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17 /  İsrâ Sûresi 

 

Mekke döneminde (Hicret’ten 18 ay önce) nâzil olmuştur. 111 âyettir. İsrâ, “gece yürütmek 

ve götürmek” demektir. Hz. Peygamber’in Mirâç için geceleyin Mekke’den Kudüs’e 

götürülüşünü anlatan birinci âyetteki bu kelime, sûreye ad olmuştur. Sûrenin 26, 32, 33, 57 ve 

73-80. âyetlerinin Medîne döneminde indiği belirtilmiştir. (H. T. FEYİZLİ, 1/281)  

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

17/1  Mİ’RAC  MÛCİZESİ 

1.Kulu (Muhammed (s)’i,) geceleyin Mescid-i Haram’dan, çevresini bereketli kıldığımız 

Mescid-i Aksâ’ya götüren (Allah’)ın şânı yüce (ve her türlü noksanlıktan uzak)tır. (Bunu,) 

kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (yaptık). Şüphesiz O, (evet) O, 

hakkıyla işitendir, görendir.    

 

1-1.‘Tesbih O’na ki, Kulunu geceleyin götürdü.’ Evet O, öyle bir sübhandır ki, ‘kulunu’ 

ona ibâdet etmekle seçkin olan, yâni Muhammed Mustafa’yı ‘geceleyin’  yâni gecenin bir 

kısmında, ‘’Mescid-i Haram’dan’ Mescid-i Haram, Ka’be’yi kuşatan ve Harem-i Şerif 

denilen câmidir. Bunun etrafını kuşatan yer de, özel ve belirli sınırlara kadar Harem’dir.  

‘Mescid-i Aksâ’ya götürdü.’ ‘O Mescid-i Aksâ ki, etrafını mübârek kıldık.’ Yâni 

çevresini din ve dünyâ bereketleri ile bereketlendirdik. Çünkü Mûsâ (a.s.)’dan, İsa a.s.)’ya 

kadar vahyin iniş yeri ve peygamberlerin ibâdetgâhı olmuş, hem de nehirler ve ağaçlar, 

çiçekler ve meyvelerle donanmış idi. Bu defâ da isrâ bereketi ile bereketli kılındı. 

(ELMALILI, 5/275, 276) 

İsrâ sûresinin birinci âyeti ve Necm sûresinin ilk âyetleri mirac olayına işâret etmektedir. 

(KUR’AN YOLU, 3/458) Mirac olayı, hicretten bir yıl kadar önce (M. 621) meydana 

gelmiştir. (H. T. FEYİZLİ, 1/281) 

Mirac ise, Allah Resûlünün (s.a.) Mescid-i Aksa’dan Cebrâil (a.s.) tarafından alınarak, 

mânevi bir binekle göklere çıkarılması, yedi kat semâyı geçerek, sidre-i müntehâya ulaşması, 

Rabbinin huzûruna varması ve orada Allah’ın büyük işâret ve delillerini görmesi olayıdır. (Ö. 

ÇELİK, 3/114)  

‘Ona bâzı âyetlerimizi göstermek için.’ Buhâri ve diğer hadis kitaplarının rivâyetlerinde 

olduğu gibi, Hz. Peygamber Burak ile Beytü’l Makdis’e vardıktan sonra oradaki büyük ve 

sert kayadan göğe çıkarıldı. Her bir gökte, peygamberlerden biriyle görüştü, nice nice 

melekler gördü, cennet ve cehennemin durumlarını gördü, sidre-i müntehâya geçti, Allâh’ın 

melekût âleminden birçok şaşılacak şeyler gördü. (ELMALILI, 5/276) 

http://www.serveriletisim.com/feyzul-furkan/index.php/sureler/isra-suresi/
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Allah Rasûlü (s), bu kadar büyük ve ibretli olayları temâşâ ettiği miraçtan ümmetine üç 

büyük hediye getirmiştir. Bunlardan biri, (1) beş vakit namazdır. Namazın Efendimize 

Miraçta aracısız emredilmesi, onun ibâdetler içinde apayrı bir yeri olduğunu gösterir. (2) 

İkincisi, toplumumuzda ’Âmene ‘rrasûlü’ olarak bilinen Bakara sûresinin son iki âyeti, (3) 

üçüncüsü ümmetinden şirke düşmeyenlerin büyük günahlarının affedileceği müjdesidir. 

(Müslim, Îman, Ö. ÇELİK, 3/115)  

İlim adamlarının çoğunluğu, isrânın beden ve ruhuyla,  uykuda değil uyanık iken olduğu 

görüşündedir. 60’ncı âyette, er rü’yâ‘yi İbn-i Abbas, ‘Burada sözü geçen rü’yâ (görme), 

Rasûlullâh’a (s) gözüyle gösterilendir. (Buhâri’den) ‘Göz meyletmedi ve haddini de 

aşmadı.’ (Necm, 53/17) Burada sözü geçen basar (göz) insanın bedeninin araçlarındandır, 

rûhun aracı değildir. Aynı şekilde peygamber Burak sırtında taşınmıştır. Bu binme, ruh için 

değil, beden içindir. (S. HAVVÂ, 8/143, 144)  

Kur’ân’da sidretü’l müntehâ denilen alanın son sınır olması nedeniyle Cebrâil (a.s.) daha 

öteye geçme imkânı olmadığından Refref denilen araçla yükselmesine devam etmiştir. Bu 

sırada kendisine evrenin sırları, kaderi, hükümleri ve bununla ilgili meleklerin çalışmaları 

gösterildi. Nihâyet Allah’a yaklaşabileceği son noktaya kadar yaklaştı. (Necm, 53/8-9) Necm 

sûresinde yay örneği ile anlatılan (KUR’AN YOLU, 3/459) yaklaşma, ağırlıklı yoruma göre 

Cebrâil  ile Hz. Peygamber arasında olmuştur. (Necm, 53/8-9, KUR’AN YOLU, 3/459)  

İsrâ ve mirâca dâir hadisler, -ki mütevâtirdirler – yedi semânın varlığına, bunların üstünde 

‘Rahmân’ın arşı’nın bulunduğuna delâlet etmektedir. Dolayısı ile yedi semâyı kim 

reddederse, ya küfür üzeredir ya da dalâlet üzeredir. Kur’ân-ı Kerim’de geçen semâvât 

kelimesi, kimi zaman yeryüzü atmosferinin, kimi zaman mirâcın yapıldığı semâvâtın kast 

edildiğini ortaya koymaktayız. Kendisi ile mirâcın yapıldığı semâvâtın gaybî olduğu 

görüşünü tercih ediyoruz. Bu semâvât, var olmak açısından vardırlar. Ancak onların bu 

varlıkları cinlerin, meleklerin ve cehennemin varlığı gibi gaybî bir varlıktır. (S. HAVVÂ, 

8/147) 

‘..kulunu Mescid-i Harâm’dan çevresini mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren 

Allah…’ Âyetteki Mescid-i Aksâ’nın çevresinin mübârek kılındığı bildirilmektedir. Çünkü 

burada Hz. İbrâhim’den (Ö. ÇELİK, 3/114) Hz. Îsâ’ya kadar pek çok peygamber gelmiş 

geçmiş; çoğu burada vefât etmiş ve buraya defnedilmiştir. Nihâyet Peygamber Efendimiz’in 

mûcizevi bir şekilde buraya getirilmesi ve daha sonra bir süre buranın Müslümanlar 

tarafından kıble kabul edilmesi de Mescid-i Aksâ çevresinin mübârek bir mekân oluşunun 

başka bir ifâdesidir. (KUR’AN YOLU, 3/461)                 

 

17/2-6  BENDEN  BAŞKASINI  RAB  EDİNMEYİN 

2. Biz, Mûsâ’ya Kitab verdik ve onu İsrâiloğulları’na: “Benden başkasını vekil (rab) 

edinmeyin.” diyerek doğruluk rehberi kıldık. 

3. Ey Nuh ile berâber (gemide) taşıdığımız kimselerin nesli! Doğrusu o (Nuh), çok 

şükreden bir kuldu. 
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4. Biz, İsrâiloğulları’na Kitap’da (Tevrat’ta) şu hükmü bildirdik: “Siz o (mukaddes) 

yerde, mutlaka iki defa fesat (bozgunculuk) çıkaracaksınız ve muhakkak sûrette, büyük 

bir kibirle çalım satacak (ve azgınlık yapacak)sınız.” 

5. (Ey İsrâiloğulları!, yapacağınız iki bozgunculuktan) ilkinin süresi geldiği zaman 

üzerinize (savaşta) çok güçlü kullarımızı (Bâbil halkını) gönderdik. Bunlar, evlerin 

arasına kadar sokulup girdiler, (evleri talan ettiler ve sizi yakalayıp öldürdüler. İşte 

azgınları böyle cezâlandırmak) yapılması gereken bir vaad idi, (bu vaad yerine getirildi).     

6. (Ey İsrâiloğulları! Tevbe ettikten) sonra size, düşmanlarınıza karşı tekrar (imkân ve 

gâlibiyet) verdik; mallarla, oğullarla yardım ettik ve sizi sayıca (evvelkinden) daha çok 

yaptık. 

 

2-6. (3).’Ey Nuh ile berâber (gemide) taşıdığımız kimselerin nesli! Doğrusu o (Nuh) çok 

şükreden bir kuldu.’ Kişinin elde ettiği bir nîmet ve imkânın, Allah-ü Teâlâ’nın fazl ve 

keremiyle meydana geldiği bilincinde olması demektir. Maldan yoksulun hakkını vermek te 

şükür kapsamında olup, malın artmasına sebep olur. (H. DÖNDÜREN, 1/471)  

Şekür olan, malıyla şükreder ilerisi için hiçbir şey biriktirmeyerek onu Allah yolunda seve 

seve harcar. Nefsiyle şükreder, onu dâimâ / devamlı Allah’a itaat yolunda kullanır;  kalbiyle 

şükreder, onunla Allah’ı zikretmediği bir an olmaz. (Ö. ÇELİK, 3/116) 

‘…. Siz o mukaddes yerde mutlaka iki defa fesat çıkaracaksınız….’ İsrailoğullarının 

mâruz kaldığı ilk felâket M.Ö. 598 de Babil kralı Buhtunnasr’ın istilâsıdır. O Kudüs’ü ve 

Beyt-i Makdis’i yerle bir etti. Onlara verilen ilk cezâ budur. Bu felaketin sebebi olarak Hz. 

Zekeriyâ’yı öldürmeleri ve Ermiya’yı hapsetmeleri zikredilir. (Bu görüş tenkit edildi, çünkü 

Hz. Zekeriyâ Hz. Îsâ’nın gelmesine yakın bir zamanda yaşamıştı. M. SELMAN) 

M.S. 70 te, Roma’lı Titus, Kudüs’ü alıp, Yahûdileri kılıçtan geçirdi. Beyt-i Makdis’i yaktı, 

yıktı. Âyette belirtilen ikinci felâket, bu olabilir. Bu felaketin sebebi olarak ta, Hz. Yahyâ’yı 

öldürmeleri veya Hz. Îsâ’yı öldürmeye teşebbüs etmeleri zikredilir. (Ö. ÇELİK, 3/119, 

MEVDÛDİ’ye atıf var) 

(5).‘.. bunlar evlerin arasına kadar sokulup girdiler, (evleri talan ettiler, sizi yakalayıp 

öldürdüler, azgınları böyle cezâlandırmak), yapılması gereken bir vaad idi.’ (İsrâiloğulları), 

azgınlıklarını peygamberlerini öldürmeye kadar götürmeleri netîcesinde kilk vaad 

gerçekleşmiştir. (..) Târîhî bilgilere göre ise bu ilk vaad, mîlâttan önce VI. Yüzyılda 

Bâbillilerin Kudüs’ü işgal etmeleri ve Süleyman Mâbedini yıkmalarıyla başlayan sürgün ve 

esâret sürecini ifâde etmektedir. (KUR’AN YOLU 3/464)            

(6).‘(Tevbe ettikten) sonra size, düşmanlarınıza karşı tekrar (imkân ve gâlibiyet) verdik; 

mallarla, oğullarla yardım ettik ve sizi sayıca (evvelkinden) daha çok yaptık.’ (..) 

Zamânın Pers Kralı Kyros’un milattan önce 539’da Bâbil’i ele geçirdikten sonra 

İsrâiloğullarının, ülkelerine dönmelerine izin vermesiyle başlayan ve M:Ö: 63 yılına kadar 

süren milli birliğin yeniden kurulması, ikinci mâbedin inşâsı, Kudüs’ün îmârı, dînî ve 

kültürel hayâtın yeniden canlanması gibi olumlu gelişmelerin yaşandığı döneme işâret edildiği 

anlaşılmaktadır. (KUR’AN YOLU 3/464)  
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17/7-8  CEZÂLANDIRMA  ZAMÂNI  GELİNCE 

7. (Ey İsrâiloğulları!) İyilik ederseniz, kendinize iyilik etmiş olursunuz. Şâyet kötülük 

ederseniz o da kendinizedir. Diğerinin (cezâ) vakti gelince, yüzlerinizi (üzüntüden) kötü 

duruma sokmaları, birinci defa girdikleri gibi Mescid’e (Beyt-i Makdis’e) yine girmeleri 

ve bütün ele geçirdiklerini, yerle bir etmeleri için (size tekrar düşmanlar gönderdik). 

8. (Ey İsrâiloğulları! Tevbe ederseniz) belki Rabbiniz size acır. Eğer (yine isyâna) 

dönerseniz, biz de (sizi cezâlandırmaya) döneriz. Biz cehennemi kâfirlere 

(çıkamayacakları) bir zindan yaptık. 

 

7-8. (8).‘..Diğerinin (cezâ) vakti gelince, yüzlerinizi (üzüntüden) kötü duruma sokmaları, 

birinci defa girdikleri gibi Mescid’e (Beyt-i Makdis’e) yine girmeleri ve bütün ele 

geçirdiklerini yerle bir etmeleri için (size tekrar düşmanlar gönderdik.)’ (..) Romalılar 

Kudüs’ü ele geçirerekşehri tahrip etmiş, yahûdilerin bağımsızlığına son vermişler (m.s.63), 

bu arada onbinlerce yahûdi öldürülmüş ve nihâyet 70 yılında ikinci mâbed de Romalılar 

tarafından yıkılmıştır. (KUR’AN YOLU 3/464) Böylece yahûdiler devletlerini, 

bağımsızlıklarını ve birliklerini kaybetmiş oldular. Bu durum 1948 yılına kadar sürdü. (İ. 

KARAGÖZ 4/215) 

‘Eğer son peygambere inanırsanız umulur ki Rabbiniz size merhamet eder.’ Hitap, hem 

Rasûlullah (sav) döneminde yaşayan yahûdilere, hem de onlar üzerinden İslâm’a açıktan 

cephe almış bulunan müşrikleredir. Yahûdiler, atalarının başına gelen musibetlerden ibret 

almaya, Allah Rasûlü (sav) karşısındaki konumlarını gözden geçirerek aynı felâketlere mâruz 

kalmamak için dikkatli davranmaya dâvet edilirken, müşriklere de inkârlarından vazgeçtikleri 

takdirde Allah’ın rahmetine erecekleri bildirilir. (Ö. ÇELİK, 3/120)  

Ama İsrâiloğulları tekrar yeryüzünde bozgunculuğa kalkışacak olurlarsa, cezâ yine hazırdır 

veyasa yine yürürlüktedir: ‘Fakat eğer kargaşaya dönerseniz, biz de tekrar 

cezalandırırız.’ Nitekim İsrâiloğulları tekrar bozgunculuğa başlamışlardı. Yüce Allah da cezâ 

olarak müslümanları onların başlarına musallat etti. Onları bütün Arap Yarımadası’nın dışına 

sürdüler. Bundan sonra yine bozgunculuk yaptılar. Bu sefer de başka kulları başlarına 

musallat etti. Böylece günümüze kadar geldiler. Bu asırda ise ‘Hitler’ başlarına musallat oldu. 

Bugün de ‘İsrâil’ olarak tekrar bozgunculuğa başladılar. İsrâil, oranın sâhibi olan Araplara 

işkencenin binbir çeşidini tattırdı. Yüce Allah, kesin olan vaadini doğrulamak ve 

değişmeyen yasasını yürürlüğe koymak için onlara azâbın en acısını tattıracak bir milleti 

gönderecektir. Hiç şüphesiz yarın, bekleyeni için çok yakındır! (S. KUTUB, 7/19)    

 

17/9-11  BU  KUR’ÂN  EN  DOĞRU  YOLA  İLETİR 
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9, 10. Gerçekten bu Kur’ân, (insanlara) en doğru olan yolu gösterir, sâlih ameller işleyen 

mü’minlere de kendileri için (cennette) büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler. 10. (Bu 

Kur’ân) âhirete inanmayanlara da, kendileri için (cehennemde) acıklı bir azap 

hazırladığımızı bildirir. 

11. İnsan, hayrı istediği kadar (bazen) şerri de ister. İnsan çok acelecidir. [bk. 21/37] 

 

9-11. (9).‘Gerçekten bu Kur’ân, (insanlara) en doğru olan yolu gösterir,’ Yâni Kur’ân’ın 

ilettiği hâl, hâllerin en doğru ve mükemmelidir. Yâhut da bu Kur’an, en doğru olan dîne veya 

her hususta en doğru olan yola; inanç, ahlâk, yaşayış, ibâdetler ve hüküm koymada en doğru 

olana iletir. (S. HAVVÂ, 8/160) ‘sâlih ameller işleyen mü’minlere de kendileri için büyük 

bir mükâfat olduğunu müjdeler.’  

İnsana dünyâ ve âhireti için en doğru yolu gösteren Kur’ân olunca, artık gerçek müslüman, 

onun rehberliğinde, Hz. Peygamber’in önderliğinde doğru yolu bulur ve onda yürür. 

Müslüman ancak, Kur’ân’a uygun bir düşünce ve yaşayış ile toplumsal çöküşten kurtulur. 

Hayâtı ve yaptığı işler Allah’ın hükmüne ve rızâsına uygun ve mükâfâtına lâyık olur, yeniden 

medeniyetin yüksek katlarına ulaşır. [bk. 2/2] (H. T. FEYİZLİ, 1/282)  

(10).‘(Bu Kur’ân) âhirete inanmayanlara da, kendileri için acıklı bir azap hazırladığımızı 

bildirir.’ Âhirete îman etmek, îman esaslarından biridir. (2/177, 4/136) Âhirete îman etmeyen 

kimse, mümin olamaz. Mekkeli müşrikler, âhiret hayâtına îman etmiyorlardı. (23/37, 50/2-3). 

Diğer îman esaslarının hepsine îman etse bile, âhirete îman etmeyen kimse kâfir olur. 

(30/16) Kâfir olarak ölen kimse, cehenneme atılır ve cehennemde kendisine elem veren azap 

edilir. ‘.. elem veren azap’, ateşte yakılma, üzerine kaynar su dökülme, irinli su içirme ve 

benzeri cezâlardır. (14/14-17, 44/47-48, 66(6; İ. KARAGÖZ 4/218) 

(11).’İnsan, hayrı istediği kadar (bâzen) şerri de ister.’ Sanki o büyük mükâfâta duâ 

ediyormuş gibi, o acıklı azâba duâ eder. Veyâ yaptıkları ile o azâbı dâvet eder. Bunun sebebi 

de şudur: ‘İnsan pek acelecidir.’ (..) İnsan peşincidir. Veresiyeden daha fazla peşine heves 

eder. Âhireti dünyâda görmek ister. Onun için insanların birçoğu âhireti bırakır da dünyâyı 

ister. O büyük ücrete önem vermez, o acıklı azâbı hesâba almaz. Ve bu şekilde kendisine 

hayır istiyormuş gibi, kötülüğü dâvet eder. (ELMALILI, 5/295)  

 

17/12  YILLARIN  SAYI  VE  HESÂBI 

12. Biz geceyi ve gündüzü (kudretimizi gösteren) iki delil yaptık. Gece delili (ayı) sil(ip 

rahatlık için karanlık yap)tık, (arkasından da) gündüz âyetini (getirip) Rabbiniz’den bol 

nîmet aramanız, yılların sayısını ve (vakitlerin) hesâbını bilmeniz için aydınlatıcı yaptık. 

(Böylece biz) herşeyi genişçe anlattık. [bk. 25/61-62; 28/71-73; 36/37-38] 

 

12-12. Gece ve gündüzün ortalığı aydınlatan iki âyet, yâni güneş ve ay’ı yarattık. (S. 

HAVVÂ, 8/161)  
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‘Rabbinizden lütuf arayasınız.’ Geceleyin dinlenip, gündüzün maişet, iş, çalışma ve 

yolculuklarınız için dolaşıp araştırasınız diye. Eğer gece ve gündüz olmasaydı, bu kâinâtın 

kânunları çerçevesinde hayat diye bir şey olmazdı. (S. HAVVÂ, 8/161) 

‘.. Rabbinizin lütfunu istemeniz için..’ cümlesi, hem çalışmayı hem de çalışmanın gündüz 

vaktiyapılmasını ifâde eder. Yüce Allah geceyi dinlenmek, gündüzü de çalışmak için var 

etmiştir. Aynı zamanda Yerküre, ısı ve ışığını Güneşten gündüz vakti aldığı için, sebze, 

meyve, bitki ve diğer ürünler, ısı ve ışığa olan diğer ihtiyâcını gündüz vakti karşılar. İnsanlar 

da genelde gece dinlenip, gündüz çalışırlar. Bu da Rabbimizin bizden isteğidir: ‘Allah geceyi 

size bir örtü, uykuyu istirahat zamânı ve gündüzü de hareketve çalışma vakti yapandır.’ 

(25/47, 93/1-2, İ. KARAGÖZ 4/221) 

‘ve yılların sayısını ve hesâbı bilesiniz.’ Gece ve gündüzün değişip durmasıyla, zamanları 

hesaplamasını ve çalışma mevsimlerini, günlerin, haftaların, ayların ve yılların sayısını 

bilesiniz. Borçlar için belirlenmiş sürelerin geçtiğini, ibâdetler, uygulamalar, kira sözleşmeleri 

için belirlenmiş süre ve zamanların geçtiğini ve bunların mekân olarak yapıldıkları yerleri 

bilesiniz diye.   (S. HAVVÂ, 8/161, 162) 

 

17/13-14  KİTABINI  OKU! 

13. Her insanın amelini boynuna yükledik, (onu sorumlu kıldık) Kıyâmet günü  insan için 

açılmış olarak bulacağı bir kitap çıkaracağız. [bk. 52/16; 75/12-14; 99/7-8] 

14. “(Kıyâmet günü) Oku kitabını, bugün sana hesap görücü olarak kendi nefsin yeter!” 

(diyeceğiz). 

 

13-14.  (13).‘Her insanın amellerini boynuna astık’ . “Oku kitabını, bugün sana hesap 

görücü olarak kendi nefsin yeter!” (diyeceğiz).’ Yâni ona şu kitabını, amel kitabını oku! 

Deriz. Nesefi der ki: Herkes okumayı bilecek şekilde diriltilecektir. Yâni bu kitabı 

okuyabilecektir. (S. HAVVÂ, 8/162)  

Buna göre herkes kendinden sorumludur; her insan yaptığı ile kendini bağlamış, sorumluluk 

altına girmiştir, sonucunu da önüne amel defteri konularak görecektir. (KUR’AN YOLU, 

3/469)  

(14).‘.. bugün hesap sorucu olarak nefsin yeter.’ Âyette kişinin kendi kendisinihesâba 

çekeceği bildirilmektedir. Bunun anlamı, kişinin yaptıklarını itiraf edeceği, kendisini 

sorgulayacağı ve kınayacağı anlamına gelir. Şu âyetler bunun açık ifâdesidir: ‘Bâzı 

mâzeretler ileri sürse de kıyâmet günü insan kendi aleyhine şâhittir.’ (75/14-15). 

‘Kıyâmet günü biz insanların ağızlarını mühürleriz, elleri bize konuşur, ayakları da 

kazandıklarına şâhitlik eder.’ (36/65; İ. KARAGÖZ 4/223) 

Onun için insan, dünyâda da her gün kendini okumalı, hesâba çekilmeden önce kendini 

hesâba çekmelidir. Nitekim bir hadis-i şerifte, ‘Hesâba çekilmeden önce, kendinizi hesâba 

çekiniz.’ (Tirmizi’den) buyurulmuştur. (ELMALILI, 5/297)  
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17/15-17  KİMSE  BAŞKASININ  GÜNAHINI  YÜKLENMEZ 

15. Kim (Allah ve Rasûlü’nün gösterdiği) doğru yola gelirse, ancak kendisi için doğru yola 

gelmiştir. Kim de saparsa, ancak kendi aleyhine sapmıştır. Hiçbir günahkâr, başkasının 

günah yükünü yüklenmez. Biz, bir peygamber göndermedikçe (hiçbir kavme) azap edici 

değiliz. [bk. 16/25; 29/13-14; 35/18 ve krş. 39/71; 40/49-50; 67/8-9] 

16. Biz, bir beldeyi (zulüm, isyan ve taşkınlıklarından dolayı) helâk etmek istediğimiz 

zaman, onun refahtan şımarmış elebaşılarını emir / yönetici olma (ve çoğalmalarına 

imkân veri)riz, onlar da fâsıklığa saparlar. Artık o (belde)nin üzerine azap sözü hak olur. 

Derken biz de onu yerle bir ederiz. [bk. 6/123; 11/116-117; 23/63-64; 34/33-35] 

17. (Ey Peygamberim!) Nuh’tan sonra nice asırlar(da insanlar)ı helâk ettik. Kullarının 

günahlarından haberdar ve görücü olarak Rabbin yeter. [krş. 21/11; 22/45] 

 

15-17. (15).‘Kim hidâyete ererse kendi nefsi için hidâyete ermiş olur; kim de dalâlete 

düşerse kendi aleyhine dalâlete düşmüş olur.’ Yâni hidâyet bulmanın sevâbı da, dalâlette 

kalmanın vebâli de kendisinindir. Kim hidâyet bulur, hakka uyar, gösterdiğimiz yolu izlerse, 

bunun güzel sonuçlarını kendi lehine ve faydasına olmak üzere elde eder. Kim haktan sapar, 

doğruluk yolundan ayrılırsa, kendisine karşı haksızlık etmiş olur ve bunun vebâli kendisine 

âittir. (S. HAVVÂ, 8/163)    

‘Kimse başkasının yükünü yüklenmez.’ Suç işleyen herkes, ancak kendi aleyhine (suç) 

işlemiş olur. Her bir nefis, bir günah yüklenir ve onun yüklendiği bu günah kendisinindir, 

başkasının değildir. (S. HAVVÂ, 8/163) 

Hiçbir mâsum kişi başkasının günahını, sorumluluğunu üzerine almaz, Allah buna izin 

vermez, ilâhi yasada ilke olarak sorumluluk şahsîdir. Buna göre toplu işlenen suçlarda 

herkesin sorumluluğu ve cezâsı kendisinin katkısı oranındadır. Şu hâlde hiç kimse kendi 

günahının, suçunun cezâsını başkasının çekmesini ummamalıdır. Ayrıca haram olan bir şeyi 

başkası yapıyor diye kendisi de yapmamalıdır; Çünkü herkesin günahı kendisinedir. (Râzi). 

(..) Kânunsuz suç ve cezâ olmaz. Âyetin on dört asır önce suçun ve cezanın kânûnîlik 

ilkesini bu kadar açık ve kesin bir şekilde ifâde etmesi ilgi çekicidir. (KUR’AN YOLU, 

3/470)      

‘Biz peygamber göndermedikçe azap ediciler değiliz.’ Bu buyruk ile Yüce Rabbimizin 

adâleti bize bildirilmektedir. Aynı şekilde O’nun Rasul gönderip, ona karşı delillerini ortaya 

koymadıkça hiçbir kimseye azap etmeyeceğini de ifâde ediyor. (S. HAVVÂ, 8/163)  

İbn-i Kesir: Müminlerin çocuklarının cennet ehlinden oldukları konusunda ihtilâf 

edilmemiştir. (S. HAVVÂ, 8/172)  

Bu âyet, yalnız bir hak dini haber alanın sorumlu olacağını gösterir. Buna göre fetret 

dönemi geçirenleri veya günümüzde dinlerden habersiz ömür geçiren kişileri, Allâh’a îman 

kurtarabilir. (H. DÖNDÜREN, 1/472)  
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Nübüvvetin / Peygamberliğin Gerekliliği: Ehl-i Sünnet âlimleri nübüvveti, insanlığın hem 

dünyâ hem de âhiret mutluluğunu elde etmesi için gerekli olan en temel bir kurum olarak 

görmektedir. Onlara göre de insan akıl, idrak ve irâde sâhibi bir varlıktır. Bu yüzden o, söz 

konusu kuvvetlerini kullanmak suretiyle dünyadaki mutluluğun yollarını tesbit edip belki 

kendince huzurlu bir hayat yaşayabilir, ama âhirette kendisini mutlu kılacak ebedi hayat 

temel esaslarını keşfedip ortaya çıkaramaz. (..) İnsan, nübüvvetin alanına giren hususların 

bir kısmını – söz gelimi Allah’ın varlığını idrak etmek gibi – aklı ile bilme imkânını elde 

etmiş olsa da ilâhi sıfatlar, Allah – insan, Allah kâinat ilişkisi ve ulûhiyetle ilgili konularda 

kesin bilgi üretemez. Zîrâ sınırlı olan insan aklı, kendi kendine ne gereği gibi Allah’ı 

kavrayacak ne de Allâh’ın emir ve yasaklarını ortaya çıkaracak kapasiteye sâhiptir. Böyle 

olunca insanın, tüm bu hususları kendisinden öğreneceği bir peygambere ihtiyaç vardır. (M. 

DEMİRCİ, 2/190, 191)      

(16).‘Bir beldeyi helâk etmek istediğimizde o ülkenin zenginlik sebebiyle şımarmış 

elebaşılarını yönetici yaparız.’  Bu aynı zamanda, her toplumun önderlerini ve 

yöneticilerini seçmede çok dikkatli ve titiz olması gerektiği konusunda da bir uyarıdır. Çünkü 

eğer önderler, günahkâr ve isyankâr olurlarsa, kaçınılmaz olarak toplumu da felâkete 

sürüklerler. (MEVDÛDİ, 3/91)    

Bir toplumda zenginlik sebebiyle, azgınlık, şımarıklık ve sefahat çoğalırsa ilâhi cezâ hak olur. 

Yüce Allah, peygamber ve kitapvâsıtasıyla yol göstermedikçe, hiçbir toplumu helâk etmez. 

Helâk edilenler, önceden mutlaka uyarılmışlardır. Yüce Allah, suçsuz hiç kimseyi ve 

toplumu cezalandırmaz. (8/53, 13/11). Bir toplumda azgınlar ve işlenen günahlar çoğaldığı 

zaman, o toplum âfet ve musîbetlerle cezalandırılır. ‘(Ey Peygamberim! Kâfirlere yaptıkları 

şeyler süslü gösterildiği) gibi, hilekârlık yapmaları için her beldede oranın 

giünahkârlarını, ileri gelenleri yaptık. Hâlbuki onlar, ancak kendilerine hîlekârlık 

yaparlar, (fakat) bunun farkında olmazlar.’ (6/123; bk. 25/31).  

 

17/18-22  RABBİ’NİN  İHSÂNI  SINIRSIZDIR 

18. Kim (haram helâl ayırmaksızın sâdece) şu çabucak geçen (dünyâlık şeyler)i isterse, 

dilediğimiz kimseye istediğimiz kadarıyla onu hemen veririz. Sonra ona cehennemi 

hazırlarız. Oraya kınanmış ve (rahmetimizden) kovulmuş olarak atılır. [bk. 11/15; 42/20] 

19. Kim de inanarak âhireti(nin güzel olmasını) ister ve ona (lâyık) bir gayret ile çalışırsa, 

onların da çalışmalarının karşılığı verilir. 

20. Her birine; gerek (dünyâyı isteyen) onlara, gerek (âhireti isteyen) bunlara Rabbinin 

ihsânından veririz, Rabbinin (dünyâdaki) lütfu (hiç kimseden) esirgenmiş değildir. 

21. Bak, biz onların kimini kimine (rızıkta ve bâzı hususlarda) nasıl üstün kıldık. Elbette 

âhiret, ‘erişilecek dereceler’ bakımından daha büyük, (kazanılacak) üstünlükler 

bakımından da (elbette) daha büyüktür.  

22. Allah ile berâber başka bir ilâh edinme! Sonra yerilmiş ve tek başına (bırakılmış 

olarak) oturup kalırsın. 
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18-22. (18).‘Kim geçici dünyâ hayatını isterse’, yâni dünyâ için çalışır, amelinin mükâfâtını 

bu dünyâ hayâtında almak isterse, ‘onu burada, bu dünyâda peşin veririz.’ Fakat eşit olarak 

herkese istediği kadar değil, ‘istediğimiz kimseye dileyeceğimiz kadar.’  Çünkü, herhangi 

bir amelin değeri, çalışanın istediği ile değil, çalıştıranın kabul etmesi ile belirlenir. ‘Kim 

dünyâ hayâtını ve onun süslerini isterse, Biz onlara dünyâda yaptıklarının tam 

karşılığını veririz. Onların orada bir şeyleri de eksiltilmez.’ (Hûd, 11/15) âyeti gereğince 

hepsinin ameli tam olarak verilir. Hiç birinin hakkı yenmez. (ELMALILI, 5/298)  

Bir amelin hak katında makbul olması için şu üç şarta dikkat çekilir: (a) Âhiret sevâbını 

istemek, (b) Ebedi nîmetleri kazanmaya sebep olacak işler yapmak, bu yolda çabalamak, (c) 

Bütün bunları îmanla birlikte yapmak. (Ö. ÇELİK, 3/126)  

Yüce Allah âyette cennete girmenin üç yolunu bildirmiştir: (a). Âhireti istemek, (b). Mümin 

olmak, (c). Âhiret için çalışmak. Bu, en azından farz görevleri yapmak ve haramlardan 

sakınmakla mümkün olur. Bunun anlamı, dünyâ nîmetlerini hiç istememek mânâsına gelmez. 

Mümin, hem dünyâ hem âhiret nîmetlerini isteyecek (2/201), ancak, âhireti dünyaya 

tercih edecektir. (87/16-17).  

(21).‘Bak biz onların kimini kimine nasıl üstün kıldık.’ Dünyâ hayatında mal, mevki, 

bolluk ve kemâl açısından üstünlüklerini gör! Kimisi zengin, kimisi fakir, kimisi bunlar 

arasında; kimisi küçükken ölür, kimisi de yaşlı ve ihtiyar olana kadar yaşar. (S. HAVVÂ, 

8/165)  

‘Ama âhirette sâhip olunacak dereceler ve üstünlükler elbette daha büyük olacaktır.’  

Hadis: Allah yolunda cihad edenle, oturan kimse arasında yüz derece vardır. Her iki derece 

arasını ise, süratli giden at, ancak yetmiş senede kat eder. (Deylemi, Ö. ÇELİK, 3/127)  

Peygamberlerin, velîlerin, müttakîletin âhirette dereceleri ve mükâfatları elbette farklı 

olacaktır. Sâdece farzları yapmakla yetinenmümin ile farz görevler ile birlikte nâfile 

ibâdetleri de yapanların, bütün günahlardan sakınanlar ile bâzı günahları işleyenlerin, 

Allâh’ı çok zikredenler ile az zikredenlerin, çok şükredenlerle şükretmeyenlerin, sabredenlerle 

sabırsızların elbette Allah katında dereceleri ve nîmetleri farklı olacaktır. (İ. KARAGÖZ 

4/231)  

(22).(1). Birinci Emir (İlke, kural, ödev) ‘Allah ile berâber başka bir ilâh edinme!’ Hem 

Allah’a inanılıp, hem de nefisten veya başkasından gelen emirler, Allah’ın emirlerinden üstün 

tutulur, öne geçirilirse Allah ile berâber bir ilâh edinilmiş olur. (H. T. FEYİZLİ, 1/283)  

‘Allâh’a ortak koşmayın’ ve ‘Allah ile birlikte başka ilâh edinmeyin’ şeklinde yasak 

formatı dışındaşart ve haber cümleleri, ‘..yüce oldu’ ve ‘..münezzehtir’ anlamındaki 

cümleleri ile şirk reddedilmiştir. Allâh’a ortak koşmak haram (6/151, 7/33), iftirâ, büyük 

günah (4/48), sapıklık (4/116) ve en büyük zulümdür. (31/12; İ. KARAGÖZ 4/232).  
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17/23-25  ANA  BABAYA  ÖF  BİLE  DEME! 

23. (Ey Peygamberim!) Rabbin, kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya 

babaya ihsânı (iyiliği ve güzel davranmayı) emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi 

senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse, onlara “öf” (bile) deme! Onları azarlama ve onlara 

çok nâzik (ve tatlı) söz söyle. [krş. 9/113; 31/14] 

24. Onlara merhametle alçak gönüllülük kanadını indir ve: “Ey Rabbim! (Bunlar) 

küçükken beni yetiştirdikleri gibi (sen de şimdi) onlara acı (ve esirge).” de. 

25. (Ey Peygamberim!) Rabbiniz (onlara karşı) içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi 

(yaşayıp İslâm’a uyan) kimseler olursanız şüphesiz O, çok tevbe eden (ve itaatle kendisine 

yönelen)leri bağışlayıcıdır. 

