kur’an dininin arayışında 
olanlar da dini gerçekleri benimsesinler. 

Ben, biz insanlara indirilen Kur’an’ı, anlayayım ve öğrenip yaşamımı ona 
göre düzenleyeyim diye okuduğum ve anladığım şekliyle yazdım. Şüphesiz 
benim anladığım, mutlak doğru olmayabilir, hatta bazı kişilerin görüşlerine uy-
gun gelmeyebilir de. Çünkü Kur’an muazzam bir ummandır ve herkes kendi 
anlayış kapasitesine göre O’ndaki ilahi sisteme ve evrene ilişkin evrensel bilgi-
lerden  mutlaka yararlanacaktır. Önemli olan iyi niyet ve ön yargısız yaklaş-
mak ve en doğruyu bulabilmek amacıyla çaba göstermektir. 

Bu yorumlu Kur’an tercümesini hazırlamamda  “dinin sadece dine içten 
bakan ilahiyatçılar tarafından değil de, dine dıştan bakan  ve Evreni-insanı bir 
yönü ile araştıran ve bu farkındalıkla içten imana varmış bilim insanlarınca, 
bilimsel yöntemlerle de incelenmesi ve sınırlı da olsa yoruma yönelik bilim-
sel görüşler açıklamanın farklı bir etki oluşturacağı” düşüncem de etkili oldu. 
“Kur’an’ın ancak Hz. Muhammed ve kısmen de O’nun eğitmiş olduğu ve 
Medine’ye ilk göç eden 40 Müslüman ekip (32 si 23 yaşından küçük gençler 
ve yarısından fazlası kadın-kızlar) tarafından aslına uygun bir şekilde anlam-
landırılabileceği ve yorumlanabileceği” şeklindeki görüşüm de beni cesaretle-
ndirmiştir.

Kur’an’dan öğrendiğim İslâm dini demek olan ayetleri, Kur’an’ın istediği 
gibi kolay ve açık ifadelerle yazmaya gayret ettim. Yaptığım yorumları, ilgili 
ayetten uzak ve sayfanın altına değil de, diğer meallerden farklı olarak anlaya 
anlaya, düşüne düşüne okunsun diye ayetin devamı gibi hemen altına koydum.  

Kur’an’da sık geçen Temel Kavramlara ilişkin yorum ve açıklamaların ne 
olduğunu hatırlamak ve ayetlerle ilgili yorumlarım daha kolay anlaşılsın ve ki-
taptaki ulaşım yeri rahat olsun diye, Temel Kavramlara ilişkin açıklamalarımı 
Sureler bölümünden hemen önce ayrı bir bölüm halinde koydum.

Kur’an hatmi demek, Müzzemmil-3-4 ncü ayetlerde belirtildiği gibi, anla-
yabildiği kadar öğrenmek üzere Kur’anı ana dili ile baştan sona anlayarak ve 
düşüne düşüne okumak demektir, yoksa, anlaşılmayan kelimelerle sayfa çevir-
mek değildir. Amacım, bu düşüncelerini değiştiremeyecek konumda olanları 
da Kur’an’ı anlayarak okumaya çekmek olmuştur.

Kitabın “Allah’ın Tek Dini İslam’a Son Davet Kur’an” olan ismini de İbra-
him-52 nci ayetten aldım.

TÜM
 H

AKLARI Ş
İR

A Y
AYIN

LARIN
A A

İT
Tİ

R.



XIII

GİRİŞ

İslam dininin, temel ilkelerinin mutluluk sağlayıcılığı, kolaylaştırıcılığı, 
özgür bir iradeyi, sorgulayıcılığı ve eleştirel aklı ön planda  tutan bir din oluşu 
bilinciyle, Kur’an ayetlerini şu kriterleri göz önünde bulundurarak anlam-
landırdım ve yorumladım:

• Allah’ı daima öncelikli tuttum,
• Tüm Kur’an mesajlarını göz önünde bulundurdum,
• Surenin diğer ayetlerini göz önünde bulundurdum,
• Sınırlı da olsa bazı ayetlere ve inişlerine ait Hz. Muhammed’in bir örnek verişi 

varsa onu ekledim,
• Ayet ile ilgili olay varsa dipnota koydum,
• Zamanımız bilgilerini göz önünde bulundurdum,
• Mesajın anlamlandırılması ve yorumunda evrensel olmasını ve tüm insanlara hi-

tap etmesini benimsedim,
• Zaman üstü düşünülebilir ve uygulanabilirliliğinde olmasını önemsedim, 
• Yorumu, Allah ile yaptığımız 7 maddelik anlaşmaya sadık kalmaya gayret ederek, 

imanlı olmanın 5 gaybına ve Muhsinliğin muhkem mesajlarına uygun ve çelişme 
olmamasına özen göstererek yapmaya dikkat ettim, 

• Anlamlandırmayı ve Yorumu, Kur’an’daki aslına sadık kalarak, yaşamakta oldu-
ğumuz çağın toplumunun yaşam koşullarına uygun yaptım,

• Kur’an’ın önemsediği üzere, zorlayıcı değil, kolaylaştırıcı olmayı ön planda tuttum,
• Vücudumuzun maddi ve/veya manevi yapısına, duygumuza yönelik zarar veya 

zorluk verici bir anlam vermedim,
• Allah’a yakınlaştırıcı yola yönelmemize katkı sağlayıcılığı göz önüne aldım, 
• Aynı inançta olanlar arasında ayrımcılığa /ayrı gruplaşmalara yol açacak anlam ve 

yorumlardan uzak durdum,
• Şekilciliğe dayalı farklılaşmaya yol açacak yaklaşımı benimsemedim
• İnananlar arasında cinsiyet ayırımına yol açmamaya önem verdim,
• Kişinin malvarlığını korumayı gözettim. 
• Akışkanlığı sağlamak amacıyla da, ayetlerin esas anlamlarına dokunmadan, aksine 

daha da pekiştirerek sebep-sonuç ilişkilerine paralel bağlantılarına yönelik bağlaç-
lar veya bağlantıyı sürdürecek kelimelerle devam etme yöntemini kullandım.  

• Dipnotlardaki yorum ve açıklamaları, ayetin anlamını pekiştirmek ve varsa başka 
ayetlerle de bu pekiştirmeye katkı sağlamak amacıyla ekledim. Dipnotlara ayrıca 
ayetten anladığımın savunmasını ve gerekçelerini de yazdım. 
Bir nevi filtre olarak da kullandığım bu kriterler yanında, her biri birer farz 

olan muhkem /evrensel kesin hükümleri belirlemede, yıllarca olan Kur’an ar-
kadaşlığım sayesinde Kur’an’da kullanıldığını fark ettiğim şu ilkelere de dikkat 
ettim:

1. Verilecek bir mesaj, kıssa-hikaye içinde verilmektedir. Bazı kıssalar, birden 
fazla tekrarlanmıştır. Ancak her tekrarda farklı bir mesaj verilmek isten-
mektedir.

2. Verilecek bir mesaj için “Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla” yönte-
mi, yani biri kast edilerek ve sanki ona söyleniyormuş gibi verilmektedir. 

3. Verilecek bir bilgi tek bir ayette değil, aynı surenin ayetlerine veya birçok su-
reye ve Kur’an’ın bütününe birden fazla ayete serpiştirilerek verilmektedir.