 

23-25. (23).(2). İkinci Emir: ‘Rabbin, kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya 

babaya ihsânı (iyiliği ve güzel davranmayı) emretti (hükmetti) Anne babaya yapılacak iyilik 

ve hizmetler beş madde hâlinde beyan edilir: (a) Kızgınlık, bıkkınlık ifâdesi olan ‘öf bile 

dememek, (b) ‘onları azarlamamak’. (c) ‘ikisine de güzel söz söyle’ onlara tatlı, gönül alıcı 

güzel, hoş sözler söylemek, (d) ‘Alçak gönüllülükle üzerlerine kol kanat ger’ Tevâzu, 

şefkat, merhamet kanatlarını onların üzerine indirmek, alçak gönüllü olmak, her türlü 

ihtiyaçlarını yerine getirmek, (e) ‘Onlar beni küçükken nasıl yetiştirmişse, onlara rahmet 

et! Diye duâ et. (..) (Ö. ÇELİK, 3/130)  

Sâdece Allâh’a ibâdet edilmesi emredildikten sonra, anne ve babaya ihsanda bulunulmasının 

emredilmesi dikkat çekicidir. İnsanı yaratan yüce Allah, onun dünyâya gelmesine vâsıta 

olan, yetişmesini, bakımını ve terbiyesini sağlayan da anne ve babasıdır. Bu itibarla Allâh’a 

itaat ve ibâdet farz ve sevap olduğu gibi, anne ve babaya ihsanda bulunmak da aynı 

şekilde farz ve sevaptır. Allâh’a şirk koşmak ve isyan etmek gibi (31/15) günah olan 

isteklerinin dışında anne ve babanın meşru isteklerinin yerine getirilmesi gerekir. (..) Anne 

ve babaya bakmamak,  kötü söz söylemek ve zulmetmek haram ve büyük günahtır. (İ. 

KARAGÖZ 4/233, 234)  

‘.. ve her ikisine de tatlı sözler söyle.’ Onlara ‘of’ diyecek, azarlayacak yerde onlara güzel, 

yumuşak, hoş sözleri, edep, saygı ve tâzim ile, onlara karşı güzel bir edebin, gerektirdiği 

şekilde söyle! Onları isimleri ile çağırmamalı, babacığım, anneciğim demelidir.  (S. HAVVÂ, 

8/177) 

İbrâhim (a.s.) babası kâfir olduğu hâlde, ismi ile hitap etmemiş, babacığım demiştir. (İ. H. 

BURSEVİ, 11/115) 

Hadis: Rasûlullah, kendisine sorulan suale cevap mahiyetinde, en faziletli amelleri sayarken: 

Vaktinde kılınan namaz, ana – babaya iyilik, Allah yolunda cihad’ buyurmuştur. (Buhâri, 

Müslim’den, Ö. ÇELİK, 3/130) 

Yine Efendimiz (s) büyük günahların en büyüğünü haber verirken ‘Allah’a ortak koşmak, 

ana-babaya asi olmak ve yalancı şahitlik yapmak’  buyurmuştur. (Buhâri, Müslim’den, Ö. 

ÇELİK, 3/130) 
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Ancak hayatta iken, kâfir anne ve babasına hidâyet bulmaları için duâ eder. Vefat ettikten 

sonra, kâfir ana baba için, mağfiret dilemek caiz değildir. (S. HAVVÂ, 8/178)  

Ariflerden biri şöyle demiştir: Benim otuz yaşında bir oğlum var. Bana isyan eder de azâbı 

hak eder korkusuyla otuz senedir ona bir şeyi emretmedim. (İ. H. BURSEVİ, 11/121) 

Hadis: Rasûlullah (s)’in yanında oturuyor iken Ensar’dan bir adam gelerek şöyle sordu: ‘Ey 

Allah’ın Rasûlü, vefatlarından sonra anne ve babama karşı yapabileceğim bir iyilik kaldı 

mı? Şöyle buyurdu: ‘Evet, yapabileceğin dört şey vardır: Onlara duâ edersin, onlara mağfiret 

dilersin, söz vermişlerse sözlerini yerine getirirsin, arkadaşlarına ikramda bulunursun, bir de 

ancak kendileri tarafından gelen akrabalık bağını koruman, senin vefatlarından sonra onlara 

yapabileceğin geriye kalmış iyiliklerdir.’  (Ebû Dâvvud, İbn Mâce, Ahmed b. Hanbel’den, S. 

HAVVÂ, 8/192) 

 

17/26-30  ŞEYTANLARIN  DOSTLARI 

26. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver, (malını lüzumsuz yere) saçıp savurma! 

27. Şüphesiz ki, saçıp savuranlar, şeytanın kardeşleri olmuşlardır. Şeytan ise Rabbine 

karşı çok nankördür. 

28. (Ey Peygamberim!) Eğer (fakirlere verecek bir şeyin bulunmadığı için) Rabbinden 

umduğun bir rahmeti (bir rızkı) beklediğin sırada onlara yardım edemeyecek olursan, 

hiç olmazsa onlara yumuşak söz söyle (de öyle gönder). 

29. (Ey müminler!) Elini boynuna bağlama (cimrilik yapma), onu büsbütün de açma 

(israfçı olma). Sonra kınanmış, pişman olmuş bir hâlde oturup kalırsın. 

30. Hiç şüphesiz, Rabbin dilediğine rızkı genişletir ve (dilediğine de) daraltır. Çünkü O, 

kullarından haberi olan, hakkıyla görendir. 

 

26-30. (26).(3). Üçüncü Emir: ’Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya hakkını ver.’ 

‘Yakın akrabaya hakkını ver.’ Yakın akrabâya farz kılınmış hakkı, mahremi ise, nafakasını 

vermektir. ‘miskine ve yolcuya da’ Bunların hakları da var. Bunların farz hakları ise zekât 

ve darlık ve sıkıntılı zamanlarda ise yardımcı olup, gözetmektir. (S. HAVVÂ, 8/179) 

(27).(4). Dördüncü Emir: ‘israf ederek saçıp savurma.’ İbn-i Mes’ud dedi ki: İsraf, hak 

olmayan harcamadır. İbn-i Abbas ta aynı şekilde söylemiştir. Mücâhid der ki, kişi malının 

tümünü hak uğrunda infak ederse, saçıp savurmuş olmaz. Hak olmayan bir yerde, bir avuç 

dahi harcayacak olsa, o zaman savurgan olur. Katâde der ki, Savurganlık,  Allâh’a isyan 

uğrunda harcamaktır, hak olmayan yolda, fesat yolda harcamaktır. (S. HAVVÂ, 8/194)   

(28).(5). Beşinci Emir: ‘…. Onlardan yüz çevirmek zorunda kalırsan, o zaman onlara 

tatlı bir söz söyle.’ Yukarıdaki (3.4.5. emirler / kurallar) kazanç ve servetin sâdece kendisi 

değil, akrabâ, komşu ve muhtaç olanlara da hakkını vermesi için elinden geleni yapması 
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gerektiğini vurgular. Bu tür davranışlar İslâm’ın toplumsal hayatında birlik, sevgi ve adâlet 

ruhunun doğmasına yardımcı olacaktır. (MEVDÛDİ, 3/95)   

Yâni akrabâların ve onlara bir şeyler vermenin sana emretmiş olduğumuz kimseler, senden 

isteyip de sende verecek bir şey bulunmaz ve infak edecek bir şeyin olmadığı için ondan yüz 

çevirecek olursan, ‘o zaman onlara tatlı bir söz söyle.’ Yumuşak ve güzel sözler ile güzel 

vaadlerde bulun. (S. HAVVÂ, 8/179) 

(29).(6). Altıncı Emir: ‘Elini boynuna bağlama (cimrilik yapma) onu büsbütün de açma 

(israfçı olma)‘ (Altıncı emir) hem cimrilikten, hem israftan sakınmaktır. Cimrilik te, 

savurganlık ta aşırılıktır, bu sebeple haramdır. İkisinin ortası, cömertliktir. (KUR’AN 

YOLU, 3/479) 

Kur’ân insanlardan, orta yolu izlemelerini, dengeli biçimde davranmalarını istemektedir. 

(Mevcut) parayı, gerçek ihtiyaçlardan olmayan yerlere, yâni gösteriş, lüks, günah fiillere 

harcamayı yasaklamaktadır. (..) Bu emirler, (Medîne’de kurulacak) İslâm toplumunu ahlaki 

eğitim, sosyal baskı ve hukuki sınırlamalarla savurganlıktan korumaya yöneliktir.  

(MEVDÛDİ, 3/96)  

Hadis: Medîneli Müslümanlardan bir kısmı Rasûlullah (s)’den bir şeyler istediler. O da verdi. 

Sonra yine istediler. Efendimiz, elindekiler bitinceye kadar verdi. Verebileceği şeyler 

tükenince, onlara şöyle hitap etti: ‘Yanımda birşeyler olsaydı, sizden esirgemez, verirdim. 

Kim dilenmekten çekinir ve iffetli davranırsa, Allah onun iffetini artırır. Kim tok gözlü olmak 

isterse, Allah onu başkalarına muhtaç olmaktan kurtarır. Kim de sabretmeye gayret ederse, 

Allah ona sabır verir. Hiçbir kimseye, sabırdan daha hayırlı ve büyük bir lütufta 

bulunulmamıştır.’ (Buhâri Zekât 50; Müslim Zekât 124’den Ö. ÇELİK, 3/133) 

Hadis: Rasûlullah (s) vermenin ölçüsünü şöyle belirlemektedir: ‘Ey insanoğlu! İhtiyâcından 

fazla olan malını insanlara vermen senin için iyi, vermemen kötüdür. İhtiyâcını yetecek 

kadarını elinde tutmandan dolayı ayıplanmazsın. Geçimini üstlendiklerinden başlamak 

sûretiyle iyilik et. Veren el alan elden üstündür.’ (Müslim Zekât 197’den, Ö. ÇELİK, 3/133)   

(30).‘Hiç şüphesiz, Rabbin dilediğine rızkı genişletir ve (dilediğine de) daraltır.’ Allah 

hikmeti (gereği) kimine az ((rızık) kimine çok (rızık) verir. Ama ne çok vermesi mutlak 

anlamda hayır, ne de az vermesi mutlak anlamda şerdir. Zenginlik uğruna birçok şeyini, 

inancını, hayâtını kaybedenler olduğu gibi, fakirlik sebebiyle birçok kayıptan kurtulanlar, 

mânevi kazançlara kavuşanlar da vardır. Âyetlerde, Allah’tan fakirlik isteyin’ anlamına 

gelecek ifâde bulunmamaktadır. (KUR’AN YOLU, 3/479)  

Allah dilediğine hesapsız derecede rızık verir (2/212). Allâh’ın bir kimseye bol rızık vermesi, 

onun Allah katında değerli olduğunu göstermediği gibi, herhangi bir kimseye rızkı az 

vermesi de Allah katında sevilmeyen biri olduğu anlamına gelmez. Mal varlığı, Allah rızâsına 

uygun olarak kullanılmazsa, Allah katında bir değer ifâde etmez. Sonra Allâh’ın kimisine az, 

kimisine çok rızık vermesinin birçok sebebi ve hikmeti vardır. Meselâ Zuhruf sûresinin 32’nci  

âyetinde bu hiknetlerden biri şöyle ifâde edilmiştir: ‘Dünyâ hayâtında 

insanlarıngeçimliklerini aralarında biz paylaştırdık; birbirlerine iş gördürmeleri için, 

çeşitli alanlarda kimini kimine derece derece üstün kıldık.’ (İ. KARAGÖZ 4/238-239)  
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17/31-34  VERİLEN  SÖZ  SORUMLULUK  GEREKTİRİR 

31. (Ey müminler!) Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin (onları çeşitli usullerle 

yok etmeyin). Onlara da, size de biz rızık veriyoruz. Doğrusu onları öldürmek büyük bir 

günahtır. [bk. 81/8-9] 

32. (Ey müminler!) Zinâya yaklaşmayın. Çünkü o bir hayasızlıktır / yüz kızartıcı çirkin 

bir iştir ve (cehenneme götüren) çok kötü bir yoldur. 

33. (Ey müminler!) Allah’ın haram kıldığı canı, haklı / meşrû (bir sebep) olmadıkça 

öldürmeyin. Kim haksızlığa uğramış olarak öldürülürse, biz onun velîsini (ölenin 

mîrasçısını, kısas hakkını istemeye) yetkili kıldık. O da (kısasla) öldürme işinde (kendince 

daha fazlasını isteyerek) aşırı gitmesin. Çünkü kendisine (zâten) yardım edilmiştir. 

34. (Ey müminler!) Yetim malına da ergenlik çağına erişinceye kadar, ancak (o malı 

geliştirmek gibi) en güzel bir durum olmadıkça yaklaşmayın. Verilen sözü de yerine 

getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir. [bk. 4/2-6; 6/152] 

 

31-34. (31).(7). Yedinci Emir: ‘Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin.’ 

Günümüzde de çeşitli sebeplerle çocuklar henüz dünyâya gelmeden ana rahminde 

öldürülmektedir. Kürtaj onlardan biridir. Allah-ü Teâlâ, herkesin rızkını verenin kendisi 

olduğunu beyan etmiştir / açıklamıştır. Fakirlik korkusu ile çocukların öldürülmesini 

yasaklamıştır. Bunun çok büyük günah olduğunu belirterek haram kılmıştır. (Ö. ÇELİK, 

3/134) 

(32).(8). Sekizinci Emir: ‘Zinâya yaklaşmayın.’ Zina, akıllı ve ergenlik (bülûğ) çağına 

gelmiş olan erkek ve kadının, aralarında geçerli nikâh akdi olmadan (4/24) kendi arzuları ile 

cinsel ilişkide bulunmasıdır. (H. T. FEYİZLİ, 1/284)  

Zinâ, içinde yaygınlık kazandığı toplumu öldürür. Soylar kaybolur, kanlar karışır.  Nâmus ve 

çocuk konusundaki güven yitirilir. Toplumsal çöküntü başlar. Bütün bağlar kopar. Diğer 

toplumlar arasında ölümü andıran bir sonuçla karşı karşıya gelir. Zinâ, bir diğer anlamda da 

toplum için ölümdür. Zinâ, insanların gayrimeşru yoldan kolay bir şekilde şehevi duygularını 

tatmin etmelerine yol açar ve evlilik hayâtını zorunlu olmayan saçma bir hayâta dönüştürür. 

Âileyi gerekli olmayan bir yük olarak algılama sonucunu doğurur. Hâlbuki âile, yeni yetişen 

nesil için en güzel yuvadır. Yeni neslin sağlıklı bir yapıya ve sağlıklı bir eğitime kavuşması 

âilesiz düşünülemez. (S. KUTUB, 7/34, 35)  

Âyette, ‘Zinâya yaklaşmayın’ buyurulması, zinâya götürülme tehlikesi bulunan her türlü 

niyet, söz, fiil ve davranışları yasaklamaktadır. Toplumda zinâyı engellemek için zinâ ve zinâ 

iftirâsına cezâlar öngörmüş, örtünme ile ilgili düzenlemeler yapmış, müstehcen neşriyâtı ve 

fuhşu yasaklamış, sarhoş edici içkilerin içilmesini haram kılmıştır. Zinâya teşvik eden 

müzik, oyun, reklâm ve resimleri men etmiştir. (Ö. ÇELİK,  3/134, 135)  

(..) İslâm, zinaya iten sebeplerin yolunu keser. Böylece zinaya düşülmesini engeller. Zorunlu 

şartlar dışında kadınlı – erkekli karma bir hayâtı hoş görmez. Kadın ve erkeğin başbaşa 

kalmasını engeller. Kadının süsler takarak açılıp – saçılmasını yasaklar. Gücü yetenlerin 
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evlenmesini teşvik eder. Gücü yetmeyenlerin ise oruç tutmalarını öğütler. Evliliğe engel 

olan mehirlerin pahâlılığı gibi, zor şartları hoş karşılamaz. Çocukların fakirliğe ve yoksulluğa 

yol açacağı endişesini ortadan kaldırır. Nâmuslarını korumak amacıyla evlenmek isteyenlere 

yardımcı olmaya teşvik eder. Bütün bunlara rağmen zinâ suçu meydana gelmişse, en ağır 

cezâyı uygular. (S. KUTUB, 7/35)  

Hadis: ‘Zinâ eden kimse, zinâ ettiği zaman mümin olarak zinâ etmez.’ (Müslim Îman 100, İ. 

KARAGÖZ 4/241) 

(33).(9). Dokuzuncu Emir: ‘Allah’ın haram kıldığı canı haklı (meşru bir sebep) 

olmaksızın öldürmeyiniz.’  ‘Hiçbir canı öldürmeyin.’ Yasağı, sâdece başkalarının değil, 

kişinin kendi canını da kapsamı içine almaktadır. Bu nedenle intihar da cinâyet kadar büyük 

bir günahtır. (MEVDÛDİ, 3/98)  

‘Gerçekten biz onun velîsine bir hak tanımışızdır.’ Yâni, kâtile karşı ona bir hak verdik. O 

serbesttir. İsterse kısas yoluyla onu öldürür, isterse diyet karşılığında onu bağışlar, dilerse 

diyet gibi bir bedel de olmaksızın affeder. (S. HAVVÂ, 8/182)  

‘Artık o da öldürmekte aşırı gitmesin.’  Kâtilin velîsi, kâtile müsle yapmamalı, ya da kâtil 

olmayan (yakın akrabasına- İ. H. BURSEVİ, 11/138) kısas uygulamak sûretiyle haddi 

aşmasın. (S. HAVVÂ, 8/182)  

İslâm devletinde ‘haklı olarak insan öldürme’  şu beş durumla sınırlandırılmıştır: (a) Kasten 

adam öldürme, (b) Savaş sırasında hak dine karşı gelme, (c) İslâm devletini ortadan 

kaldırmaya çalışma, (d) Kadın olsun, erkek olsun evli iken zina yapma, (e) İslâm dininden 

dönme (irtidat) (Ö. ÇELİK, 3/136)  

Hadis: ‘Her Müslümanın diğer Müslümana ırzı, malı ve canı haramdır.’ ((Müslim Müslim 

Birr 32, Tirmizi Birr 18; İ. KARAGÖZ 4/242) 

Hadis: Büyük günahların en büyüğü; Allâh’a ortak koşmak, insan öldürmek, ana babaya 

isyan etmek ve yalan söz söylemektir.’ (Buhâri Diyar 1, İ. KARAGÖZ 4/242) 

‘Kim haksız yere öldürülürse, biz onun velisine öldürme yetkisi verdik.’ Kısas, kasden bir 

insan öldüren kimse, yargılanıp suçlu bulunursa öldürülmesidir. Kısas hükmü, hem cana 

kıymanın suç, hem de bu suçun vebâlinin ağır olduğunu ifâde eder. (2/178, 179). Kısas 

cezâsının uygulanabilmesi için öldürülen kimsenin, haksız yere öldürülmesi gerekir. Âyette 

bu husus: ‘mazlum olarak öldürülen kimse’ şeklinde ifâde edilmiştir. Mazlum olarak 

öldürülme ile maksat, suçsuz ve haksız yere öldürülmedir. (İ. KARAGÖZ 4/243)  

‘Öldürmede haddi aşmak’, şu şekilde anlaşılabilir: (a). Öldürme ile yetinmeyip işkence 

etmek ve organlarını kesmek, (b). Kâtilden başkasını mesela babası, oğlu veya bir yakınını 

öldürmek, (c). Kâtil ile birlikte bir yakınını daha öldürmek. (..) Yüce Allah bu şekilde 

davranmayı yasakladı. (..) Âyette geçen israf, haddi aşmak, öldürme ile ilgili kuralları ihlâl 

etmek, daha fazla cezâ vermeye kalkmak, kan dâvâsı gütmek ve benzeri davranışlardır. 

Bunların hepsi âyette kesin bir üslûpla yasaklanmaktadır. (İ. KARAGÖZ 4/244)   
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(34).(10). Onuncu Emir: ‘Erginlik yaşına ulaşıncaya kadar, yetimin malına –en güzel 

hâli olması müstesnâ- yaklaşmayın.’ Yetimlerin mallarını yemenin cezâsı cehennemdir. 

(4/10) (Ö. ÇELİK, 3/136)  

En güzel bir yol ile yaklaşmak, bundan müstesnâdır. Bu yol ise, o malı muhâfaza etmek ve 

malın gelir getirmesini sağlayacak uygulamaları yapmaktır. (S. HAVVÂ, 8/183)  

Yetimlerin zayıflığından yararlanıp, onların mal ve mülklerine tecâvüz etmek haramdır. 

(4/2). ‘Zulüm ile yetimlerin mallarını yiyenlerkarınlarına ancak ateş yemiş olurlar. 

Onlar alevli bir ateşe gireceklerdir.’ (4/10). (..) Peygamberimiz (s)’Allâh’ım, iki zayıf 

kimsenin, yetim ve kadının hakkını yemekten herkesi şiddetle sakındırıyorum’ (İbn Mâce) 

diye duâ etmiş ve haksız yere yetim malı yemenin sakınılması gereken helâk edici yedi 

günahtan biri olduğu bildirilmiştir. (Müslim) Veli, yetimin malına, yetim rüşdüne erinceye 

kadar, en güzel bir şekilde yaklaşmakla yükümlüdür. Veli, yetimin malından başkasına borç 

veremez, malını kendi çıkarları için kullanamaz, zarara uğratamaz, israf edemez, zengin ise 

yetimin malından kendisi için harcama yapamaz, fakir ise emeği kadaralabilir. Velînin, yetim 

rüşdüne erince, malını teslim etmesi gerekir. (4/6, İ. KARAGÖZ 4/245) 

(11). Onbirinci Emir: ‘Bir de ahdi yerine getirin.’ Emir ve yasaklarına uymak ve korumak 

sûretiyle Allah ile; onlara vermiş olduğunuz sözlerde durmak sûretiyle insanlarla ve karşılıklı 

ilişkilerinizle yaptığınız akitlere / sözleşmelere bağlı kalmak sûretiyle akitlerinizi yerine 

getirin. Çünkü bütün akitlerden ve ahitlerden dolayı kişi sorumludur. (S. HAVVÂ, 8/183)             

Ahid kavramı, Kur’ân-ı Kerim’de yerine göre hem insanların birbirlerine söz vermelerinihem 

kulların Allâh’a söz vermeleri ifâde etmek için kullanılmıştır. Dolayısıyla hem Allâh’a hem 

Allâh’ın kullarına verilen sözün tutulması ve yapılan sözleşmelere uyulması farz, aksi 

davranış olan ahde vefâsızlık haram ve büyük günahtır. Âyet ve hadislerde ahde vefâ 

gösterilmesi emredilmekte ve bu emre uyanlar övülmekte, uymayanlar yerilmektedir. Bakara 

sûresinin 177’nci âyetinde cennetin kendileri için hazırlandığı müttakilerin özellikleri 

arasında ‘Sözleşme yaptıklarında sözleşmelerini yerine getirenler’ de zikredilmektedir. (İ. 

KARAGÖZ 4/245) 

 

17/35-39  RABBİMİZİN  VAHYETTİĞİ  HİKMETLER 

35. (Ey müminler!) Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam yapın, doğru (ve hassas) terâzi ile 

tartın. Bu daha hayırlıdır, sonu da daha güzeldir. [krş. 83/1-5] 

36. (Ey mümin!) Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve 

kalp / gönül; bunların hepsi ondan sorumludur. [bk. 49/12] 

37. (Ey insan!) Yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü sen ne yeri yarabilirsin (ne de) 

boyca dağlara erişebilirsin. 

38. Böylesi yasakların hepsi, Rabbinin katında hoş görülmeyen (davranışlar)dır. 
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39. (Ey Peygamberim!) Bu (emir ve yasak)lar, Rabbinin sana vahyettiği 

hikmet(ler)dendir. Allah ile berâber başka bir ilâh edinme (Allah yerine ona bağlanma); 

sonra kınanmış, kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. [krş. 1/4; 9/31; 23/117] 

 

35-39. (35).(12). On ikinci Emir: ‘Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam yapın, doğru (ve hassas) 

terâzi ile tartın.’ Âyet, tartılarak ve ölçülerek alınıp satılan ürün ve malların ölçü ve 

tartılarının tam, eksiksiz, hilesiz ve hakkâniyete uygun olması gerektiğini ifâde etmektedir. 

Âyetteki emirler, ticâret yapan herkesi bağlayıcıdır. Yüce Allah, ‘Ölçüyü adâletle tam 

yapın ve eksik tartmayın.’ (55/9) âyetinde hem emrederek hem yasak koyarak vurgulu bir 

şekilde ölçü ve tartının tam yapılmasını, böylece kul hakkına özen gösterilmesini, ayarsız 

tartının kullanılmamasını, tartarken insaf ve adâletledosdoğru tartılmasını ve tartının 

eksiltilmemesini istemektedir. (İ. KARAGÖZ 4/247)    

Bu emir, hem bireylere hitap etmekte hem de, çarşı pazar alış verişlerinde ölçü – tartıya 

uyulup, uyulmadığını kontrol etmeyi İslâm Devletinin görevlerinden biri hâline getirmektedir. 

(MEVDÛDİ, 3/101)  

Hadis: Bir kimse haram işlemeye gücü olduğu hâlde, sırf Allah korkusu dolayısıyla onu terk 

ederse, o sebeple mutlaka Yüce Allah, âhiretten önce, bu dünyâda onun yerine ondan 

hayırlısını ona verir.’ (S. HAVVÂ, 8/197)  

(36).(13). On üçüncü Emir: ’Bilmediğin şeyin ardına gitme.’ Bu âyet-i kerîme, insanın 

bilmediği bir konuda söz söylemesini, hüküm vermesini, bilgisizce davranmasını, bilmediği 

kimseler hakkında konuşmasını, yalancı şâhitlik, iftirâ atmayı, bilgi sâhibi olmaksızın tahmin 

ile kişiler hakkında zarar verecek şekilde konuşma ve hareket yasaklanmıştır. (Ö. ÇELİK, 

3/137)  

Âyette insanın bilmediği bir konuda söz söylemesi, hüküm vermesi, bilgisizce davranması, 

bilmediği tanımadığı kişiler hakkında ileri geri konuşması, daha özel olarak yalancı şâhitlik 

yapması, iftirâ atması, kısaca bilgi sâhibi olmadan tahmine göre herhangi biri için maddi veya 

mânevi zarara yol açacak şekilde konuşması ve hareket etmesi yasaklanmaktadır. (..) Âyette 

bu bilgi kaynaklarının (kulak, göz, kalp) doğru kullanılması gerektiği, bunlardan sorumlu 

olunduğu ifâde edilmektedir. Kuşkusuz bu yasak, insan ilişkileriyle ilgili olup, bilimsel ve 

fikri konularda kurallara uygun olarak tahminler yürütmek, görüş belirtip ictihadlarda 

bulunmak meşru hattâ gereklidir. Nitekim Hz. Peygamber, Kitap ve Sünnette delil 

bulunmaması hâlinde şahsi görüş istikâmetinde uygulamalarda bulunmayı tasvip etmiştir. 

(Şevkâni’den KUR’AN YOLU, 3/482) 

Şânı Yüce Allah bilgisizce, yâni vehim ve hayâlden ibâret olan zanna dayanarak sözler 

söylemeyi yasaklamaktadır. Nitekim Yüce Allah, şöyle buyurmuştur: ‘Zandan çokça 

kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır.’ (Hucurât, 49/12), (S. HAVVÂ, 8/197, 198)  

‘Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi yaptıklarından sorumludur.’ Allah Teâlâ, 

hesap günü insana bu organlarını, (kulak, göz ve kalp) nasıl kullandığını soracağı gibi, bu 

organlar da dünyâda neler yaptıklarından sorguya çekileceklerdir. (Yâsin, 36/65, Fussilet, 

41/20; Ö. ÇELİK, 3/137)  
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Duyulan bir haberi araştırmadan doğruymuş gibi başkalarına anlatmak insana vebâl 

yükler. Duyulan haberin doğru olup olmadığının araştırılması (49/6) ve doğrunun 

öğrenilmesinden sonra bir faydası olacaksa konuşulması gerekir. (İ. KARAGÖZ 4/248)  

(37).(14). On Dördüncü Emir: ‘Yeryüzünde böbürlenerek yürüme.’  Âyet, kibirlilerin 

salınarak yürüdüğü gibi böbürlenip yürümeyi, insanlara büyüklük taslayarak dolaşmayı 

yasaklamaktadır. (Ö. ÇELİK, 3/138)  

Hadis: Rasûlullah, kibirin ne kadar kötü bir huy olduğunu vurgulamak üzere, ‘Kalbinde zerre 

kadar kibir bulunanın cennete giremeyeceğini’ bildirmiştir. (Müslim Îman 147’den, KUR’AN 

YOLU, 3/482)  

İslâm ahlâk geleneğinde tevâzu, peygamber sıfatı olarak değerlendirilir. Furkan sûresinde 

(25/63), Allah’ın iyi kullarının başlıca hasletlerinden söz edilirken, ilk olarak tevâzu erdemine 

yer verilmiştir. (KUR’AN YOLU, 3/482)       

 

17/40-44  O’NU  TESBİH  ETMEYEN  HİÇ  BİR  ŞEY  YOKTUR 

40. (Ey müşrikler!) Rabbiniz, erkek çocukları sizin için beğenip seçti de melekleri de 

kendisine kız çocukları edindi, öyle mi! Doğrusu siz, (vebâli) çok büyük söz 

söylüyorsunuz. [krş. 16/57; 19/88-95; 43/15-18; 53/21-22] 

41. Hiç kuşkusuz düşünüp öğüt almaları için biz, (bu gerçekleri) şu Kur’ân’da açıkladık.  

(Fakat bu açıklamalar), kâfirlerin ancak kaçışlarını artırıyor.  

42. (Ey Peygamberim!) De ki: “Eğer dedikleri gibi O’nunla berâber birtakım ilâhlar 

olsaydı, o zaman onlar, Arş’ın sâhibi (Allâh’a yaklaşmak için) mutlaka bir yol ararlardı.” 

43. Allah, onların dediklerinden tamâmen münezzehtir (uzaktır), çok yücedir, uludur. 

44. Yedi gök, yer ve onların içindekiler Allâh’ı tesbih eder. O’na, hamd ile tesbih 

etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat (siz) onların tesbihlerini anlayamazsınız. Doğrusu O, 

Halîm’dir (cezâya acele etmez ve) çok bağışlayıcıdır. [bk. 22/18] 

 

40-44. (41).‘Andolsun ki biz, ibret alsınlar diye bu Kur’ân’da çeşit çeşit açıklamalar 

yaptık.’ ‘.. sarrafnâ / açıkladık’ açıkladık, beyan ettik, demektir. Yüce Allah, Kur’an’da 

insanlar için gerekli olan bütün bilgileri vermiş, insanlara emir, yasak, helâl ve haramları, 

îman, ahlâk ve ibâdet esaslarını açıklamış, müjde ve uyarıları yapmıştır, lâzım olan herşeyi 

beyan etmiştir. (16/89, İ. KARAGÖZ 4/254) 

Bu Kur’ân-ı Kerim’de manaları defalarca tekrarladık durduk. Her bir tekrar, ayrı bir üslûpla 

yapıldı, ayrı bir yolla sunuldu. Her bir üslûbun değişik bir ses tonu ve ses uyumu, değişik 

düzeni ve örnekleri vardır ki, beşer gücünün böylesini gerçekleştirmesine imkân yoktur ve 

bunu insanlar öğüt alsın, diye yaptık. (S. HAVVÂ, 8/204, 205)  
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(42).‘De ki; Eğer söyledikleri gibi Allah ile birlikte başka ilâhlar da bulunsaydı, o 

takdirde bu ilâhlar, arşın sâhibi olan Allah’a ulaşmak için çâreler arayacaklardı.’  Allah 

Teâlâ ile berâber iki veya daha fazla ilâhın olması mümkün değildir. Farz-ı muhâl, böyle bir 

şey olsaydı,   şu ihtimâller devreye girerdi: (a) Eğer her biri birbirinden bağımsız ilâhlar 

olsalar, sınırsız evrenin yönetiminde birbirleri ile anlaşamazlar ve evrenin işleyişinde düzen, 

âhenk ve denge olmazdı. (b)  Eğer onlardan biri en üstün ilâh olsa ve diğerleri bâzı yetkiler 

verdiği kulları olsaydı, onlar üstün ilâha itaat eden kullar olmazlardı. Kendileri en üstün 

olmaya çabalardı. (Ö. ÇELİK, 3/141; MEVDÛDİ, 3/103)  

Nitekim Allah’ın emirlerine karşılık, kendi ilke ve emirlerini yürürlüğe koyan Firavun, 

Nemrut ve benzerleri de otoritelerine dayanarak ilâhlaşma gayreti içinde olmalarına rağmen, 

yine de Arş’ın sâhibi Allah’a karşı aciz kalıp ölmüşlerdir.) (H. T. FEYİZLİ, 1/285) 

(44).‘Yedi gök, yer ve bunlarda bulunanlar Allâh’ı tesbih eder.’ Allah’ı tesbih, hem dille 

hem de hâlle olabilmektedir. Bu iki tür tesbih melekler, cinler ve insanlar için geçerli olduğu 

gibi, bu âyetin delâletiyle akılsız veya cansız olduğunu düşündüğümüz gökler, yer ve 

bunlarda bulunan diğer varlıklar için de geçerlidir. (Ö. ÇELİK, 3/142)  

Yüce Allah buyuruyor ki, yedi gök ve yeryüzü O’nu takdis etmektedir. Onların içindeki bütün 

yaratıklar da aynı şekilde O’nu tenzih, tâzim, tekbir etmekte, Allah’ın birliğine tanıklık 

etmektedirler. (S. HAVVÂ, 8/206)  

‘O’nu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur.’ Mahlûkat arasında Allâh’ı hamd ile 

tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Yâni, ya diliyle yâhut da lisân-ı hâliyle ‘Sübhânallâhi ve bi 

hamdihi’ der. Bu konuda tercih edilen görüş,  eşyânın ‘kâl diliyle’ Allah’ı tesbih ettiği 

görüşüdür. (S. HAVVÂ, 8/206)  

Hadis: Abdullah b. Mes’ud (r) diyor ki; ‘Biz Allah Rasûlü (s)‘in yanında o hâle gelmiştik ki, 

boğazımızdan geçen lokmaların tesbîhini işitirdik. (Buhâri Menâkıb 25’den, Ö. ÇELİK, 

3/142)  

Hadis: Rasûlullah (s) şöyle buyurmuştur: ‘Mekke’de bir taş biliyorum. Ben peygamber 

olarak gönderilmeden önce, o bana selâm veriyordu. Şu anda dahi o taşı tanırım.’ (Müslim 

Fezâil 2, Ö. ÇELİK, 3/143)  

Hadis: Rasûlullah (s) kurbağanın öldürülmesini yasaklamış ve ‘onun çıkardığı sesler 

tesbihtir’ diye buyurmuştur.  (Nesai’den, S. HAVVÂ, 8/224)  

‘Ne var ki, onların tesbîhini anlamazsınız.’ Çünkü onlar, sizin dilinizden farklı dillerle 

tesbih etmektedirler. Bu buyruk, hayvanları, insanları ve bitkileri de kapsayan genel bir 

ifâdedir. (S. HAVVÂ, 8/206)  

Özetle, zerreden kürreye, galaksilerden hidrojen çekirdeğinin etrafında sâniyede iki bin km. 

hızla dönen elektrona kadar evrendeki her şey, Allah’ın mutlak düzeni içinde işlemekte, O’nu 

tesbih etmekte, O’nun varlığına, birliğine, kudret ve hikmetine tanıklık etmektedir. (KUR’AN 

YOLU, 3/486)            
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17/45-48  KAPALI  KALPLER  SAĞIR  KULAKLAR 

45. (Ey Peygamberim!) Kur’ân okuduğun zaman, seninle âhirete inanmayanların arasına 

gizli bir perde var ettik.  

46. (Ve) onların kalplerine (kötü niyetlerinden dolayı) onu anlamalarına engel olacak 

perdeler, kulaklarına da ağırlık koyduk. (Ey Peygamberim!) Kur’ân’da Rabbini bir 

olarak andığın zaman, nefretle arkalarını dön(üp gid)erler. [bk. 39/45] 

47. (Ey Peygamberim! Biz) müşriklerin, seni (Kur’ân okuduğun zaman) dinlerken, ne 

amaçla dinlediklerini ve (kendi aralarında) fısıldaşırken de o zâlimlerin: “Siz ancak, 

büyülenmiş bir adamın peşinden gidiyorsunuz.” dediklerini biz çok iyi biliriz. 

48. (Ey Peygamberim!) Bak;  Sana (sihirbaz, kâhin, şâir, mecnun diye) nasıl benzetmeler 

yaptılar da (bu yüzden) saptılar. Artık onlar doğru yolu bulamazlar.  

 

45-48. (45).‘Kur’ân okuduğun zaman, seninle âhirete inanmayanların arasına gizli bir 

perde çekeriz.’ Kur’ân-ı Kerim dâvetini âhirete îman kaidesi üzerine bina eder. Bu 

bakımdan ancak âhirete îman edenler Kur’ân’a inanır, onun âyetlerine kulak verir ve dâvetine 

icâbet ederler. (En’am, 6/92) Âhirete îman etmeyenlere gelince, böyle kişilerin kalpleri 

katılaşır, onların üzerinde tortular, perdeler, kılıflar oluşur, kulakları dini gerçeklere karşı 

sağırlaşır. Böyle kimseler, Kur’ân’ın dâvetine hiçbir zaman değer vermezler, onu anlamazlar, 

sâdece gözleriyle gördükleri, elleriyle tuttukları dünyâ zevklerinin peşinden koşarlar. Aslında 

bu onların kendi tercihleridir. (Fussilet, 41/5) (Ö. ÇELİK, 3/144)  

(47).‘…. Siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz’ dediklerini çok iyi 

biliriz.’ Ancak burada belirtildiği gibi zaman zaman onların bir yerlere gizlenerek âyetleri 

dinledikleri de olurdu ve bu sırada onda bir noksanlık yakalamaya çalışırlar, alaylı ve 

yalanlayıcı ifâdelerle aralarında fısıltılı konuşmalar yaparlardı. Âyette bu tür konuşmaladan 

söz edilmekte; genellikle Peygamber’e yönelttikleri ‘büyülenmiş’ şeklindeki iftirâlarına 

değinilmektedir. (KUR’AN YOLU, 3/489) 

İbn-i İshâk’ın anlattığına göre Ebu Cehil, Ebu Süfyan, Ahnes b. Şerik gibi putperest büyükleri 

bâzı gecelerde, biri diğerinden habersiz olarak Rasûlullah’ın bulunduğu yere giderek gizlice 

onun Kur’ân okumasını dinler, yolda tesadüfen karşılaştıklarında da birbirlerini suçlarlardı. 