4. Olumlu bir bilgi, olumsuz veya yanlış bir ifade içine gizlenerek veya keşke-
li bir temenni şeklinde belirterek verilmektedir.
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5. Temel kavramlar bölümünde de belirttiğim gibi, ayetteki bir kesin hükmü 
ve bilgiyi, fiili bulunan cümlede bulma için kendime özgü bir yöntem kul-
landım.
Ben, Allah’ın bahşettiği kapasiteme göre Kur’an’dan anladığımı yazmak 

üzere gayret ettim. Şüphesiz bu anladıklarımın bazısı, başkalarının anladıkları-
na mutlaka uymayacaktır. Bütün anlayışlar bir çaba demektir ve takdire layıktır. 
Çünkü bu çabaların temelinde de iyi niyet  ve Allah ile yaptığımız anlaşmada 
verdiğimiz sözlere sadık kalmak demek olan doğru yolda olmak hedefi vardır.

Her tercüme ve yorum, başka bir yoruma açıktır ve her yorum da eleşti-
riye de açık demektir. Her şeyden önce eleştiride iyi niyet esas olmalıdır. Yani 
eleştirmenin niyeti bağcı dövmek değil, üzüm yemek olmalıdır. Daha açıkçası, 
herhangi bir Kur’an çevirisine yönelik eleştirideki içerik, salt hata ve yanlışların 
ortaya çıkarılmasından ibaret olmamalı, eleştirmen neyin niçin yanlış olduğunu 
gerekçeli biçimde ortaya koymanın yanında, doğru ya da isabetli çeviri adına 
bir alternatif de sunmalıdır. Seviyeli olacak eleştiriler, yeni baskılarda mutlaka 
yararlanacağım görüşler olacaktır.

Celaleddin-i Rumi ve Şems-i Tebrizi dolaşırken, bir yerde bir grubun top-
lanmış ve dini konularda tartışma yaptıklarını öğrenip, “Uğrayalım bakalım, 
belki görüşlerden yararlanırız” diye yönelmişler. Ancak içeri girmeden önce ko-
nuyu anlamak için bekleyip  konuşulanları dinlemişler. Şems bir süre bekleme-
ye tahammül edemeden içeri dalmış ve “Beyler, beyler! Konuşmalarınızda, hep 
şu bunu demiş, yok zamanında bu da bunu demiş diye tartışıp duruyorsunuz. 
Esas siz ne diyorsunuz, siz” deyip müdahale etmiş. İşte  bu anlam tercümesini 
ve yorumları da, kendi görüşlerime, bilgilerime ve bende oluşmuş inancıma 
göre anlamlandırdım. Bu nedenle de yapacağım anlamlandırmaların aslına en 
yakın olması için sürekli dua edip durdum. Allah, her şeyi nasıl çift yaratmak-
taysa, her düşünce de olumlu ve olumsuz olarak karşılanacak gerçeğine de 
sahiptir. Dolayısıyla bu kitaptaki görüşleri, “olumlu” karşılayacaklar yanında, 
mutlaka “olumsuz” olarak değerlendirecekler de olacaktır. Ve bu görüşler de 
herkesin kendi doğruları çerçevesinde olacağı için saygıya lâyıktır.  Önemli ola-
cak olan  tabi ki Allah’ın doğrusu olacaktır.

Kırk beş yılı Nörolog ve öğretim üyesi olarak büyük bir zevk ve mutluluk-
la gerçekleştirdiğim Doktorluk Mesleği ve özellikle Nöroloji branşı, anlayarak, 
düşüne düşüne ve okunmakta olan bir konunun veya kitabın tümüne vakıf 
olarak sonuçlar çıkarmaya, en ufak bir bilgiye önem verip bütün bilgileri göz 
önünde bulundurma ve birleştirmeye dayanan bir meslektir. Mesleğimin zekâtı 
diye, şartlarıma göre Nöroloji camiasına verebileceklerimi gerçekleştirmeye ça-
lıştım. Elli yıldır da bu yaklaşımla, hobim olan Kur’an’ı döne döne okudum 
ve her okuyuş, bana sanki yeni okuyormuş gibi farklı görüşler sağladı. Çünkü 
mesleğim, farklı dildeki bir kitabı, önce özünü kavrayarak, sonra da anlam ter-
cümesini yaparak okuma becerisini sağlamıştı. Zaman içinde, Kur’an’ı global 
kavrama, surelerden ayetlere, ayetleri yine ayetlerle açıklama ve bildirdiklerini 
destekleme özelliğimin çok ileri aşamaya vardığını fark ediyordum. Kur’an’ın 
belirttiği ve istediği gibi önce Evren’in insan kısmının ilmini yapmıştım ve bu 
ilim yapmışlığım yanında Kur’an’la olan dostluğum temelinde de içten bir 
iman aşamasına geldiğimi düşünüyordum (Tabi gerçeği ancak Allah bilir). Böy-
lece de, doğduğum ve mensup olduğum toplumun inancındaki doğruları kabul 
ederek, yanlış bulduklarımı ise benimsemeden Kur’an’daki gerçekler temelin-
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de bir dinî görüşe ulaştım.
Elli yıldır birikmiş bilgilerim temelinde yaklaşık 4 yıl kadar süren ve büyük 

sorumluluk gerektiren bu güzel uğraşta, çok zorlandığım ve vazgeçme anları 
yaşadığım dönemler oldu. Ben de Müddessir-50 nci ayette belirtildiği gibi za-
man zaman, Kur’an’ı, korkulacak Aslan gibi görüp kaçmaya niyetlendim. İşte 
bu anlarda Allah’a yaptığım dualarla istediğim destek yanında, en büyük des-
tekleyenim değerli eşim Nazan Özdemir (Çoksüren) olmuştur. Bu nedenle ilk 
yoğun teşekkürüm, bu süre zarfında büyük bir sabır örneği gösteren, çalışırken 
olan yoğun konsantrasyonum nedeniyle “Görüntüsü var, fakat ses-sedası yok 
moduma” katlanan, büyük bir sabır örneği göstermesi yanında titizlikle kita-
bın  kelime kelime ilk kontrolünü yapan merhamet, iyilik, fedakârlık ve anlayış 
timsali sevgili eşime olacaktır. Her zaman desteklerini esirgemeyen kızım Prof. 
Dr. Özlem Özdemir ve (kızımın kızı!) torunum sevgili Ece ile oğlum Prof. Dr. 
Atilla Özcan Özdemir’e ve eşi Nazlı Özdemir (Yılmaz)’a olacaktır. Kitabın ilk 
satırlarından başlamak üzere, Arapça Kur’an bilgileri ile de hem Arapçasının 
Türkçe okunuşunun, hem de tercüme kısmının kontrolünü yapmaları yanında, 
yazım aşamasında da yoğun emekleri nedeniyle Vakıf sekreteri Nilay Asan’a 
ve EEG Teknisyeni Aysun Saatçi’ye teşekkür eder, her şeyin olgun gönüllerin-
ce gerçekleşmesini dilerim. Arapça ve Kur’an bilgisini esirgemeyen bacanağım 
Ömer Paşaoğlu’na da aynı dileklerimi iletirim. Bu arada, yoğun mesleki uğraşı 
arasında farklı zamanlar ayırıp, titiz karakter özelliği temelinde virgül atlama-
dan kontrolünü esirgemeyen, sevdiğim ve saygı duyduğum isimsiz Profesör 
bir meslektaşıma da teşekkür ediyorum. Tabi ki son teşekkürüm, mesleğine 
bağlı ve titizliği ile takdir ettiğim Şira Yayınları sahibi Sayın Yıldıray Yılmaz’a 
olacak. Hepsinin emeklerini Allah kabul etsin.

Sadece ve özellikle Allah’ın rızasına lâyık olabilmek, Kur’an’ı akıcı, anlaya-
rak ve düşüne düşüne okumak ve Allah’ın tek dini olan İslâm’ı kendi çabaları 
ile öğrenmek isteyenlere yarar sağlamak ve 1999 yılında trafik kazasında vefat 
eden eşim Prof. Dr Necla Özdemir (Muharremoğlu) adına kurmuş olduğumuz 
NÖVAK Vakfı olarak Eskişehir Tıp Fakültesi Öğrenci bursu vereceğimiz sayıyı 
arttırabilmek amacıyla gerçekleştirdiğim bu oldukça güç ve beni büyük bir so-
rumluluğa sokan çalışmamda, insan olmanın gereği olan yanlışlar ve eksikler 
için Allah’a sığınırım. 

Çaba benden, kabulü ise sadece Allah’tan. 

Prof. Dr. Gazi ÖZDEMİR
Mayıs 2021 - Eskişehir
www.novak.org.tr    bilgi@novak.org.tr
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İLİŞKİN GÖRÜŞLERİM

ABDEST 

Abdest ifadesi önce Nisa-43 ncü ayette, salât /sosyal yardımlaşma toplan-
tılarına katılmadan önce, yani toplumla olunacağı zaman için temiz olunması 
amacıyla önerilmekte, Maide-6 ncı ayette de abdestin yüz ve kolları yıkamak, 
baş ve ayakları mesh etmek şeklinde ve sayı belirtilmeden tarifi yapılmaktadır. 
Çöl iklimi ve bedevi yaşam gereği insanların saçları, yüzleri, elleri ve ayakları 
(sandalet giyim nedeniyle) sürekli toz-toprak ve ter kirindedir. İşte abdest alma 
önerisinin ilk amacı, topluma çıkarken buraları temizlenme ve toplumda başka-
larını rahatsız etmeme olmaktadır. Abdestin ayrıca vücudun bu uç kısımlarında 
toplanan statik /durağan elektriği su veya toprak ile temizlemek olduğunu da 
düşünüyorum. Çünkü bu elektrik tabakaları, kişiyi huzursuz etmekte ve bu hu-
zursuzluk halinde oluş da beyinde güçlü bir düşünce enerjisinin oluşması için 
gereken sakinliği, doğru düşünmeyi ve konsantrasyonu olumsuz etkilemekte-
dir. İlahi kayıt sistemleri ile haberleşme de güçlü ve sağlıklı bir düşünce enerjisi 
şeklinde olmaktadır. Benzer vücut gerginliği ve konsantrasyon güçlüğü, Güne-
şin olduğu gündüz saatleri için de söz konusudur ki, bu nedenle Allah’ı anmak 
ve Kur’an’a çalışmak için Kur’an’da vakitler önerilmektedir. Yine abdest alma-
nın diğer bir amacının da “Sosyal toplantılara kafamdaki olumsuz düşünceleri 
ve ön yargıları atarak, yüzüm ak olarak, ellerimi haksız gasp denilen harama 
bulaştırmamak ve ayaklarımı da yanlış yollardan koruyarak katılacağıma, Na-
maz sırasında da Allah’ın huzurunda bu şekilde duracağıma da söz veriyorum” 
demek olduğunu düşünüyorum. Tabi gerçeği Allah bilir.

ALLAH’TAN ALACAKLI OLMAK 

Allah, Öğrenci Ruh’un Kendisi ile yapılan Anlaşmanın 7 şartına (Bu mad-
deler için aşağıdaki ilgili kısma bakınız) uyacağı sözüne sadakat göstermesini, 
5 gayb olan Allah, Ahret, Melekler, Vahiy kitapları ve Peygamberlere içtenlikle 
iman etmesini ve son olarak da Kur’an ile bildirdiği ve 440 sayıda belirlemiş 
olduğum muhkem  kurallara uymasını istemekte ve bu uğurdaki her çabasını 
Kendisinden alacaklı olmak olarak değerlendirmektedir. Bir nevi karşılıklı alış-
veriş olan bu işlemde Allah, öğrenci Ruh’un  bu alacağını, sevap ismi altında 
nimetleri ve kıyamette de Cenneti ile ödeyeceğini bildirmektedir. 

ALLAH’A YARDIMCI OLMAK 

Yukarıda belirttiğim “Allah’tan alacaklı olmak” demek olan şartları yeri-
ne getirmek yanında, bu yönde etrafını aydınlatıp yönlendirerek de Allah’ın 
“Görevli Meleklik Dünya Eğitim Projesine” bir nevi destek olmak, böylece de 
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püf nokta, gerçek uyarıcılar ile Şeytan’ın yoluna sapmış ve insanların Kur’an’ı 
anlamaktan uzaklaştıranları, bizlerin çok iyi ayırmamız ve böylelerinden uzak 
durmamız gerekmektedir. Bunun için kullanacağımız filtre olarak da şüphesiz 
tek kaynak Kur’an olacaktır.

*Yine diyebiliriz ki hem resul ve hem de nebilik dediğimiz Peygamber-
lik, Hz. Muhammed ve Kur’an ile bittiğine göre de, önceki peygamberler ve 
kitapları da yürürlükten kalkmış demektir. Dolayısıyla bütün insanlığın Hz. 
Muhammed’i son peygamber ve Kur’an’ı da son kitap kabul etmeleri zamanla 
gerçekleşecek demektir diye düşünüyorum. Ve bu düşüncemi A’raf-157 ve Sad-
88 nci ayetlere dayandırıyorum. Ancak bunun gerçekleşmesi, insanların gittikçe 
artan oranda Kur’an’daki evrensel ve zaman üstü muhkem hükümlere iman 
etmeleri ile mümkün olacaktır. Bu nedenle de Kur’an’ın raflardan inmesi ve 
süslü bohçalardan çıkarılması ve anlayarak, üzerinde düşüne düşüne ve içten 
benimsenip yaşama yansıtılmak üzere okunmasının önüne konulan şartlardan 
özellikle Arapça şartından kurtarılıp özellikle ergenlik yaşlarından itibaren her 
düzeydeki insan tarafından kolayca anlaşılmak üzere okunması oldukça önem 
arz etmektedir.

*Sayın Hakkı Yılmaz’ın “Resul hem Meleklerden, hem de insanlardan, nebi ise sa-
dece insanlardan olmuştur” saptaması bulunmaktadır (Hakkı Yılmaz. Kur’an Işığında 
Halis Din ve Dinde Elçilerin Yeri).

SALÂT-SALLİ-SALAVAT 

“Salât” kelimesi, başlıca; sosyal yardım ve dayanışma toplantıları, faali-
yetleri, kurumları, vakıflar, dernekler, aş evleri vs kurmak (Bk. Müzzemmil-20, 
Ahzab-56, Hac-77, Maide-66, Tevbe-103)” gibi temel anlamı olan bir kelimedir. 
İşte “cihad etmenin diğer gerçek anlamlarından” biri de budur. Farklı olarak 
Hud-87 nci ayette “Din” anlamında da kullanılmıştır. Daha ilk sure olan ‘Alak 
suresinde salli ifadesi ile “Yardımlaşma ve dayanışma faaliyetinde bulunma”ya 
önem verilmesine değinilmiştir. Çünkü Allah, grup veya en ideali tüm insan 
nesli şeklinde tekâmül etmeyi başarmamızı istemektedir. Buradaki amaç, or-
tak bir hedefte bir araya gelen bir grubun Birleşik düşünce gücü oluşturması 
olmaktadır. Bu paralelde İran’lı şair Sadi, şu sözü söylemiştir: “Gidilecek yol 
Halka hizmetten başka bir şey değildir. Tespihe, seccadeye ve yamalı cüppeye 
değildir”