(KUR’AN YOLU, 3/489, 490)   

Mekkeli müşrikler, peygamberlik öncesinde ‘güvenilir Muhammed’ dedikleri hâlde, 

peygamberliğini duyurduktan sonra ona ‘yalancı ve büyücü’ (38/4), ‘şâir ve mecnun’ 

(37/36) diyorlardı. 48’nci âyette bu husûsa ‘Bak, müşrikler senin için nasıl benzetmeler 

yaptılar’ cümlesi ile işâret edilmiştir. (İ. KARAGÖZ 4/261) 

 

17/49-52  İSTER  TAŞ  OLUN  İSTER  DEMİR  DİRİLTİLECEKSİNİZ 
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49. (Müşrikler) Dediler ki: “Birtakım kemik (yığını) ve un ufak toz (toprak) olduğumuz 

zaman biz mi yeni bir yaratılışla diriltilecekmişiz?” [bk. 36/77-78; 75/3; 79/10-12] 

50, 51. (Rasûlüm! Müşriklere) De ki: “İster bir taş, ister bir demir (gibi) olun, ister 

gönüllerinizde büyüyen (dağlar gibi) bir yaratık (olun, Allah sizi âhirette diriltecektir).” 

Yine: “Bizi kim (orada) diriltip geri çevirecek?” diyecekler. De ki: “Sizi ilk defa yaratan 

(diriltecektir).” O zaman sana başlarını sallayacaklar da (alay ederek): “Ne zamanmış o?” 

diyecekler. De ki: “Umulur ki yakındır.” [bk. 30/27] 

52. (Kıyâmet koptuğu) gün (Allah) sizi çağıracak, siz de hemen hamdederek O’nun 

çağrısına (kabirlerinden koşarcasına) uyacaksınız ve (dünyâda) ancak pek az kaldığınızı 

zannedeceksiniz. [krş. 36/52] 

 

49-52. (50).‘ diyecekler ki: Bizi kim yeniden diriltecek?’ Kemik ve unufak olmuş bedende 

bile yine de bir insanlık kokusu, hayâtı andıran birtakım olgular vardır. Demir ve taş ise, 

bunlara göre canlılıktan daha uzaktır, onlara deniyor ki: ‘İster taş olun ister demir, ister taş ve 

demirden başka canlanmasını ve hayâtın içine gireceğini bir türlü düşünemediğin hayattan 

daha uzak bir varlık olun… Allah sizi kesin diriltecektir. (S. KUTUB, 7/49)   

‘De ki: Sizi ilk defâ yaratan diriltecek’ yâni hiçbir şey değilken sizi yaratmış olan kimse, 

ikinci defa sizi tekrar diriltecek olan da O’dur. (..) Hâlbuki kemikler, ölenin parçaları idi. 

Hattâ cesedin diğer kısımlarının (et, kas gibi) etrâfında kümelendiği, hilkatinin temel direği 

idi. Onları kudreti ile ilk şekline döndürmek, Allah için olmayacak bir şey değildir. Fakat 

sizler, hayat bulma ihtimâli en uzak bir taş olsanız (..) sizi tekrar hayâta döndürmeye 

kâdirdir. (S. HAVVÂ, 8/209, 210)     

Dirilme, ölüm ile bedenlerinden ayrılan ruhların kıyâmetin kopması ve Allâh’ın emriyle 

yeniden inşâ edilen bedenlerle buluşup canlanmasıdır. ‘Allah, başlangıçta yaratmayı yapan, 

sonra onu tekrarlayacak olandır. Bu O’na göre ilk yaratmadan daha kolaydır.’ (30/27) 

(..) Yüce Allah, sûra ikinci defâ üfleninceinsanın bedenine âit aslî parçalarını biraraya getirir 

ve ona rûhunu iâde eder. Dolayısıyla yenide dirilme, hem beden hem de ruh ile olur. Nitekim 

şu âyette bu husus bildirilmektedir: ‘Ruhlar bedenlere iâde edilip birleştirildiği zaman.’ 

(81/7; İ. KARAGÖZ 4/263, 264) 

‘Sana alaylı alaylı başlarını sallayacaklar.’ Düşmanlıklarını veya kabul etmediklerini 

göstermek yâhut  da seninle alay için başlarını sallarlar. (MEVDÛDİ, 3/107)  

(52).‘O gün (Allah) sizi çağıracak, siz de hemen hamdederek O’nun çağrısına 

(kabirlerinden koşarcasına) uyacaksınız ve (kabirlerinizde) ancak pek az kaldığınızı 

zannedeceksiniz.’ İsrâfil (a.s.) sur’a son üfürüşte (nefha) sizi kabirlerinizden kalkmaya 

çağırır, siz de İsrafil’e icâbet edersiniz. (İ. H. BURSEVİ, 11/179)  

Mukâtil b. Süleyman’ın yorumu (..) şöyledir: İnsanların söz konun müddetle ilgili beyanları 

kabir (berzah) âlemiyle ilgilidir. Demek ki, âhiret hayâtının sonsuzluğu karşısında kabirdeki 

kalış süresi de çok kısa bir süre olarak telâkki edilecektir. (..) Ancak 49-52. Âyetler birlikte 

değerlendirildiğinde ‘..çok kısa bir süre kalmış olduğunuzu zannedeceksiniz.’ Sözüyle 

kastedilenin, kabirde geçen süre olduğu biraz daha ağırlık kazanmış olur. Çünkü söz konusu 
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âyetlerde öncelikle müşriklerin dirilişi inkârları ele alınmakta, ardından da onlara taş, demir 

ya da hayâllerinde büyüttükleri en büyük cüsseli bir varlık da olsalar, mutlaka diriltilecekleri 

söylenmektedir. Bundan sonra da Allâh’ın çağrısı gerçekleştiğinde diriltilen her insanın, 

kabrinden doğrulup Allah’ı överek mahşer meydanına doğru gideceği ve bu esnâda daha önce 

kaldığı yerde çok kısa bir müddet geçirdiğini belirteceği ifâde edilmektedir. (M. DEMİRCİ, 

2/203)  

Hadis-i Şerif’te şöyle denilmektedir: ‘Lâ ilâhe illallah’  ehli olan kimselere, kabirlerinde 

yalnızlık yoktur. Ben, ‘Lâ ilâhe illallah’  ehlinin kabirlerinden kalkarken, başlarından toprağı 

silkelediklerini ve yine ‘Lâ ilâhe illallah’ dediklerini görür gibiyim.’ (S. HAVVÂ, 8/229) 

 

17/53-55  SÖZÜN  EN  GÜZELİNİ  SÖYLESİNLER 

53. (Ey Peygamberim! Mü’min) kullarıma söyle: “En güzel sözü söylesinler.” Şüphesiz 

şeytan insanların aralarınaa fesat (ve fitne) çıkarır. Şeytan şüphesiz, insana apaçık bir 

düşmandır. 

54. (Ey insanlar!) “Rabbiniz sizi en iyi bilendir. Dilerse size merhamet eder, dilerse azap 

eder.” (Rasûlüm!) Biz seni onların üzerine (zorlayıcı) bir vekil olarak göndermedik. 

55. (Ey Peygamberim!) Rabbin göklerde ve yerde olanları daha iyi bilir. Andolsun ki biz, 

peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık, Dâvûd’a da Zebûr’u verdik. [bk. 2/253] 

 

53-55. (53).‘Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler.’ Bu emirde İslâmi edeplerin en 

üstün ve en zor olanlarından bir edep emredilmektedir. Sözü edilen bu edep, Müslümanın 

Müslüman kardeşine her hâl-ü kârda, kızgınlığında, sevincinde, şaka ve ciddi zamanlarında 

güzel söz söylemesidir, kalbi yaralamayan, bağları koparmayan bir söz söylemesidir. (S. 

HAVVÂ, 8/229)  

Müminlere, kâfirlerle ve diğer İslâm düşmanları ile tartıştıklarında bile güzel sözler 

söylemeleri emredilmektedir. Onlar ne sert söz söylemeli, ne de abartılmış ifâdeler 

bulunmalıdır. (MEVDÛDİ, 3/107)  

(..) Müminler hem kendi aralarındaki ilişkilerinde güzel olanı söylemeli, hem de câhillerle, 

nâdanlarla ilişkilerinde güzel olanı söylemelidirler. Nitekim Furkan sûresinde Rahmân’ın 

has kullarının vasıfları sayılırken: ‘Rahmân’ın has kulları onlardır ki, yeryüzünde tevâzu 

ve vakar ile yürürler; kendini bilmez kimseler onlara lâf attığında incitmeksizin 

‘Selâmetle!’ derler, geçerler’ (Furkan 25/63) buyrulur. Rasûlullah (s)’de insanlara edep ve 

ahlâk bakımından kardeşliği sağlayacak esasları öğretip ‘Ey Allâh’ın kulları kardeş olunuz.’ 

(Buhâri, Müslim) tavsiyesinde bulunur. (Ö. ÇELİK, 3/147)     

Âyette yüce Allah, kâfirler dâhil, insanlara yapıcı ve en güzel söz söylenmesini 

emretmektedir. Gerekçe olarak şeytanın bu sebeple insanların arasını açacağını, kavga, fitne 

ve fesat çıkaracağını bildirmektedir. Yüce Allah putlara bile sövülmesini ve kötü söz 

söylenmesini yasaklamaktadır. (6/108). (..) Yüce Allah, bu âyette müminlerin 
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konuşmalarında güzellik, incelik, nezâket ve nezâfet bulunmasını istemektedir. Çünkü kötü 

söz ve davranış, insanların tepki göstermesine, aynı şekilde karşılık verilmesine, tartışmaya 

ve dargınlığa sebep olur. Kaba ve kırıcı söz söylemek kötü; güzel, tatlı, yapıcı ve nâzik söz 

söylemek iyidir. Öfkeye sâhip çıkmak,  ve affedici olmak (3/133), câhillere aldırmamak 

(7/199), ağır başlı olmak ve kendilerine sözle sataşanlara ‘selâm’ deyip geçmek (25/63) 

müttaki müminlerin özelliğidir. Bu itibarla müminlerin, insanlarla konuşurken dürüst, nâzik, 

edepli, dâimâ ölçülü ve kibar olmaları gerekir. Kötü mânâya çekilecek veya kardeşini 

incitecek nâhoş sözler, hitaplar ve davranışlar, insanların aralarının açılması için şeytana 

fırsat vermek anlamına gelir. (2/104, İ. KARAGÖZ 4/265)   

(54).‘İsterse size merhamet eder, isterse azap (eder.)’ Yüce Allah dilediğini yapar (24/27), 

yaptığından da sorumlu değildir. (21/23), ancak azlâ zâlim değildir, kullarına zerre kadar 

zulmetmez (4/40). Yüce Allah, dünyâda herkese merhamet eder (7/156), îman etmek 

isteyenlere îmânı nasip eder, dilediğine hidâyet eder, dilediğini sapıklıkta bırakır (14/4), 

tevbe edenin tevbesibi kabul eder ve onu affeder (9/104), inkâr edip isyan edenleri 

cezâlandırır (48/6), îman edip ibâdet edenleri cennetle ödüllendirir. (İ. KARAGÖZ 4/266) 

‘Biz seni onların üzerine vekil olarak göndermedik.’ Amellerinin bekçisi olarak ve işleri 

sana havâle edilmiş olarak göndermedik. Biz seni sâdece bir uyaran olarak gönderdik. Sana 

itaat eden cennete girer, uymayan da cehenneme girer. (S. HAVVÂ, 8/211)  

(55).‘Gerçekten biz, peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık.’ Hz. Muhammed’in 

ulü’l azm peygamberlerin içinde en faziletlisi olduğunda, sonra İbrâhim’in (a.s.) geldiğinde 

görüş ayrılığı yoktur. Ondan sonra da meşhur olan görüşe göre Hz. Mûsâ (a.s.) gelir. (S. 

HAVVÂ, 8/230)  

(..) (Yüce Allah),Peygamberlere de farklı özellik ve değer verebilir. Meselâ Hz. İbrâhim’i 

dost edinmiş (4/125), Hz. Mûsâ ile konuşmuş (4/164), Hz. Îsâ’yı babasız yaratmış ve 

küçük yaşta kendisine mucizeler vermiş (3/45-49), Hz. Süleyman’a ihtişamlı bir 

hükümranlık vermiş (21/78-82), Hz. Muhammed’i (s) âlemlere rahmet olarak 

göndermiştir. (21/107). Dolayısıyla her peygamberin Allah katında farklı değerleri, 

kendilerine özgü özellik ve üstünlükleri vardır. (İ. KARAGÖZ 4/267)  

Hadis: Allah Hz. Peygamberi ümmetinin çokluğuyla da üstün kılmıştır. Nitekim Rasûlullah 

(s) ‘Cennet ehli yüz yirmi saftır. Bunlardan seksen safı benim ümmetimdir.’ buyurmuştur. 

(Tirmizi’den, İ. H. BURSEVİ, 11/189)  

‘Dâvûd’a da Zebûr’u verdik.’ Burada özellikle Dâvud ve Zebûr’un zikredilmesinin sebebi, 

(1) Kureyş, peygambere karşı mücâdele etmek için Yahûdilere mürâcaat ediyorlar. Yahûdiler 

de ‘Mûsâ’dan sonra peygamber yoktur, Tevrat’tan sonra kitap yoktur diyorlar. Şu hâlde 

bununla onların bu iddiâları çürütülmüştür. (2) Bununla üstünlüğün değerine işâret edilmiştir. 

Çünkü Dâvud (a.s.) büyük bir hükümdar idi. Böyle iken, burada onun hükümdarlığı göz 

önünde bulundurulmayıp da, Zebûr’un tahsis edilmesi, zikredilen üstünlükten maksat, mal ve 

mülk ile değil, ilim ve din ile üstünlük demek olduğunu gösterir. (ELMALILI, 5/306)  

Zebur, semâvi bir kitaptır. Ancak tahrif edilmiş ve değişikliklere uğramıştır. Hatta şimdi, elde 

bulunan Zebûr’da yer alan bir takım fıkralarda, küfür ve şirk bile vardır. (S. HAVVÂ, 8/231)      
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17/56-58  RABBİNİN  AZABI  HAKTIR 

56. (Ey Peygamberim!) De ki: “O’ndan başka ilâh sandıklarınıza yalvarın. Onların, 

sizden (bir) sıkıntıyı kaldırmaya ve çevirmeye güçleri yetmaz.” [bk. 27/59-63; 34/22] 

57. Müşriklerin (Allah’a yaklaştırsın diye) yalvardıkları (Mesih, Üzeyr, melek ve diğerleri) 

ne varsa, (hepsi) kendileri Rablerine yaklaşmaya vesîle / yol ararlar; O’nun rahmetini 

umarlar ve azâbından korkarlar. Çünkü Rabbinin azâbı korkunçtur. [krş. 5/35] 

58. Hiçbir belde yoktur ki (inkâr ve zulümleri sebebiyle) kıyâmet gününden önce orayı 

yok etmeyelim yâhut şiddetli bir azap ile cezâlandırmayalım. Bu(nların hepsi), Kitap’ta 

(Levh-i Mahfûz’da) yazılıdır. [krş. 11/100-101; 65/8-9] 

 

56-58.  (56). ‘De ki: Ondan (Allah’tan) başka iddiâ ettiklerinize duâ edin.’  Onları çağırın, 

fakat onların hastalık, fakirlik ve azap gibi herhangi bir sıkıntınızı giderebilecek güçleri 

olmadığı gibi, birisindeki sıkıntıyı alıp, öbürüne değiştirmeye güçleri de yoktur. (S. HAVVÂ, 

8/212)  

Bu uyarı, tevhid ilkesini işlemekte ve şirki reddetmektedir. Buna göre şirk,  sâdece 

Allah’tan başkasına secde etmekten ibâret değildir. Allah’tan başkasına yalvarıp, başkasından 

yardım dilemek te şirktir. (MEVDÛDİ, 3/109)  

(57).‘Onun rahmetini umarlar, azâbından korkarlar.’ Âyette yüce Allah, kendisinin 

dışında ilâh diye tapılan varlıkların kıtlık ve hastalık gibi sıkıntı, âfet ve musîbetleri 

gidermeye, musîbetleri nîmete, hastalıkları sağlığa, kıtlığı bolluğa çevirmeye güçlerinin 

yetmediğini (bildirdi). Bu itibarla kendisinden başka hiçbir varlığa kulluk ve duâ 

edilmemesini, ilâh diye canlı ve cansız tapılan ve yalvarılan varlıkların âciz olduklarını, 

hattâ ilâh diye tapılan kimselerin en sâlih, en müttaki ve Allâh’a en yakın olanların 

kendilerinin bile Allâh’a yaklaşmak için vesîle aradıklarını (bildirdi). Allâh’ın rahmetini 

umduklarını ve azâbından korktuklarını bildirdi ve sâdece kendisine ibâdet edilmesini ve 

kendisine duâ edilmesini emretti. (..) ‘Allâh’ın rahmetini umarlar ve azâbından korkarlar’ 

cümlesi, müminin korku ve ümit arasında olması, yâni ne Allâh’ın azâbından emin olması, ne 

de Allâh’ın rahmetinden ümit kesmesi gerekir. Allâh’ın rahmeti çok, azâbı şiddetlidir. (İ. 

KARAGÖZ 4/269, 270) 

(58).‘Hiçbir belde yoktur ki kıyâmet gününden önce orayı yok etmeyelim yâhut şiddetli 

bir azap ile cezâlandırmayalım.’ Hâlkı zâlim olmadığı takdirde hiçbir ülkenin helâk 

edilmeyeceğini bildiren âyet (Kasas, 28/59) dikkate alındığında burada helâk edileceği veya 

şiddetli bir şekilde cezâlandırılacağı bildirilen ülkeler hâlkı yoldan çıkmış olanlardır. (..) ‘Bu, 

kitapta yazılıdır.’ Yâni Allah’ın şaşmaz yasasıdır. İnkârcılık, ahlâk bozukluğu ve zulümle 

birlikte varlığını sürdürebilmiş hiçbir uygarlık yoktur. Kur’ân bu gerçeğe, geçmiş 

kavimlerden sık sık örnekler vermektedir. (KUR’AN YOLU, 3/496)  

 

17/59-60  RABBİN  İNSANLARI  ÇEPEÇEVRE  KUŞATMIŞTIR 
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59. (Sana) mûcizeler göndermekten bizi alıkoyan, ancak öncekilerin onu yalanlamış 

olmasıdır. Biz Semûd kavmine de açık bir mûcize olarak o dişi deveyi verdik ve (onu 

öldürdüler de) bu yüzden (kendilerine) zulmettiler (helâk oldular). Hâlbuki biz mûcizeleri 

ancak (âhiret azâbından) korkutmak için göndeririz. [bk. 7/73; 11/64-65; 26/141-159] 

60. (Ey Peygamberim!) Hani sana: “Şüphesiz Rabbin, insanları kuşatmıştır.” demiştik. 

(Geceleyin) sana gösterdiğimiz (Mirâç’taki) temâşâyı ve Kur’ân’da lânetlenmiş olan 

(cehennemdeki zakkum isimli) ağacı, ancak insanlara bir sınama olarak meydana 

getirdik. Biz onları (bu ağaçla) korkutuyoruz. Fakat bu, onların (inatlarından dolayı) daha 

da azgınlıklarını artırdı. 

 

59-60. (59).‘Bizi mûcizeler göndermekten alıkoyan tek şey, öncekilerin bu mûcizeleri 

yalanlamış olmasıdır.’ Allah’ın ümmetler hakkındaki sünneti şudur: Herhangi bir ümmet, bir 

mucize isteyecek olsa ve bu istekleri kabul edildiği hâlde ona îman etmeyecek olurlarsa, bu 

dünyâ hayatında onları kökten yok eden azap gelir. (S. HAVVÂ, 8/214)  

Müşrikler Rasûlullah (s)’e inanabilmeleri için ondan mucize olarak Safâ tepesini altın 

yapmasını, Mekkedeki kayalık dağların düzlenip ziraata elverişlikılınmasını istemişlerdi. 

Allah ona bildirdi ki, ‘istersen onların taleplerini karşılayayım, ama buna rağmen inkâr 

ederlerse helâk olurlar. İstersen onlara mühlet vereyim, belki sonları iyi olur.’ Rasûlullah da 

‘Hayır, mühlet ver’ dedi ve bunun üzerine bu âyet-i kerîme indi. (Nesâi, F. BEŞER 1/605) 

Tefsirlerde bildirildiğine göre Mekke putperestleri akıllarınca Hz. Peygamber’i zor durumda 

bırakmak için kendisinden Safâ tepesini altına çevirmesi, Mekke’nin dağlık çevresini 

bereketli bir ova hâline getirmesi gibi mûcizeler göstermesini isterlerdi. (bk. İsrâ 17/90-93). 

Âyette Allah, bu mûcizeleri gerçekleştirmeyişinin sebebini açıklamaktadır. Çünkü Allah’ın 

yasası uyarınca mûcizeler gösterildiği hâlde yine de inkârda direnirlerse – ki zâten bu 

isteklerinde samimi değillerdi – o takdirde hak ettikleri cezâ hemen verilecekti. Nitekim eski 

bir Arap toplumu olan Semûd kavminin istedikleri mûcize gerçekleştiği hâlde, bir mûcize 

olarak yaratılan ve kesinlikle zarar vermemeleri istenen deveyi boğazlamışlar, böylece 

Allah’ın buyruğunu tanımadıkları için cezalandırılmışlardır. (bk. A’raf 7/73-79; Hûd 

11/61-68. Mûcizenin iknâ etmeyi değil korkutmayı, heyecan ve ürperti vermeyi amaçladığı 

belirtilmektedir. Kur’ân’ın amacı ise iknâ etmektir. (KUR’AN YOLU, 3/496, 497) 

‘Nitekim Semûd kavmine, açık bir mûcize olmak üzere bir dişi deve vermiştik.’ Allâh-ü 

Teâlâ’nın bu âyette özellikle Semûd kavmini zikretmesi, belki de Kureyş gibi Arap olmaları 

ve Kureyş’in, Semûd’un durumu hakkında fazlasıyla bilgi sâhibi olmasındandır. Çünkü 

Kureyş, onların yok edilişlerinin izlerini ticâret için gidip gelirken görürlerdi. (İ. H. 

BURSEVİ, 11/199)  

(60).(..) Âyette yer alan ‘Hani sana, ‘Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır’ demiştik.’ 

sözü, lâfzen hiçbir insanın Allah’ın takdir ettiği  kaderin dışına çıkmayacağı; O, neye izin 

verirse ancak onu yapacağı anlamına gelmektedir. (..) el Hasen el Basri ise demiştir ki, söz 

konusu ifâde Allah Teâlâ’nın Hz. Peygamber’i vahyi tebliğ aşamasında koruması 

mânâsına gelir. (..) Yüce Allah (..) Mâide 5/67 âyetinde elçisini insanlara / kâfirlere karşı 

açıkça koruyacağını vadetmiştir. Görüldüğü gibi bu iki âyet, putperest müşriklerin Hz. 

Peygamber ve Müslümanlar karşısında başarı gösteremeyeceklerini ortaya koymaktadır. 

Çünkü özellikle ‘..Rabbin insanları kuşatmıştır..’ sözüyle Yüce Allah, müşriklerin 
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baskılarına rağmen Hz. Peygamber (s) ve Müslümanlar karşısında başarılı olamayacaklarını 

beyan etmektedir. Allah’ın bu vaadi sâyesinde de Hz. Peygamber birgün müşrikleri dize 

getireceğini biliyor ve buna gönülden inanıyordu. Allah Teâlâ da bu vaadini ona ya vahiyle 

ya da rüyâ ile bildirmişti. (M. DEMİRCİ, 2/203, 204)      

‘Sana gösterdiğimiz rüyâyı ve Kur’ân’da lânetlenen ağacı, ancak insanları sınamak için 

meydana getirdik.’    Hadis: Buhâri, İbn-i Abbas (r) dan rivâyetle bu âyet-i kerîme hakkında 

şunları söylemektedir: Burada sözü geçen rüya, İsrâ gecesinde Rasûlullah’a (s)  gösterilen 

ve gözüyle gördüğüdür. Aynı şekilde bunu Mücâhid, Said b. Cübeyr, el Hasen, Mesrûk, 

Abdurrahman b. Zeyd ve başkaları da İsrâ gecesinde gösterdikleri ile tefsir etmişlerdir. (S. 

HAVVÂ, 8/216)  

Âyette geçen ‘fitne’ sınav, deneme demektir. Hz. Peygamberin isrâ ve mîracda 

yaşadıklarını ve gördüklerini anlatınca (a). Müşrikler anlatılanlara yalan, asılsız ve imkânsız 

dediler, (b). Müminler duyduklarını olduğu gibi kabul ettiler, (c). Îmanları gönüllerine 

henüz yeterince yerleşmeyenlerden bâzıları haberi imkânsız görüp irtidat ettiler. Böylece Hz. 

Peygamberin anlattığı gerçekler, kâfirler ve zayıf îmanlı müminler için bir imtihan oldu.  

Onlar Yüce Allâh’ın ‘Şüphe yok ki zakkum ağacı o günahkârın yiyeceğidir.’ (Duhan, 

44/43) buyruğunu işittikleri zaman, alay etmeye başladılar. Ve Muhammed cehennemin hem 

taşları yakacak kadar sıcak olduğunu söylüyor, hem de orada ağaç bittiğini iddiâ ediyor, 

Taberi’den. Ö. ÇELİK, 3/152)  ‘Ateşte nasıl olur da ağaç biter?’ dediler. Hattâ, Ebû Cehil, 

alay yollu şöyle demişti: ‘Haydi bize tereyağı ve hurma getiriniz.’ Sonra her ikisinden de 

yemeye başladı ve şöyle dedi: ‘Haydi zıkkımlanınız’, biz bundan başka bir zakkum 

bilmiyoruz.’ (S. HAVVÂ, 8/216)          

(..) Yüce Allah zakkumu ‘şecere-i mel’ûne’ diye vasıflandırmak suretiyle Allâh’ın emirlerine 

karşı çıkarak lâneti hak eden inkârcılara, cehennemde de ızdırap veren bir yemek yedireceğini 

daha dünyâda iken haber vermek istemektedir. Zîrâ Kur’ân’a göre kâfirler zakkumu 

yediklerinde karınlarında erimiş mâdenin yâhut kaynar suyun kaynaması gibi bir sıkıntı 

çekecekler (Duhan 44/43-46), ardından suya kanmayan develerin su içişi gibi o kaynamış 

suları içeceklerdir. Bu yüzden olmalı ki, Allah Rasûlü bir hadîsinde buyurmuştur ki: ‘Ey îman 

edenler! Allah’tan O’na yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslüman olarak canınızı verin. 

Şunu da bilin ki, zakkum ağacından yeryüzüne bir parça düşürülseydi, dünyâdaki bütün 

insanlar acılara boğulurdu. Şimdi bu durumda ondan başka yiyeceği olmayanları bir 

düşünün.’  (Ahmed b. Hanbel, İbn Mâce; M. DEMİRCİ, 2/208).  

 

17/61-65  ŞEYTAN  ALDATMADAN  BAŞKA  BİR  ŞEY  VAADETMEZ 

61. (Ey Peygamberim!) Hani vaktiyle meleklere: “Âdem’e (kudretim için) secde edin.” 

demiştik de hemen secde ettiler, yalnız iblis etmedi: “Ben çamurdan yarattığın kimseye 

mi secde edeceğim?!” dedi. [bk. 2/30-34; 7/12; 38/76] 

62. (İblis şöyle dedi:) “Şu bana üstün kıldığına baksana! Eğer kıyâmet gününe kadar 

beni (öldürmez) ertelersen, Andolsun ki onun soyunu, birazı hâriç, hükmüm altına al(ıp 

azdır)acağım.” dedi. [bk. 15/40; 38/82-83] 
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63. Allah (şöyle) dedi: (Ey iblis! Hadi git, sana kıyâmete kadar yaşama izni verdim.) 

İnsanlardan kim sana uyarsa şüphesiz cehennem, sizin cezâ yerinizdir. (Cehennemde) 

tam bir cezâ (çekeceksiniz).’   

64. (Ey iblis!) “Onlardan gücünün yettiği kimseyi, sesinle (ayartmanla, şehvet içeren 

çalgılarla günaha kaydırabilirsen) kaydır; atlı ve yaya bütün kuvvetlerini üzerlerine topla; 

mallarda ve evlâtlarda onlara ortak ol, onlara (aldatıcı şeyler) vaad et. (Ey insanlar! 

Bilesiniz ki) şeytanın insanlara yaptığı vaad, aldatmadır. (krş. 4/118-119, 7/16-17) 

65. (Ey iblis!) “Doğrusu benim (gerçek) kullarım üzerine senin (hiç) bir etki gücün 

yoktur. Vekil olarak (onlara) Rabbin yeter.” 

 

61-65. (62).‘… pek azı müstesnâ mutlaka onun soyunu emrim altına alırım, demişti.’ 

Onların üzerine üstünlük kuracak, onları saptıracak ve aldatmalarımla onların kökünü 

kazıyacağım. Ancak ihlâslı olanlar, bundan müstesna kalabilecek.  

Şeytanın insana vereceği zararlar dört yöntem olarak açıklamak mümkün:  

(64).(1). Birinci Yöntem:  ‘Sesinle (yâni vesvesenle) onlardan gücünün yettiği kimseleri 

yerinden oynat!’ Şeytan, kandırıcı sesiyle, vesvese ve tahrikleriyle gücü yettiği kimseleri 

ayartır, baştan çıkarır, günahlara kaydırır. (Ö. ÇELİK, 3/154)  

(2). İkinci Yöntem: ‘Atlılarınla ve yayalarınla onlara karşı haykırarak yürü.’  Süvâri ve 

yaya birliklerini toplayıp insanlar üzerine hücum eder, saldırır. Bu süvâri ve yaya birlikleri 

şeytanın her türlü hîle ve desiseleri olabileceği gibi, aynı zamanda ona isyan eden herkestir. 

Nitekim âyet-i kerîmede şeytanların hem cinlerden, hem de insanlardan olabileceği beyan 

edilir. (En’am 6/112, Nas, 114/3-6; Ö. ÇELİK, 3/154)  

(3). Üçüncü Yöntem: ‘Mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol.’  Şeytan insanların 

mallarına ve evlâtlarına ortak olur. (Ö. ÇELİK, 3/154)  ‘Mallara ortak olması’: Helâl 

olmayan yerlerden mal toplayıp, haram yerlerde harcamak. Câhiliye döneminde Bahîre ve 

Sâibe gibi hayvanları haram kılmaları (S. HAVVÂ, 8/218), şeytanın gasp, hırsızlık, fâiz gibi 

haksız yollarla servet edinmeye teşvik etmesidir. (Ö. ÇELİK, 3/154) ‘Çocuklarda onlara 

ortak olma’: Doğan çocuğa Allah’ın hoşlanmadığı isim koymak, Allah’ın râzı olmayacağı 

başka dîne sokmak, onu öldürmek, diri diri gömmek. (S. HAVVÂ, 8/218)  

(4). Dördüncü Yöntem: ‘ve vaadde bulun.’ Putların şefaatçi olacağını, dünyâ hayâtını tercih 

etmelerini, yalan vaadler yap, demektir. (S. HAVVÂ, 8/218)  

(65).‘Şüphesiz benim kullarım üzerinde senin bir hâkimiyetin yoktur.’    Hadis: 

Rasûlullah (s) buyurdu ki: ‘Yolculuk hâlinde herhangi biriniz nasıl ki devesinin dizginlerini 

tutup sürüklüyorsa, mümin de şeytanlarını öylece tutup sürükler.’ (Ahmed b. Hanbel’den, S. 

HAVVÂ, 8/233)  

Hadis: Rasûlullah (s) şöyle buyurdu: ‘Onlardan birisi hanımına yaklaşmak isteyip te, 

‘Allâh’ın adıyla, Allah’ım şeytanı bizden uzaklaştır ve bize bağışlayacağın rızıktan şeytanı 

uzaklaştır ve bize bağışlayacağın rızıktan şeytanı uzak tut’ diyecek olursa, eğer bu ilişkileri 
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sonucu, onlardan bir çocuk olması mukadder ise, şeytan ona ebediyyen zarar vermez.’ 

(Buhâri, Müslim’den, S. HAVVÂ, 8/234)          

 

17/66-70  İNSANOĞLU  ÇOK  NANKÖRDÜR 

66. (Ey insanlar!) Rabbiniz, bol nîmetinden (rızık) aramanız için, denizde gemileri 

yüzdürendir. Şüphesiz O, size karşı çok merhametlidir. 

67. (Ey müşrikler) Denizde bir musîbete uğradığınız zaman, O’ndan başka 

tapındıklarınız kaybolur. Fakat O, sizi karaya çıkarıp kurtarınca, yine yüz çevirirsiniz. 

Şu (kâfir ve isyankâr olan) insanoğlu çok nankördür! [bk. 16/53] 

68. (Ey insanlar! Allah’ın) kara tarafında iken (sizi) yere batırmasına veya üzerinize 

taşlar yağdıran bir kasırga göndermesine karşı bir güvenceniz mi var? Sonra kendinize 

hiçbir koruyucu bulamazsınız. [krş. 67/16-17] 

69. Yâhut sizi bir kere daha oraya (denize) döndürüp inkâr etmeniz sebebiyle, üzerinize 

kırıp geçiren bir fırtına gönderip sizi boğmayacağı konusunda güvenceniz mi var? 

(Bunlar başınıza geldikten) sonra, kendinize hiçbir yardımcı (ve koruyucu) bulamazsınız. 

70. Andolsun ki biz, Âdemoğlu’nu şeref (değer, itibar ve nîmet) verdik. Onları karada ve 

denizde taşıdık, onlara güzel/temiz/helâl şeylerden rızık verdik ve gerçekten onları 

yarattıklarımızdan pek çoğuna üstün kıldık. 

 

66-70. (66).‘Rabbiniz lütfundan rızık arayasınız diye gemileri sizin için denizde 

yüzdürendir.’ Suyu yaratan ve denizlerde toplayan, suya kaldırma gücü veren, denizlerde 

balık ve benzeri birçok nîmet var eden, insanlara gemi yapma yeteneği veren, gemilerin 

denizde batmadan yüzmesini sağlayan yüce Allah’tır. (..) Denizlerde gemilerle taşımacılık 

ve ticâret yapma ve deniz ürünleri avlama ve mücevherat çıkarma imkânı veren yüce 

Allah’tır. Bütün bunlar yüce Allâh’ın kullarına bir lütfudur. (İ. KARAGÖZ 4/278)  

(67).‘O sizi kurtarıp karaya çıkardığında (yine eski hâlinize) dönersiniz. İnsanoğlu çok 

nankördür.’ Allah Teâlâ yardım edip, sizi sağ sâlim karaya çıkardığı zaman o tevhid hâlini 

kaybeder, tekrar şirke dönersiniz. Bu insanın nîmetleri unutup, hemen nankörlüğe dönen 

zayıf bir yaratılışta olmasının neticesidir. Demek insan, en çok bu nankör benliğini aşmak için 

çalışmalıdır. (Yûnus 10/22-23, Ö. ÇELİK, 3/155)  

Rasûlullah (s) Mekke’yi fethettiğinde, Ebû Cehil’in oğlu İkrime, Habeşistan’a gitmek için 

gemiye bindi. Oldukça şiddetli bir kasırga geldi. Gemidekiler birbirlerine ‘Yalnızca Allâh’a 

duâ etmekten başka, hiçbir şeyin faydası olmaz’ dediler. İkrime de kendi kendine ‘Allâh’ım 

sana söz veriyorum, eğer beni bu denizden sağ sâlim çıkartacak olursan, elimi Muhammed’in 

eline vereceğim’ dedi. Selâmetle denizden kurtuldular. Rasûlullah (s)’in yanına dönüp İslâm’a 

girdi. (S. HAVVÂ, 8/234)  
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(70).‘Andolsun ki biz Ademoğlunu mükerrem kıldık.’ Akıl, konuşma, yazı, güzel şekil, 

mûtedil boy – pos, dünyâ ve âhiret işlerini çekip çevirme, başka varlıklar üzerinde egemen 

olma, eşyânın ona hizmet etmesi, elleriyle yemek yemesiyle üstün kıldık. (Nesefi’den, S. 

HAVVÂ, 8/234)  

Tefsirlerde insana seçkinlik kazandıran özellikler akıl, zekâ, temyiz, düşünme, yazma gibi 

melekelerden başlayarak çeşitli psikolojik ve fizyolojik özelliklere, estetik zevklere, ahlâki 

yatkınlıklara, canlı ve cansız varlıklar üzerinde tasarruf yetkisine, ekonomik faaliyetlerde 

bulunma özelliğine, şehirler ve uygarlıklar kurma kabiliyetine kadar birçok meziyete sâhip 

olmasıyla açıklanmaktadır. (KUR’AN YOLU, 3/503) 

Aslında insana verilen en büyük nîmetin akıl olduğu konusunda insanlık hemfikirdir. Çünkü 

onun sâyesinde insan, eşyanın gerçeklerini aslına uygun olarak kavrayabilmektedir. Bu 

yüzdendir ki Râzi, insanın diğer yaratıklar karşısındaki üstünlüğünü ona bahşedilen akıl 

gücüyle açıklamaktadır. Zîrâ akıl, madde ve mânâ âleminin sırlarına ulaşan, sâhip olduğu 

bilgi sâyesinde de Allâh’ın ruhlar ve cisimler âleminde yaratmış olduğu varlık türlerini 

kuşatan bir güçtür. Onun sâyesinde ancak insan mârifetullah sırrına ulaşmaktadır. Bu 

sebeple insan bu âlemdeki varlıkların en değerlisidir. (Râzî’den, M. DEMİRCİ, 2/212) 

(..) İnsan diğer varlıklar karşısında üstün meziyetlere sâhip olsa da, onun Allah katındaki 

üstünlüğü ve değeri ya da değersizliği tamâmen îman ve amelle ilgilidir. Yâni îman ve ihlâs 

sâhibi kulların Allah katında bir değeri vardır, şâyet onu üstün kılan bu meziyetler kendisinde 

mevcut değilse, o durumdaki insan için üstünlükten ve değerden söz etmek mümkün değildir. 