Kur’an’da çoğunlukla salât kelimesi zekât kelimesi ile birlikte kullanıl-
maktadır, ki bu ikili ifade, “Sosyal yardımlaşma faaliyetleri ve bunları maddi 
olarak destekleme” anlamında olmaktadırlar. Ki bu salât aktiviteleri, temelde 
Sosyal dayanışma şeklinde, bazen ve fırsat da varsa toplu halde namazlı ve /
veya Kur’an eğitimli olarak da iki amaçlı uygulanmıştır diyebiliriz. Ancak te-
mel salat uygulaması toplanma ve dayanışma için bir araya gelmedir ve nor-
mal abdest veya cünup hali /yanına yatmayacak kadar hafif bilinç bulanıklığını 
düzeltmek amacıyla boy abdesti istenen de bu uygulamadır. Hz. Musa ve Hz. 
İsa’ya da yapmaları istenen ilk uygulamalardan bir salat olmuştur (Müddes-
sir-20, A’raf-170, Meryem-31). Hz. Muhammed’e inananların sayısı arttıkça 
önce evlerde gizli toplanılırken, sonraları açıkça ve belirlenen bir binada top-
lanılır olmuştur. Zamanla bu binaya Cami, yani toplanma yeri denmiştir. Bu-
radaki toplantılar özellikle sosyal dayanışma ve yardımlaşma, sosyal sorunları 

TÜM
 H

AKLARI Ş
İR

A Y
AYIN

LARIN
A A

İT
Tİ

R.



XL

TEMEL KAVRAMLAR

tartışıp çözümleme yanında bazen ve fırsat olunca Kur’an’ın inen sure ve ayet-
lerini ezberletme ve eğitim amaçlı yapılırdı. Sonraları Namaz dediğimiz toplu 
dua etmeler de eklenmiştir. Ancak Halife Osman’dan başlamak üzere salât top-
lantıları önce Kur’an eğitimi ve Namaz uygulamalarına, Muaviye ile başlamak 
üzere de sadece toplu halde Namaz kılınan yerlere dönüşmüştür. Halen aynı 
uygulama maalesef bu şekilde devam ettirilir durumdadır. Üçlü toplantılar şek-
lindeki uygulamanın kısmen sadece Cem evlerinde uygulanmakta olduğunu 
söyleyebiliriz. Salât kelimesi, Sayın Hakkı Yılmaz ve Mustafa Sağ’ın mealleri 
dışındaki bütün meallerde her nerede bu kelime geçmişse hemen sadece “na-
maz” anlamında kullanılmıştır. Bu kullanılış ise, tüm meallerde tek ve dar an-
lamıyla olan namaz kelimesinin 130 defa geçmesine ve namazın sanki ilk ibad 
etme yöntemi olduğu yanılgısına neden olmaktadır Halbuki A’raf-206, Cin-18, 
Furkan-64, Hac-26, 77 ve Tevbe-112 nci ayetlerde namaz kelimesi kıyam, rüku 
ve secde üçlüsü, ikilisi veya teklisi şeklinde tanımlanmıştır ve salât ile ibad etme 
kelimelerinden de ayrı kullanılmıştır. Çünkü namaz, nüsuk diye tanımlanan şe-
kilsel dua ritüellerinden biridir ve En’am-162 nci ayette, salât kelimesinden ayrı 
yer almıştır (Nüsuklar: Namaz, Oruç ve Hac). Müzzemmil-20 nci ayette salât 
kelimesi ile Kur’an’ı öğrenme ifadesi de ayrı belirtilmişlerdir. Ancak sosyal 
yardımlaşma toplantılarına katılma ve bu toplumsal faaliyetler için toplanma 
sırasında bazen ek olarak namaz kılınmıştır ve /veya Kur’an eğitimi de yapıl-
mıştır diye düşünüyorum. Bu nedenle de salât kelimesini, “Sosyal dayanışma /
yardımlaşma toplantıları ve bu toplumsal faaliyetleri yerine getirin (bazen na-
mazlı ve /veya Kur’an eğitimli)” ifadesini kullandım. “Salât-ıl Vusta” ifadesi 
ise Sosyal faaliyetlerde bulunmak + Kur’an Eğitiminde bulunmak ve Namaz 
kılmak şeklinde ikili işlemi bir arada yapmak üzere toplanmak demektir diye 
düşünüyorum. Sayın Hakkı Yılmaz ve Mustafa Sağ da aynı görüşteler. Keşke 
böylesi 3 lü toplantıları sadece Cuma günleri değil, daha sık ve daha uygun 
zamanlar olan sabah erken-akşam üstü veya gece vakitlerinde yapsak diyorum. 
İnşallah!  “Ekimus salâte” ifadesi de Sosyal dayanışma ve yardımlaşma kurum-
ları (Dernek, Vakıf, Yaşlı Huzur Evleri, Aş evleri, Sığınma evleri gibi) oluştur-
mak anlamındadır.  

Salli ve Salavat kelimeleri ise Kur’an’da sadece  “Destek olmak, yardım 
etmek, yolunda olmak” anlamlarında kullanılmıştır.

SALİH KİŞİ 

Salih kişi, Kur’an’daki kesin hükümlere uygun olumlu /faydalı /Salih 
ameller gerçekleştiren demektir. Ki bu kişiye Kur’an’da MUHSİN denmek-
tedir. Hz. Muhammed, ölen kişi ile sadece amellerin birlikte olacağını söyle-
miştir: “Ölüyü, (mezara kadar) üç şey takip eder: Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan 
ikisi geri döner, biri baki kalır: Ailesi ve malı geri döner, ameli kendisiyle baki kalır.”.  
Tabi baki kalacak olan, kişinin topluma fayda sağlamaya devam edecek olan 
olumluluklarıdır, ki bunlara Pasif Amel denmektedir. Yaşarken ki ameller ise 
Aktif amellerdir. Bir kişi Müslüman olmadan ve iman etmeden, olumlu ameller 
gerçekleştirmesi ile Muhsin aşamasına ulaşabilirse de, bu kişi imansız olduğu 
için Mümin’lik ve dolayısıyla İnsan-ı Kâmil aşamasına ulaşamayacaktır diye 
düşünüyorum.
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SIRATAL MÜSTAKİYM 

Bu ifade, Kur’an’ın genelinde “doğru yol, orta yol, itidal yolu, dengelilik, 
hidayette oluş” anlamında kullanılmıştır. Mahşerde nefslerimizden hesaba çe-
kileceğimiz Tekviyr-14, Fecr-27, Kıyamet-14 ve Mümin-17 nci ayetlerde belirtil-
miştir. İşte hesaba çekilecek olan nefslerimizden olumlu bir nefsimizin yaptırdı-
ğı herhangi bir aktivite düşünce veya uğraşın (yemek, içmek, cinsi aktivite, sevmek, 
sevinmek, üzülmek, dinlenmek, gezmek, öğrenmek ibad etmek, müzik, sanat, iyilik, doğ-
ruluk, çalışmak, ilim yapmak vs) normal düzeyde (itidal düzeyinde) yapılması, 
o nefsin Sıratal Müstakiym hali demektir. Hiç yapılmaması ve kişinin kendini 
bundan mahrum etmesi (tefrit)  veya aşırı yapılması (ifrata-israfa-aşırılığa-fa-
hişliğe kaçma düzeyi) demektir. Kullanılan bir deyimle “Normale yakın azı ka-
rar, normali ise yarar, çoğun ve inkârın aşırısı ise zarar”ın karşılığı gibidir. Bu 
uygulamanın, dini uygulamalar dahil bütün olumlu ameller için olması gerek-
tiği Nisa-171 nci ayette vurgulanmıştır. Hz. Muhammed, itidali çok yüksek ve 
çok düşük kıyafet yanlıştır”. Olumsuz nefsin Sıratal Müstakiym’liği ise, onun 
öldürülmesi demektir diye düşünüyorum. Bu istem, Ankebud-57, Enbiya-35, 
Bakara-54 ve Kaf-18 nci ayetlerde “Bütün nefsler ölümü tadacaktır” şeklinde 
ifade edilmiştir. Ki öğrenci Ruh’tan Dünya eğitimi ile bunları öldürmede başa-
rılı olması istenmektedir. Tabi ki şirk koşma, öldürme, hak gasp etme ve zina 
olaylarında “Azı karar” sözü söz konusu değildir.

ŞEFAAT: 

Şefaat, günahları bağışlama, af etmek demektir.  Bu af yetkisi doğrudan 
peygamberlere verilmemekte olup (Hud-46, Tevbe-80), ancak Allah’ın izni ile 
(Yunus-3, Sebe-23) ve uygun bulunan başarılı öğrenci Ruh’lara (Meryem-87) 
sınırlı olmak üzere ve Melekler aracılığı (Enbiya 28, Necm-26) gerçekleştirile-
cek bir işlemdir. Peygamberleri de Özel Görevli Birer Melek olarak düşünürsek, 
belki onlar da Allah tarafından şefaat için görevlendirilebilirler diye düşünebi-
liriz. Ancak böyle bir görevlendirmeyi mutlak görmek, Allah’ın işine karışmak 
gibi olacaktır diye düşünüyorum. Bu nedenle de “Şefaat ya ResuAllah” ifadesi 
doğru olmamaktadır. Zaten Şefaate kimin uygun olacağı da Allah’ın değerlen-
dirme ve bilgisi dahilindedir (Yunus-3, Sebe-23). 

ŞİRK KOŞMA VE ÇEŞİTLERİ: 

Kur’an’ın genelinde sık kullanılan şirk koşma çeşitleri şunlardır; I) Herhan-
gi bir puta tapmayan, Allah’ın tek ilah olduğunu ve bildirdiklerini inkâr eden, 
yani hiçbir şeye inanmayan, ilahi gerçekleri reddeden, Kâfir olan demektir. Kişi, 
Allah’a ve bildirdiklerine inanmayıp, sadece ilah diye cansız bir put olarak bir 
eşyaya-maddeye veya bir canlıya (kişi-hayvan veya bitkiye-ağaca) tapınmak ve 
ilahi bir yardımı ondan istemek üzere dua ediyorsa, Beyyine-1 nci ayette buna 
“hem “Kâfir, küfre sapan”, hem de “müşrik” denmektedir. II) Kişi, Allah’a ina-
nıyor, fakat bildirdiği kesin emirlerine inanmıyor ve bu nedenle de; a) Araya bir 
putu-eşyayı-maddeyi veya bir canlıyı (kişi-hayvan veya bitkiyi) koyarak bunu 
Allah’a ulaştırıcı olarak kabul edip ona dua ediyor ve ilahi yardımı önce on-
dan istiyorsa, Beyyine-1 ve Bakara-221 nci ayetlerde buna “müşrik” denmek-
tedir. b) Veya Allah’a inanıyor ve araya da put veya kişi de koymuyor, ancak 
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dini uygulamaları Allah’ın rızası için değil de, bir başkasının ilgisini çekmek, 
görmesini sağlamak ve ondan bir menfaat (iş, makam, ticari kazanç, bilgi vs) 
beklemek amacıyla, diğer bir ifade ile riyakârca yapıyor, ikiyüzlü davranıyor. 
Kurân, böylelerine “Münafikun” deyimini kullanmaktadır (Münafikun suresi ve 
Haşr-17).  c) Veya sözde Allah’ın rızası için veya Furkan-43 ncü ayette belirtildi-
ği gibi Allah’ın rızasını ikinci plana iterek, kendisinin belirlediği, fakat Allah’a 
şirk  koştuğunun bilincinde olmaksızın bir hedefi (para, mal, çocuk, makam, şöhret, 
itibar, ibad etme sayısını tutturma, özellikle şehvet düşkünlüğü gibi olumsuz nefsler-
den biri, bir eşyayı dine dayandırarak vazgeçilmez kılmak, bir hevesin tutku şeklinde 
aşırılığı  vs) araya koyarak /onu hedefleyerek ve vazgeçilmeyecek kadar ısrarla 
gerçekleştirmesidir. Bu uygulamaya ise “Gizli şirk ve putlaştırma” denmektedir. 
Yani Allah, kendisine gönderilecek olan bir dilekçede, sadece dilekçe sahibinin 
imzasını istemektedir. Değil ikinci bir imza, paraf bile istememektedir. Sekreter 
de kullanılmasını istememekte ve ilahi bir yardım isteğinin doğrudan Kendisin-
den istenmesini emretmekte ve olumlu bütün amellerin “Allah’ın rızasını ön-
celeyerek yapılmasını” istemektedir. d) Son olarak da, yapmakta olduğu bir işi 
için, ilahi bir yardım istemini doğrudan Allah’tan değil de bir türbede yatandan, 
muskadan veya uğur diye taşınan bir eşyadan beklemek de Gizli birer şirktir.

TAKVA SAHİBİ OLMAK: 

Takva sahibi olmak, “Allah ile yapılan anlaşmada söz verilen 7 şarta sadık kala-
mamaktan, imanın şartları olan 5 gaybe iman etmemekten ve kesin hükümlere uygun 
olumlu ameller gerçekleştirememekten korkmak, endişe duymak, böylesi hatalar yapmak-
ta SAKINMAK” demektir. Takva sahipleri öyle kişilerdir ki, Allah’ın buyrukla-
rına uyamayacağım endişesini taşıdıkları için, Kur’an’da bildirilen bu kuralları 
öğrenmek için gayret içinde olurlar. Dolayısıyla burada, Allah’tan değil, insanın 
kendinden korkması söz konusu olmaktadır. Çünkü ALLAH SEVGİ’dir. Zaten, 
insan korktuğuna değil, sevdiğine yakınlaşmak ister. 

TEVEKKÜL ETMEK: 

Yapılmaya başlanacak veya yapılmakta olan bir işlem için sadece Allah’tan 
ilahi bir yardım istemek ve sonucu için Allah’a güvenmek demektir. Tevekkül 
edildikten sonra, sözü edilen işle ilgili elden gelen her türlü gayreti içtenlikle 
yapmaya devam etmek “Aktif Tevekkül”, buna karşılık hiçbir çaba gösterme-
den sadece eli kolu bağlanmış gibi beklemek ise “Pasif Tevekkül” demektir. 
Allah’ın istediği ve yardım edeceği tevekkül, aktif olandır. Çünkü Allah, kapı-
ya kadar gelmeyi ve kapısını da çalarak seslenilmeyi, yani çaba içinde olmayı 
istemektedir. “Tevekkül etmek” ifadesi ayrıca, insan iradesinin karışmadığı bir 
sıkıntıyı-hastalığı-olumsuzluğu Allah’tandır deyip kabul etmek için de kulla-
nılmaktadır. Ancak insanın hakkının gasp edilmesi ve zulüm ile karşılaştığı bir 
olumsuzluğu, itiraz etmeden ve hakkını aramak üzere çaba göstermeden kabul-
lenmek, Allah’ın kabul etmediği bir tevekkül şeklidir.  