(M. DEMİRCİ, 2/213)  

Şu hâlde insanı bu derece yücelten Allah olduğuna göre, insan sâdece O’na kulluk etmeli, 

başka âcizlere kulluk ederek kendi insanlık değerini düşürmemelidir. Görüldüğü gibi, insanın 

şerefli olmasının bir yönü de, bütün varlıkların onun hizmetine verilmiş olmasıdır. Bir 

bakıma bütün kâinat insana hizmet için hareket etmektedir. (Câsiye, 45/12, 13; İbrâhim, 

14/32, 33; Ö. ÇELİK, 3/157) 

İnsanlar aklı ve şehevi arzuları olmayan varlıklar ile cinlerden üstündür. İnsanların iki çeşit 

değeri vardır: Biri aklı, irâdesi ve yetenekleri gibi vehbi olanlar. Bu değer yaratılıştan gelir. 

Diğeri îman ve ibâdet etmesi, haram ve günahlardan sakınması ve güzel ahlâk sâhibi olması 

gibi kesbi olanlar. Bu değeri insan, kendi irâdesi ve Allâh’ın izni ve yardımı ile kazanır. 

Âyette sözü edilen değer ve üstünlük Vehbi olan değer ve üstünlüktür. İnsan bu değer ve 

üstünlüğüne îman, ibâdet, güzel ahlâk ve takvâ ile devam ettirebilir veya inkâr, isyan ve 

zulüm ile düşürebilir. (bk. 49/13, 95/4-6, 7/179; İ. KARAGÖZ 4/282, 283) 

‘Onları karada’ (hayvan ve âlet türünden çeşitli binekler üzerinde) ‘ve denizde taşıdık, 

temiz nîmetlerden onları rızıklandırdık.’ Ekin, meyve, et, süt ve diğer çeşitli yiyecekler (ve 

meyvelerle) onları rızıklandırdık. (S. HAVVÂ, 8/237)  

‘Güzel güzel rızıklar’dan maksat, hem helâl hem de hoşa giden rızıklardır. Burada insanın, 

ihtiyaç duyduğu şeylerin helâlini araması yanında sağlık yönünden  daha kaliteli, daha temiz, 

estetik yönden daha güzelolmasına özen göstermesi gerektiğine de işâret vardır. (KUR’AN 

YOLU, 3/504)  

‘.. ve yaratmış olduklarımızın çoğuna onları üstün kıldık.’  İbn-i Abbas (r. Anhüma) diyor 

ki: Birçok hayvan, yiyeceğini eğilerek ağzı ile yer, insan ise yemeğini eli ile ağzına götürür.‘ 
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Allah katında mümin, meleklerden şereflidir (üstündür) Meleklerde şehvetsiz akıl, 

hayvanlarda akılsız şehvet, insanlarda akıl ve şehvet birlikte vardır. Üstünlük, hem cismâni, 

hem rûhânidir. Cismânide Müslüman ve kâfir eşittir. Rûhâni üstünlük ise, peygamberlere, 

velîlere ve mümin kullara özgü olarak farklılıklar arz eder. (Beydâvi’den, H. T. FEYİZLİ, 

1/288)       

 

17/71-77  HER  TOPLULUĞU  ÖNDERLERİYLE  ÇAĞIRACAĞIZ 

71. ‘’O gün (kıyâmet)te insanların hepsini önderleriyle çağıracağız; kimin kitabı (amel 

defteri) sağından verilirse onlar, kitaplarını okurlar ve kıl kadar bir haksızlığa 

uğratılmazlar. [krş. 18/49; 45/28-29] 

72. Kim bu dünyâda (hakikatlere) kör ise, o, âhirette de kördür; hattâ, yol bulmadaki 

şaşkınlığı daha da beterdir. 

73. (Ey Peygamberim!) Müşrikler, bize karşı sana vahyettiğimiz şeyden başka bir şey 

uydurman için az kalsın seni fitneye düşürecekler o takdirde seni dost edineceklerdi. 

[krş. 6/56; 109/1-6] 

74. (Ey Peygamberim!) Şâyet, seni (hakta) sâbit kılmasaydık, onlara birazcık 

meyledecektin. 

75. (Ey Peygamberim! Müşriklere meyletseydin) O zaman, hem hayâtın hem de ölümün 

(azâb)ını sana iki kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı 

bulamazdın. 

76. (Rasûlüm!) Seni (dâvandan vazgeçiremeyince) yurdun (olan Mekke’)den çıkarmak için 

seni rahatsız ediyorlar; ama o takdirde, kendileri de senin ardından pek az kalacaklar. 

77. (Ey Peygamberim!) Senden önce gönderdiğimiz peygamberler(i dışlayanlar) 

hakkındaki (ilâhî) kânun (bu)dur. Sen bizim sünnetimizde aslâ bir değişiklik 

bulamazsın. 

 

71-77. (71).‘O gün (kıyâmet)te insanların hepsini önderleriyle çağıracağız.’    İmam, 

hidâyet ve dalâlette öne geçilip arkasına düşülen, kendisine uyulan kimse demektir ki, bir 

peygambere, bir kitaba, bir dîne, bir mezhebe veya herhangi bir başkana, bir kumandana 

denilebilir. Şu hâlde o gün, her insan topluluğu ilâhi ve şeytâni önderlerine nispet edilerek 

çağırılacaklar. (ELMALILI, 5/314, 315)  Abdullah b. Abbas’a göre ilgili âyette geçen imam  

sözcüğü, insanların dünyâda hayır ve şer adına yapıp ettiklerinin yazılı olduğu ‘amel defteri’ 

demektir. (M. DEMİRCİ, 2/213)  

‘Kimin kitabı (amel defteri) sağından verilirse, onlar, kitaplarını okurlar.’ Âyette amel 

defteri sağ tarafından verilecek olanların onları okuyacakları bildirilirken, solundan 

verilenlerden söz edilmemiştir. Râzi’ye göre amel defteri solundan verilenler, içerdiği büyük 
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kötülükleri, çirkinlikleri, günahları görünce kalplerini korku ve dehşet sarar, amel defterini 

okuyacak mecal kalmaz. (KUR’AN YOLU, 3/505)  

İnsanlardan kimi peygamberlerin önderliğinde Allâh’ın emrine uygun yaşamış kimi de 

yaşantıları Allah’ın emirlerine aykırı olan liderlerin peşinden gitmişler, onlara 

bağlanmışlar, hattâ onları tabulaştırmışlardır. Yüce Allah hem bu tür liderlere hem de onlara 

uyanlara iki kat cezâ vereceğini âyetlerde açıklamıştır. [bk. 2/165-167; 7/38; 33/66-68; 37/22-

35; 38/59-61] Kıyâmette, “Her kim dünyâda neye tapmış / bağlanmış ise onun peşinden 

gitsin.” denecek. Tâğûta bağlananlar da onların peşinden gidecek.) [bk. Buhârî, “Rikak” 52] 

(H. T. FEYİZLİ, 1/288)  

‘.. kıl kadar zulme uğratılmazlar.’ Yüce Allah, kullarına zulmetmek şöyle dursun , 

zulmetmeyi bile murad etmez. ((40/31). ‘Allah insanlara hiç zulmetmez. Fakat insanlar 

kendi kendilerine zulmederler.’ (10/44). Dünyâda ve âhirette insanların mâruz kaldıkları  

sıkıntılar, musîbetler ve cezâlar kendi elleriyle işledikleri günahlar sebebiyledir. (42/30; İ. 

KARAGÖZ 4/285) 

(72).‘Bu dünyâda kör olan kimse, âhirette de kördür;’ Bu nîmetlere karşı nankörlük eden, 

âhirette de kör, sağır ve dilsiz olarak ve yüzükoyun sürünerek haşr olunacak (İsrâ, 17/97; 

Tâhâ, 20/120-124) ve kitabı solundan verilecektir. (Ö. ÇELİK, 3/158)  

Onlar, İslâm’ın yolunu bırakıp kendilerine hoş gelen küfrün, şirkin ve bâtılın yolunu seçtiler 

ve onun içerisinde bocalayıp durmaktadırlar. [bk. 2/15-16; 20/124-127] (H. T. FEYİZLİ, 

1/288) 

(73).‘…Seni, neredeyse sana vahyettiğimizden saptıracaklar ve ancak o takdirde seni 

candan dost kabul edeceklerdi.’ (..) Peygamber’in putperestleri İslâm’a çekmek ve 

Müslümanlara güvenlik ortamı sağlamak istemesi, onun içinde putperestlerin bâzı 

önerilerini olumlu karşılama eğilimi doğurdu. Bu öneriler, onlara karşı daha yumuşak bir 

üslûp kullanma, kendilerini dinleme, liderlerine meclislerde yer açma gibi Peygamber’in 

onları memnun etmesini sağlayacak, gönüllerini kazanmaya ve sonuçta dini yaymaya 

yarayacak davranışlardı. En azından bunlar Müslümanlara bir zarar doğurmayacaktı. İşte âyet 

Resûlullâh’ı bu tür tutumlar hususunda dikkatli olmaya çağırmaktadır. (KUR’AN YOLU, 

3/507)   

Yüce Allah’ın peygamberini etkisinden kurtardığı bu girişimler, her zaman iktidar 

sâhiplerinin dâvâ adamlarını yoldan çıkarmak için başvuracağı girişimlerdir. Az da olsa 

onları dâvânın doğru yolundan ve sağlam metodundan saptırma girişimleri sürekli söz 

konusudur. Dâvâ sâhiplerini yoldan saptırma uğruna ufak bir tâviz için büyük servetleri fedâ 

ederler. Bâzı dâvâ sâhipleri bu tekliflere kanabilirler. (..) Hâlbuki yolun başında ufak bir 

ödün, küçük bir sapma yolun sonuna varıncaya kadar köklü, büyük bir sapmaya yol açar. 

Küçük de olsa dâvânın bir parçasından vazgeçmeyi, basit de olsa dâvânın bir tarafını gözden 

çıkarmayı kabul edebilen bir dâvâ adamı, daha önce vermiş olduğu bu ödünü durdurma 

imkânını kaçırmış olur. Zîrâ bir adım geri çekildikçe teslim olma eğilimi daha da artar. (..) 

Burada sorun, dâvâya bir bütün olarak inanma sorunudur. Ne kadar küçük de olsa, dâvânın bir 

parçasından vazgeçebilen, ne kadar önemsiz de olsa dâvânın bir tarafını gözden çıkarabilen 

bir kişinin dâvâsına gerçek anlamda îman ettiği söylenemez. Dâvânın her tarafı,  her yönü 

inanmış insanın gözünde aynıdır. Bu tarafı da diğer tarafı gibi gerçektir. Dâvanın için 

‘olmasa da olur’ diye bir şey yoktur. Dâva her yönü ile birbirini tamamlayan bir bütündür. 

(S. KUTUB, 7/65, 66)    
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(74).‘Eğer seni sebatkâr bulmasaydık, gerçekten neredeyse onlara birazcık 

meyledecektin.’  Sana sebat vermemiş, seni korumamış olsaydık, onların hîle ve tuzaklarına 

az da olsa, meyledecek olurdun. (S. HAVVÂ, 8/259)  

Hadis: Bu âyetlerin inişinden sonra Rasûlullah (s) ‘Allah’ım! Göz açıp kapayacak kadar bir 

süre bile beni nefsime bırakma’ diye duâ etmiştir. (Ebu Dâvud, Ö. ÇELİK, 3/160)  

Gerçekten de Allah Rasûlü (s), bütün zamanların en şiddetli kâfirleri ve en sinsi 

münafıklarına karşı dimdik durdu, insanları İslâm’a davette son derece bir sebat, sabır, 

cesâret ve şecaat sergiledi. Döneminin büyük güçlerinin, Yahudilik ve hıristiyanlık gibi 

büyük dinlerin mensuplarının, kendi kavminin, Ebû Leheb gibi amcasının en sert 

muhâlefetine rağmen en küçük bir tereddüt, korku ve endişe göstermedi. Tek başına bütün 

dünyaya meydan okudu. Neticede İslâm kemâle ererek zafere ulaştı ve tüm dünyâya yayıldı. 

(Ö. ÇELİK, 3/160)      

Bu âyetler aynı zamanda, inançsızların bütün plan ve tuzaklarının üstesinden gelebilmek için 

peygamber dâhil herkesin Allah’ın yardım (ı) ve desteğine muhtaç olduğunu ifâde 

etmektedir. (Ö. ÇELİK, 3/160)  

(75).‘O zaman, hem hayâtın hem de ölümün (azâb)ını sana iki kat tattırırdık. Sonra bize 

karşı kendin için hiçbir yardımcı bulamazdın.’ Sonuç elde etmek için hoşgörü ve tâviz 

adına iyi, doğru ve gerekli olduğuna inanmadığı şeylere inanıyormuş gibi görünmek, (mış 

gibi yapmak) İslâm ahlâkıyla bağdaşmaz, insan haysiyetiyle çelişen küçültücü bir durumdur. 

Kur’ân-ı Kerim’de inançta ikiyüzlü olanlar (yâni münâfıkların) cehennemin en dibinde 

göstermesi (Nisâ, 4/145)’nin sebebi de budur. (KUR’AN YOLU, 3/508, 509) 

(76).‘Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için nerdeyse dünyâyı başına dar 

getirecekler.’ Müşrikler, Peygamberi (s) bu oyuna getirmekten âciz kalınca, O’nu yurdu olan 

Mekke’den sürgün etmeye giriştiler. Fakat Yüce Allah daha önce Kureyş’i yok ederek 

cezâlandırmayacağını bildiği için, Peygamberine oradan göç etmesini vahiy ile bildirdi. 

Eğer onlar Peygamberimizi  (s) baskı ve zorla sürgün etselerdi dünyâda cezâlandırmayı hak 

etmiş olurlardı. (S. KUTUB, 7/66)  

‘Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kânun (da budur). Bizim 

kânûnumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın.’ Bu âyet-i kerimenin işâret ettiği bir mûcize 

söz konusudur. Hicretten bir buçuk sene sonra Bedir’de müşrikler hezimete uğradılar. On 

sene geçmeden Mekke fethedildi ve herkes Müslüman oldu. Mekke’de bir tek müşrik 

kalmadı. İşte Allah Teâlâ’nın peygamberleri hakkında devam eden (sünnetullah) ‘Onları 

mutlakâ zafere eriştireceği ve kâfirleri helâk edeceği‘ yönündeki değişmez kânûnu (Sâffât, 

37/171-173, Mümin, 40/51) peygamberimiz hakkında da böylece gerçekleşmiş oldu. (Ö. 

ÇELİK, 3/161)                 

 

17/78-82  KUR’ÂN  ŞİFÂ  VE  RAHMETTİR 

78. (Ey Peygamberim!) Güneşin (tepe noktasına gelip) kaymasından, gecenin kararmasına 

kadar (öğle, ikindi, akşam, yatsı vakitlerinde) namaz kıl; sabah namazını da (öylece kıl). 
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Çünkü sabah namazı (için, o vakitte birleşen gece ve gündüz melekleri tarafından) şâhitlik 

edilir. [Beş vakit namaz için ayrıca bk. 11/114; 30/17-18] 

79. (Ey Peygamberim!) Gecenin bir kısmında (uyan,) sana özgü bir ilâve olarak gece 

namazı (teheccüd) kıl. Rabbin (böylece) seni övülmüş bir makâma ulaştırsın.   

80. (Ey Peygamberim!) De ki: “Yâ Rabbi! (gireceğim yere) beni doğruluk üzere dâhil et. 

(Çıkacağım yerden de) beni doğruluk çıkışıyla çıkar. Bana tarafından yardım edici bir 

kuvvet (iktidar) ver.” 

81. (Ey Peygamberim!) De ki: “Hak geldi, bâtıl yok oldu.” Çünkü bâtıl, daima yok 

olmaya mahkûmdur. [bk. 34/49] 

82. (Ey Peygamberim!) Biz Kur’ân’dan, inananlar için, şifâ ve rahmet olacak şeyler 

indiriyoruz. (Kur’ân) zâlimlerin ancak zararını artırır. [krş. 10/57; 41/44] 

 

78-82. (78).‘Güneşin kaymasından, gecenin kararmasına kadar namaz kıl; sabah 

namazını da. Çünkü sabah namazı şâhitlik edilir.’ Âyetteki ‘dülûkü’şşems’  (güneşin 

batıya yönelmesi) öğle ve ikindiyi, ‘ilâ ğasaki’lleyl’ (gecenin karanlığına kadar) da akşam ve 

yatsı namazlarını, ifâde eder. Daha sonraki, ‘kur’ânel fecr’ sabah namazı demektir. Böylece 

bu âyette beş vakit namazın vakitlerine genel olarak yer verilmiştir. (..) ‘Çünkü sabah 

namazı şâhitlidir.’ Gece melekleriyle, gündüz melekleri sabah namazında imamın arkasında 

toplanır. Namazdan sonra gece melekleri semâya yükselir, gündüz melekleri kalır. İki 

grubun nöbet değişimi için bir arada bulunması yüzünden bu namaza ‘şahitli namaz’ 

denilmiştir. (Buhâri Tefsir 17-10’den, H. DÖNDÜREN, 1/474, 475)  

(79).‘Gecenin bir kısmında uyanarak, sana özgü bir nâfile olmak üzere namaz kıl.’ 

Nâfile (en Nefl), kök olarak fazlalık anlamındadır. Yâni farz namazlara ek olarak ümmetin 

dışında, yalnızca sana özgü bir farz olmak üzere demektir. (İ. H. BURSEVİ, 11/239) 

Teheccüd namazı İslâm’ın ilk yıllarında hem peygamberimiz (s.a.) hem de Müslümanlara 

farz kılınmıştı. Duruma göre gecenin bir kısmını teheccüd, Kur’ân kırâeti ve ibâdetle ihyâ 

ediyorlardı. (Müzzemmil, 73/1-4) Sonra efendimiz (s) için farz bir ibâdet olarak kaldı. Diğer 

Müslümanlardan ise farziyyeti kaldırılıp, kuvvetli bir sünnet olarak devam etti. (Müzzemmil, 

73/20)  

Teheccüd namazının sekiz, dört veya iki rekat kılınabileceği yönünde rivâyetler vardır. 

(KUR’AN YOLU, 3/512)   

Hadis: ‘Aman, gece kalkmaya gayret edin! Çünkü o, sizden önceki sâlih kimselerin âdeti ve 

Allah’a yakınlık vesîlesidir. Bu îbâdet, günahlardan alıkor, hatâlara kefâret olur ve bedenden 

dertleri giderir. (Tirmizi Deavât 101, Ö. ÇELİK, 3/163)  

‘.. umulur ki Rabbin, seni makâm-ı mahmûda eriştirir.’    ‘Makâm-ı Mahmûd’: 

Çoğunluğa göre, Hz. Muhammed’in erişeceği şefâat makâmı veya kendisine livâü’l hamd 

(övgü sancağı) nın verileceği makamdır. İnsanlar kıyâmet günü, Hz. Âdem, Nûh, İbrâhim, 

Mûsâ ve Îsâ peygamberlere başvurarak şefaat etmeleri için yalvaracak, en sonunda Hz. 
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Muhammed, şefaat edecek. İşte ona verilen bu yetki, Makâm-ı Mahmûd adını alır. (Buhâri, 

H. DÖNDÜREN, 1/475)  

(80).‘.. ve şöyle niyaz et: Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım 

yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla.’ Her nereye girsem ve nereden çıksam, bir işe 

başlamak veya onu bitirmek, hepsinde doğruluk hâkim olsun. (S. HAVVÂ, 8/242)  

İbn-i Abbas’tan: Peygamberimiz (s), Mekke’de idi. Daha sonra ona hicret etmesi emredildi. 

Yüce Allah da bu buyruğu (80. Âyet) indirdi. (S. HAVVÂ, 8/254)  

‘Gireceğim yere doğrulukla girmemi sağla’ Duâ cümlesi,  herhangi bir yer zikredilmediği 

için mutlaktır. Her girilen ve çıkılan yeri ifâde eder. Dolayısıyla âyet, Müslümanların 

herhangi bir yere girerken veya herhangi bir yerden çıkarken böyle duâ etmelerinin 

gerektiğini ifâde eder. (..) Âyet, özü – sözü, işi ve davranışları ile müminlerin dürüst 

olmaları, aslâ doğru yoldan ayrılmamaları, her işin hayırlı sonuçlanması için Allâh’a duâ 

etmeleri ve her hayırlı işte Allah’tan yardım istemeleri gerektiğini ifâde eder. (İ. KARAGÖZ 

4/295, 296) 

‘  ve tarafından bana, kâfirleri mağlup edecek kudretli bir yardımcı ver.’ Bana gizli 

kahredici bir delil, mağlûp edici bir kudret tahsis et ki, onun saltanatı karşısında kâfirler 

mağlûp ve kahredilmiş, îman edenler üstün gelmiş ve zafer kazanmış olsun. (ELMALILI, 

5/317)  

(81).‘Yine de ki, ‘Hak geldi, bâtıl yıkılıp gitti. Zâten bâtıl yıkılmaya mahkûmdur.’ 

Buradaki hak Allah’ın hoşnıt olduğu, O’na itaat anlamı taşıyan herşeyi kapsar. İnsanı şeytana 

uymaktan koruyan her şey hak, şeytana boyun eğme sayılabilecek  her şey de bâtıldır. Kur’an 

hakkı getirmiştir, Allah’ın elçisi putperestlere karşı bütün anlamlarıyla hakkı 

gerçekleştirmenin ve bütün anlamlarıyla bâtılın kökünü kurutmanın mücâdelesini vermiştir. 

(KUR’AN YOLU, 3/515)  

İslâm’a uygun olmayan her inanç, her fikir ve hareket Allah katında bâtıldır; geçersizdir. 

İslâm’ın nûruyla aydınlananlar küfür karanlığından kurtulurlar. Çünkü karanlığı gideren 

ancak ışıktır. Peygamberimiz Mekke’nin fethi günü 360 putu asâsıyla iterken bu âyeti 

okumuştur.) [krş. 21/18] (H. T. FEYİZLİ, 1/289) 

Bu âyetin verdiği müjde, on sene gibi kısa bir süre sonra Rasûlullah (s)’in Mekke’ye bir fâtih 

olarak girdiğinde ve Kâbe’ye girip üçyüz altmış putu kırarak aynı ilânı yaptığında 

gerçekleşmiştir. (Ö. ÇELİK, 3/165)  

(82).‘Biz Kur’ân’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, müminler için şifâ ve rahmettir, 

zâlimlerin ise yalnızca ziyânını artırır.’ Müfessirler genellikle Kur’ân’ın şifâ ve rahmet 

oluşunu mânevi anlamda açıklamışlardır. Buna göre Kur’an’da şifâ vardır; yâni o, îman, amel 

ve ahlâka ilişkin mânevi hastalıkları iyileştirir, müminleri bunlardan korur. Kalplerden 

câhillik örtüsünü kaldırır, Allah’ın varlığı ve birliği konusunda kuşkuları ve tereddütleri 

giderir. Kur’an’da rahmet vardır; yâni Kur’an kısaca din ve dünyâ hayâtının doğru, sağlıklı 

ve güzel olması için gerekli bilgiler içerir. Hakkını vererek okuyanlara büyük ecirler 

kazandırır, Allah’ın mağfiretine ve hoşnutluğuna lâyık kılar; Kur’an müminler için güçlükleri 

kolaylığa çevirir, kusurları giderir, günahları siler. (KUR’AN YOLU, 3/515)  
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Kur’ân’ın müminlere şifâ olabilmesi için, ona îman etmek, onu okumak, öğrenmek, 

tanımak, anlamak, îmânın gereği olarak emir ve yasaklarına, helâl ve haramlarına, hüküm ve 

tavsiyelerine uymak gerekir. (3/101, 103; 4/125, 7/170; İ. KARAGÖZ 4/298)  

Hadis: Kur’ân-ı Kerim, mânevi hastalıklara şifa olduğu gibi, insan bedeni hastalıklarına da 

şifâdır. Nitekim Rasûlullah (s) buyurur: ‘Size şu iki şifa kaynağını tavsiye ederim: Bal ve 

Kur’ân.’ (İbn-i Mâce)  

Hadis: Hz. Âişe (r) der ki: Rasûlullah (s) vefâtı ile neticelenen hastalığında, İhlâs, Felâk ve 

Nâs sûrelerini okur ve kendisine üflerdi. (Râvinin bildirdiğine göre, ellerine üfler, sonra da 

ellerini yüzüne sürerdi. (Buhâri) 

Hadis: Sahâbeden Ebû Said el Hudri (r) bir sefer esnâsında uğradıkları bir Arap kabilesinin 

yılan tarafından ısırılmış reisine fâtiha sûresini okumuş ve adam iyileşmiştir. (Buhâri Tıb 32, 

Müslim Selâm 51, Ö. ÇELİK, 3/165, 166)      

 

17/83-84  HERKES  MİZAÇ  VE MEŞREBİNE  GÖRE  İŞ  YAPAR 

83. (Kâfir) İnsana nîmet verdiğimiz zaman o, (buna rağmen şükür ve taatten) yüz çevirir ve 

‘büyüklük taslayıp uzaklaşır’. Ona bir zarar dokununca da pek ümitsiz olur. [krş.10/12; 

11/10-11; 41/50-51] 

84. (Ey Peygamberim!) De ki: “Herkes kendi yapısına (ve mîzâcına) göre hareket eder. 

Rabbiniz kimin en doğru yolda olduğunu daha iyi bilir.” 

 

83-84. (83).‘(Kâfir) İnsana’ sağlık, bol servet, âfiyet, zafer, rızık ve yardım gibi ‘bir nîmet 

verdiğimiz vakit’ Allah’a itaat ve ibâdetten ‘yüz çevirir ve yan çizer.’ ‘Ona bir kötülük ‘  

fakirlik, hastalık, çeşitli olay ve musibetleri belâlar türünden ‘dokundu mu da ümitsiz olur.’ 

(S. HAVVÂ, 8/243, 244)  

Bu kalbine îmânın neşvesi yerleşmeyen ham ruhların portresidir. Gerçek müminler, böyle 

değildir. Onlar nîmete şükreder, musîbete sabreder ve her hâllerinde Allah’a tevekkül ederek 

îmânın bahşettiği huzûru doya doya tadarlar. (Ö. ÇELİK, 3/167)  

Âyette ‘.. biz nîmet verdiğimiz zaman’ denilmiş, ‘biz şer dokundurduğumuz zaman’ 

denilmemiş, ‘şer dokunduğu zaman’ denilmiştir. Bu ifâdeler, nîmetlerin Allâh’ın lütfu; âfet 

ve musibetlerin insanların hatâ, günah ve kusurları sebebiyle olduğunu ifâde eder. ‘Başına 

her ne musibet gelirse kendi yaptıklarınız yüzündendir; Allah yine de (günahlarınızın) 

çoğunu affeder.’ 42/30; İ. KARAGÖZ 4/299) 

(84).‘De ki: “Herkes kendi yapısına (mizaç, anlayış, kavrayışına) göre hareket eder.’ Yâni 

herkes kendi durum ve mizacına uygun olan yolda hareket eder. Başka bir ifâde ile özel 

hislerine göre iş yapar. ‘Rabbiniz de kimin en doğru yolda olduğunu daha iyi bilir.” Yâni 

herkes kendi mîzâcına göre hareket ederek hoşuna giden yolu tutmakla doğru yol tutmuş 

olmaz. (ELMALILI, 5/318) Herkes kendi duygu, anlayış ve kavrayışına göre bir yol tutar, 
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fakat bunun Allâh’ın rızâsına uygun olup olmadığına bakmak gerekir. Eğer tuttuğu yol, 

Allâh’ın kitâbı ve Rasûlullah (s)’in sünnetine uygun ise bu yol doğru bir yoldur. Değilse, 

yanlış ve bâtıl bir yoldur. (Ö. ÇELİK, 3/168) 

Mîzaç, kişilere göre farklılık arzettiği gibi, eğitim, terbiye ve irâde ile de değişebilir. Yüce 

Allah, insanı böyle çifte kâbiliyetli yaratmıştır. İnsan; hayır veya şer, iyilik veya kötülük 

yapabilecek özellik, mizaç ve karakterde yaratılmıştır. (91/9-10). Ancak her insan, İslâm 

fıtratı üzerine doğar. (30/30; Tirmizi). İnsanın yaratılış gâyesi de Allâh’a kulluk etmektir. 

(51/56). Dolayısıyla insan, doğuştan dinsiz, kâfir, fâsık ve âsi değildir. İnsan yetiştiği çevrede 

aldığı terbiye, eğitim ve öğretime göre Müslüman veya başka bir inanca sâhip olur. (İ. 

KARAGÖZ 4/300) 

 

17/85  RUH  RABBİMİN  EMRİNDEDİR 

85. (Rasûlüm!) Sana rûh(un ne olduğun)u sorarlar. De ki: “Ruh, Rabbimin emrindedir. 

Size (ona âit) ilimden ancak pek az bir şey verilmiştir.” 

 

85-85. ‘Sana rûhu sorarlar.’ Ruh, insanın hayat kaynağıdır. Her ne kadar görünmese de 

varlığı inkâr edilmeyenlerdendir. Yaratan Rabbimiz, onun ne olduğunu bildirmemiş 

denmektedir. Uzun yıllar psikoloji ve psikanaliz çalışmalarıyla da bilinememiştir. Ancak onun 

varlığını tezâhürlerinden ve vücut makinesini çalıştırmasından anlıyoruz. (H. T. FEYİZLİ, 

1/289)  

‘De ki ruh, Rabbimin emrindedir.’ Rabbimin bildiği bir iştir. Yâni o, rûhun bilgisini 

kendisine saklamıştır veya ruh, tekvînî emir âlemindendir. (..) ‘ve size bilgiden ancak çok azı 

verilmiştir.’ Allâh’ın bilgisinden bildikleriniz çok azdır. Hakkında soru sorduğunuz bu bilgi, 

Yüce Allâh’ın kendisine tahsis ettiği ve size bildirmediği bilgilerdendir. Nitekim O, sizleri 

ancak ilminin çok az bir kısmından haberdar etmiştir. (S. HAVVÂ, 8/244, 245)  

‘.. ruh Rabbimin emrindedir’ demek, ‘rûhu ancak Allah bilir’ demektir. Bu cevap ile 

‘İlim ancak Allah katındadır.’ (67/26) denilmiş olur. ‘..min emr’ terkîbindeki ‘emr’ 

kelimesi ‘iş’ demektir. ‘min’ harfi de beyâniyyedir. Dolayısıyla bu terkip ile ruhun mâhiyetini 

bilme işi Allâh’a âittir, demektir. (İ. KARAGÖZ 4/302) 

Konuyla ilgili nakledilen bir rivâyette İbn Ömer’in şöyle dediği görülmektedir: ‘Hz. 

Peygamber’le elinde hurma dalından bir değnek olduğu hâlde Medine’de yürürken bir grup 

Yahûdi ile karşılaştık. Onlardan bir kısmı (Hz. Peygamber’i işâret ederek): ‘Ona ruh 

hakkında soru sorun’, bir kısmı da ‘Hayır sormayın, hoşunuza gitmeyecek şeyler söyler’, 

dediler. Ancak, neticede Hz. Peygamber’e doğru gelerek; ‘Ey Muhammed! Bize ruhtan haber 

ver’ dediler. Rasûlullah (s) bir an durdu, başını yukarı doğru kaldırdı, o esnâda ona vahyin 

geldiğini anlamıştım. Tâ ki, vahiy hâli geçince (İsrâ 17/85) âyeti okudu. (Buhâri, Tirmizi’den 

M. DEMİRCİ, 2/225) (Bu sûrenin 73 – 91 arası âyetlerinin Medine’de indiğine dâir 

Katâde’den bir rivâyet vardır, ELMALILI, 5/271)     
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‘..Size (bu konuda) çok az bilgi verildi.’ İnsanın sınırlı aklı bunu (rûhun) ne olduğunu tam 

olarak kavrayamaz. Çünkü size, bu gibi gaybi konularda pek az bilgi verilmiştir. (M. KISA 

1/311)   

 

17/86-88  KUR’ÂN’IN  BİR  BENZERİNİ  GETİREMEZLER 

86, 87. (Ey Peygamberim!) Andolsun ki biz dilersek, sana vahyettiğimizi giderir (senin 

hâfızandan siler)iz. Sonra bize karşı, bu hususta kendine bir vekil (yardımcı) da 

bulamazsın. 87. (Böyle olmayışı, ancak) Rabbinin sana merhameti dolayısıyladır. Çünkü 

O’nun sana olan lütfu pek büyüktür. 

88. (Ey Peygamberim!) De ki: “Andolsun ki (bütün) insanlar ve cinler, şu Kur’ân’ın 

benzerini (yapıp) getirmek için toplansa, birbirine arka çık(ıp yardım et)seler yine de 

onun benzerini getiremezler.” [krş. 2/23-24; 10/38; 11/13] 

 

86-88. (87).‘Ancak Rabbinin rahmeti (sâyesinde vahyi kalbinde tuttuk)’ Allah, Hz. 

Muhammed’e gönderdiği vahyi unutturmaya da nazari olarak kâdir olmakla birlikte - 87. 

Âyetten anlaşıldığına göre - rahmeti uyarınca bunu fiilen gerçekleştirmez. Kuşkusuz 

insanların vahyi unutmaları mümkündür. Fakat bu, onların istek ve tercihleri sonucu olup, 

sorumluluğu da onlara âittir.  87. Âyette İslâm vahyinin değişme ve bozulmaya uğramadan 

nesilden nesile aktarılacağı yönünde bir müjde de vardır. (KUR’AN YOLU, 3/519)  

(88).‘De ki: “Andolsun ki (bütün) insanlar ve cinler, şu Kur’ân’ın benzerini (yapıp) 

getirmek için toplansa, birbirine arka çık(ıp yardım et)seler yine de onun benzerini 

getiremezler.”   Kur’ân-ı Kerim, büyük bir mûcizedir. O üslûbu, belâğatı, fesâhatı, ifâde 

güzelliği, içeriğinin zenginliği ve kusursuzluğu sebebiyle Allah’tan başkasının 

söyleyemeyeceği derecede mükemmel ve benzeri getirilemez bir kitaptır. ‘mislini / bir 

benzerini getiremezsiniz.’ Bu meydan okuma, on beş asırdır cevapsız kalmıştır. Hattâ 

Kur’ân bu meydan okumayı on sûreye (Hûd, 11/13), son olarak kısa da olsa bir sûreye 

(Bakara 2/23) indirdiği hâlde yine çağrısı cevapsız kalmıştır. (Ö. ÇELİK, 3/169) 

Kur’ân dil, üslûp, öne sürdüğü deliller, konular, ana fikir, öğretiler ve gaybla ilgili önceden 

verdiği haberler bakımından öyle bir mûcizedir ki, onun benzerini meydana getirmek insan 

gücünün ötesindedir. (MEVDÛDİ, 3/123)  

Okunan Kur’ân’ı dinleyen, benzerini biz de söyleriz diyen Mekkeli müşriklerden Kur’ân’ın 

bir benzerini getirmeleri istendi, getiremediler. (52/33, 34). Kur’an sûrelerine benzer on 

sûre getirmeleri istendi, getiremediler. (11/13). Kur’an sûrelerinin bir benzeri bir tek sûre 

getirmeleri istendi, yine getiremediler. (2/23, 10/38) (..) Bu âyet, Kur’ân’ın Hz. 

Muhammed’in sözü olduğunı iddiâ edenlere bir cevap olarak inmiştir. (İ. KARAGÖZ 4/304)  

Kur’an söz sanatında zirveye çıkmıştır. Arapların söz ustaları Kur’ân’ı duydukları zaman, 

söyleyecek bir söz bulamadılar; onun belâğatına baş eğmek zorunda kaldılar, şâirlerin dilleri 

tutuldu, şâirlikleri ve ilhamları kayboldu. (İ. KARAGÖZ 4/305) 
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17/89-93  KUR’ÂN’DA  HER  TÜRLÜ  MİSALİ  ANLATTIK 

89. Hiç şüphe yok ki biz, bu Kur’ân’da insanlara her bir misâli türlü şekillerde 

açıkladık. Yine de insanların pek çoğu, inkârcılıkta ısrar ettiler. 

90, 91, 92, 93. (Müşrikler) Dediler ki: “Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça biz sana aslâ 

inanmayız! 91. “Ya da, senin hurma ve üzüm bağların olup aralarından şarıl şarıl 

ırmaklar akıtmalısın. 92. “Veya senin iddiâ ettiğin gibi, göğü üzerimize parça parça 

düşürmelisin veya Allâh’ı ve melekleri kefil (olarak karşımıza) getirmelisin.” 93. “Yâhut 

da, altından bir evin olmalı veya göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap 

indirmedikçe (göğe) çıkmana da aslâ inanmayız!” De ki: “FesübhânAllah (: Rabbimi 

noksan sıfatlardan tenzih ederim) Ben sâdece peygamber olan bir insanım.” [bk. 25/7-9; 

26/187] 

 

89-93. (89).‘.. insanların çoğu inkâr etmekte ısrar etti.’ Peygamberimizin zamânında 

Mekkeli müşriklerin ve yeryüzünde yaşayan diğer insanların çoğu îman etmediği, inkâr 

etmekte ısrar ettikleri gibio günden bugüne her devirde insanların çoğu, îman etmemiştir. 