ZEKÂT: 

Verilen nimetlerden /imkânlardan toplumu yararlandırmak amacıyla ver-
gi vermek, yani genele katkı sağlamak ilk zekâtlardan biridir. Vereceği vergi 
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dışında toplumu ve etrafındakileri bilgilendirmek, birisinin yardım ve desteği 
olmadan devletin çözemeyeceği, toplumun bir ihtiyacını (Okul, hastane, sağlık 
tesisi, öğrenci yurdu, aydınlatıcı bilgi-kitap, kütüphane, çeşme, su, yol, çocuk oyun 
bahçesi, spor kompleksi,  sosyal tesis, ulaşım aracı, öğrenci ihtiyacı, cezaevi-çocuk yu-
vası-yaşlılar yurdu-Rehabilitasyon merkezleri-ibad etme yerleri destekleri vs ile) gider-
meyi de vergiyi aksatmamak üzere yine bir nevi zekât olarak düşünüyorum. 
Birçok ayette “salât ve zekât” hep birlikte kullanılmıştır. Buna göre, henüz dev-
let teşkilatının olmadığı ilk dönemlerde zekât uygulaması, sosyal yardımlaşma 
ve dayanışma faaliyetlerinin maddî yönü amaçlı olmuştur. Daha sonra bu akti-
viteye devlet vergisi de eklenmiştir. Hz. Muhammed şu sözleri söylemiştir; “Re-
sulullah buyurdular ki: ‘Kim malının zekâtını sevap umarak verirse ona sevap verilir. 
Kim de zekâtını vermezse biz zekâtı ve malın yarısını (cezalı olarak zorla) alırız. Bu, 
Rabbimizin kesin kararlarından biridir. Al-i Muhammed`e ondan bir hak yoktur-Kü-
tubu Sitte-Muaz-2011”. Ve “Hasan İbnu Ali, zekât hurmasından bir tanesini alıp, he-
men ağzına attı. Resulullah, ‘Hişt, hişt at onu! Bilmiyor musun, biz zekât /devlet malı 
yemiyoruz!” -veya: “Bize zekât /devlet malı helâl değildir!’ diye müdahale etti. Ebu 
Hüreyre- Kütubu Sitte-2055”.
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1.  ‘ALAK (96)
(Asılı duran, yapışan, sevgi, ilgi)

*İlk dört sure olan ‘Alak, Kalem, Müzzemmil ve Müddessir sureleri, sadece Hz. 
Muhammed’e hitap eden ve O’nu Fatiha suresi ile başlayacak Allah’ın tek dini 
olan İslâm Dininin ilâhî ders kitabı olan Kur’an’ı tebliğ etmesine hazırlayacak ve 
eğitecek surelerdir.

BİSMİLLAHIRRAHMANIRRAHİYM

1. Oku, her şeyi yaratan /halk eden Rab’bin adıyla. 
*Bu ilk ayette, görünür ve görünmez haldeki herşeyi yaratanın tek ilah olan Rab 
olduğu ve Rab isminin, eskiden ve halen kullanılmakta olduğu gibi toplumda ileri 
gelen konumda olanlara ait bir ifade olmadığı, dolayısıyla da Allah’tan başkasına 
kulluk edilmemesi, özgür olunması ve her işe Rab’bin adı ile yani“Bismillahirrah-
manirrahim” denilerek başlanılması istenmektedir.
Ayetin ilk kelimesi olan “OKU” kelimesi için şu ön bilgileri bilmemiz gerekmekte-
dir. İlk “Oku” ile birlikte her şeyin yaratılması olduğuna göre, ilk oku Evren kitabı 
olmaktadır ve buna Bakara-31 nci ayette değinilmiştir. 
*A’raf-102-169-172-173, Yasin-60, Taha-115, Bakara-27-31, Al-i İmran-77, 
Nisa-119, Hadid-8, Ra’d-20-25, Rahman-2-3, Maide-7 nci ayetlerde belirtildiği 
gibi Allah ile 7 konuda anlaşma yapmaktayız. Hangi ırk, cins veya dinî görüşte 
olursa olsun, Dünya’ya eğitime gönderilen bütün İns denilen Ruh’larla yapılan 
bu anlaşmada, Dünya yaşamımız sırasında, başta Allah’ı tek ilah olarak tanıya-
cağımız olmak üzere toplam 7 konuya uyacağımıza söz veriyoruz.   A’raf-172 nci 
ayette belirtildiği gibi, ilk konu için, “Elest-i Bi Rabbikum - Allah’ı tek ilah tanı-
yacağınıza söz veriyor musunuz?” diye soruluyor ve “Belâ” diye söz veriyoruz. 
Halk arasında bir tekerleme şeklinde “Ne zamandan beri Müslümanız?- Kalu 
Belâ’dan -Evet dedikleri andan beri” ifadesinin temeli işte bu konuya dayanmak-
tadır. Bu sözleşmenin ikinci maddesi ise Bakara-31 ve Ra’d-2-4  ncü ayetlerde be-
lirtilen “Evren bilgisi” kitabını öğrenmektir. Adem ve eşi Cennet’in ilk katında ve 
henüz dünyaya gönderilmeden önce İns diye isimlendirilen dünya öğrencisi olan 
Ruh’larının hafızasına ilk yüklenen kitap Evren kitabı olduğuna göre, demek ki, 
Hz. Muhammed’in okuması istenen de, bilinçaltı hafızasında gizli olan bu Evren 
kitabını okuyup hatırlamaya çalışması olmaktadır diye düşünüyorum. Dolayı-
sıyla bu ayet, biz insanların da, her biri birer ilim kaynağı olan evreni, insanı ve 
diğer canlı-cansız yaratılanlarda gizlenmiş olan bilgileri okumamız, onları araş-
tırıp ilim yapmamız gerektiği emrini vurgulayan ilk ayet de olmaktadır. Bu du-
ruma gore ilk muhkem kural okumak, bunun için de 4 ncü ayette beliritildiği gibi 
eğitim okulu açmak olmaktadır. Dolayısıyla ilk kitap “Maddeyi araştırma kitabı” 
olmaktadır. Bu da insanın sorgulayıcı, araştırıcı ve aklını kullanıcı olmasını sağ-
layacak demektir. Bu ilmi yapabilmek ise, ilim adamlığı mesleği veya ilim yapan-
ları desteklemeyi gerektirir. Gerçeğe baktığımızda, en küçük bir esnaf şeklindeki 
bir meslekte sanatkâr düzeyinde oluş bile, bir nevi Evren ile ilgilenmek demektir. 
*Bilim adamı denilenin veya sanatına ilişkin yeni bir bilgiye ulaşanın ulaştığı 
bilgi, zaten bilinç altında olan bir bilgiyi hatırlaması demek olmaktadır. Yoksa 
olmayan bir şeyi kendisinin bulması olmamaktadır.
2. Ki O Rab, insanı yapışıp asılı duran bir parçadan /sevgisinden var etti 
/yarattı /halk etti.
*“Oku” emrinden sonra bu ayet ile insanın nasıl yaratılmış olduğuna değinil-
miş olması, okunacak olanın özellikle birinci kitapta bulunan ve Evren’in de en 
son ve en mükemmel yaratığı olan “Beşer” olması gerektiğini de vurgulamak-
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1.  ‘ALAK (96)