Bugün de insanların çoğu kâfirdir. (İ. KARAGÖZ 4/305) 

‘De ki: Rabbimi tenzih ederim. Ben sâdece beşer bir elçiyim.’ Yâni ben de diğer Rasuller 

gibi beşerim. Rasuller ise ancak Allâh’ın kendi elleri aracılığı ile ortaya koyacağı mûcizeleri 

kavimlerine gösterebilirler. Mûcizeler göstermek,  benim yetkim içinde olan bir şey 

değildir.(S. HAVVÂ, 8/263)  

Peygamberden yeri yarmasını veya göğü parça parça üzerlerine düşürmesini istemek 

tamâmen saçmalıktan başka bir şey değildir. (Ö. ÇELİK, 3/172)  

(..) Kureyş’in ileri gelen müşrikleri (..) bir heyet hâlinde Kâbe’nin yanında toplanıp kendisiyle 

görüşmek üzere Hz. Peygamberi dâvet etmişlerdi. Hz. Peygambere şöyle dedişer: ‘Sen 

şimdiye kadar Araplardan hiç kimsenin yapmadığı kadar halkımız arasında bir ihtilâf 

ortaya çıkardın. Atalarımızı yerdin, ilâhlarımıza hakâret ettin, akıllılarımızı ahmak 

yerine koydun, toplumumuzu böldün, bize olmadık kötülükler yaptın. Eğer bunları 

mal için yapıyorsan, aramızda sana mal toplayalım, seni en zenginimiz yapalım. Şan 

ve şeref kazanmak için yapıyorsan, seni başımıza lider yapalım. Eğer ruhsal bir 

rahatsızlık sebebiyle bunu yapıyorsan, bir tabip bulup iyileşmen için malımızı 

mülkümüzü harcayalım. (KUR’AN YOLU 3/521) (..) (Bunun üzerine) Hz. Peygamber 

(s), ‘Allah beni bir elçi olarak gönderdi, bana uyarıcılık görevi verdi. Bu sebeple 

insanlara Allâh’ın mesajlarını tebliğ ediyor ve uyarıda bulunuyorum. Eğer söz dinleyip 

uyarıları kabul ederlerse, dünyâ ve âhirette kârlı çıkacaklarını, kabul etmezlerse kendi 

zararlarına olacağını’ ifâde etti. Bunun üzerine heyet, alaycı bir üslupla âyetlerde 

belirtilen saçma isteklerini sıraladılar. (İ. KARAGÖZ 4/307) 
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17/94-100  İNSANOĞLU  PEK  ELİ  SIKIDIR 

94. Kendilerine doğru yol rehberi (Kur’ân) geldiği zaman, insanların îman etmelerine 

ancak: “Allah bir insanı mı peygamber gönderdi?” demeleri engel oldu. 

95. (Ey Peygamberim!) De ki: “Eğer onlar, yeryüzünde sâkin sâkin yürüy(üp dolaş)an 

melekler olsaydı, elbette biz de onlara (kendileri gibi) gökten melek bir peygamber 

gönderirdik.” [bk. 6/9] 

96. (Ey Peygamberim!) De ki: “Benimle sizin aranızda şâhit olarak Allah yeter. Hiç 

şüphesiz O, kullarından haberi olan, (onları) görendir.” [bk. 6/19] 

97. Allah (niyet ve ameline göre) kime hidâyet ederse, doğru yolda olan odur. Kimi de 

(içinde bulunduğu) sapıklıkta bırakırsa artık sen onlar için, O’ndan başka bir yardımcı 

aslâ bulamazsın. Kıyâmet günü biz onları kör, dilsiz ve sağır olarak yüzükoyun toplayıp 

süreriz (haşrederiz). Varacakları yer cehennemdir. Onun ateşi (etlerini yakıp bitirip) 

sönmeye yüz tuttukça (etlerini tazeler) ateşin kızgın alevini artırırız. [krş. 20/74; 25/14; 

87/13] 

98. İşte bu kâfirlerin cezâsıdır. Çünkü onlar âyetlerimizi inkâr ettiler ve: “Bir kemik 

yığını ve ufalanmış kırıntı hâline geldikten sonra biz mi yeni bir yaratılışla 

dirilecekmişiz?” dediler. 

99. (Ey Peygamberim!) Kâfirler, gökleri ve yeri yaratan Allah’ın kendilerinin benzerini 

yaratmaya kâdir olduğunu görmediler mi? (Allah) onlar için (geleceğinden) aslâ şüphe 

edilmeyen bir vâde koymuştur. Böyle iken zâlimler ancak küfürde ısrar ettiler. [bk. 

36/81-82; 40/57] 

100. (Ey Peygamberim!) De ki: “Şâyet, Rabbimin rahmet hazinelerine sâhip olsaydınız, o 

zaman harcama(kla tükenir) korkusuyla, kesinlikle yine tutar (cimrilik eder)diniz.” Zâten 

(kâfir)  insan çok cimridir. (Krş. 70/18-19)  

 

94-100. (94).‘Kendilerine doğru yol rehberi (Kur’ân) geldiği zaman, insanların îman 

etmelerine ancak: “Allah bir insanı mı peygamber gönderdi?” demeleri engel oldu.’ 

İnsanlara, iyice anlasınlar, söylediklerini bellesinler, ona uysunlar, ona hitap edebilsinler diye, 

kendi cinslerinden bir elçi göndermiştir. Bu, Allâh’ın kullarına rahmetinin tecellisidir. Şâyet, 

meleklerden bir peygamber göndermiş olsaydı, onunla karşı karşıya gelemezler, ondan 

herhangi bir şey öğrenip, belleyemezler. (S. HAVVÂ, 8/263, 264)  

(95).‘De ki: “Eğer onlar, yeryüzünde sâkin sâkin yürüy(üp dolaş)an melekler olsaydı, 

elbette biz de onlara (kendileri gibi) gökten melek bir peygamber gönderirdik.”  Bir 

insanın peygamber olmasına karşı çıkanlara yüce Allah, yeryüzünün sâkinleri insanlar değil 

de melekler olsaydı, iletişim kurabilmeleri için kendi cinslerinden melek bir peygamber 

gönderirdi. Çünkü doğal olan budur. Yüce Allah, insanlara peygamber olarak melek 

gönderseydi, onu göremezler, kendi dilleriyle iletişim kuramazlar, sonuçta peygamberliğin 

hedefi gerçekleşemezdi. (İ. KARAGÖZ 4/308)  
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(96).‘De ki: Benimle sizin aranızda gerçek şâhit olarak Allah yeter.’ Gönderilenleri size 

tebliğ ettiğime, sizin de yalanlayıp inat ettiğinize dâir onun şâhitliği yeterlidir. Eğer ben 

O’nun gönderdiği elçi olmasaydım, benden intikam alırdı. Benim O’ndan gördüğüm 

destekleme ve indirilmiş Kur’ân-ı Kerim, doğruluğunun delilidir. (S. HAVVÂ, 8/264) 

(97).‘Allah kime hidâyet verirse, işte doğru yolu bulan odur.’ Bu âyette Kur’ân ilâhi bir 

kuralı ortaya koymaktadır: Allah, sâdece kendi hidâyetine uymayı isteyen kimseyi doğru yola 

ulaştırır ve sapmak isteyeni de sapıtmasına izin verir. Bundan sonra Allâh’ın hidâyet 

kapısını kapadığı kimseyi doğru yola getirmeye hiç kimsenin gücü yetmez. (MEVDÛDİ, 

3/127)  

‘Kıyâmet gününde onları kör, dilsiz ve sağır bir hâlde yüzükoyun haşrederiz.’   Hadis: 

Denildi ki, ey Allâh’ın Rasûlü, insanlar nasıl olur da yüzüstü diriltileceklerdir?’ Şöyle 

buyurdu: Onları ayakları üzerinde yürüten,  yüzleri üstünde yürütmeye de kâdirdir.’  (Buhâri, 

Müslim’den, S. HAVVÂ, 8/265)  

İbn-i Kesir şöyle demektedir: Bu, onların dünyâ hayâtında hakka karşı dilsiz, kör ve sağır 

oldukları gibi, âhirette de farklı şekillerde onların cezâsı olur. (S. HAVVÂ, 8/265)  

(98).‘Gökleri ve yeri yaratan Allah’ın kendilerinin benzerini yaratmaya kâdir olduğunu 

görmediler mi?  Bütün varlıkları yaratmada Allah Teâlâ için bir zorluk yoktur. Sâdece ol 

buyurması yeterlidir. O herkes için kesin bir ecel tayin etmiştir. Dolayısıyla eceli gelen herkes 

ölecektir. Yine O, yeniden diriliş için de muayyen bir vakit belirlemiştir. O vakit gelince de 

herkesi yeniden diriltecektir. Hiçbir güç buna engel olamayacaktır. (Ö. ÇELİK, 3/174)  

Müşriklerin, bir önceki âyette geçen, öldükten sonra yeniden dirilmeyi inkâr içerikli 

sorularına cevap verilmektedir. Onlar, Allah’ın insanları yeniden diriltmesini imkânsız 

görmekle çelişkiye düşmüş oluyorlardı. Çünkü kendilerine sorulduğunda gökleri ve yeri 

Allâh’ın yarattığını söylüyorlardı. (Ankebût, 29/61-63) (KUR’AN YOLU, 3/524)  

Varlık âleminin de bir süresi vardır. Bu süre, kıyâmetin kopması ile son bulur. Hem insanın 

dünyâda yaşama süresi,  hem de dünyanın ömrü Allah katında bellidir. (7/187) ‘Ecel’ denilen 

ölüm zamânı, aslâ değişmez, öne de geçmez, sonraya da kalmaz. (71/4, 7/34). İnsan nerede 

olursa olsun, ölüm gelip onu bulur. (4/78). İnsan ölümün kendisine nerede ve ne zaman 

geleceğini de bilemez (31/34), ölümden kaçıp kurtulmak da mümkün olmaz (62/8). (..) 

Kıyâmetin kopma zamânı da bellidir. Süresi gelince Allâh’ın emri ile kıyâmet kopacak, 

insanlar kabirlerinden dirikip kalka(cakla)r. Bu süre de bellidir. (6/2; İ. KARAGÖZ 4/314).   

(100).‘De ki: “Şâyet, Rabbimin rahmet hazînelerine sâhip olsaydınız, o zaman 

harcama(kla tükenir) korkusuyla, kesinlikle yine tutar (cimrilik eder)diniz.” Zâten insan 

çok cimridir.’ Burada îman ve ahlâktan mahrum, aşırı bencil ve cimri insanın ruh hâli ortaya 

serilmektedir. Âyet, bir taraftan peygamberimiz (s)’den mûcize olarak bağlar, bahçeler, 

pınarlar, nehirler, altın ve gümüşler isteyen müşriklerin hâllerini beyan ederken, diğer taraftan 

cimrilik belâsını hatırlatarak, onu aşmaları gerektiği konusunda teşvikte bulunmaktadır. 

(Haşr, 59/9; Ö. ÇELİK, 3/174)             

90-93’ncü âyetlerde, müşriklerin ileri gelenleri alaylı bir tavırla, Hz. Peygambere 

inanmaları için kendilerine menfaat sağlayacakbâzı mûcizeler gerçekleştirmesini istemişler, 

bu tutmlarıyla da din konusunu bir menfaat konusu olarak algıladıklarını ortaua 

koymuşlardır. Bu tavırları, onların aynı zamanda şuur altını yansıtıyor, yâni maddi hırsla 
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dolu olduklarını ortaya koyuyordu. Zâten yoksullar karşısındaki duyardız tutumlarıyla bu 

bencilliklerini fiilen de sergiliyorlardı. (KUR’AN YOLU 3/525)   

 

17/101-104 MÛSÂ’YA  VERİLEN  DOKUZ  MÛCİZE 

101. Andolsun ki biz, Mûsâ’ya açık açık dokuz mûcize vermiştik. İşte İsrâiloğulları’na 

sor. (Mûsâ, mûcizelerle) onlara geldiği zaman, Firavun ona: “Ey Mûsâ! Muhakkak ki 

ben seni büyülenmiş zannediyorum.” dedi. 

102. (Mûsâ) dedi ki: “(Ey Firavun!) Pek iyi bilirsin ki bunları, birer ibret (belge) olmak 

üzere göklerin ve yerin Rabbinden başkası indirmemiştir. Ey Firavun! Ben de seni(n) 

kesinlikle helâk edilmiş (olacağını) biliyorum.” 

103. Derken (Firavun) onları, Mısır’dan çıkarmak istedi. Biz de onu ve berâberindekileri 

hep birlikte suda boğduk. 

104. (Firavun ve berâberindekilerin helâkinden) Sonra da İsrâiloğulları’na: “Mısır’a 

yerleşin, âhiret vaadi geldiği zaman, hepinizi mahşer yerinde bir araya getireceğiz.” 

dedik. 

 

101-104. (101).‘Andolsun ki biz, Mûsâ’ya açık açık dokuz mûcize vermiştik.’  İbn-i 

Abbas’ın rivâyetine göre, mûcizeler şunlardır: Asânın ejderha oluşu, elin ışık vermesi, çekirge 

istilâsı, ekin biti, kurbağa, kan, taştan suyun fışkırması, denizin yarılması, Tûr’un kaldırılması. 

(H. T. FEYİZLİ, 1/291)  

‘.. dokuz âyet’  ile maksat,  Hz. Mûsâ’ya verilen dokuz mucizedir. Bu mucizeler şunlardır: 1. 

Hz. Mûsâ’nın âsâsının büyük bir yılana fönüşmesi (20/17-23), 2. Elini koynuna ve cebine 

sokup çıkarınca bembeyaz olması (7/108, 20/22,23), 3. Kızıldenizin yarılıp yol açılması 

(10/90), 4-7. Allâh’ın İsrâiloğullarına çekirge, ekin böceği, kurbağa  ve kan göndermesi, 

(7/133), 8. Taştan su fışkırması, (2/50, 60, 74), 9. Allâh’ın Tur Dağını İsrâiloğullarının 

tepelerine bir bulut gibi kaldırması. (2/83; İ. KARAGÖZ 4/317)   

(103).‘Derken (Firavun) onları, Mısır’dan çıkarmak istedi. Biz de onu ve 

berâberindekileri hep birlikte suda boğduk.’ Firavun bu dâvâsında başarılı olamamış ve 

ordusu ile birlikte boğulup gitmiştir. Mekke’li müşrikler de aynı âkıbete uğrayacak 

(Rasûlullahı Mekke’yi terke zorlayan) ve helâk olacaklardır. Bedir zaferi ve yakın gelecekte 

Mekke’nin fethine bir işâret anlaşılmakta, Rasûlullah’ın zaferi müjdelenmektedir. (Ö. 

ÇELİK, 3/176)    

 

17/105-111  EN  GÜZEL  İSİMLER  O’NUNDUR 

105. Biz Kur’ân’ı ancak hak olarak indirdik. O da hak (ve hakikat) olarak indi. (Ey 

Peygamberim!) Seni de ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. 
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106. (Ey Peygamberim!) Yine biz, Kur’ân olarak onu, insanlara ağır ağır okuman için 

(âyet âyet, sûre sûre) ayırıp peyderpey indirdik. [bk. 25/32] 

107, 108, 109. (Ey Peygamberim!)  De ki: “İster ona inanın, ister inanmayın. Şu gerçektir 

ki ondan (Kur’ân’dan) önce ilim verilenler(den Ehl-i Kitap mü’minleri), kendilerine o 

(Kur’ân) okunduğu zaman (derhâl) yüzüstü secdeye kapanırlar.” 108-109. “Rabbimizin 

şânı yücedir. Şüphesiz Rabbimizin vaadi, mutlaka yerine getirilecektir.” derler. 

Ağlayarak yüzleri üstüne (secdeye) kapanırlar ve (Kur’ân dinlemek) onların saygısını 

artırır. [bk. 47/17; 41/44] 

110. (Ey Peygamberim!) De ki: “İster ‘Allah’ diye duâ edin, ister ‘Rahmân’ diye; hangisi 

ile duâ etseniz, nihâyet en güzel isimler O’nundur.” Namazda sesini pek yükseltme, pek 

de (duyamayacak kadar) kısma, bu ikisinin arasında bir yol tut. [bk. 25/60; 59/22-24] 

111. (Ey Peygamberim!) “Hiçbir çocuk edinmeyen, mülkünde ortağı olmayan, âcizliği 

olmadığından dolayı da bir yardımcıya ihtiyâcı bulunmayan Allâh’a hamdolsun.” de ve 

O’na tekbir ile yücelt. [krş. 2/116, 5/17, 72-73; 4/100, 171] 

 

 

105-111. (105).‘Biz Kur’ân’ı hak olarak indirdik; o da hakkı getirdi.’ İbn-i Kesir’den: 

Yâni Ey Muhammed, bu Kur’ân’ı Kerim, her türlü şâibeden uzak ve korunmuş olarak sana 

indi. Ona hiçbir şey eklenmedi, ondan hiçbir şey eksiltilmedi. Aksine o hak ile sana ulaştı. (S. 

HAVVÂ, 8/279)  

 

(106).‘Biz o Kur’ân’ı insanlara ağır ağır okuman için’  Yâni insanlara sükûnetle 

anlamlarını, içeriğini yerleştire yerleştire onlara tebliğ edip, bu Kur’ân’ı okuyasın diye 

‘bölüm bölüm ayırdık’ Yâni onu bölümlere ayırdık. Veya hakkı bâtıldan ayırdettik.  Veya 

levh-i mahfuz’dan (..) indirdik, sonra (..) kısım kısım Rasûlullah’a (s) yaklaşık 23 yıl süre ile 

nâzil oldu. (S. HAVVÂ, 8/279)  

 

Bu durum, aynı zamanda müminlerin de ilâhi hükümleri aşama aşama, alışa alışa 

uygulamalarını sağlamıştır. Hatta içki yasağıyla ilgili âyetlerde olduğu gibi bâzı âyetler, 

insanların doğal olarak birden terk etmeleri mümkün olmayan kötü alışkanlıklarını, yanlış 

inanç ve telâkkilerini zaman içinde terk etmelerini kolaylaştıracak bir süreçte indirilmiştir. 

(KUR’AN YOLU, 3/529)  

 

‘.. seni ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik’ cümlesi, peygamberin görevinin 

Kur’ân’ı tebliğ ve tebyin etmek (16/44, 82), îman edenleri ilâhi nîmet ve cennet ile 

müjdelemek, inkâr ve isyan edenleriilâhi azap ve cehennem ile uyarmak olduğunu (33/45, 

46), insanları dîne zorlamak olmadığını (50/45, 88/22) ifâde eder. (İ. KARAGÖZ 4/321) 

 

Allah Resûlüne üç şey söylemesi emredilmektedir:  

 

(107).(1).Yüce Allah peygamberine ‘Kur’ân’a ister îman edin, ister îman etmeyin’ 

demesini emretmiştir. Çünkü Allâh’ın insanların îmanlarına ihtiyâcı yoktur. İsteseydi herkes, 

ister istemez îman ederdi. (10/90). İnsanların îman etmeleri, Allâh’ın rahmet hazînelerini 

artırmaz. Îman etmemeleri de eksiltmez. İnsanların îman etmeleri, Kur’ân’a şeref vermez; 

îman etmemeleri de zarar vermez. (İ. KARAGÖZ 4/322)     
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Îmânınız size faydalı olur. Ancak kâfir olmanızın O’na zararı olmaz,  size zararı dokunur. 

O’nun için îman etseniz de etmeseniz de birdir. Çünkü o Kur’ân’ı Kerim hadd-i zâtında bir 

haktır. (S. HAVVÂ, 8/279)  

 

‘Şüphesiz ki bundan önce kendilerine ilim verilen kimseler’ Kur’an inmeden önce daha 

önce indirilen kitapları incelemiş olup da vahyin, kitabın, din ve şerîatın ne olduğunu anlamış, 

peygamberlik delillerini öğrenmiş değerli (Ehl-i Kitap âlimleri, M. DEMİRCİ, 2/230) âlimler 

‘kendilerine Kur’an okununca çeneleri üstüne düşerek secdelere kapanıyorlar.’ 

(ELMALILI, 5/332)     

 

‘Yüzleri üstü secdeye kapanarak ağlarlar.’  Allah’a boyun eğerek O’nun kitabına ve 

Rasûlüne îman edip tasdik ederek bunu yaparlar. ‘ve bu’  Kur’ân’ı Kerim ‘onların huşûunu 

artırır.’  İmanlarını, teslimiyetlerini, kalplerinin yumuşaklığını, gözlerinin yaşını artırır: İşte, 

îman ehlinin bu kitaba karşı tavrı budur. Boyun eğmek, teslimiyet, îman ve yakîn, yazıklar 

olsun ki îman edenler sonraları ne hâllere düştü! (S. HAVVÂ, 8/280)  

 

(110).(2).İkinci Söylenmesi istenen söz: (110’ncu âyet): Müşrikler, Hz. Peygamberin ‘Yâ 

Allah, Yâ Rahman’ diye duâ edişini, onun da kendileri gibi, Allah’ın yanında başka ilâhlara 

duâ ettiği şeklinde yorumlamak istemişlerdi. Bu âyet, bunun böyle olmadığını bildirdi. (H. T. 

FEYİZLİ, 1/292)  

 

‘Namazda sesini pek yükseltme, pek de (duymayacak kadar) kısma, bu ikisinin arasında 

bir yol tut.’  Rivâyete göre Rasûlullah (s) Mekke döneminin ilk yıllarında ashâbı ile namaz 

kıldığında yüksek sesle Kur’ân’ı Kerim okurdu. Müşrikler bunu işitince Kur’ân-ı Kerîm’e, 

onu indirene ve onu okuyana uygun olmayan sözler söylerlerdi. Bunun üzerine Yüce Allah,  

Efendimiz (s)’e okurken, müşriklerin işitmemesi için sesini biraz kısmasını, fakat ashâbı 

duymayacak kadar da kısmamasını, bu ikisi arasında bir yol tutmasını emir buyurdu. (Buhâri, 

Müslim, Ö. ÇELİK, 3/179)  

 

(111).(3).Üçüncü söz söyleme emri: (111’nci âyet): Rivâyet ediliyor ki, Abdülmuttalip 

çocuklarından konuşmaya başlayan her oğlan çocuğa Hz. Peygamber (s), bu ve kuli’l hamdü 

lillâhi’ âyetini belletirdi. Ve buna ‘âyetü’l izz’ (yücelik ve ululuk âyeti) ismini vermişti. 

(ELMALILI, 5/334)  

 

İmam Ahmed b. Hanbel, Tirmizi, Nesâi ve diğerleri Hz. Âişe (r)’dan rivâyet etmişlerdir ki, 

Rasûl-i Ekrem (s) bu sûre ile Zümer sûresini her gece okurdu. (ELMALILI, 5/334)  

 

Bâzı rivâyetlerde ise bu âyet-i kerîme, her hangi bir evde geceleyin okunacak olursa, o evde 

hırsızlık ve hiçbir âfet olmaz.  Doğrusunu en iyi bilen Allah’tır. (S. HAVVÂ, 8/286)  
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18 / Kehf Sûresi 

Mekke döneminde nâzil olmuştur. 110 âyettir. İçinde mağaraya sığınanların konusu da geçtiği için bu 

ismi almıştır. 28. âyetin Medîne döneminde indirildiği rivâyet edilmiştir. (H. T. FEYİZLİ. 1/292) 

 

(Bu) sûrenin inme sebebi şudur: Kureyş müşrikleri, Medîne Yahûdileri’nin yönlendirmesi ile üç 

soru sordular: (a)  Mağara arkadaşları, (b) Doğu ve batıya ulaşan Zü‘l Karneyn, (c) Ruh. Hz. 

Muhammed onlara ‘inşâallah’’  demeden ‘yarın cevap veririm’  demiş, ve 15 gün aradan sonra bu 

sûre ve ruh hakkında bilgi içeren İsrâ 17/85 âyet inmiştir. (H. DÖNDÜREN, 1/476)   

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

18/1-6  DOSDOĞRU BİR KİTAP 

1, 2, 3, 4. Allah’a hamdolsun (Her türlü övgü Allâh’a mahsustur) ki kulu (Muhammed 

aleyhisselâm)a, içinde hiçbir eğrilik bulunmayarak ve sağlam bir düstur olarak bu Kitab’ı; hem 

kendi tarafından gelecek şiddetli bir azapla (inkârcıları ve günahkârları) korkutsun, hem sâlih 

ameller işleyen mü’minleri (en) güzel bir mükâfat olan (ve) içinde ebedî kalacakları cennetle 

müjdelesin, hem de: “Allah çocuk edindi.” diyenleri (korkutup) uyarsın diye indirdi. 

5. (Allah bir oğul edindi diyenlerin) buna dâir müşriklerin kendilerinin ve atalarının hiçbir bilgisi 

yoktur. (Oysa) bir kelime olarak ağızlarından çıkan (şey) ne küstahca (bir söz)! (Hakikatte) 

onların söyledikleri ancak yalandan ibarettir! 

6. (Ey Peygamberim!) Bu söze (Kur’ân’a) inanmazlarsa, onların peşlerinden üzüntüden neredeyse 

kendini helâk edeceksin! [bk. 15/97; 26/3] 

 

1-6. (1).Hamd O Allah’a ki, kuluna kitabı (Kur’ân) indirdi ve onda hiçbir eğrilik koymadı.’ 

Mânâları arasında tutarsızlık ve çelişki yoktur. Hikmetin dışında onda, hiçbir şey yoktur. Onda eğrilik, 

büğrülük bulunmaz. (S. HAVVÂ, 8/301)  

(Yine) onda lafzın dil yönünden bozuk olması, fesâhat ve belâğata aykırı olması, mânâlarının çelişkili 

olması, gerçek olmayan şeyler içermesi, Allah’tan başka(sına) kulluğa dâvet etmesi gibi eğrilik ve 

çarpıklık sayılacak bir şey bulmak mümkün değildir. (Zemahşeri’den Ö. ÇELİK, 3/185) 

Kur’ân-ı Kerim âyetleri kendi içinde tutarlı, birbiriyle insicamlı ve sağlam bir metin olarak Allah 

tarafından telif edilmiş, anlam ve maksatları açık, anlatım yöntemlerinin her çeşidi kullanılmış, değişik 

örnekler, temsiller, teşbihler  ile tafsilâtlı olarak anlatılmış sağlam ve muhkem bir kitaptır. Onda 
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eğrilik, çelişki ve hakikati çarpıtma gibi hikmete aykırı hiçbir olumsuzluk yoktur. (4/82, 11/1, 39/23; İ. 

KARAGÖZ 4/328) 

‘Ve Allah çocuk edindi diyenleri uyarmak için (Kur’ân’ı indirdi)’ Bunlar meleklere Allah’ın 

kızlarıdır diyen Arap müşrikleri, Uzeyr’e Allah’ın oğlu diyen Yahûdiler, Mesih’e (Hz. İsa) Allah’ın 

oğludur diyen Hristiyanlardır.  Öyle olmakla berâber, bu hususta hıristîyanlar hepsinden fazla ısrar 

ediyorlar.  (ELMALILI, 5/341) 

(6).‘Bu söze (Kur’ân’a) inanmazlarsa, onların peşlerinden üzüntüden neredeyse kendini helâk 

edeceksin.’  Yüce Allah, müşriklerin Kur’ân’a inanmamaları hâlinde helâk olacakları korkusuyla 

üzülen Hz. Peygamber’i teselli etmekte ve bu kadar üzülmesine gerek olmadığını bildirmektedir. 

Çünkü Peygamber’in görevi onları zorla îmana getirmek değil, Kur’ân’ı tebliğ edip, doğru yolu 

göstermektir. (Nahl, 16/82, KUR’AN YOLU, 3/536)   

Hadis: Benimle sizin durumunuz şuna benzer: Bir adam ateş yakar. Ateş etrâfı aydınlatınca pervâneler 

ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onlara engel 

olmaya çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak pek çoğu ateşe düşerler. Ben, ateşe düşmemeniz için 

sizi belinizden yakalıyorum, ancak siz, ateşe atılmak için koşuyorsunuz.’ (Buhâri Rikak 26, Müslim 

Edeb 82, Ahmed b. Hanbel 2/244’den, Ö. ÇELİK, 3/186) 

 

18/7-12 RABBİMİZ! BİZE BİR KURTULUŞ YOLU HAZIRLA ! 

7. Şüphesiz biz yeryüzünde olan şeyleri, onun üzerinde ziynet/süs yaptık. Böylece insanların 

hangisinin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek istedik. [krş. 21/35; 67/2] 

8. Biz şüphesiz o yeryüzündekileri (yok edip) kupkuru bir toprak hâline getireceğiz. 

9. (Bu böyle iken, Ey Rasûlüm!) Yoksa sen sâdece Ashâb-ı Kehf’i ve Rakîm’i mi bizim şaşılacak 

âyetlerimizden sandın? 

10. (Ey Peygamberim!) Hani o gençler mağaraya sığınıp: “Ey Rabbimiz! Bize tarafından bir 

rahmet ver ve işimizde bizim için bir kurtuluş yolu (ve başarı) hazırla.” demişlerdi. 

11. Bunun üzerine mağarada, nice yıllar onların kulaklarına (perde) vurduk (yıllarca derin 

uykuya daldırdık). [bk. 18/25] 

12. Sonra (uykuda ne kadar kaldıkları hakkında ihtilaf eden) iki taraftan hangisinin süreyi daha iyi 

hesap ettiğini belirtelim diye onları uyandırdık. 

 

 

7-12. (7).‘Yeryüzündeki şeyleri ona bir ziynet kıldık. İnsanlardan hangisinin daha güzel amel 

işleyeceğini deneyelim diye.’ Allah Teâlâ, kimlerin daha iyi davranışlarda bulunacağını denemek 

(imtihan) için bunca güzel nîmetleri, malı, mülkü, evlât ve serveti dünyânın bir süsü olarak yaratıp, 

çekici kılmıştır. Bunun yanında insanları da irâde sâhibi, iyi ve kötüyü birbirinden ayırt edip ve 

yaptıklarından sorumlu olacak özellikte yaratmıştır. (KUR’AN YOLU, 3/536)  
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(8).‘Biz elbette o yeryüzündekileri (bir gün) kupkuru bir toprak hâline getireceğiz.’ Canlıları 

öldürmek, bitki, ağaç ve başka şeyleri kurutmak sûretiyle daha önce mâmur iken sonradan harâbeye 

dönüştürecektir.  Yâni, bizler bu süslü hâlinden sonra dünyâyı harâbeye çevirecek ve tahrip edeceğiz. 

(S. HAVVÂ, 8/303)  

Bu yok oluş ve toprak hâline geliş, her an durmadan devam etmektedir. An be an canlılar ölmekte, 

insanların, hayvanların ve bitkilerin bedenleri toprağa karışıp, toprak olmaktadır. Evler, saraylar, 

hanlar, hamamlar, milletler, devletler, kültürler ve medeniyetler için de aynı ilâhi kânun hükmünü icra 

etmektedir. (Ö. ÇELİK, 3/187) 

‘.. yeryüzünü hiçbir ziynet ve bitki bulunmayan kuru bir toprak yapacağız.’ Bâki olan sâdece 

yüce Allah’tır. (55/27). Dünyâda sürekli olan hiçbir şey yoktur. Her canlı bir gün ölecektir. (55/26). 

Dünyâ ve üzerindekilerin ölümü, kıyâmetin kopmasıyla gerçekleşecektir. Kıyâmet kopunca dünyâ 

değişecektir: ‘Bir gün gelecek, yer başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülecek, 

insanlar gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allâh’ın huzuruna çıkacaklardır.’ (14/48; İ. 

KARAGÖZ 4/132) 

Hadis: Gerçek şu ki, dünyâ hoş ve göz alıcıdır. Allah sizleri, orada ne yapacaklarınızı görmek için 

hâlîfe tayin etmiştir. O bakından dünyâdan sakınınız, kadınlardan sakınınız. Çünkü İsrailoğullarının 

karşı karşıya kaldığı ilk fitne, kadınlar olmuştur.  (Müslim Zikir 99’dan, S. HAVVÂ, 8/318)         

(9).‘Yoksa sen sâdece Ashâb-ı Kehf’i ve Rakîm’i mi bizim şaşılacak âyetlerimizden sandın?’ 

Yâni onların durumları bizim kudret ve egemenliğimiz çerçevesinde şaşılacak bir şey değildir. 

Göklerle yerin yaratılması, gece ile gündüzün değişip durması, güneş, ay ve yıldızların insanın emrine 

verilmesi, bunların dışında kalan, Yüce Allah’ın kudretine delil olan büyük birçok belgeler, Ashâb-ı 

Kehf’e dâir haberlerden daha çok şaşırtıcıdır ve Allah herşeye kâdirdir, O’nu hiçbir şey âciz 

bırakamaz. (S. HAVVÂ, 8/316)   

Ashâb-ı Kehf, Allah’tan başkasına tapmaya zorlandıkları için Rablerine sığınarak mağaraya çekilen, 

ilâhi kudret eliyle uyutulup orada uzun bir süre kalan ve âhiretin varlığına açık bir delil olmak üzere 

tekrar uyandırılan bir grup genç yiğitlerdir.  (Ö. ÇELİK, 3/188) Rakîm, ashâb-ı Kehf’e benzeyen bir 

kavimdir. (Saîd bin Cübeyr’den, Mâverdi, Zemahşeri; M. DEMİRCİ, 2/235) Bu olay, ehl-i kitabın 

kitaplarında bilinmekte idi ve hıristîyanlık dîninden öncesine âitti. Doğrusunu en iyi bilen Allah’tır. (S. 

HAVVÂ, 8/318)     

Yüce Allah bu mağaranın, yeryüzünün hangi tarafında olduğunu bize bildirmemektedir. Çünkü bunun 

bize bir faydası yoktur ve bunda şer’i bir maksat ta gözetilmemektedir.  (S. HAVVÂ, 8/316)  

(10).‘Hani o yiğitler mağaraya sığınmışlardı.’ Kavimleri, dinleri sebebiyle kendilerini işkenceye 

maruz bıraktıklarında, dinlerinden dönmemek için, kavimlerinden kaçtılar ve onlardan saklanmak 

maksadıyla bir mağaraya sığınmışlardı. (S. HAVVÂ, 8/316)  

(11).‘Kulaklarına perde vurduk’ Bu âyet Ashâb-ı Kehf’in uzun bir süre uyutulması için kulaklarının 

seslere karşı tıkalı pozisyona getirildiğinden söz etmektedir. Yâni Yüce Allah sesleri işitip 

uyanmamaları için onların kulaklarına perde koymuştur. Zîrâ âyetteki ifâde, tam olarak bu anlamın 

karşılığıdır. O nedenle âyette esâsen mevcut olması gereken perde / hicap sözcüğü hazfedilmiştir / 

belirtilmemiştir. (Zemahşeri ve Nesefi’den M. DEMİRCİ, 2/237)  

(12).‘Sonra (uykuda ne kadar kaldıkları hakkında ihtilaf eden) iki taraftan hangisinin süreyi daha 

iyi hesap ettiğini belirtelim diye onları uyandırdık.’ Mücâhid’e göre söz konusu âyette yer alan ‘el 

hizbeyn / iki grup’ dan maksat, Ashâb-ı Kehf’in içinde bulunduğu iki ayrı gruptur. (Taberi, Mâverdi). 
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Çünkü onlar, uyandıklarında mağaradaki uyku süreleri hakkında ikiye ayrılmışlar, bir kısmı bir gün 

yahut daha kısa bir zaman uyuduklarını ileri sürerken, diğerleri de bu süreyi Allah daha iyi bilir 

demişlerdir. (Kehf 18/19; M. DEMİRCİ, 2/239) 

 

18/13-17  RABLERİNE  İNANMIŞ  GENÇLER 

13. (Ey Peygamberim!) Biz sana (şimdi) onların haberlerini gerçek olarak anlatıyoruz: Doğrusu 

onlar Rablerine inanmış birtakım gençlerdi. Biz de onların hidâyetini (îman güçlerini) 

artırmıştık. 

14. Onların kalplerini (sebat ve metânetle hakka) bağlamıştık da o zaman (putlara/put heykellere 

tapmayı reddederek, (..) takiyye yapmayarak) ayağa kalkıp: “Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin 

Rabbidir. Biz O’ndan başkasına aslâ ilâh diye duâ ve ibâdet etmeyiz. (Onun sözünü Rabbimiz 

Allah’ın sözünden üstün tutmayız. Böyle yapmazsak) o zaman haktan uzak, (pek saçma) bir söz 

söylemiş oluruz.” dediler. 

15. “Şu kimseler kavmimizdir. Onlar, Allah’tan başka ilâhlar edindiler. Bu müşriklerin ilâh 

edindiği (putlar) hakkında açık bir delil getirmeleri gerekmez miydi? Allâh’a yalan uyduran 

kimseden daha zâlim kim vardır? 

16. (Gençlerden biri şöyle demişti:) “Mâdem ki siz onlardan ve Allah’tan başka taptıkları 

şeylerden ayrıldınız, o hâlde mağaraya (girip) sığının ki Rabbiniz size rahmetini yaysın ve (bu) 

işinizi size imkân ve kolaylık olarak hazırlasın.” 

17. (Ey Peygamberim! Onlar uyurken baksaydın) güneşi görürdün ki; doğduğu zaman 

mağaralarının sağ tarafına meyleder, battığı zaman da sol yanından onları kesip geçerdi (onlara 

değmezdi). Hâlbuki onlar, o (mağara)nın açık (ve geniş) bir yerindeydiler. Bu, Allah’ın varlığının 

ve kudretinin delillerindendir. Allah kimi doğru yola iletirse, o artık doğru yolu bulmuştur. 

Kimi de (kendi amelinden dolayı) sapıklıkta bırakırsa, artık onun için aslâ yol gösteren bir dost 

bulamazsın. 

 

13-17. (13).‘Biz sana (şimdi) onların haberlerini doğru olarak anlatıyoruz: Doğrusu onlar 

Rablerine inanmış birtakım gençlerdi. Biz de onların hidâyetini (îman güçlerini) artırmıştık.’ 

Yüce Allah, kıssanın başında onların genç olduklarını bize bildirmektedir. Gençler,  azgınlık etmiş, 

bâtıl dîne dönmüş yaşlılara göre hakkı kabûle daha yatkın kimselerdir. Bu bakımdan şânı Yüce 

Allah’a ve Rasûlüne, çağrılarını kabul edip gelenlerin çoğu genç idi. Kureyş’in yaşlıları ise, genellikle 

dinleri üzere kaldılar ve çok azı müstesnâ, onlardan İslâm’a giren olmadı. İşte bunda, dâvetçiler için 

önemli bir ders vardır.  (S. HAVVÂ, 8/320)      

Bu âyetlerde Allah’ın haram kıldığı şeylerden ve haramların işlendiği ortamlardan uzaklaşmanın 

önemine dikkat çekilir. Gerçekten de Allah’ın dışındaki varlıklardan kalben uzaklaşmak, Allâh’a 

kavuşmayı kolaylaştırır. (Ö. ÇELİK, 3/190)  

(16).‘(Gençlerden biri diğerine) o hâlde mağaraya çekilin’ (dedi)’ oraya gidin yâhut da mağara 

barınağınız olsun ki, ibâdetlerinizde onlardan ayrıldığınız gibi, bedenlerinizle de onlardan 

ayrılabilesiniz. (S. HAVVÂ, 8/321)  
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Mağaraya sığınmanın kararlaştırılmış olması da, küfürden ve küfür ehlinden ruh ve kalp ile ayrılma ve 

uzaklaşma önemli olduğu gibi, maddi olarak ve bedenen de ayrılmanın önemine delildir. (S. HAVVÂ, 

8/321)  

Din ve vicdan hürriyeti bulunmayan bir toplumda yaşayan bu gençler, putperest kavimlerine karşı 

çıkıp göklerin ve yerin Rabbinden başkasına ibâdet etmeyeceklerini açıkladılar. Ancak gelişmeler 

karşısında kavimleri arasında Allah’a olan îmanlarını serbestçe ifâde etme ve inançlarının gereğini 

yerine getirme imkânı bulamayacaklarını, hattâ onların arasında hayat hakkına dahi sâhip 

olamayacaklarını anlayınca, köpeklerini de yanlarına alarak mağaraya sığındılar. Baskı ve 

zulümden kaçan gençler, Allâh’ın yardımını ve bir kurtuluş yolu göstereceğini ümit ederek, 

‘Rabbimiz! bize rahmet et ve bize bir çıkış yolu hazırla’ diye duâ ettiler. Allah onların duâlarını 

kabul etti ve kendilerini orada uzun süre derin bir uykuya daldırdı.(KUR’AN YOLU, 3/542) 

(17).‘(Onlar uyurken baksaydın) güneşi görürdün ki; doğduğu zaman mağaralarının sağ tarafına 

meyleder, battığı zaman da sol yanından onları kesip geçerdi (onlara değmezdi). Hâlbuki onlar, o 

(mağara)nın açık bir yerindeydiler.’ Onlar bütün gün boyunca gölgede idiler, güneş ne doğarken ne 

de batarken onlara ulaşmıyordu. Ama mağara, gâyet sağlıklı bir havaya sâhipti. Çünkü hem güneş ışığı 

alıyor, hem de havalanıyordu. Böylece onlar, mağaranın verdiği sıkıntıyı hissetmiyorlar, diğer taraftan 

da açık havanın temizliğinden yararlanıyorlardı. (S. HAVVÂ, 8/322)  

Âyetlerin tasvirinden anlaşıldığına göre, mağaranın ağzı kuzey ile kuzey batı arasında bir noktaya 

bakmaktadır. Zira sabah güneşi sağ tarafından doğmakta ve batıncaya kadar güneş ışınları mağaranın 

içine düşmemektedir. Ancak akşam güneşi, çok kısa bir süre mağaranın kapısından içeri vurmakta, 

fakat onlar mağaranın ortasında oldukları için bundan etkilenmemektedirler. (KUR’AN YOLU, 3/542)    

 

18/18-22  ASHAB-I  KEHF  HAKKINDA 

18. (Ey Peygamberim!) Onlar uykuda oldukları hâlde sen onları uyanık sanırdın. Biz onları 

(zaman zaman) gâh sağa ve gâh sola çevirdik. Köpekleri de ön ayaklarını (mağaranın) girişine 

doğru uzatmış (yatmaktay)dı. Onlarla aniden karşılaşıverseydin, mutlaka dönüp kaçardın ve için 

korkuyla dolardı. 

19. İşte böylece, aralarında (hâllerini birbirlerine) sorsunlar diye onları uyandırdık; içlerinden 

biri: “Ne kadar kaldınız?” dedi. “Bir gün veya günün bir parçası kadar (eğleştik).” dediler. 

(Diğerleri de) dediler ki: “Rabbiniz ne kadar kaldığınızı daha iyi bilendir. Şimdi siz, birinizi bu 

gümüş paranızla şehre gönderin de baksın hangi yiyecek daha temiz (ve iyi ise) ondan size bir 

azık getirsin. Ayrıca çok nâzik (ve tedbirli) davransın, sakın siz(in bulunduğunuz yer)i hiç kimseye 

sezdirmesin!” 

20. “Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse, ya taşla öldürürler ya da (zorla kendi) dinlerine 

döndürürler. Bu takdirde aslâ kurtulamazsınız.” 

21. Bu şekilde, (insanları) onların durumundan haberdar ettik ki bu sâyede, Allah’ın (diriltme) 

vaadinin gerçek olduğunu ve kıyâmet(in kopmasında) da hiçbir şüphe bulunmadığını bilsinler. 

Nihâyet, (onları bulan hâlk kendi aralarında) onlar hakkında ne yapacaklarını tartışıyorlardı. 

Bâzıları: “Onların hâtırasına bir binâ yapın. (Biz onların gerçek durumunu bilemeyiz.) Rableri 

onları daha iyi bilir.” dediler. Onların durumuna dair (tartışmayı) kazananlar: “Mutlaka onların 

üstünde bir mescid edineceğiz.” dediler. (Mağaranın kapısı önüne bir mescid yaptılar.) 
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22. Onlar (Ashâb-ı Kehf’in sayıları hakkında): “Üçtür, dördüncüleri köpekleridir.” diyecekler; 

“beştir, altıncıları köpekleridir.” diyecekler. (Bu sözler) bilinmeyen hakkında tahminde 

bulunmak / kafadan atmaktır. (Kimileri de): “Yedidir, sekizincileri köpekleridir.” derler. De ki: 

“Rabbin onların sayılarını en iyi bilendir. Onları pek az kimseden başkası bilmez. O hâlde 

bunlar hakkında, (Kur’ân’da açıklanan) bir tartışmadan başka, bir tartışmaya girme! Bunlar 

hakkında onlardan hiçbirine (görüş) sorma!” 

 

18-22. (18).‘Biz onları sağa ve sola döndürürdük.’  Bunu hikmeti ise, modern tıpta bilinen bir 

şeydir. Çünkü şimdilerde ilim, şöyle demektedir: İnsan, aylarca aynı hâlde kalacak olursa, yere bitişik 

olan tarafında bir araya gelip toplanacak tuzlardan dolayı ölür. (S. HAVVÂ, 8/322, 323)  

‘Köpekleri de kollarını eşiğe uzatmıştı.’  İbn-i Cüreyc, Kapıda durup onları koruyordu, demektedir. 

Bu, köpeğin tabiatından / yaratılışından gelen bir hâldir. O onları korur gibi kapılarında beklemişti, 

kapının dışında oturmuş olmasının sebebi ise, meleklerin köpeğin bulunduğu bir yere 

girmeyişleridir. Nitekim bu hüküm, sahih bir hadiste varid olmuştur. (S. HAVVÂ, 8/323)     

İbn Kesir şöyle demektedir:  Onların bereketi köpeklerini de kapsadı, bu bakından bu hâlde iken 

onlara gelen uyku, köpeklerine de geldi.  İşte bu, hayırlı kimselerle birlikte olmanın faydasıdır. (S. 

HAVVÂ, 8/323)  

Mümin gençlerin mağarada ölmedikleri hâlde, yemeden ve içmeden uyutulmaları, fiziksel bir 

bozulma olmaması ve elbiselerinin eskimemesi, Allâh’ın varlığının ve gücünün açık bir delilidir. (İ. 

KARAGÖZ 4/341)  

(19).‘Böylece Biz, onları uyandırdık ta’  Yüce Allah’ın, mağaradaki gençleri hiçbir gıdâ almadıkları 

hâlde, bedenlerinde herhangi bir bozulma olmadan uzun süre uyuttuktan sonra tekrar uyandırması, 

O’nun insanları öldükten sonra tekrar dirilteceğine dâir bir misâl ve delildir. (KUR’AN YOLU, 

3/544) 

‘Bir gün veya günün bir parçası kadar (eğleştik) dediler.’ Bu, zann-ı gâlibe dayanan bir cevaptır. 

İctihadın câiz olduğuna ve zannı gâlibe dayanarak söz söylemenin câiz olduğuna delildir. (S. 

HAVVÂ, 8/324)  

‘ve kıyâmetin muhakkak kopacağını ve onda şüphe edilmeyeceğini bilsinler.’ O hâlde Kehf ashâbı 

olayında hikmet, öldükten sonra dirilmeye delil göstermektir. Âhiret hak olduğuna göre, dünyâ 

hayatının zi(y)netinin kıymeti yoktur. (S. HAVVÂ, 8/304)    

‘.. Allâh’ın vaadinin (ölüm sonrası dirilmenin) gerçek olduğunu ve..’ Allâh’ın vaadi haktır, kıyâmet 

birgün mutlaka kopacaktır. Âhirete îman etmek, îman esaslarından biridir. Îman esasları, Hz. Âdem 

peygamberden beri bütün peygamberlerin tebliğ ettiği hak dinde vardır ve hiç değişmemiştir. Yüce 

Allah, ne söyledi ise doğrudur. Birgün mutlaka kıyâmet kopacak, insanlar kabirlerinden kalkacak, 

hesaba çekilecek, sonuçta müminler cennete, kâfirler cehenneme gireceklerdir. (İ. KARAGÖZ 4/345) 

(22).‘De ki: Onların sayısını en iyi bilen Rabbimdir.’ Bu buyrukta, böyle bir durumda yapılacak en 

iyi işin, ilmi Yüce Allah’a havâle etmek olduğu gösterilmektedir. Çünkü bu gibi hususlarda bilgi 

olmaksızın dalmayı gerektirecek bir durum yoktur. Bizler, Allah tarafından bir işe bilgilendirilirsek 

onu söyleriz, değilse durur söylemeyiz. İşte bu, tam bir bilgi sâhibi olmadığı bütün konularda 

Müslümanın takınması gereken genel bir edeptir. (S. HAVVÂ, 8/327)  
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‘Onları pek az kimseden başkası bilmez.’ İbn-i Abbas dedi ki: Ben o az kimselerden birisiyim. 

Bunlar yedi kişi idiler. (S. HAVVÂ, 8/327)  

‘De ki onların sayılarını Rabbim daha iyi bilir.’ Cümlesi, bu tür konuları Allâh’ın bilgisine havâle 

etmenin ve vahyin bildirdiğinden fazla bir şey söylememenin daha uygun olduğunu, böyle konular 

hakkında ileri geri söz söylemenin bir fayda sağlamayacağını ifâde etmektedir. (KUR’AN YOLU, 

3/546)  

Ashâb-ı Kehf’in Hıristîyanlığa veya Yahûdiliğe mensup olduklarına dâir de Kur’ân’da veya hadis 

kaynaklarında herhangi bir bilgi yoktur. Kıssanın nüzul sebebi dikkate alındığında bunların Hz. 

İsa’dan önce yaşamış olmaları muhtemeldir. Çünkü bunlarla ilgili soruyu Hz. Peygambere 

sormalarını müşriklere tavsiye edenler, Yahûdi âlimleriydi. (KUR’AN YOLU, 3/546, DİA ’den.)   

 

18/23-27  İNŞAALLAH  DEYİNİZ 

23, 24. (Ey Peygamberim!) İnşaallah (Allah dilerse/Allah izin verirse) demeksizin, aslâ, hiçbir şey 

için: “Ben yarın bunu mutlaka yaparım.” deme! Unuttuğun zaman da (yine inşaallah diyerek) 

Rabbini an ve: “Umarım ki Rabbim beni, bundan daha isâbetli (bir) doğruya ulaştırır.” de. 

25. Onlar (gençler), mağaralarında üç yüz yıl kadar kaldılar; (bâzıları) dokuz (yıl) da ilave 

ettiler. 

26. (Ey Peygamberim!) De ki: “Allah, (onların) ne kadar kaldıklarını daha iyi bilir. Göklerin ve 

yerin gaybı(nı bilmek) O’na mahsustur. O, ne güzel gören ve ne güzel işitendir! Onların (yerde ve 

gökte olanların), O’ndan başka dostu (ve yardımcısı) yoktur. O, hükmüne hiç kimseyi ortak 

etmez.” 

27. (Rasûlüm!) Rabbinin Kitabı’ndan sana vahyedilenleri oku. O’nun sözlerini değiştirecek 

kimse yoktur. Allah’tan başka da aslâ sığınılacak (bir mercî) bulamazsın. 

 

 

23-27. (23).‘İnşaallah demeksizin, aslâ hiç bir şey için ‘Ben yarın bunu mutlaka yaparım’ deme!’ 

İnsanın azim ve irâdesi bir şeyin meydana gelmesi için yeterli sebep değildir. ‘Kimse yarın ne 

kazanacağını bilmez.’ (Lokman, 31/34) ‘Ancak Allah’ın dilemesi hâriç’ o vakit yapabilirsin. 

Bundan dolayı gelecekte bir işi yapmaya azmederken, işi Allah’ın irâdesine bağlamalı, inşaallah 

demeyi unutmamalı. (ELMALILI, 5/355)  

Müşrikler Rasûlullah (s)’e Ashâb-ı Kehf’in kimler olduğuna dâir soru sordular. Peygamberimiz (s) de 

inşaallah demeyi unutup, soru hakkında vahyin mutlaka geleceği ümidiyle, ‘Yarın size sorularınızın 

cevâbını bildireceğim’ buyurdu. Fakat vahiy 15 gün gelmedi. Bu, hem efendimizin zor durumda 

kalmasına, hem de müşriklerin bir kısım dedikodularına sebep oldu. Sonra bu âyetler inerek inşaallah 

demeden gelecekte herhangi bir şeyi mutlaka yapacağım demeyi yasakladı. (Ö. ÇELİK, 3/196, 

Taberi’den) 

(25).‘Onlar mağaralarında üç yüz yıl kadar kaldılar;  (bâzıları) dokuz (yıl) da ilâve ettiler.’ Biz 

300 ve 309 yıllık sürelerin Allah’ın kendi sözü olarak değil, başkalarının bu konuyla ilgili kendi 

görüşleri olarak Kur’ân’da belirtildiği görüşündeyiz. Bu görüş,  bir sonraki âyete,  dayanmaktadır: 
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‘Onların ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir.’  Abdullah b. Abbas (r) da bunun Allah’ın sözü 

değil, kıssanın bir parçası olarak burada yer aldığını söylemiştir. (MEVDÛDİ, 3/151)  

(26).‘De ki: Allah (onların) ne kadar kaldıklarını daha iyi bilir.’ İbn-i Mes’ud’un âyetin başına ‘ve 

kâlû: ve dediler ki’ cümlesini ilâve ederek okuması da farklı şeyler söyleyenlerin sözü olduğu 

görüşünü destekler. Buna göre Allah, Ashab-ı Kehf’in sayısını da, mağarada kaldıkları süreyi de 

bildirmemiştir. Nitekim 26. Âyette, bu bilginin sâdece Allah katında olduğu belirtilmiştir.  (KUR’AN 

YOLU, 3/548, 549)       

‘O hükümde hiç kimseyi ortak etmez.’ Emir de yaratmak da yalnız O’nundur. O’nun hükmünü 

kimse kovuşturamaz. O’nun yardımcısı, ortağı, danışmanı yoktur. Bundan yüce ve mukaddestir. Bu 

buyruk şuna delildir: Allah’tan başkalarına hâkimiyetin verilmesi, şirkin çeşitlerinden birisidir. Bu 

hâkimiyet, ister yaratmada, ister emir vermek konusunda olsun, yine şirktir. (S. HAVVÂ, 8/330)  

Bu kıssanın anlatımında hedeflenen hikmet ve maksatlar uyuyanların sayısı veya mağarada ne kadar 

kaldıkları değil(dir). Olayın öğretmek istediği derslerdir, şöyle ki: (a) Gerçek mümin haktan 

dönmemeli, bâtıl önünde boyun eğmemelidir, (b) Bir mümin sâdece maddi vâsıtalara değil, Allah’a 

güvenmelidir, (c) Allah’ın kudret tezâhürleri tabiat kanunları ile sınırlı değildir, (d)  Allah, geçmiş 

gelecek bütün insanları mahşer günü tekrar diriltmeye kâdirdir. (Ö. ÇELİK, 3/198) 

(27).‘(Rasûlüm) Rabbinin kitabından sana vahyedilenleri oku.’  İbâdet, düşünmek, tebliğ ve amel 

için oku! (S. HAVVÂ, 8/330)  

Bu âyet, münkirlerin / inkârcıların ‘Ya bize bundan başka bir Kur’ân getir veya onu değiştir.’ 

(Yûnus, 10/15) gibi taleplerine cevap olarak inmiştir. Buna göre peygamberin ve müminlerin vazifesi / 

görevi Kur’ân-ı Kerim’i hiçbir ekleme ve eksiltmeye tabi kılmaksızın olduğu gibi okumak ve tebliğ 

etmektir. (Ö. ÇELİK, 3/198)      

‘Kitaptan sana vahyolunanı tilâvet et’ emri, dört görevi içerir: (a). Kur’an okumayı öğrenmek ve 

okumak, (b). Kur’^sn’ın içeriğini öğrenmek ve anlamak, (c). Kur’ân’ın hükümlerine, emir ve 

yasaklarına uymak, (ç). Kur’an ve hükümlerini diğer insanlara öğretmek. (İ. KARAGÖZ 4/350) 

‘Kur’an kelimelerini değiştirebilecek hiçbir kimse yoktur’ cümlesi, hem Kur’ân’ın Allah’tan 

geldiği gibi korunduğunu, hem kelime ve cümlelerini kimsenin tahrif edemeyeceğini, kimsenin 

Kur’ân’a ilâve ve ondan çıkarma yapamayacağını, hem de emir ve yasaklarını, ilke ve hükümlerini, 

kimsenin değiştiremeyeceğini ifâde eder. Çünkü ‘Kur’an, doğruluk ve adâlet açısından tamdır.’ 

(6/115). Kur’ân’ın her hükmü, her emir ve yasağı uygulanabilir nitelikte, fert ve toplumların yararına 

olacak şekildedir. (İ. KARAGÖZ 4/351) 

        

18/28-31  HAK,  RABBIMIZ  KATINDAN  GELENDİR 

28. (Ey Peygamberim!) Sabah akşam rızâsını dileyerek Rablerine yalvaranlarla berâber olmaya 

devam et. Dünyâ hayâtının süsünü isteyerek gözlerini onlardan (fakir mü’minlerden) ayırma 

(onları gözardı etme). Kalbini bizi anmaktan gâfil bıraktığımız; kendi “hevâsına / arzu ve 

hevesine” uyan ve işi (hep emirlerimize karşı isyan ve) taşkınlık olan kimseye de boyun eğme! 

29. (Ey Peygamberim!) De ki: “Hak (olan bu Kur’ân) Rabbinizdendir. Artık dileyen inansın, 

dileyen de küfre sapsın (kâfir olsun).” Şüphesiz biz (kâfir olan bu) zâlimlere, duvarları kendilerini 

(çepeçevre) kuşatan bir ateş hazırladık. Şâyet onlar (susuzluktan feryat ederek) yardım isterlerse, 
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(kendilerine) erimiş mâden gibi yüzlerini kavuran bir su ile yardım edilir. O ne kötü bir içecektir 

ve (o ateş) ne fenâ dayan(ılıp oturul)acak yerdir! 

30. Doğrusu îmân edip de sâlih amel işleyenlere gelince, elbette biz, ameli güzel olanın 

mükâfâtını aslâ zâyi etmeyiz. 

31. İşte bu kimseler için, alt tarafından ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Orada altın 

bileziklerle bezenecekler, ince ipekten, kalın ipekten yeşil elbiseler giyecekler. Tahtlar üzerine 

yaslân(ıp otur)acaklardır. O ne güzel mükâfat, ne güzel yaslâna(rak oturula)cak yerdir! [krş. 

25/75-76; 35/33] 

 

28-31. (28).‘Sabah akşam rızâsını dileyerek Rablerine yalvaranlarla berâber olmaya devam et.’ 

Bu âyette Hz. Peygambere hitap edilerek şöyle uyarıda bulunulmaktadır: Üstünlük ve şeref dünyâ 

malında ve zi(y)netinde değil, gönül zi(y)netindedir, yâni îman ve güzel ahlâktadır. Servet ve mevki 

sâhipleri öne alınıp, yoksullar arkaya itilemez. Sen ayırım gözetmeden Allah’ın âyetlerini herkese oku. 

(KUR’AN YOLU, 3/550)  

Zengin ve ileri gelen bâzı müşrikler, Rasûlullah’tan, fakir mü’minleri yanından kovması şartıyla 

kendisiyle görüşeceklerini söylediler. Yukarıdaki âyet bunun üzerine nâzil oldu.) [bk. 6/52; 20/16; 

68/8-14; 76/24] (H. T. FEYİZLİ, 1/296) 

Yüce Allah, âyette peygamberin şahsında müminlerin, üç niteliğe sâhip kimselere itaat edilesini 

yasaklamaktadır: (a). Kalbini Allâh’ın zikirden gaflette bıraktığı kimseye (yâni kâfir kimseye) itaat 

etmek, (b). Kötü arzularına uyan kimseye itaat etmek, (c). İşi hep aşırılık olan kâfir kimseye itaat 

etmek. (İ. KARAGÖZ 4/352, 353)  

(29).‘Artık dileyen inansın, dileyen de küfre sapsın.’  İslâm karşısında zengin - fakir, güçlü - zayıf, 

şöhretli - şöhretsiz herkes eşittir. Rabbimiz, îmân edip etmeme konusunda insanları serbest 

bırakmıştır. İsteyen inanır, isteyen de onu inkâr eder. (Ö. ÇELİK, 3/201)  

‘Şâyet onlar yardım isterlerse (kendilerine) erimiş mâden gibi yüzlerini kavuran bir su ile 

yardım edilir.’    Hadis: Su, ağzına yaklaştırılır, ancak ondan tiksinir. Ona, daha da yaklaştırıldı mı, 

yüzünü kavurur ve başının perçemi düşer. O suyu içince de bağırsaklarını parçalar ve nihâyet 

bağırsakları arkasından çıkar. Nitekim Yüce Allah, ‘O cehennemliklere kaynar su içirilir de bu 

onların bağırsaklarını paramparça eder.’ (Muhammed, 47/15, Tirmizi’den Ö. ÇELİK, 3/201) 

‘yüzleri kavuran bir su verilir.’ Kâfir, bu suyu içmek isteyip de yüzüne doğru yaklaştırınca 

yüzündeki deriler soyuluncaya kadar onu kavurur. (S. HAVVÂ, 8/332)  

(Yâni) ateşin harâreti ile su talep ettikleri vakit, onlara su yerine kızgın mâden eriyiği verilir. Onu 

içmeye başladıkları vakit,  harâretinden dolayı yüzleri haşlanır. O, Nebi (s)’in de buyurduğu gibi 

zeytinyağı tortusu gibi (Tirmizi’den) simsiyahtır. Kişi, o simsiyah ve galiz içeceğe yaklaşınca onun 

harâretinden yüzünün derisi dökülür. (İ. H. BURSEVİ, 11/382)  

(31).‘İşte onlara altlarından ırmaklar akan (sonsuz mutluluk ve huzur diyârı olan, M. KISA, 1/318) 

Adn cennetleri vardır.’ (..)‘İnce ve kalın ipekliden yeşil elbiseler giyeceklerdir.’     Yeşil, gözleri 

en çok dinlendiren ve gözleri en iyi okşayan renklerdendir. Nitekim çağdaş ilim adamları da böyle 

söylemektedir. ‘Orada tahtları üzerine yaslanırlar.’  Yaslanma hâllerinin özellikle zikredilmesinin 
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sebebi, tahtları üzerinde rahat içerisinde bulunanların hâllerini îzah ettiğinden ve cennetin de nîmetler 

yurdu olmasından dolayıdır. (S. HAVVÂ, 8/333)  

Âhiret hayâtı ve burada müminlere verilecek nîmetler öz ve yapı itibâriyle dünyâda bilinen 

nesnelerden farklı olduğu için insanlar tarafından bilinmemektedir. Burada ve benzeri diğer 

âyetlerdeki tasvirler ise (Meselâ Hacc, 22/23; İnsan, 76/21) müminler için ebedî hayatın konforu, 

canlılığı ve rahatlığının temsîlî birer anlatımıdır. ((KUR’AN YOLU, 3/552)          

 

18/32-36  ŞU  İKİ  ADAMI  MİSAL  OLARAK  ANLAT 

32. (Ey Peygamberim!) Onlara (şu) iki adamı örnek ver: Biz onların birine iki üzüm bağı 

lütfetmiş, etraflarını hurmalarla çevirmiş ve ikisinin arasında da ekin (ve meyvelîk) bitirmiştik. 

33. Her iki bağ da (her sene) yemişlerini vermiş, hiçbir şeyi eksik bırakmamıştı. Onların (iki 

bağın) arasından bir de ırmak akıtmıştık. 

34. Onun (başka) serveti de vardı. Bu yüzden arkadaşı ile konuşması sırasında: “Benim malım ve 

servetim seninkinden daha çoktur ve (ayrıca) maiyyetim bakımından da senden daha 

itibarlıyım.” dedi. 

35, 36. (Böylece) o (zenginliğiyle övünen kimse), kendisine zulmederek, (inkârcı bir hâlde) 

bahçesine girdi: “Bunun hiçbir zaman batacağını zannetmiyorum.” dedi. 36. “Kıyâmetin 

kopacağını da sanmıyorum. Buna rağmen ben, Rabbime döndürülürsem bunun yerine, elbette 

bundan daha iyisini bulurum.” dedi. 

 

32-36. (32).‘Onlara (şu) iki adamı örnek ver.’ Yüce Allah bu âyetlerde biri îman, diğeri küfrün 

temsilcisi durumundaki iki adamın inanç ve davranış özelliklerini örnek vermiştir. Âyetlerden 

anlaşıldığına göre, küfrün temsilcisi olan şahıs büyük servete sâhîp, îmânın temsilcisi ise fakir ve 

zayıftır. Servet sâhibi olan şahıs, fakir olan arkadaşına böbürlenme ve nankörlük vesîlesi yapmıştır. 

Malının yok olmayacağına ve kıyâmetin kopmayacağına inanmaktadır; kopsa bile âhirette Allah 

katında daha iyi durumda olacağını iddia etmektedir. Âhirete inanan arkadaşı ise, îman ve sâlih amel 

konusunda öğüt vermiş, kendisini topraktan (Allah’ın) yarattığını, O’na ortak koşmamasını, nankörlük 

etmemesini bildirmiştir. (KUR’AN YOLU, 3/554, 555)      

 

18/37-44  O  ALLAH  BENİM  RABBİMDİR 

37, 38. Onunla konuşmakta olan arkadaşı da, ona dedi ki: “Seni (önce) topraktan, sonra bir 

nutfe (sperm)den yaratıp sonra da sana insan biçimi veren (Allah’)ı inkâr mı ediyorsun?” 38. 

“Fakat (ben inanıyorum ki) O Allah benim Rabbimdir; ben Rabbime hiç kimseyi ortak tutmam.” 

39, 40, 41. “(Keşke) Bahçene girdiğin zaman, ‘Mâşâallah, lâ kuvvete illâ billâh (bu Allah’ın 

dilediğidir, Allah’tan başka hiçbir kuvvet yoktur!)’ deseydin. Üstelik beni, mal ve evlât bakımından 

kendinden daha aşağı görüyorsun. Umulur ki Rabbim bana senin bahçenden daha iyisini verir, 

o (seninki)nin üzerine gökten bir âfet indirir, o da kuru bir toprak oluverir yâhut suyu yere 

çekilir de artık onu bir daha elde edemezsin.” [krş. 57/20] 
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42. Nitekim o (inkârcı)nın serveti kuşatıl(ıp ürünü helâk edil)di, çardakları çökmüş hâlde 

(görünce), o (bahçe)nin uğrunda harcadıklarına karşı avuçlarını ovuşturmaya başladı ve: “Keşke 

ben, Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmasaydım.” dedi. [krş. 68/17-31] 

43. Ona Allah’tan başka yardım edecek bir topluluk da yoktu. Karşı koy(up kendisini 

kurtar)amadı da. 

44. İşte bu durumda velâyet (yardım ve dostluk, himâye ve koruma) sâdece hak olan Allâh’a 

mahsustur. Allah en hayırlı mikâfat verendir ve en hayırlı sonucu var edendir! 

 

37-44. (37).‘Bahçene girdiğin zaman ‘Mâşaallah, lâ kuvvete illâ billâh’ deseydin.’ Çok güzel ve 

üstün yaratılışlı bir şeyi görünce ‘Mâşaallah, la kuvvete illâ billâh’  demek gerekir. Böylece kişinin 

bakışları ve o şeyi nazar yoluyla etkilemesi de kırılmış olur. (H. DÖNDÜREN, 1/478)  

Hadis:  Ebû Hüreyre’den Peygamber (s) buyurdu ki: Sana cennet hazînelerinden birisini bildireyim 

mi? ‘Lâ kuvvete illa billâh.’  (Ahmed b. Hanbel’den, S. HAVVÂ, 8/346)  

Hadis: Allah herhangi bir kula âile, mal veya çocuk gibi, her  ne nîmet  verirse, o kişi ‘Mâşâallah, lâ 

kuvvete illâ billâh’  deyiversin. Ölümden başka onda herhangi bir musibet görmez. (S. HAVVÂ, 

8/346)  

Bilesin ki,  anlatılan kıssa, şüphesiz pek çok ibretlerle doludur. Bunların en önemlisi ise, tevhîde 

sarılmanın ve dünyâ sevgisini terk etmenin iki cihanda kurtuluşa sebep olacağıdır. Şirk ve dünyâ 

sevgisi kişiyi dünyâda ve âhirette helâke götürür. (İ. H. BURSEVİ, 11/406)     

Bu olay, inananla inanmayan insanın iç dünyâlarını anlatan bir temsildir. Burada inanmanın insan 

rûhuna verdiği güven ve huzur ile, inançsızlığın sebep olduğu güvensizlik ve huzursuzluk 

anlatılarak Mekkeli zengin müşriklerle yoksul Müslümanların ruh hâlleri tasvir edilmiştir. (KUR’AN 

YOLU 3/555) 

 

18/45-49  RABBİN  HUZÛRUNA  ÇIKARILIŞ 

45. (Ey Peygamberim!) İnsanlara dünyâ hayâtının misâlini şöyle anlat: O (dünyâ hayatının 

durumu) tıpkı, gökyüzünden indirdiğimiz su ile yeryüzü bitkilerinin birbirine karışması (sulanıp 

güzelleşmesi) ve sonunda (o bitkilerin kuruyup) rüzgârların savurduğu çöp kırıntısı hâline 

gelivermeleri gibidir. Allah, her şeyin üstünde bir kudret sâhibidir. [bk. 10/24; 39/21; 57/20] 

46. Mal ve oğullar, (geçici) dünyâ hayâtının ziynetidir. Bâkî olan sâlih ameller ise, Rabbinin 

katında sevapça daha hayırlı, ümit bağlanmaya da daha lâyıktır. [bk. 3/14; 64/15] 

47. (Ey Peygamberim!) Kıyâmetin koptuğu gün, biz dağları yürüt(üp gider)eceğiz ve yeri apaçık 

(düz ve çıplak) göreceksin. (Yine o gün) içlerinden hiçbir kimseyi bırakmaksızın herkesi 

(mahşerde) toplarız. [bk. 20/ 105-107; 101/5] 

48. (Ey Peygamberim! Mahşer yerinde insanlar) sıralar hâlinde Rabbine arz olunmuşlardır. 

(Onlara:) “Andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Fakat siz, sizin için 

vaadi(mizi) yerine getirecek bir zaman sınırlamadığımızı zannettiniz değil mi?” (denilir). 
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49. (Amelleri yazılı) kitap (önlerine) konulmuştur. Artık o günahkârları görürsün ki onun 

içindeki (yazılı) şeylerden korkarak: “Eyvah bize! Bu nasıl kitaptır? Küçük büyük hiçbir şey 

bırakmayıp onları sayıp dökmüş.” derler. Onlar (bütün) yaptıklarını (o kitabın içinde) hazır 

bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye zulmetmez. [bk. 17/71; 45/28-29] 

 

45-49. (45).‘Onlara dünyâ hayatının örneğini şöyle anlat: O (dünyâ hayatının durumu) tıpkı, 

gökyüzünden indirdiğimiz su ile yeryüzü bitkilerinin birbirine karışması ve sonunda (o bitkilerin 

kuruyup) rüzgârların savurduğu çöp kırıntısı hâline gelivermeleri gibidir.’ Mekke’li bâzı 

zenginler, mal ve evlât çokluğu sebebiyle tevhid dînine girmeye tenezzül etmiyorlar. (Kalem, 68/14, 

15; Câsiye, 45/24) Yüce Allah dünyâ hayâtını bitkiye hayat veren suya benzetiyor, bir süre sonra su 

çekilince bitkiler kuruyacaktır. Bu ibretli benzetmeye göre dünyâ hayâtı fânîdir, fânî olan gidecek, 

sâlih ameller kalacaktır. (KUR’AN YOLU, 3/557) 

(46).‘Mal ve oğullar (geçici) dünyâ hayâtının ziynetidir.’  İslâm, helâl mal kazanmayı ve dünyâ 

nîmetlerinden yararlanmayı yasaklamamıştır. ‘De ki: Allâh’ın kulları için yarattığı süsü ve temiz 

rızıkları kim haram kıldı? De ki: Onlar dünyâ hayâtında müminlere yaraşır.’ (Araf, 7/32) Ancak 

İslâm, bu nîmetlerin fakirlere karşı kibir ve gurur vesîlesi edilmesini, maddi ve psikolojik baskı aracı 

yapılmasını hoş görmez. (KUR’AN YOLU, 3/557)  

Allah’ı zikir, namaz, oruç, zekât, hac, cihat etmek, iyiliği emretmek, kötülüklerden sakındırmak, ana, 

baba, akraba, komşuya iyi davranmak, Kur’ân’ın öngördüğü bütün iyi işler, kurtuluşa vesîle olacak 

sâlih amellerdir. (KUR’AN YOLU, 3/557)  

Bâkiyât-ı Sâlihat: Beş vakit namaz, tesbih, tehlil, tekbir, hamd gibi Allah’ı öven, ve duâ niteliği 

taşıyan yakarışlar, anlamı da verilmiştir. (H. DÖNDÜREN, 1/478) (..) İslâm’ın yapılmasını istediği 

sözlü ve fiili, kalbî, mâlî ve bedenî her türlü iyi, güzel ve hayırlı ameller bâki olan sâlih amellerdir. 

Îman bunların başında gelir. (İ. KARAGÖZ 4/364)  

Âyette mal, mülk, servet ve evlenip çocuk sâhibi olunması teşvik edilmektedir. ‘(Ey Peygamberim!) 

De ki: Allâh’ın kulları için yarattığı süsü ve temiz rızıkları kim haram kıldı? De ki: Onlar, 

dünyâ hayâtında müminlere yaraşır, kıyâmet gününde ise yalnız onlara mahsus olacaktır.’ 

(7/12). (..) Bakara sûresinin 201’nci âyetinde beyan edildiği gibi mümin hem dünyâ nîmetlerine, 

iyilik, güzellik ve ziynetlerine, hem âhiret nîmetlerine tâlip olur, bu uğurda çalışır, helâlinden 

kazanır. (İ. KARAGÖZ 4/363) 

(47).‘(Kıyâmet)  günü biz dağları yürüt(üp gider)eceğiz.’ Kur’ân’ın değişik yerlerdeki anlatımına 

göre, o gün yer kütlesi sarsılacak ve dağlar darmadağın edilecek (Hâkka, 69/10), savrulan kum 

yığınları hâline gelecek (Müzzemmil, 73/14), atılmış renkli yün gibi olacak (Kâria, 101/5), toz duman 

hâline gelecek (Vâkıa, 56/5, 6), buLûtlar gibi hareket edecek, nihâyet bir serap olacaktır. (Nebe, 

78/20). Rabbimiz dağları unufak edip savuracak, yerlerini dümdüz, bomboş bırakacak, kıvrım ve 

tümsek görülmeyecek. (Tâhâ, 20/105, 107, KUR’AN YOLU, 3/558) 

‘.. sen yeryüzünü dümdüz görürsün.’ Yerin dümdüz olması: Dağlar yürütülüp yıkılınca yeryüzü bir 

serap gibi dümdüz olur, dere ve tepe kalmaz. (78/20). ‘(Ey Peygamberim!) Sana dağları soruyorlar. 