tadır. Burada geçen ‘Alak kelimesinin genel görüşe göre insanın yaratılışına ait 
olup anne rahmine yapışık şekilde asılı duran ve kadın yumurtası ve erkeğin 
sperminin birleşmesi ile oluşmuş ve henüz çift cinsiyetli tek hücre olan zigottan 
oluştuğudur. Bu da  Bing-Bang diye ifade edilen olay ile Evren’in de bir tohum-
dan oluşmuş olduğunu düşündürmektedir. Zigot denilen ve çift cinsiyeti içeren 
bu tek hücre, kendi kendine 2-4-8 gibi katlanacak şekilde bölünerek ilk 8 haftalık 
embriyonal döneme girer. Bu görüşte olanlar, insanın tek bir nefsten /varlıktan 
var edildiğinin Nisa-1 nci ayette, erkek ve dişiden ibaret bir varlıktan yaratılmış 
olduğunu da Hucurat-13 ncü ayette açıklanmış olduğuna değinirler. Ben ise 
buradaki ‘ALÂK kelimesinin ALLAH’A ÖZGÜ SEVGİ olduğunu düşünü-
yorum. Allah sevgisi, O’na layık olma çabası içinde olma dediğimiz Takvalılığı, 
sadece O’na kulluk beraberinde özgür olmayı, bu özgür oluş da neşeli ve huzur-
lu, salih ameller gerçekleştirme çabasında olmayı sağlayacaktır.
3. Oku ve bil ki O Rabbin en büyük ikram sahibi /cömert olandır.  
4. Ki O (Rabbin), kalemin yazdıklarıyla öğretmiş ve öğretendir. 
*“Oku” emrinin, insanın yaratılmasının açıklanmasından sonra bu ayette ikinci 
defa verilmiş olması, dünya öğrencisi olan Ruh’un hafızasındaki “Evren Kitabı” 
yanında diğer ikinci kitap olarak, Din demek olan “Muhkem kuralları” içeren 
Kur’an olduğunu düşünüyorum. Bu görüşümü Kalem-2-3 ve Rahman-1-2-3 ncü 
ayetlere dayandırıyorum. 
*Ki “Kur’an” kelimesi “Okuma, Okunan” anlamındadır. İkinci kitabın Kur’an 
olduğunu ve bunun da Allah ile yapılan anlaşmada öğrenci Ruh’un hafızasına 
bizzat Allah tarafından yüklenmiş olduğunu, 87. sıradaki Bakara suresinden son-
ra indirilen 97. Sırada yer alan Rahman-2 nci ayetinden anlıyoruz. İbrahim-52 
nci ayette vurgulandığı gibi, böylece öncelik ilim yapmaya ve bilim adamına ve-
rilmekte, ondan sonra Kur’an okuyarak İman’a ulaşılması önerilmiş olmaktadır. 
Böylece ilk kitap olan Evren kitabını, yani yaratılan madde kitabını okuyarak hem 
Allah’ın farkındalığına bu yol ile ulaşmayı, hem de sorgulayıcı akla ulaşmayı 
hedeflemekte, manevi kitap olarak da Kur’an’ı anlayarak okumak ile de yaşam 
kuralları bütünü halindeki dini öğrenmeyi sağlayacaktır. Nasıl Evren kitabını 
okumak kişiye eleştirel ve sorgulayıcı bir akıl, bu aklı kullanma ve özgür karar 
vermeyi sağlayacaksa, Kur’an’ı da anlayarak okuma “Allah’ın tekliği ilk amaç 
yanında, Dünya eğitiminde başarı için faydalı olacak muhkem kurallara göre ya-
şamak üzere güçlü bir iradeye ulaşmayı” sağlayacaktır. Güçlü bir iradede oluş ise 
nefislerle mücadelede, tek din ve tek İslâm düşüncesine ulaşmada kolaylaştırıcı 
bir etki yapacaktır. Böylece kişi, bilgi temelli fikir sahibi olacak, bilgisiz, fakat yine 
fikir sahibi olmaktan kurtulacaktır. Zaten Al-i İmran-18 nci ayette ilim adamına 
öncelik verilmiş ve “Adalet üzere olan bilim adamı” denilerek Meleklerden son-
raya konmuştur. Kur’an’ın zahiri ve Batıni şeklinde iki farklı özellikte olduğuna 
ilişkin herhangi bir bilgi yoktur. Bu ayırımın, Kur’an’ı meslek edinen ve kendi 
tekellerine almış olanlar tarafından uydurulmuş olduğu anlaşılmaktadır. Einstein 
da bu konuya şu sözleri dikkat çekmiştir; “Evrenin yapısını, bilimsel ve akılcı 
bir şekilde anlamak, insana en derin iman duygusunu verir” ve “Bilimsel 
arayış, bilimcileri bir çeşit özel bir dinî inanışa yöneltir. Ancak maalesef 
sonrasında ilim sadece din ilmi ismi altında, dinî bilgilere sınırlandırılmış ve bu 
yönelme, İslâm ümmetini doğa biliminden ve Kur’an’ın istediğinden uzaklaştır-
mıştır. Çünkü Kur’an, bu asırdan sonra yavaş yavaş insanlardan uzaklaştırılmış 
ve bir meslek kitabı olarak sadece “Din Adamları”nın anlayışına ve anlatımlarına 
sınırlandırılmıştır. Daha önceleri Hahamların ve Papazların Tevrat ve İncil’i bi-
rer meslek kitabı olarak sahiplenip din adamı sınıfı oluşturmaları gibi, Hz. Mu-
hammed’e iman eden toplumda da 800’lü yıllardan başlamak üzere aynı uygula-
ma başlatılmıştır. Halbuki Evren kitabı, onu çok yönlü araştıracak meslekler kitabı 
iken, Kur’an ve bunu okuyarak imanlılığa varmak, bir meslek gerektirmez. Ancak 
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1.  ‘ALAK (96)