De ki: Rabbim onları unufak edip savuracak, yerlerini dümdüz, bomboş bırakacak. Orada artık 

ne bir kıvrım, ne de bir tümsek görürsün.’ (20/105-107; İ. KARAGÖZ 4/365) 

(49).‘Artık kitap ortaya konmuştur. Eyvah bize! Bu nasıl bir kitaptır? Küçük büyük hiçbir şey 

bırakmayıp onları sayıp dökmüş’ derler.’ (mücrimler)  Bu ve benzeri âyetler (meselâ Câsiye 45/29; 
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İnfitar 82/10-12) insanoğlunun dünyâda başıboş bırakılmadığını yapmış olduğu iyi veya kötü, büyük 

veya küçük her türlü amelin, mahiyetini bilmediğimiz bir şekilde yazılıp korunduğunu ifâde 

etmektedir. (KUR’AN YOLU, 3/558)  

‘Rabbin hiç kimseye zulmetmez.’  Ne başkasının işlediği bir günah, bir kimsenin hesap defterine 

yazılır, ne bir kimse işlediği günahın cezâsından fazlasına çarptırılır, ne de suçsuz bir insan 

cezâlandırılır. (MEVDÛDİ, 3/159)        

Hadis: Hz. Âişe (r), ‘Ey Allâh’ın Rasûlü! Kadın ve erkeklerin hepsi bir arada olunca birbirlerine 

bakmazlar mı? Diye sormuş. Peygamber (s): Ey Âişe! O gün durum, insanların birbirine 

bakamayacakları kadar şiddetlidir’ cevâbını vermiştir. (Müslim Cennet 14, İ. KARAGÖZ 4/368) 

 

18/50-53  İBLİS  CİNLERDENDİ,  RABBİNİN  EMRİNDEN  DIŞARI  ÇIKTI 

50. (Ey Peygamberim!) Hani meleklere: “Âdem’e secde edin.” demiştik de İblis hâriç hemen 

secdeye kapanmışlardı. O cin(ler)dendi, Rabbinin emrinden çıktı / âsî oldu. (Ey insanlar!) Beni 

bırakıp da iblisi ve neslini mi dostlar ediniyorsunuz? Hâlbuki onlar size düşmandır. (Böyle 

yapmak) zâlimler için ne kötü bir değiştirmedir! [bk. 2/34; 7/12; 15/28-39] 

51. Ben, göklerin ve yerin yaratılmasında ve kendilerinin yaratılmasında, onları (iblis ve 

zürriyetini)  hazır bulundurmadım. (İnsanları) saptıranları da (kendime) yardımcı edinmiş 

değilim. [bk. 17/56; 27/60-64; 34/22-23] 

52. (Ey Peygamberim!) O gün (Allah, müşriklere): “Benim ortaklarım olduğunu ileri sürdüğünüz 

putları çağırın.” der. Hemen onları çağıracaklar ama (onlar) kendilerine cevap 

vermeyeceklerdir. Biz onların arasına bir cehennem vâdilerinden bir vâdi koyacağız. [bk. 46/5] 

53. Kâfirler, ateşi gördüklerinde artık, içine düşecek olanların kendileri olduklarını 

anlayacaklar, fakat oradan dönecek (ve kaçacak) yer de bulamayacaklar. 

 

50-53. (50).‘Hani meleklere: Âdem’e secde edin demiştik de İblis hâriç hemen secdeye 

kapanmışlardı. O cin(ler)dendi, Rabbinin emrinden çıktı  / âsi oldu.’     Melekler,  nûrâni varlıklar 

olup, onların erkeklik ve dişilikleri yoktur. Onlar evlenmezler, dolayısıyla çocuk sâhibi olmazlar. 

Melekler,  yaratılışları itibâriyle itaatkâr varlıklar olup, Allah’a aslâ isyan etmezler, kendilerine 

emredilenleri yerine getirirler (Nahl, 16/50; Tahrim, 66/6). Hâlbuki İblis Allah’a isyan etmiştir, çünkü 

o cinlerdendir. Cinler ise itaat veya isyan etme özgürlüğüne sâhîp varlıklardır. (KUR’AN YOLU, 

3/560)  

Kur’ân-ı Kerimde İblis’in de (A’raf 7/12) cinlerin de (Rahman, 55/15) ateşten yaratılmış oldukları 

bildirilmiştir. Bu âyetler, cinlerle meleklerin ayrı ayrı varlıklar olduğunu gösterir. (KUR’AN YOLU, 

3/560)  

Birini ‘dost edinmek’, onu sevmek, ona yardım etmek, onun dediğini tutmak, güvenmek, sırlarını 

açmak, iyi ve kötü gününde onunla birlikte olmak(tır). ‘.. düşman edinmek’ ise, onu sevmemek, onun 

dediğini tutmamak, ona karşı tedbirli olmak, ona güvenmemektir. Dolayısıyla iblis, insan ve cin 

şeytanlarını düşman bilmek, onlara uymamak gerekir. (..) Kimin arkadaşı şeytan olursa, o kimse 

kendisine çok kötü bir arkadaş edinmiş olur.’ (4/38). ‘Kim Allâh’ı bırakıp da şeytanı dost 

edinirse muhakkakki o, açık bir ziyana uğramıştır.’ (4/119; İ. KARAGÖZ 4/372) 
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Hadis: Melekler nurdan yaratıldı. Cinler ise öz ateşten yaratıldı. Âdem de (Kur’ân’da) size anlatılan 

şeyden (toprak) yaratıldı. (Müslim Zühd 60, KUR’AN YOLU, 3/561)  

(..) İnkâr etmek, Allâh’a ortak koşmak, cana kıymak, hırsızlık, yalan ve benzeri günahları işlemek, 

namaz ve oruç gibi farz ibâdetleri terk etmek gibi; kötü söz, eylem ve davranışlar şeytana uymanın 

sonucudur. Îman edip dînî görevleri yapmak ve haramlardan sakınmak, Allâh’ı dost edinmektir. 

İnsanların zihinlerine gelen iyi düşünceler Allah’tan, kötü düşünceler şeytandandır. (İ. KARAGÖZ 

4/373) 

(52).‘O gün (Allah, müşriklere): “Benim ortaklarım olduğunu ileri sürdüğünüz putları çağırın.” 

der. Hemen onları çağıracaklar ama (onlar) kendilerine cevap vermeyeceklerdir. Biz onların 

arasına bir cehennem vâdilerinden bir vâdi koyacağız.’ Şânı Yüce Allah, bu müşriklerin 

kurtuluşları olmadığını, onların dünyâ hayâtında ilâh diye kabul ettikleri ilâhlarına ulaşamayacaklarını, 

âhirette bu ilâhlar ile onlara tapan kimselerin arasını ayıracağını, her grubun ötekisine 

gidemeyeceğini, aksine aralarında korkunç bir helâk yeri bulunacağını ve bunun dehşet verici ve 

korkunç bir iş olacağını belirtmektedir. (S. HAVVÂ, 8/361)  

‘mevbikan: uçurum’: Helâk olacak yer. İbn-i Abbas, ‘helâk olacak yer’ diye tefsir etmiştir. Katâde 

dedi ki: Bize anlatıldığına göre Ömer El Bukai, Abdullah b. Amr’dan şöyle dediğini rivâyet 

etmektedir: Orası derin bir vâdidir. Kıyâmet gününde hidâyet ehli ile dalâlet ehlini birbirinden ayırır. 

Katâde der ki: Mevbık,  cehennemde bir vâdidir. (S. HAVVÂ, 8/367)  

Hadis: İbn Cerir rivâyet ediyor… Ebu Said’den, o da Rasûlullah (s)’den dedi ki: Kâfir, kırk yıllık 

mesâfeden cehennemi görür ve oraya düşeceğini anlar.’ (S. HAVVÂ, 8/368)             

 

18/54-59  TARTIŞMAYA  EN  ÇOK  DÜŞKÜN  VARLIK   

54. Andolsun ki biz, bu Kur’ân’da insanlara (ihtiyaç duydukları) her misâli farklı üslûplarda 

açıkladık. Fakat (kâfir) insan, pek çok şeyde tartışmacı olmuştur. 

55. Kendilerine doğru yolu gösteren rehber (peygamber ve Kur’ân) geldiği hâlde insanları, îman 

etmelerinden ve Rablerinden mağfiret dilemelerinden alıkoyan şey, ancak ve ancak evvelkilerin 

başlarına gelen, âdet-i ilâhî (olan felâket)in kendilerine de gelmesini veya onlara gözleri önünde 

(âhiretteki) azâbın gelivermesi(ni beklemeleri)dir. 

56. Biz peygamberleri sâdece (cenneti) müjdeleyici ve (azâba karşı) uyarıcılar olarak gönderdik. 

Küfre sapanlar ise, hakkı bâtılla çürütmek (ve ortadan kaldırmak) için mücâdele ederler. Onlar 

âyetlerimizi ve uyarıldıkları şeyleri de alaya aldılar.  

57. Rabbinin âyetleriyle (kendine) hatırlatıldığı hâlde, onlardan yüz çeviren ve kendi yaptığı 

(günahları)nı unutan kimseden daha zâlim kim vardır? Biz de (bu sebeple) onların kalplerinin 

üzerine, onu (Kur’ân’ı) iyi anlamalarına engel olan perdeler ve kulaklarına da bir ağırlık 

koyduk. Sen onları Kur’ân’a çağırsan da, aslâ doğru yola gelmezler. 

58. (Ey Peygamberim!) Senin Rabbin çok bağışlayıcı, merhamet sâhibidir. Eğer onları 

kazandıkları (günahları) ile hesâba çekseydi, onlar için azâbı çabuklaştırırdı. Fakat onlar için 

vaadedilen bir zaman vardır ki, (o gün geldiğinde) O’ndan başka hiçbir sığınacak yer 

bulamayacaklardır. [bk. 16/61; 35/45] 
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59. İşte (Âd, Semûd gibi) zâlim oldukları vakit kendilerini helâk ettiğimiz beldeler! Onların 

helâki için de belli vakit koymuştuk. 

 

54-59. (54).‘Fakat insan, pek çok şeyde tartışmacı olmuştur.’   Cedelin hedefi, başkasını 

kötülemek, ayıplamak ve onu perişan etmektir. Bu ise olgun insanın değil, yırtıcı hayvanların 

özelliklerindendir. Bu sebeple, (Hadis) Resul-i Ekrem (sav), haklı olduğu hâlde bile, cedeli, 

münâkaşayı terk edene cennetin kenarında bir köşk verileceğini müjdelemektedir. (Ebu Dâvut, 

Tirmizi’den Ö. ÇELİK, 3/211)  

Hadis: Hz. Ali (r) anlatıyor: Rasûl-i Ekrem (s) bir seferinde gelip, ben ve eşim Fâtıma içerde 

bulunuyorken kapımızı çaldı ve ‘(Gece, S. HAVVÂ) namaz kılmaz mısınız?’ diye buyurdu. Ben: Ey 

Allâh’ın Rasûlü! Canlarımız Allâh’ın elindedir. O bizi kaldırmak isterse kaldırır’ diye karşılık verdim. 

Bunu işiten Rasûlullah (s)’in elini baldırına vurarak ‘Ne var ki insan gerçekler karşısında kavga ve 

tartışmaya pek düşkündür. (Kehf, 18/54) buyruğunu okuyup, gittiğini duydum. (Buhâri Teheccüd 5, 

Müslim Müsâfirin 206’den Ö. ÇELİK, 3/211, 212)  

Bu hadis-i şerif şunu göstermektedir: Farîzâları, vâcipleri terk ve günahları işlemek gibi kusur hâller 

şöyle dursun, kemâli gerektirici hâllerden uzaklaşmaya bile kaderi gerekçe göstermek, İslâmi edebe 

aykırıdır.      (S. HAVVÂ, 8/369)  

‘.. inkâr edenler ise, bâtıl sözlerle hak olan Kur’ân’ı iptal etmek ve hükümsüz hâle getirmek için 

mücâdele ederler.’ Çağımızda da, geçmişte müşriklerin yaptıkları gibi, peygamberi ve müminleri 

yeren, eleştiren, Kur’an hükümlerini etkisiz, hükümsüz ve uygulanmaz hâle getirmek için bâtıl 

söz, düşünce ve yöntemlerle çalışan kâfirler vardır. Ancak yüce Allah, kâfirler istemese de dînini gâlip 

ve hâkim kılacaktır. (48/28) 

‘Onlar âyetlerimizi ve uyarıldıkları şeyleri alaya aldılar.’ İslâm, peygamber, âyetler ve Kur’an 

hükümleri ile alay etmemek gerekir. Çünkü bunlarla alay etmek, kâfirlerin özelliğidir. Alay eden 

kimse, alay ettiği şeyi küçümsediği, beğenmediği, değersiz ve önemsiz gördüğü için alay eder. 

Peygamber, Kur’an, âyetler, ilâhi emir ve yasakları küçümsemek, beğenmemek, önemsiz ve 

değersiz görmek küfürdür. (İ. KARAGÖZ 4/380) 

(57).‘Rabbinin âyetleriyle (kendine) hatırlatıldığı hâlde, onlardan yüz çeviren ve kendi yaptığı 

(günahları)nı unutan kimseden daha zâlim kim vardır? Biz de (bu sebeple) onların kalplerinin 

üzerine, onu (Kur’ân’ı) iyi anlamalarına engel olan perdeler ve kulaklarına da bir ağırlık 

koyduk. Sen onları doğru yola çağırsan da, aslâ doğru yola gelmezler.’ Allah’ın âyetleri 

kendilerine hatırlatıldığı hâlde kibirlenip, sırt çevirenlerin ve yaptıkları kötülükleri unutanlar, 

kendilerine en büyük zulmü yapmışlardır. Yüce Allah, peşin fikirli ve inatçı kimselerin, inkârları 

yüzünden kalplerini mühürler, kulaklarını da kapatır. (Nisâ 4/155) Dolayısıyla bunlar, hakkı işitmez 

ve anlamazlar. (KUR’AN YOLU, 3/564)  

Kalplerin perdeli ve kulakların sağır olmasının sebebi, insanın kendisidir. İnkârı isteyen kâfir ve 

müşrikler, bu sebeple kalpleri anlamaz, ve kulakları duymaz yapan yüce Allah’tır. İnsan inkâr ve isyan 

istemedikçe, arzu ve irâdesini bu istikâmette kullanmadıkça, yüce Allah onun kalbine perde ve 

kulaklarına ağırlık koymaz. (13/11, 8/53; İ. KARAGÖZ 4/381) 

(58).‘Ama Rabbin çok bağışlayıcı, merhamet sâhibidir. Eğer onları kazandıkları (günahları) ile 

hesâba çekseydi, onlar için azâbı çabuklaştırırdı…’ İşte O’nun azâbı çabucak göndermeyişi, 
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rahmet ve mağfiretinin delilidir. Çünkü O, hilim göstererek hemen cezâlandırmaz, günahları örter, 

mağfiret eder ve süre tanır. (S. HAVVÂ, 8/365)  

(59).‘İşte zulmettiklerinden dolayı (hâlkını) helâk ettiğimiz şehirler. Onları da yok etmek için bir 

süre belirlemiştik.’ Yüce Allah, kullarının kusur ve isyanlarına rağmen onları hemen cezâlandırmaz, 

uslanmaları için mühlet verir. Allah’ın sünneti böyledir. Verilen süre içinde tevbe edip hakka 

dönmezlerse, artık dünyâ ve âhirette cezâlarını verir. Nitekim daha önce zâlim Âd, Semûd, Lût vb. 

kavimlere de belli bir süre vermiş, fakat verilen süre içinde hakka dönmedikleri için onları helâk 

etmiştir. (KUR’AN YOLU, 3/564)         

  

18/60-64  MÛSÂ  VE  GENÇ  ADAM 

60. Bir vakit Mûsâ, (hizmet eden) gencine demişti ki: “Ben (Hızır’la buluşmak için) iki denizin 

birleştiği yere varıncaya kadar durmayıp gideceğim veya uzun zaman geçireceğim.” 

61. Derken (ikisi) o iki (deniz arası)nın birleştiği yere varınca (bir kayaya sığındılar. Fakat 

azıklarından su birikintisine koydukları cansız) balıklarını unuttular. O da sıçrayıp denizde bir 

deliğe / oyuğa doğru yola koyulmuştu. 

62. (O deniz kavşağını) geçtikleri zaman (Mûsâ) gencine: “Kuşluk yemeğimizi getir (de yiyelim). 

Bu yolculuğumuzda hakikaten yorgun düştük.” dedi. 

63. (Genç:) “Gördün mü! O kayalığa sığın(ıp dinlen)diğimiz sırada, balığı (söylemeyi) unuttum. 

Onu söylememi bana unutturan şeytandan başkası değildir. O, şaşılacak şekilde (canlanıp) 

denizde yolunu tutmuştu.” dedi. 

64. (Mûsâ:) “Aradığımız şey bu!” dedi. Hemen (geldikleri yoldan ikisi) izlerini takip ederek 

gerisin geriye döndüler. 

 

60-64. (60).‘Hani Mûsâ, genç arkadaşına demişti ki, Ben yıllarca sürse dahi, iki denizin birleştiği 

yere ulaşıncaya kadar yürümeye kararlıyım.’  Onun genç arkadaşı, vefâtından sonra kavminin 

üzerinde Hz. Mûsâ’nın hâlifesi olarak kalan Yûşâ b. Nûn’dur. Ondan ‘genç arkadaşı’ diye söz 

etmesi, hem ona hizmet edip onunla birlikte bulunması, hem de ondan ilim öğrenmesi sebebiyledir. 

Bunda öğretenlere de öğrencilere de bir ibret dersi vardır. Öğretenlerin öğrencileri arasından en 

yetenekli, en iyi ve en çok memnun oldukları kimseleri sohbetlerine almaları ve onları ehliyetli bir 

seviyeye getirmeleri gerekir. Diğer taraftan öğrencilerin de bu şekilde hocaları ile birlikte olmaktan, 

ona hizmet etmekten çekinmemeleri gerekir. (S. HAVVÂ, 8/375)  

Hadis: İbn-i Abbas’ın, Übey b. Ka’b’dan naklettiğine göre, Nebi (s) özetle şöyle buyurmuştur: Mûsâ 

İsrailoğullarına konuşmuştu. Kendisine ‘En bilgili insan kimdir?’ diye soruldu. O da ‘Benim’ dedi. 

Bunun üzerine Allah, vermediği bir ilimden ötürü onu kınadı ve ona iki denizin birleştiği yerde 

bulunan bir kulun, ondan daha bilgili olduğunu vahyetti. Yanlarına bir balık alıp, onu aramalarını 

bildirdi. Bu gençle (Yûşâ) yola çıktı, balığı kaybettikleri yerde Hızır  (as) ile buluştular ve aşağıdaki 

âyetlerde anlatılacak olan hikmetli olaylarla dolu yolculuğa çıktılar. (Buhâri Tefsir 18/2’den, H. 

DÖNDÜREN, 1/479) 

(..) En kuvvetli ihtimâle göre Mecmaü ‘l Bahreyn Akabe ve Süveyş körfezlerinin birleştiği yerdir. 

Çünkü burası iki denizin ayrıldığı ve birleştiği noktadır. İbn Abbas’ın naklettiği bir hadisteki 
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bilgilerden anlaşıldığı gibi olay (Buhâri, Müslim) Hz. Mûsâ’nın İsrâiloğullarını Mısır’dan çıkarıp Sînâ 

dağına götürmesi ve burada vahiy almasından sonra vuku bulnuştur. Sînâ dağına ve Sînâ çölüne en 

yakın iki deniz ise Süveyş ve Akabe körfezleridir. (..) Bilindiği kadarıyla Hz. Mûsâ, Mısır’dan 

ayrıldıktan sonra, denizi geçip Sînâ yarımadasının batı sâhilini tâkip ederek güneydeki Sînâ dağına 

ulaşmış, daha sonra arz-ı mev’uda gitmek üzere bu defâ Sînâ yarımadasının doğu tarafından yukarıya 

çıkmış(tır). İsrâiloğulları söz dinlemeyince geri dönmüş, kırk yılını Sînâ yarımadasında geçirmiş (el 

Mâide 5/26). (daha sonra) vefat etmiştir. (TDV İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ, Mecmaü ‘l Bahreyn md. 

28/256) 

(61).‘İkisi, iki denizin birleştiği yere varınca, balıklarını unuttular.’ Sözün gelişinden anlaşılıyor 

ki Mûsâ, sormayı unuttu. Delikanlısı da söylemeyi unuttu. (..) ‘Hâlbuki o denizdeki yolunu tutmuş, 

bir deliğe girmişti.’ Demek ki, ‘ölülerin diriltilmesi’ne nümûne olan bir mûcize meydana gelmiştir. 

Mûsâ’nın haberi olmadığına göre, bu artık aranan zâtın mûcizesi oluyordu. Delikanlı bunu görmüş, her 

nasılsa haber vermeyi unutmuştu. (ELMALILI, 5/369)  

Buluşacakları kişi, ledünni ilme sâhîp, Hızır (as) dan başkası değildir. Mûsâ (as) zahir ilmi, Hızır 

(as) ise bâtın ilmi temsil ediyordu. Yolculuk sırasında yaşanan (a) Gemiyi delme, (b) Oğlan çocuğunu 

sebepsiz yere öldürme, (c) Yıkılmaya yüz tutmuş bir duvarı düzeltme olayları, bize her sosyal 

olayların, kaza ve musîbetlerin bir görünen yüzü,  bir de görünmeyen yüzünün bulunduğunu 

gösterir. (H. DÖNDÜREN, 1/480)              

 

18/65-70  MÛSÂ (AS)  İLE  HIZIR  (AS)  BULUŞMASI  

65. Derken (orada) kullarımızdan bir kul (olan Hızır’ı) buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet 

(vahiy) vermiştik ve ona tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. 

66. Mûsâ ona: “Sana doğru yol (ve hayır) olarak öğretilenden bana da öğretmen için sana tâbi 

olabilir miyim?” dedi. 

67. (O da:) “Doğrusu sen, benimle birlikte (yaptıklarıma) sabretmeye dayanamazsın.” 

68. “(Üstelik bilgi olarak) içyüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredersin?” dedi. 

69. (Mûsâ:) “İnşaallah beni sabırlı bulacaksın ve senin hiçbir işine karşı gelmem.” dedi. 

70. (Hızır da:) “O hâlde bana tâbi olursan, ben sana (o konuda) bir söz söyleyinceye kadar, bana 

(yaptıklarımdan) hiçbir şey sorma.” dedi. 

 

65-70. (65).‘Derken (orada) kullarımızdan bir kul (olan Hızır’ı) buldular ki, Biz ona katımızdan 

bir rahmet vermiştik ve ona tarafımızdan bir ilim öğretmiştik.’ Hızır (as)ın yaşayıp – yaşamadığı 

tartışmalı bir konudur. Birçok âlimler bâzı hadisler ile Enbiya (21/34) âyetiyle ‘Ey Muhammed! Biz 

senden önce hiçbir insana ebedilik vermedik’ akla ve nakle dayanan bâzı deliller getirerek vefat 

etmiş olduğunu söylemişlerdir. (ELMALILI, 5/370)  

(Bâzı) tasavvuf bilginleri Hızır’ın vefat etmediğini ve arasıra görüldüğünü söylemişlerdir. Kimi 

tasavvuf bilginleri de, Hızır’lığı kimi sâlih kişilerin erdiği mânevi bir rütbe olarak açıklamışlardır. 

Buna göre Hızır (as)‘ın varlığı, biyolojik yaşam yerine, misâl âleminde gayba ilişkin bir takım 

görevler üstlenme olarak algılanabilir. (H. DÖNDÜREN, 1/480)  
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Ledünni İlim / Gayb ve sır ilmi:    Vahiy ve ilham her ikisi de Allah’tan gelen, vâsıtasız / aracısız 

elde edilen bilgilerdir. Her ikisi de Allah katındandır. Vahiy objektif ve genel, ilham sübjektif ve 

özeldir. İlham, belli konulara âit özel bilgi olup, meşruiyeti, geçerliliği vahiy yoluyla alınan bilgiye 

uygun olmasına bağlıdır. (KUR’AN YOLU, 3/573, 574)     

Ledünni İlim: İnsanlara verilen vasıtalarla elde edilmeyen, ancak Allah’ın bildirmesiyle bilinen gayb 

bilgisi veya onun bir çeşididir. Ledünni ilim,  bir kısım ehil zevâta mahsustur; onun özü de zühddür, 

ihsan duygusuna vasıl olabilmektir. Hâsılı bu ilim kalbi hayatla ilgilidir. (Ö. ÇELİK, 3/219)  

Hadis: Mûsâ (as), Hızır’la karşılaştıklarında ona hitâben Hızır: (İnsanların en zâlimi sen misin sualine 

karşılık) ‘Ya Mûsâ! Allah bana bir ilim vermiştir, o sende yoktur. Sana da bir ilim vermiştir, o da 

bende yoktur’ dedi. (Buhâri Tefsir 18/2, 3, 4’den, Ö. ÇELİK, 3/219)  

(66).‘Mûsâ ona: ‘Sana doğru yol olarak öğretilenden bana da öğretmen için sana tâbi olabilir 

miyim?’ dedi.’ Bu kıssada ilim için araştırma yapmak ve yolculuğa çıkmaya bir teşvik delîli ve 

bununla berâber ledünni ilmin çaba harcamak ve istemekle kazanılmasının mümkün olmadığını 

anlatmak vardır. Rüşd: Hayrı, doğru yolu bulmaktır. Bu sözde, âlime karşı alçak gönüllülüğün 

gereğine ve ilim tahsilinden esas maksadın rüşdü kazanmak olduğuna ve ilim öğrenmede gönül 

alçaklığı, edep, nezâket, ardına düşme ve hizmetin şart olduğuna delâlet vardır.  (ELMALILI, 5/372)  

Bu buyrukta şuna delil vardır: Bir kişi ulaşılabilecek en ileri noktaya ulaşmış olsa dahi, ilim talebine 

ara vermeyecek, onu terk etmeyecektir. İnsanın rûhu ne kadar yücelirse, o kadar kibirden uzaklaşmış 

olur. İşte Mûsâ, ulü’l azm peygamberlerden olmasına rağmen, Hz. Hızır’dan bilgi öğrenmek isteyişini, 

kendisini küçültücü bir yaklaşım olarak görmemiştir. (S. HAVVÂ, 8/384)               

 

18/71-78  MÛSÂ (AS)  İLE  HIZIR  (AS) YOLCULUĞU 

71. Bunun üzerine ikisi de sâhilde yürüdüler. Nihâyet gemiye bindikleri vakit, (Hızır) onu deldi. 

(Mûsâ:) “Gemi hâlkını boğmak için mi onu deldin? Hakikaten sen kötü bir şey yaptın.” dedi. 

72. (O da:) “Sen benimle birlikteliğe aslâ sabredemezsin demedim mi?” dedi. 

73. (Mûsâ:) “Unuttuğum şeyden dolayı bana çıkışma, (arkadaşlık) işimde bana bir güçlük 

çıkarma (da beni affet).” dedi. 

74. Yine (birlikte) gittiler. Tâ ki, bir oğlan çocuğuna rastlayınca (Hızır) hemen onu öldürdü. 

(Mûsâ:) “Bir can karşılığı olmaksızın, tertemiz (günahsız) bir canı öldürdün ha! Hakikaten sen 

(benzeri görülmemiş) çirkin bir iş yaptın.” dedi. 

75. (Hızır:) “Ben sana, benimle birlikteliğe sabretmeye aslâ dayanamazsın demedim mi?” dedi. 

76. (Mûsâ:) “Eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaş olma! Artık bununla, 

tarafımdan (kabul edilen) son mâzerete ulaştın.” dedi. 

77. Yine gittiler. Nihâyet bir memleket hâlkına varıp onlardan yemek istediler. (Vermediler ve) 

onları misâfir etmekten kaçındılar. Derken (orada) yıkılmak üzere olan bir duvar buldular. 

Hemen onu doğrulttu (eski hâline getirdi). (Mûsâ: “Niçin yaptın?) Eğer isteseydin buna karşı bir 

ücret alırdın.” dedi. 
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78. (Hızır:) “İşte bu, seninle benim (birbirimizden) ayrılma (vakti)mizdir. (Şimdi) sana, 

sabretmeye dayanamadığın şeylerin iç yüzünü haber vereceğim.” dedi. 

 

71-78. (73).‘(Mûsâ da)(Ne olur) unuttuğum bir şeyden dolayı beni sorguya çekme.’   Hadis: 

Rasûlullah (s) buyuruyor: Böylece ilk unutma ortaya çıktı. Bu sırada bir serçe gelip, geminin kenarına 

kondu ve ardından su içmek üzere gagasını denize daldırdı. Bunu üzerine Hızır (as), Hz. Mûsâ’ya: 

Allah’ın ilmi yanında senin, benim ve bütün mahlûkâtın ilmi, şu kuşun denizden gagasıyla aldığı su 

kadardır’ dedi. (Buhâri, Ö. ÇELİK, 3/221)  

(74).‘Yine gittiler. Nihâyet bir erkek çocuğa rastladılar, o hemen bunu öldürdü. Ona: Cana 

karşılık olmaksızın mâsum bir kimseye mi kıydın? Doğrusu çok kötü bir iş yaptın.’  Kıssada 

geçen ‘Suçsuz bir insanı öldürmesi’ni hiçbir ilâhi din onaylamaz. Hâlbuki, âyetlerden anlaşıldığına 

göre Hızır bunları kendiliğinden değil, ilâhi emir gereği olarak yapmıştır. Hz. Mûsâ ve Hızır da aynı 

kaynaktan emir aldığına göre, Hızır’ın Allah’ın emirlerini uygulayan bir melek olduğu veya insanlar 

için belirlenen sınırlarla bağımlı olmayan başka bir varlık olduğu sonucuna varmışlardır. (MEVDÛDİ, 

3/172)   

Hz. Mûsâ’nın itiraz etmemesinden anlaşıldığına göre, onun mâsum zannettiği kimse çocuk değil, 

işlediği suçlardan dolayı öldürülmesi gereken ergin bir gençtir. Hızır (as) bunu kendiliğinden değil, 

Allah’ın emriyle yaptığını söylemiştir. Hızır’ın çocuğu öldürmesi olayı, genel kurala aykırı olmakla 

berâber, Hızır için özel bir vahye dayanmaktadır. (KUR’AN YOLU, 3/573, ELMALILI’ya atıf var)  

Bu arada Hızır, Mûsâ’ya şöyle demiştir: Ben Allah tarafından öyle bir ilim sâhibiyim ki, senin onunla 

amel etmen uygun değildir. Çünkü sen onunla amele memur değilsin. Sen de Allah tarafından öyle bir 

ilim sâhibisin ki, benim onunla amel etmem uygun değildir. Çünkü ben, onunla amele memur değilim. 

(Buhâri, Ö. ÇELİK, 3/222)  

Hadis: Rasûl-i Ekrem (s) şöyle buyurur: Allâh’ın rahmeti bizim ve Mûsâ’nın üzerine olsun. Eğer 

acele etmemiş olsaydı, hayret edilecek daha nice şeyler görürdü. Fakat o, arkadaşından utandı, 

sabretmiş olsaydı, hayret edecek şeyler görecekti. (Müslim Fezâil 172’den, Ö. ÇELİK, 3/222, 223)    

 

18/79-82  SABREDEMEDİĞİN  ŞEYLERİN  İÇ  YÜZÜ  

79. “Gemiye gelince: (O), denizde çalışan yoksullarındı. Onu kusurlu yapmak istedim. (Çünkü) 

peşlerinde her (sağlam) gemiyi zorla alan bir hükümdar vardı.” 

80, 81. “Oğlanın ise, anne babası inanan kimselerdi. (Bu çocuğun) onları azgınlık ve küfre 

sürüklemesinden (veya zorlamasından) korktuk.” 81. “İstedik ki Rableri ona karşılık, kendilerine 

ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin.” 

82. “Gelelim duvara: (O,) şehirde iki yetim çocuğun idi. Altında onlara âit bir defîne vardı. 

Babaları da sâlih (iyi ve temiz) bir kimse idi. Rabbin onların (büyüyüp) olgunluk çağına 

ermelerini ve kendisinden bir rahmet olmak üzere defînelerini çıkarmalarını istedi. Ben bunu 

kendi emrim (ve re’yim)le yapmadım. İşte üzerinde sabretmeye dayanamadığın şeylerin içyüzü 

bu!” 
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79-82. (79).“Gemiye gelince: (O), denizde çalışan yoksullarındı. Onu kusurlu yapmak istedim. 

(Çünkü) peşlerinde her (sağlam) gemiyi zorla alan bir hükümdar vardı.” Yaptığı açıklamayla 

Hızır’ın gemiyi niçin delip, hasarlı hâle getirdiği kolaylıkla anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu davranış, 

bir ilâhi rahmet tecellisi ve o yoksullara yapılmış çok büyük bir iyiliktir. İşte Allah’ın hüküm ve 

fiillerinde dış görünüşe göre böyle zararlı gibi görünen bir kısım şeylere rastlanır ki, Allah katındaki 

sırları bilinirse, onların zarar değil fayda olduğu anlaşılır. (Bakara 2/216, Ö. ÇELİK, 3/223, 224)   

(80).‘Oğlanın ise anne babası inanan kimselerdi. (Bu çocuğun) onları azgınlık ve küfre 

sürüklemesinden (veya zorlamasından) korktuk.’ Yâni oğlan, göründüğü gibi mâsum değildi. 

Bülûğa ermiş, azmış bir kâfir idi ki, anasını, babasını da küfür ve azgınlığının istilâsı altına almak 

üzere idi. Yâhut henüz çocuk ise de öyle küfür ve azgınlığa kabiliyetliydi ki, sağ kalırsa ileride 

anasını, babasını bile azıtacak, onları da küfre bürüyecekti. Hâlbuki o ana ve babanın îmanlarındaki 

samimiyeti, Allah tarafından böyle bir kötülükten korunmaya layık ve onun çocuk iken ölmesi hepsi 

hakkında hayırlı idi. (ELMALILI, 5/377) 

Hadis: Hızır’ın canını aldığı çocuk, kâfir olarak tescillenmişti. Eğer yaşasaydı anne ve babasını 

kesinlikle azgınlık ve küfre zorlayacaktı. (Müslim Kader 29, İ. KARAGÖZ 4/392) 

(Çocuk) dünyâya geldiği vakit, sevinmişlerdi. Öldürüldüğü zaman ise üzüldüler. Eğer hayatta kalmış 

olsaydı, onun sebebiyle helâk olacaklardı. O bakımdan kişi Allah’ın kazasına râzı olmalıdır. Çünkü 

müminin hoşuna gitmeyecek hususlarda dahi, Allah’ın kazasında bir hayır vardır. (S. HAVVÂ, 

8/380)  

‘Babaları da sâlih bir kimse idi.’ Bu buyrukta sâlih bir kimsenin zürriyetinin de korunduğuna bir 

delil vardır. Onun ibâdetinin bereketinin zürriyetini dünyâ ve âhirette onlara şefaatçi olmasıyla ve 

cennette derecelerinin daha yükseğe çıkartılması için şefaatini gerçekleştirmesi ile onları kapsar. (S. 

HAVVÂ, 8/380)  

(82).‘Ben bunları kendiliğimden yapmadım.’  Senin gördüğün bu işleri, kendi içtihadımdan 

hareketle yapmış değilim. Allah’tan aldığım emire göre yaptım. ‘İşte dayanamadığın işlerin 

içyüzleri budur.’ (S. HAVVÂ, 8/380)  

Âyetlerde sözü edilen bu üç olay, insanın dünyâ hayâtında karşılaştığı her işte ilâhi hikmetlerin 

nasıl tecelli ettiğini göstermektedir. Varlık âlemindeortaya çıkan hiçbir olay şer olarak 

nitelendirilemez. Allâh’ın her yaptığında, her emir ve yasağında nice hikmetler vardır. Ancak bu 

hikmetlerher zaman insanlar tarafından bilinemeyebilir. (İ. KARAGÖZ 4/394)  

Kıssanın burada bitmesinden anlaşılıyor ki, bu açıklamaya karşı Mûsâ bir şey dememiştir. Demek ki 

Mûsâ’nın görünürde zararlı ve beğenilmez gördüğü şeyler, gerçekte öyle değilmiş. Öyle ki, o gizli 

sebepler açıklanınca zâhir ve bâtın birleşiyor. Bundan dolayı hakîkat ile şerîat uyuşmazlığı 

gerekmez, (söz konusu değil) çünkü şeriat hakkın hükmüdür. Hakkın hükmü de, hakikatte ne ise odur. 

Onun için iç yüze göre emredilmiş olan Hızır, Hakk’ın emri olan şeriat ile amel ettiği gibi, şeriatla 

emrolunmuş bulunan Mûsâ da, hakîkat açıklandığı zaman şeriat bakımından itirâza yer olmadığını 

görüyor. Bunun için İmâm-ı Rabbâni,  Mektubat’ında 43. Mektupta demiştir ki: Tarikat ve şeriat 

birbirinin aynıdır. Aralarında kıl ucu kadar uyumsuzluk yoktur. Şerîata aykırı olan her şey 

reddedilir ve şeriatın reddettiği her hakikat iddiası bir zındıklıktır.  

Yine 41. Mektupta şeriat, tarikat ve hakîkat konusunda demiştir ki: Meselâ dilin yalan söylememesi 

şeriat, kalpten yalan hatırasını yok etmek eğer zorlanıp çalışmakla olursa tarikat ve eğer külfetsiz 

yapılması kolay olursa hakikattir. (ELMALILI, 5/378, 379)                      
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18/83-88  SANA  ZÜLKARNEYN  HAKKINDA  SORARLAR 

83. (Ey Rasûlüm!) Sana Zülkarneyn’i soruyorlar. De ki: “Size ondan bir haber okuyacağım.” 

84, 85, 86. Gerçekten biz onu yeryüzünde (büyük) bir iktidar sâhibi yaptık ve ihtiyaç duyduğu 

her şey için bir sebep (bir yol ve imkân) bahşettik. 85. O da (batıya doğru) bir yol takip etti. 86. 

Nihâyet güneşin battığı yere ulaşınca onu, kara balçıklı bir su gözesinde batıyor buldu. Onun 

yanında da bir kavim buldu. (Ona:) “Ey Zülkarneyn! (İman etmezlerse onlara) ya cezalandırırsın 

veya haklarında güzel (olan yol)u tutarsın.” dedik. 

87. (Zülkarneyn) dedi ki: “Kim (inkâr ederek) zâlim olursa, biz onu cezâlandıracağız. Sonra o, 

Rabbine döndürülür. O da kendisine görülmemiş (şiddetli) bir azap ile azap eder.” 

88. “Ama kim de inanıp sâlih amelde bulunursa, mükâfatların en güzeli (olan cennet) onundur. 

Ve ona buyruklarımızdan kolayını söyleyeceğiz.” 