Müddessir-6 ve Fatır-32 ncı ayetlerde belirtildiği gibi ücretsiz uyarıcılar, Kur’an 
anlatıcıları gerektirir. Böylece de dinde gereksiz ayrıntılara yönelinmeye, şekilsel 
ve sayısal ibad etme /Allah’a kulluğu ifade etme yöntemleri ön plana alınmaya 
ve gelenekleri dinselleştirmeye başlanmış, türemeye başlayan ilmihallerle de dinî 
uygulamalar, Kur’an dışı ayrıntılara ve şekilselliklere boğulmuştur. Bu da insan-
ların, koşulsuz sevgi olan Allah’a sevgi duyulması yerine, Allah’tan korkmalarına 
ve günah korkusu içinde, “Anlayamam ve yanlış da okursam günah işlerim” en-
dişesi ile Kur’an’dan iyice uzaklaşmalarına neden olmuştur. 
*Beşer olarak bizler, okumak ve öğrenip düşünmektense, bunu başkalarına dev-
redip onların söylediklerini ve bizim yerimize düşünmelerini tercih ederiz. Bize 
söyledikleri doğru ise ne ala, yanlış ise, doğacak bir olumsuzluğun suçunu onlara 
yıkar ve üzerimizden atarız. Kur’an’dan uzaklaşmanın ve din adamı sınıfının 
türemesinin temel nedeni budur.
5. İnsana bilmediklerini ve bilmesi gerekenleri öğretendir O.
*Ayette belirtildiği gibi Allah’ın öğretmesi, okumamızı istediği 2 kitap aracılığı 
ile olmaktadır. Önceki ayette bulunan “öğreten” ifadesi, bu ayette ikinci defa yer 
almaktadır ki, bu ifadenin, yine 2 defa tekrarlanmış olan “oku” ifadesi gibi önemli 
olduğunu da vurgulamaktadır. Dolayısıyla okuma ve öğrenme nasıl farz, yani 
muhkem bir kural ise, öğretme de muhkem bir kuraldır. Dolayısıyla, oku ve öğret 
beraberliğini, “verilen kitapları anlayarak oku, öğren ve zekât olarak da toplu-
ma, etrafındakilere veya bireysel olursa infak olarak kişilere öğret” anlamlarında 
düşünmek gerekir. Yani, bir bilim adamının esas zekâtı, kitap ve konferansları, 
yetiştirdiği bilim adamları demektir. 
*Bir muhkem kurallardan biri olarak Öğretme farz uygulaması, tabi ki yeterli aklı 
olana ve olan aklını kullanıp öğretilenleri anlayabilecek durumda olan için söz 
konusu olacaktır. Aklını kullanma yeterlilik yaşı, Adlî Tıp deyimi ile “Farık Mü-
meyyiz - Aklını yerinde kullanabilme ve yasal yetkinlikte oluş” dediğimiz ergenlik 
çağı olduğuna göre, bu yaş aynı zamanda artık Kur’an’ı anlayarak öğrenme, ev-
lenme ve yasal işlemleri tek başına karar verip yapabilme yaşı olmaktadır. Maun-
2, İsra-34, En’am-152, Nisa-2-3 ncü ayetlerde büluğ yaşına kadar yetimin malı-
nın gözetilmesine ilişkin açıklamalar, bu konuyu pekiştirmektedir. Zaten Kur’an 
Taakkul, Tefekkür, Tezekkür ifadeleri şeklinde aklını kullananlara ve dirilere hitap 
eden bir kitap olduğunu defalarca vurgulamaktadır.
*Görüldüğü gibi Kur’an, “oku ve öğret” kelimeleri gibi, din ve uygulamalara iliş-
kin birçok muhkem  kuralı, ayrıntılandırmayıp sadece ismini ve asgari yönlendir-
mesini vermiş, ayrıntıyı serbest bırakmış ve böylece Kur’an’ın her topluma 
ve her devre uymasını, yani dinamikliğini sağlamıştır. Ayrıca En’am-38 nci 
ayet ile de, Kur’an’ın kaynak ana kitabı olan Levh-i Mahfuz’da hiçbir şeyin eksik 
bırakılmadığı” vurgulanmıştır.  
6. Ancak şunu da bil ki insan, öğrendikleri /elde ettikleri nedeniyle aşırı 
derecede şımarıp azmaya meyillidir. 7. Ve bu bildikleriyle hemen kibirle-
nir ve kendini üstün görmeye başlar.
*Görüldüğü gibi burada, insanın böylesi olumsuz bir nefs özelliği ve zayıflığı 
olduğuna değinilmekte ve bu zayıflığı nedeniyle de öğretmeye pek yanaşmayaca-
ğına dikkat çekilmektedir. Yine insan, eski inanç ve bilgilerinin değişmesine kolay 
kolay yanaşmayandır.
8. Hâlbuki insan, Rabbine mutlaka geri dönecektir.
*Dönüş, hesap vermek üzere gerek bireysel ve gerekse genel mahşerde Allah’ın 
huzuruna olacaktır.
9. Ey peygamber! Bir zamanlar Senin gibi elçi olanı /peygamberi engelle-
yeni hatırlamaya çalış, 10.  Salla üzere olan /dini tebliğ eden ve Allah ile 
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2. KALEM (68)

insanlara yardım /destek etmeye çalışan Allah’ın kulu elçiyi bu yaptıkla-
rından engellemeye çalışanı.
*Ayette Değinilen engelleyiciler, daha önce gönderilen peygamberleri reddeden ve 
Allah’ın tekliğine inanmayıp şirk-ortak koşarak küfre sapmış olan kişilerdir. Dola-
yısıyla bu ayette de, Hz. Muhammed’e, yine kendisini engelleyici benzer kişilerin 
olacağı ve “Çünkü Sen de böylesi engelleyiciler ile karşılaşacaksın” denilmektedir.
11. Halbuki O kul /elçi, doğru yoldaydı /hidayet üzerineydi, 12. Ve in-
sanları takva (muhkem kurallara uygun olumlu ameller gerçekleştirme çabası) 
içinde olsunlar diye uyarıyordu. 
13. Buna rağmen o engelleyici, peygamberi /elçiyi reddetmekte /yalan-
lamakta ve engellemekte hep ısrarcı olmuştu. 14. Hâlbuki o engelleyici, 
Allah’ın her şeyi görmekte olduğunu bilmez mi ki?
*Ayette belirtildiği gibi Elçiye karşı gelen, ya kıskançlığından veya kibirliliğin-
den dolayı olumsuz hareket etmektedir diyebiliriz.
15. Kesinlikle biliyordu ve aynı şekilde böylesi kişi, Sana karşı olacak olan 
davranışına son vermezse, and olsun daha öncekilere yaptığımız gibi onu 
da yakalarız perçeminden /alnından. 16. O yalancı ve hata işlemiş perçe-
minden /alnından .
17. Bu sırada kendisini kurtarması için, güvendiklerini yardıma çağırsın 
bakalım. 18. Biz de hemen (Cehennem görevlileri olan) zebanileri çağırır ve 
onu Cehenneme göndeririz.
*18 nci Ayette değinilen Cehennem görevlilerinin sayısının 19 olduğu 3 ncü 
iniş sırasında olan Müddessir suresinin-30 ncu ayetinde açıklanmıştır. Allah, 
mevcut kodamanlara karşı Hz. Muhammed ve Kur’an aracılığı ile gerçekleştirme-
yi projelendirmiş olduğu İslâm Devriminin gerçekleşmesi için nasıl Cehennemde 
zebanileri görevlendireceğini belirtmişse, demek ki dünyada da vereceği azaplar 
için insanlardan /beşerlerden görevlendirmeler yapacağı anlamını da çıkarabiliriz. 
A’raf-167, Furkan-20, Yunus-85, En’am-129, Mümtehine-5 ve Muhammed-4 
ncü ayette insanların birbirleri için görevlendirildikleri,  Leyl-4-11 arası, Fa-
tır-45, Kasas-54, Zumer-26, Mümin-78, Fussilet-16, Nahl-30, Secde-21, Tur-47, 
Naziat-25, Ankebud-54, Bakara-10-85, Teğabun-3, Maide-41 ve Tövbe-74   ncü 
ayette de azabın bir kısmına henüz dünya yaşamında iken başlandığı, esasının 
ise ahirette olacağı belirtilmiştir. Allah, toplumsal bir yenilenme için genellikle 
gençleri (İndigo karakterli olan ) ve bayanları kullanmaktadır.
19. Sakın böylesine uyma ve Sen sadece Allah’a secde et /tam teslim ol ve 
sadece O’na yönel /O’na yaklaştıracak olan yolda ol! 
*Buradaki “secde et” kelimesi, sadece Allah’a saygı göster ve O’na kul oldu-
ğunu ifade et” anlamındadır diye düşünüyorum. Ki secde kelimesi Rahman-5 
nci ayette “Allah’ın buyruklarına uymak”, Bakara-33 te “Adem’e destek olun, 
yardımcı olun”, Al-i İmran-113 ncü ayette de “Allah’a teslimiyet” anlamlarında 
kullanılmıştır.

2. KALEM (68)

BİSMİLLAHIRRAHMANIRRAHİM

1. Nûn, Ya Muhammed! Kaleme ve yazdıklarına emin olunsun ki, 2. Sen 
Rabbinin iyiliği /nimeti olan Kur’an’a erişmiş bir elçisin ve kesinlikle bir 
akıl hastası değilsin.
*Ayette ilk kelime olan Nûn kelimesinin mürekkep hokkası anlamında oldu-
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