 

83-88. (83).‘Sana Zülkarneyn’i sorarlar.’  Soranlar Mekke kâfirleridir. Kehf sûresinin nüzul 

sebebinde görmüş olduğumuz gibi, Yahûdilerin onlara tavsiyesi üzerine, sınama maksadıyla 

sormuşlardı. (S. HAVVÂ, 8/395)  

Hz. Ali (r) onun (Zülkarneynin) peygamber veya hükümdar olmadığını, sâdece sâlih bir kul 

olduğunu, Allâh’ı sevdiğini, Allâh’ın da onu sevdiğini, Allah için öğüt verdiğini, Allâh’ın da onun bu 

hayırlı çalışmalarını kabul ettiğini ifâde etmiştir. (Şevkani’den, KUR’AN YOLU, 3/577)  

Âyet, Zülkarneyn’in şahsı, yaşadığı dönem ve yeri hakkında herhangi bir açıklamada bulunmuyor. Bu 

belirsizlik, Kur’an’da yer alan hikâyelerin değişmez özelliğidir. Çünkü Kur’an’da yer alan hikâyelerin 

asıl amacı târihi tespit değildir. Amaç, hikâyeden yararlı sonuç çıkarmaktır. Çoğu zamanda yer ve 

zaman tespitine gerek kalmadan hkâyelerden istenilen sonuç çıkarılabilir. Yazılı târih, İskender-i 

Zülkarneyn adlı bir kraldan söz eder. Ancak bu kralın Kur’ân-ı Kerim’de sözü edilen Zülkarneyn 

olmadığı kesin. Çünkü Yunan Kralı İskender putperestti. Oysa Kur’an’da sözü edilen Zülkarneyn 

Allâh’ın birliğine inanan bir mümindir, ölümden sonra dirilişe ve âhirete inanan birisidir. (S. KUTUB, 

7/129, 130)  

(84).‘Doğrusu Biz ona yeryüzünde büyük bir iktidar vermiştik.’ Ona büyük bir krallık vermiştik. 

Ona iktidar vesîlesi olan her şeyi vermiştik. Asker, savaş âletleri ve sur ve hisârlar gibi. Bu bakımdan 

o, yeryüzünün doğusuna ve batısına sâhip olmuş, ülkeler ona boyun eğmiş, ülke kralları ona teslim 

olmuştu.  

‘ve ona her şeyin yolunu öğretmiştik.’ Allah ona sebepleri yâni yolları kolaylaştırmış, çeşitli ülke,    

toprak, kasaba ve yerlerin fetih yollarını, düşmanı yenmeyi, yeryüzü krallarını baskısı altına almayı, 

müşrikleri zelil kılmayı ve bunun yollarını göstermişti(k). (S. HAVVÂ, 8/395)  

Önemli şeylerden tâkip ettiği maksadına ermek için açıktan ve gizliden ilim, kudret, âletler ve vâsıtalar 

gibi her türlü sebebi ihsan eyledik. (ELMALILI, 5/388)   

(86).‘Nihâyet, güneşin battığı yere vardığı zaman Onu kara çamurlu bir pınarda batıyor gördü. 

Yanında bir kavme rastladı.’ Tefsircilerin kanaatine göre, Zülkarneyn’in sahilde karşılaştığı kavim, 
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inkârcı bir topluluk idi. O yüzden Allah Teâlâ onu, bu kavmi cezâlandırmak veya eğitmek ve böylece 

iyilikle yola getirmek arasında serbest bıraktı. (KUR’AN YOLU, 3/578)   

(87).‘(Zülkarneyn) dedi ki: “Kim (inkâr ederek) zâlim olursa, biz onu cezâlandıracağız. Sonra o, 

Rabbine döndürülür. O da kendisine görülmemiş (şiddetli) bir azap ile azap eder.” “Ama kim de 

inanıp sâlih amelde bulunursa, mükâfatların en güzeli (olan cennet) onundur. Ve ona 

buyruklarımızdan kolayını söyleyeceğiz.” Yöneticilerin ve bilginlerin inkâr ve isyan 

edipzulmedenleri dünyevi ve uhrevi cezâlarla uyarmaları, îman edip sâlih amel işleyenleridünyevi ve 

uhrevi ödüllerle müjdelemeleri gerekir. Kötülüklerin ve haramlarınterk edilmesi önceliklidir. Âyette 

önce uyarı, sonra müjde yapılması bu anlamı ifâde eder. (İ. KARAGÖZ 4/400) 

 

18/89-98  SİZ  BANA  KUVVETİNİZLE  DESTEK  OLUN,  BANA  DEMİR  KÜTLELER  

GETİRİN     

89, 90, 91. Sonra (Zülkarneyn doğuya doğru) bir yol daha tâkip etti. 90. Sonunda güneşin doğduğu 

yere ulaşınca, onun (güneşin), kendilerine (sıcaktan koruyacak) hiçbir siper nasip etmediğimiz 

(çıplak) bir kavim üzerine doğduğunu gördü. 91. İşte (Zülkarneyn) böyle (bir hükümranlığa 

sâhip)tir. Doğrusu biz onun yanında bulunan herşeyi ilm(imiz)le kuşatmıştık. 

92, 93. Sonra bir (başka) yol tuttu. 93. Nihâyet iki dağ arasına ulaştığı zaman, onların önünde 

(eteğinde), hemen hemen hiç söz (dil) anlamayan bir topluluk buldu. 

94. Onlar: “Ey Zülkarneyn! Hakikaten Ye’cûc ve Me’cûc, bu yerde (çeşitli kötülükler yaparak) 

bozgunculuk çıkarmaktadır. Bizimle onlar arasına bir set yapman için sana vergi verelim mi?” 

dediler. 

95. (O da:) “Rabbimin o hususta bana verdiği imkân (ve kudret) daha hayırlıdır. Şimdi siz, bana 

kuvvet(iniz)le yardım edin de sizinle onlar arasına sağlam bir engel yapayım!” dedi. 

96. “Bana demir kütleleri getirin.” Nihâyet iki dağın arası (dolup) denkleşince: “Üfleyin 

(körükleyin).” dedi. Nihâyet onu bir ateş hâline koyduğu zaman: “Getirin bana, üstüne erimiş 

bakır dökeyim.” dedi. 

97. Artık (Ye’cûc ve Me’cûc) onu ne aşabildiler ne de delebildiler. 

98. (Zülkarneyn:) “Bu (set), Rabbimden (kullarına) bir rahmettir. Rabbimin vaadi geldiği 

(kıyâmet yaklaştığı) zaman, onu yerle bir eder. Rabbimin vaadi gerçektir.” dedi. [krş. 21/96] 

 

89-98. (89).‘Sonra (doğuya doğru) bir yol tuttu.’ Zülkarneyn batıda işlerini bitirdikten sonra, 

doğunun yolunu tuttu. Neticede muhtemelen Afrika’nın veya Asya’nın doğu kıyılarına, Hint 

Okyanusuna yâhut Hazar denizine ulaştı. Âyetlerin akışından anlaşıldığına göre, burada medeni hayat 

gelişmemişti. Zülkarneyn’in karşılaştığı insanlar, medeniyetten uzak olduklarından, güneşin sıcağına 

ve yağmura karşı korunmak için, ne elbise dikip giymesini biliyorlardı, ne de barınabilecekleri evleri 

vardı, topraklarında güneşe karşı koruyabilecek bitki örtüsü de bulunmuyordu. (KUR’AN YOLU, 

3/578)      

(90).‘güneşe karşı kendilerine hiçbir örtü yapmadığımız bir kavmin.’ Onların kendileri güneşe 

karşı koruyacak binalarının, ağaçlıklarının olmadığı ihtimâlini bu ifâdeler ortaya koymaktadır. Yâni 
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yaşadıkları arâzi, çölü andıran bir arâzi olabilir. Veya oldukça geri kalmış elbisesiz ve çıplak olmaları 

da muhtemeldir. (S. HAVVÂ, 8/398) 

(92).‘Sonra diğer bir yol tuttu.’ Zülkarneyn üçüncü defa ordusunu hazırlayıp, seferine devam etti. 

Bu seferin hangi istikâmete yapıldığı Kur’ân’da açıkça belirtilmemiş olmakla birlikte, tefsirciler bunun 

kuzeye yapıldığı kanaatindedirler. (KUR’AN YOLU, 3/579) 

(93).‘En sonunda iki dağın arasına varınca, önlerinde hemen hemen hiçbir söz anlamayan bir 

kavme rastladı.’ Biz ne Zülkarneyn’in ‘iki set’ arasında vardığı yer hakkında ne de bu iki setin 

nerede oldukları hakkında kesin bir şey söyleyemiyoruz. Âyette bütün anladığımız onun aralarında bir 

boşluk veya geçiş yeri bulunan iki doğal engel ya da sonradan yapılmış iki set arasındaki bir 

bölgeye vardığı ve orada ‘nerede ise hiç söz anlamayan’ ilkel bir toplumla karşılaştığıdır. (S. 

KUTUB, 7/135)  

‘hiçbir söz anlamayan bir kavme rastladı.’ Bu Ye’cüc ve Me’cüc, komşu toplumlardan ayrı idiler, 

kendilerinin dili ile çevrelerinde bulunan toplumların konuştukları dil, birbirinden ayrı idi.  (S. 

HAVVÂ, 8/399)  

(94).‘Dediler ki: Ey Zülkarneyn, Ye’cüc ve Me’cüc bu ülkede doğrusu bozgunculuk yapıyorlar.’ 

Yâni işleri, yeryüzünü bozmaktır. Bu memleketi harap ediyorlar, önlerine geleni tahrip ediyorlar. 

Bırakılırlarsa bütün yeryüzünü bozacaklardır. Ebu Hayyan der ki: Bunların sayı ve şekilleri 

hakkındaki sözlerin hiç biri sahih haber değildir. Kısaca Ye’cüc ve Me’cüc, aslı ve soyu belirsiz, din 

ve millet tanımaz karma bir insan topluluğudur ki, çıkmaları kıyâmet alâmetlerindendir. Yeryüzünü 

bozacaklardır. (ELMALILI, 5/392)         

Hadis: Sıhhati ittifakla kabul edilen hadiste Peygamber (s)’in hanımı Cahş Kızı Zeyneb’in şöyle 

dediği rivâyet edilmektedir: Peygamber (s) uykusundan yüzü kızarmış durumda uyandı ve şöyle 

demeye koyuldu: Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Yaklaşmakta olan bir kötülükten dolayı Arapların 

vay hâline! Bugün Ye’cüc ve Me’cüc seddinden şunun gibi bir delik açıldı’ dedi ve parmaklarını 

hâlka hâlinde yaptı. Ben, ‘Ey Allâh’ın Rasûlü, aramızda sâlihler olduğu hâlde helâk edilir miyiz? 

Deyince o: ‘Evet, kötülük yayılacak olursa,’ diye buyurdu. (S. HAVVÂ, 8/406) 

(96).‘Bana demir kütleleri getirin.. Getirin bana, üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim’ 

dedi.’ O dehşet verici araçlara sâhipmiş. Çünkü bakırın eritilmesi ve bunun hararetle kızdırılmış 

muazzam demir seddinin üzerine dökülebilmesi birçok araç ve gerecin bulunmasını gerektirmektedir. 

İşte bunu bilecek olursak ‘ve ona her şeyin yolunu öğretmiştik.’ (âyet 84) buyruğunun anlamını da 

anlarız. (S. HAVVÂ, 8/400)    

(97).‘Onlar artık onu ne aşabildiler’ Yâni Ye’cüc ve Me’cüc bu seddin üstüne çıkamadılar ‘ve ne 

delip geçebildiler’ Ne de onun altını eşeleyerek çıkmak imkânını bulabildiler. (S. HAVVÂ, 8/400)  

Demek ki bunun sırrı, Zülkarneyn’in döktüğü akıcı maddedeydi. Demek ki o, normal bir madde değil, 

ilâhi bir kuvvetti. Onun için ‘Dedi ki: Bu Rabbimin bir rahmetidir.’ Yâni ne sizin işinizdir, ne 

benim; yalnız Allâh’ın nîmetlerinden, Allâh’ın bir lütfudur. Bununla berâber, bunun bir sonu vardır. 

(ELMALILI, 5/393) Zülkarneyn ‘Dedi ki: Bu’ yâni sed veya bu seddi yapabilme güç ve imkânının 

verilmesi, ‘Rabbimin bir rahmetidir.’ İnsanlara olan rahmetinin bir tecellisidir. Çünkü bu kavim ile 

Ye’cüc ve Me’cüc arasına onların bu kavme haksızlık yapmalarını önleyecek büyük bir engel yaptı. 

(S. HAVVÂ, 8/400)  

(98).‘Rabbimin vaadi gelince onu yerle bir eder. .. ‘ve Rabbimin vaadi haktır.’ Kıyâmet 

muhakkak kopacaktır. ‘Nihâyet, Ye’cüc ve Me’cüc’ün (seddleri) açılıp ta her tepeden 
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boşaldıklarında’ (Enbiyâ, 21/96) âyetinin sırrı belirip Ye’cüc ve Me’cüc çıkacak, yer yüzünün düzeni 

bozulacak, kıyâmet kopacaktır. (ELMALILI, 5/393)     

‘(Zülkarneyn:) “Bu, Rabbimden (kullarına) bir rahmettir. Rabbimin vaadi geldiği (kıyâmet 

yaklaştığı veya Ye’cûc ve Me’cûc’ün çıkacağı) zaman, onu yerle bir eder. Rabbimin vaadi 

gerçektir.” dedi.’ Bununla Zülkarneyn’in hayâtından aktarılan bu bölüm son buluyor. Kuşkusuz 

Zülkarneyn, iktidârını iyi işler uğruna yapıcı yönde kullanan hükümdârın güzel bir örneğidir. Yüce 

Allah, onu yeryüzüne egemen kılmış, her türlü sebebe sarılma imkânını eline vermişti. O da 

yeryüzünün doğusuna ve batısına seferler düzenlemiş, ama zorbalık yapmamış büyüklük 

taslamamıştı. Elindeki iktidârı kullanarak azgınlaşmamış, şımarmamıştı. Gerçekleştirdiği fetihleri, 

maddi kazanç için bir araç olarak kullanmamıştı. Fertleri, toplumları ve ülkeleri sömürmemişti. 

Fethettiği ülkelerde yaşayan insanlara köle muâmelesi yapmamıştı. (..) Gittiği her yerde adâlet 

dağıtmıştı. (S. KUTUB, 7/136)  

Ebu’l Kelâm Âzâd’a göre, Zülkarneyn seddi Derbend’de değil, Kafkasya’yı iki ana bölgeye ayıran 

Daryal Geçidindedir. Derbend ve Daryal geçitlerinin aynı bölgede ve birbirine yakın yerlerde 

bulunması sebebiyle bu ikisi birbirine karıştırılmıştır. Daryal geçidi, Kur’an’daki tasvirlere uygun 

biçimde Hazar Denizi’yle Karadeniz arasındaki sıradağların doğal duvar oluşturduğu bir bölgede yer 

almakta ve geçitte iki yüksek dağın arasına demirden inşa edilmiş bir set bulunmaktadır. Bu set 

(…) eski Ermeni kitâbelerinde Koreş Geçidi diye anılmaktadır. Öte yandan Kehf sûresinin 98. 

Âyetinde Zülkarneyn’in dilinden aktarılan ‘Rabbimin belirlediği vakit gelip çattığında bu sed 

darmadağın olur.’ Meâlindeki ifâdeyi (tefsirlerdeki hâkim görüşün aksine) söz konusu seddin 

kıyâmete kadar yıkılmayacağına hamletmek yerine, hem düşman saldırılarına karşı son derece 

dayanıklı olduğuna hem de ilâhi güç ve kudretin karşısında hiçbir gücün duramayacağına dâir bir uyarı 

olarak anlamamız gerekir. Zîrâ dünyâ üzerindeki herşey gibi bu seddin de doğal ömrünü 

doldurduğunda yıkılıp yok olması mukadderdir. (TDV İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ, Zülkarneyn md. 

44/566, 567) 

 

18/99-106  EN  ÇOK  ZARARA  UĞRAYANLAR 

99, 100, 101. O gün biz (herkesi deniz dalgaları gibi) birbiri içinde (çarparak) dalgalanır bir hâlde 

bırakmışızdır. Sûr’a üflenince de onları hep bir araya toplarız. 100-101. Beni anmaktan yana 

(kalp) gözleri perdeli olan ve (Kur’ân’ı) dinlemeye dayanamayan o kâfirlere / küfre sapanlara o 

gün cehennemi tam anlamıyla gösteririz. 

102. Beni bırakıp kulların (olan melekleri, Îsâ ve Üzeyr’i ) dostlar, rab ve ilâhlar edinen kâfirler 

(benim kendilerini cezâlandırmayacağımı) mı sandılar? (Sanmasınlar) Biz cehennemi kâfirlere 

konak olarak hazırladık.  

103-104. (Ey Peygamberim!) De ki: “(Yaptıkları) işler itibâriyle, en çok ziyana uğrayanları size 

haber vereyim mi?” Bunlar, kendilerinin iyi işler yaptıklarını sandıkları hâlde, dünyâ hayâtında 

çalışmaları boşa giden kimselerdir. [bk. 24/39; 88/1-3] 

105. İşte onlar, Rablerinin âyetlerini ve O’na kavuşmayı inkâr eden kimselerdir. Bu yüzden, 

(onların hayır olarak yaptığı bütün) işleri boşa gitmiştir. Kıyâmet günü onlar(ın iyi amelleri 

olmadığı) için bir terâzi kurmayız. 

106. İşte, hem küfre saptıkları/inkâr ettikleri hem de âyetlerimi ve peygamberlerimi eğlence 

edindikleri için onların cezâsı cehennemdir. 
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99-106. (99).‘O gün biz herkesi (deniz dalgaları gibi) birbiri içinde (çarparak) dalgalanır bir hâlde 

bırakmışızdır. Sûra üflenince de onları hep bir araya toplarız.’ Ebû Hayyan der ki: Daha kuvvetli 

görüşe göre buradaki zamirin Ye’cüc ve Me’cüc’e âit olmasıdır. Yâni biz o gün Ye’cüc ve Me’cüc’ün 

bir kısmını, sedden kalabalıklar hâlinde çıkacakları zaman, ülkelerde birbirlerine karışmalarına, 

dalgalar hâlinde iç içe girmelerine müsaade ederiz. Bu durum ise, İsa Mesih (as)’ın inmesinden sonra 

olacaktır. Âlûsi devamla: Mahlûkâtın deniz gibi çalkalanacağı o günde birbirlerine karışacaklardır. 

Bunun ise birinci nefhadan önce meydana gelecek büyük olaylar sebebiyle olması muhtemeldir. 

(Âlûsi’den S. HAVVÂ, 8/409)  

‘.. Rabbimin vaadi’ ile maksat, kıyâmet kopma saatinin yaklaşması, büyük alâmetlerin zuhur 

etmesidir. Buna ‘Nihâyet Ye’cüc ve Me’cüc’ün önü açıldığı zaman her tepeden akın ederler. 

Gerçek vaad, kıyâmetin kopması yaklaştı.’ (21/96, 97) âyetleri delâlet eder. (..) Müslim’in rivâyet 

ettiği sahih bir hadiste Peygamberimiz (s) kıyâmetin büyük alâmetlerinden birisi olarak Ye’cüc ve 

Me’cüc’ün zuhur etmesini zikretmiştir. (İ. KARAGÖZ 4/404, 405) 

‘Derken sûra (ikinci defa)  üflenince hepsini bir araya toplarız.’ ’O gün kâfirlere cehennemi ayan 

beyan gösteririz.’      Sûr, Allah Rasulü tarafından boynuza benzetilmiştir. Sûr’a üflemekle görevli 

melek İsrafil’dir. İki defa üfleyecek, birinci üfleyişte kâinattaki canlılar yok olacak, ikincisinde de 

bütün canlılar tekrar dirilecekler. (En’am 6/73, KUR’AN YOLU, 3/581)  

(102).‘Kâfirler beni bırakıp ta kullarımı velî edinebileceklerini mi sandılar.’  Âyette, Allâh’ı 

bırakıp ta Hz. Îsâ’ya meleklere, şeytanlara (putlara, Ö. ÇELİK, 3/236), vb. varlıklara tapanlar 

kınanmaktadır. Şüphesiz ki Allah’tan başka hiçbir varlık ilâh olmaya layık değildir. İlâh diye 

taptıkları varlıklar onlara fayda sağlayamayacak ve koruyamayacaktır. (KUR’AN YOLU, 3/583, 584)         

‘Beni bırakıp kullarımı dostlar (ilâhlar) edinen kâfirler..’ Allâh’ı bırakıp başka varlıkları ilâh 

edinmek inkârdır. Mekkeli müşrikler, putları ilâh; Yahûdiler Hz. Üzeyr’i; Hıristiyanlar ise Hz. Îsâ’yı 

rab edindiler. (5/72-73, 9/30-31). Bu, Allâh’a ortak koşmak ve inkârdır. Yüce Allah ‘(Ey insanlar!) 

Rabbinizden size indirilen (Kur’an)a uyun. Allâh’ı bırakıp başka dostlara uymayın’ buyurmuştur. 

(..) ‘Ayette, Allâh’ı bırakıp insan, melek, şeytan ve benzeri varlıklara tapanlar kınanmaktadır. 

Allah’tan başka hiçbir varlık ilâh olamaz. (İ. KARAGÖZ 4/407) 

Allah’ın gerçek kulları kâfirlerin velîsi olamazlar. Çünkü (kâfirlere) tâbi olmak, dünyâ hayâtının 

ziynetinden bir parçadır. Aziz ve Celil olan Allah ise, müminlere kâfirleri velî edinmelerini haram 

kılmıştır. (S. HAVVÂ, 8/411)  

(103).‘De ki: Size amel bakımından en çok kayıpta bulunanları haber verelim mi?’ ‘Onlar iyi iş 

yaptıklarını sandıkları hâlde dünyâ hayatındaki çalışmaları boşa gitmiş olanlardır.’    Hadis:  

Mus’ab’dan rivâyetle dedi ki: Babama - Sa’d b. Ebi Vakkas’ı kastediyor -  Allâh’ın ‘De ki: Size amel 

bakımından en çok kayıpta bulunanları haber verelim mi?’ buyruğundan kastedilenler Hârûrâlılar 

(Yâni Hariciler) midir? Diye sordum, bana şöyle dedi: Hayır, onlar Yahûdilerle hıristîyanlardır. 

Yahûdiler Muhammed (s)’i yalanladılar. Hıristîyanlar ise, cenneti inkâr ettiler. Hârûrâlılar da 

onlardandır. (Buhâri’den, S. HAVVÂ, 8/415)    

Hz. Ali’den rivâyetle: Bu âyet-i kerime Yahûdileri, hıristîyanları ve başkalarını kapsadığı gibi, 

Hârûrâlı’ları (Haricileri) de kapsamaktadır. (..) Bu âyet-i kerime Allâh’ın râzı olduğu yoldan başkası 

üzere Allâh’a ibâdet edip te, kendisinin bunda isâbetli olduğunu zanneden, hâlbuki amelinde hatâ eden 

ve ameli reddedilmiş bulunan herkes hakkındadır. (S. HAVVÂ, 8/415)   
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(105).‘…Biz onlar için ağırlık tartmayacağız.’ Mahşer günü terâzi, yalnız tevhid ehli için ve 

kemiyet yâni amellerin miktarını belirleme açısından olacaktır. Küfür ise, iyilikleri kemiyet değil, 

keyfiyet açısından yok edeceği için kâfirlerin amellerini tartmak üzere terazi kurulmayacaktır. (Ö. 

ÇELİK, 3/237)   

Hadis: ‘Kâfire gelince Allah için yaptığı güzel amelleri sebebiyle dünyâda onu rızıklandırır, nihâyet 

âhirete geldiği zaman onun ödüllendirilebileceği bir hasenâtı kalmaz.’ (Müslim Sıftü’l Münâfikın 56, 

İ. KARAGÖZ 4/409) 

Bu âyetler (7/8-9; 23/102-103; 101/6-11) birlikte değerlendirildiğinde kâfirler için mîzan 

kurulacağı, ancak bu mîzânın, kâfirlerin iyilik ve kötülüklerini, sevap ve günahlarını ayırt etmek için 

değil, günahlarını ve kötülüklerinisayıp ortaya çıkarmak ve sorgulamak için kurulacağı anlaşılır. 

Çünkü îmanları olmadığı için kâfirlerin hiçbir hasenâtı yâni iyi ve güzel amelleri olmaz. Îman va sâlih 

amelleri olmayınca mizanda tartıları hafif gelir. (İ. KARAGÖZ 4/410) 

‘Tartının kurulmaması … âyetlerimizi ve peygamberlerimizi alaya  almaları ..’ Allâh’ın 

âyetlerini ve peygamberlerini alaya almak, inkâr etmenin, küçümsemenin ve beğenmemenin 

sonucudur. Dolayısıyla bir insan, bir peygamber ile veya bir âyet ile veya âyetteki bir hüküm, emir ve 

yasak, helâl ve haram ile dînî bir değer ile alay etse, o kimse kâfir olur. Kâfirin âhirette gideceği yer 

ise cehennemdir. (İ. KARAGÖZ 4/411) 

 

18/107-110  KİM  RABBİNE  KAVUŞMAYI  UMUYORSA  İYİ  İŞ  YAPSIN 

107, 108. Şüphesiz îman edip de sâlih ameller işleyenler(e gelince), onlara da konak olarak 

Firdevs cennetleri vardır. Orada sürekli kalacaklardır. Oradan başka yere gitmek istemezler. 

109. (Ey Peygamberim!) De ki: “Rabbimin sözleri(ni / ilmini yazmak) için deniz(ler) mürekkep 

olsa, yardım olarak bir o kadarını daha getirsek, Rabbimin sözleri tükenmeden önce o deniz(ler) 

tükenirdi.” [krş. 31/27] 

110. (Ey Peygamberim!) De ki: “Ben ancak sizin gibi bir insanım; şu farkla ki bana ilâhınızın, bir 

tek ilâh olduğu vahyediliyor. Kim Rabbine (rızâsına erişmiş bir mü’min olarak) kavuşmayı arzu 

ediyorsa sâlih amel işlesin ve Rabbine ‘ibâdet ve itaatte’ hiçbir şekilde ortak koşmasın.” [krş. 

1/4; 11/123; 12/106] 

 

107-110. (107).‘Şüphesiz îman edip de sâlih ameller işleyenler(e gelince), onlara da konak olarak 

Firdevs cennetleri vardır.’     Hadis: Cennette yüz derece vardır. Her derece arası gökle yer arası 

kadar geniştir. Allah onları kendi uğrunda cihad edenler için hazırlamıştır. Allah’tan istediğiniz zaman 

O’ndan firdevsi isteyiniz. O, cennetin ortası ve en yüksek yeridir. Cennetin nehirleri oradan fışkırır. 

Üstünde de Yüce Rahmân’ın arşı vardır. (Beyhaki’den, KUR’AN YOLU, 3/585)  

(109).‘De ki: “Rabbimin sözleri(ni / ilmini yazmak) için deniz(ler) mürekkep olsa, yardım olarak 

bir o kadarını daha getirsek, Rabbimin sözleri tükenmeden önce o deniz(ler) tükenirdi.”  

Allah’ın sözlerinden maksat, O’nun ilim ve hikmetidir. Yüce Allâh’ın ilim ve hikmeti, sonsuz ve 

sınırsızdır; denizler ise büyüklüğüne rağmen, sonlu ve sınırlıdır. Şu hâlde Allâh’ın ilmini ve hikmetini 

yazmak için denizlerin tamâmı mürekkep olarak kullanılsa, bir o kadar da ilâve edilse, yine de 

Allâh’ın ilmini yazmaya yeterli olmaz. (KUR’AN YOLU, 3/585) 
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‘.. ben de sizin gibi bir beşerim’ ifâdesinin iki önemli delâleti vardır: 1. Benden takatimin üstünde 

şeyler isterseniz ben bunu yapamam. 2. Beni beşer üstü görüp ilâhlaştırmayın. (F. BEŞER 1/641) 

(110).‘Artık her kim Rabbine kavuşmayı bekliyorsa sâlih amel işlesin ve Rabbine ibâdette hiçbir 

şeyi ortak koşmasın.’ Kur’ân-ı Kerim şirki kesinlikle yasaklamış ve onun Allâh’ın affetmeyeceği 

büyük bir günah olduğunu haber vermiştir. (Nisâ, 4/48, 116) Şirkin açığı olduğu gibi, gizlisi de vardır. 

Allah’tan başkasına tapmak, onları Allâh’ı sever gibi sevmek, Allah’tan korkar gibi onlardan 

korkmak, onlardan yardım dilemek, ilâhmış gibi onlara itaat etmek, korumasına sığınmak ve benzeri 

davranışlar açık şirke misâldir. İbadetleri gösteriş için yapmak gizli şirke misâldir. (Ö. ÇELİK, 

3/239) 

Hadis: Kim riyâkârlık olsun ve desinler diye ayağa kalkarsa, oturuncaya kadar Allah’ın gazabı 

içerisindedir. (S. HAVVÂ, 8/420)   

Allah varken, O’nu bırakıp gerek başkalarından yardım ummak, gerek Allah’ın emirlerine aykırı emir 

verenlere bağlanıp itaat etmek, amellere şirk karıştırmaktır. Rabbe kavuşma yolunda îmandan sonra 

ilk adım, O’na ibâdet ve emirlerine itaat, son mertebe de O’na tevekkül ve teslimiyettir (bk. 11/123). 

Allâh’ın rızâsına kavuşmak sâlih amelle olur. Kul namazı, cennet kazanma, Allah’tan korkma veya 

bir borç olarak kılmaktan ziyâde; O’nun rızâsına kavuşmak için kılmalıdır. Namaz, aynı zamanda 

nefsin veya içinde bulunulan her türlü ortamın köleliğinden kurtulduğunun ve Allah ile hür olduğunun 

göstergesidir. Mü’minin birinci görevi de bu hürlüğü şirksiz elde etmektir.) [bk. 2/45, 144] (H. T. 

FEYİZLİ, 1/303)  
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19/ Meryem Sûresi 

Mekke döneminde, Habeşistan’a hicretten önce inmiştir. 98 âyettir. 58 ve 71. âyetler Medîne 

döneminde inmiştir. Özellikle Hz. Meryem’den ve onun Hz. İsa’yı dünyâya getirmesinden bahseder. 

Adını da Hz. Meryem’den almıştır. (H. T. FEYİZLİ, 1/304) 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

19/1-6  HZ. ZEKERİYYÂ’NIN DUÂSI 

1. Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd. 

2. (Ey Peygamberim! Bu âyetler), Rabbinin kulu Zekeriyâ’ya rahmetini hatırlatmadır.  

3. (O,) Rabbine gizli bir seslenişle duâ etmişti.  

4. Demişti ki: “Rabbim hakikaten artık benim kemik(lerim) gevşedi / yaşlandım, saçım başım 

ağardı. Rabbim! Sana yaptığım duâlarda hiç eli boş dönmedim.” 

5-6. (Ey Rabbim;) “Doğrusu ben, arkamdan yerime geçecek yakınlarım(ın âsî olmaların)dan 

korktum; karım da kısırdır. Artık tarafından (yerime geçecek) bir yardımcı (oğul) ihsan et ki (o) 

bana da mîrasçı olsun, Yâkub âilesine de mîrasçı olsun. Rabbim! Hem de onu rızâna lâyık 

(olanlardan) kıl.” [bk. 3/38-39] 

 

1-6. (1).‘Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.’ Bu harfler Allah ile Peygamberi arasında bir şifredir. Ne mânâya 

geldiklerini, neler işâret ettiklerini tam olarak mümkün değildir. (Ö. ÇELİK, 3/244)  

(2).‘(Bu âyetler), Rabbinin kulu Zekeriyâ’ya rahmetinin hatırlatılmasıdır.’   Zekeriyyâ (as), 

İsrailoğullarına gönderilmiş son peygamberlerden biridir. Ancak kendisine müstakil bir kitap 

verilmemiş, Hz. Mûsâ’nın şerîatıyla amel etmiştir. Kaynaklarda, Hz. Meryem’in teyzesinin kocası ve 

Beyt-i Makdis’in reisi olduğu, Tevrat nüshâlarını yazarak çoğalttığı bildirilmektedir. (bilgi için bk. Al-

i İmran, 3/37-41; KUR’AN YOLU, 3/588)    

Sahih-i Buhâri’de Hz. Zekeriya (as)’nın el – emeğinden sağladığı kazancı yiyerek geçinen bir 

marangoz olduğu kaydedilmektedir. Bu, çalışma ve kazanç konusunda önemli bir derstir ve onun en 

yüksek makamlara dahi aykırı olmadığını ortaya koymaktadır. (S. HAVVÂ, 8/439)    

(3).‘Bir defâsında Zekeriyâ Rabbine gizlice niyaz etmişti.’ EsÂSEN Allah Teâlâ’ya göre gizli ve 

açık eşittir; fakat duâda gizlilik daha iyidir. Çünkü bu hâl, duânın riyadan uzak olmasına ve ihlâsla 
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yapılmasına yardımcı olur. Dolayısıyla Zekeriyâ (as)’ın duâsı, içine riyâ karışmayan bir duâ 

olmuştur. (..) Her hâlükârda âyet-i kerîme duânın olabildiği kadar gizli ve içten yapılmasının makbul 

olduğuna delâlet eder. (bk. A’raf 7/55; Ö. ÇELİK, 3/245)   

(5).‘Doğrusu ben arkamda (ölümümden sonra) gelecek yakınlarımdan (yâni kavmimden olan yakın 

kimselerden)  korkuyorum.’ Onların dini değiştirmelerinden ve ümmet üzerinde gereğince hâlifelik 

yapamayacaklarından; soyundan, ayakta tutmak için sâlih bir evlat gelmesini istedi. (S. HAVVÂ, 

8/435)  

‘O bana (yâni ilim ve nübüvvete) ve Yâkuboğullarına mîrasçı olsun.’ Burada Yâkub hânedânına 

vâris olmaktan maksat onların mallarına mîrasçı olmak değil, Hz. Ya’kub’un soyu olan 

İsrailoğullarının misyonuna, peygamberliğin geride bıraktığı geleneğe ve ahlâka vâris olmak ve 

onların gittiği doğru yolu tâkip etmektir. (KUR’AN YOLU, 3/589)  

Hadis: Buhâri ve Müslim’de Rasûlullah’ın şöyle buyurduğu sâbittir: Bizler, peygamberler topluluğu, 

mîras bırakmayız. Ne terk edersek o, sadakadır.’ Tirmizi’de sahih bir isnadla yer alan rivâyette ise 

şöyle denilmektedir: ‘Biz peygamberler topluluğunun mîrasçısı olunmaz.’ (S. HAVVÂ, 8/440)         

Burada şunu hemen belirtelim ki, İbn Âşur tefsirinde bu konuya temas ederek demiştir ki, söz konusu 

hadislerinde Allah Rasûlü bütün peygamberleri değil sâdece kendisini kastetmiştir. Nitekim 

Buhâri’nin nakline göre Hz. Ömer de Rasûlullâh’ın bu sözüyle yalnızca kendisini kastettiğini ileri 

sürmüştür. O hâlde Allah Rasûlü (s)’in dışında diğer peygamberlerin mal mülk anlamında miras 

bırakmaları söz konusu edilebilir. Bu bakımdan Hz. Zekeriyyâ’nın mal ve mülkünü bırakacağı bir 

mirasçı talebinde bulunması meşru bir duâ demektir. (M. DEMİRCİ, 2/263)   

 

19/7-10  HZ. YAHYÂ’NIN DOĞUMU  

7. (Allah şöyle buyurdu:) “Ey Zekeriyâ! Biz sana ismi Yahyâ olan bir oğul müjdeliyoruz. Biz 

daha önce onun adını kimseye vermedik. 

8. (Zekeriyâ:) “Rabbim; benim için bir oğul nereden olacak? Üstelik karım kısırdır, ben de 

ihtiyarlığın son haddine ulaştım. 

9. (Cebrâil Zekeriyâ’ya şöyle dedi:) “Hâl böyledir.” dedi. (Fakat) Rabbin de buyurur ki: “O bana 

göre kolaydır. (Çünkü) bundan evvel sen hiçbir şey değilken de seni yaratmışımdır.” 

10. (Zekeriyâ:) “Rabbim; (Öyle ise) bana bir işâret ver.” dedi. (Allah:) “Senin işâretin, 

sapasağlam olduğun hâlde üç (gün, üç) gece insanlarla konuşamaz hâle gelmendir.” (buyurdu). 

[bk. 3/41] 

 

7-10. (7).‘(Allah şöyle buyurdu:) “Ey Zekeriyâ! Hakikaten biz sana bir oğul müjdeliyoruz. Onun 

adı Yahyâ’dır. Biz daha önce onun adını kimseye vermedik.”  (Bununla birlikte) Yahyâ’daki (as) 

bâzı özellikleri birlikte taşıyan bir peygamber daha önce gelmemiştir. Bu özellikler, onun ihtiyar bir 

baba ile kısır ve yaşlı bir anneden dünyâya gelmesi, Yahyâ adının ondan önce hiç kimseye verilmemiş 

olması, çocukluğunda ona ‘hikmet’ (peygamberlik veya kutsal kitabı anlama yeteneği) verilmesi, (bk. 

Âyet 12) şeklinde açıklanmaktadır. Bir başka âyette efendi ve peygamber olarak nitelenmiş; haramdan 

sakınmada güçlük çekmemesi için Allah ona özel bir lütufta bulunmuş, onu iffet ve zühd sâhibi kılmış, 

Hz. Îsâ’nın peygamberliğinin müjdecisi olmuştur. (bk. Âl-i İmran 3/39, KUR’AN YOLU, 3/590) 
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(10).‘(Zekeriyâ:) “Rabbim! (Öyle ise) bana bir işâret ver.” dedi. (Allah:) “Senin işâretin, 

sapasağlam olduğun hâlde üç (gün, üç) gece insanlarla konuşamaz hâle gelmendir.” (buyurdu).’ 

Burada ‘geceler’ in Âl-i İmran sûresinde de ‘günler’ in zikredilmesi, konuşamama hâlinin geceli 

gündüzlü üç gün süreyle devam ettiğinin delilidir. (S. HAVVÂ, 8/437)     

 

19/11-15  HZ. YAHYÂ’NIN PEYGAMBERLİĞE SEÇİLMESİ 

11. Derken (Zekeriyâ) mâbetten kavminin karşısına çıkıp onlara: “Sabah akşam (Allâh’ı) tesbih 

edin (namaz kılın).” diye işâretle bildirdi. 

(Teklif çağına gelmiş olan Hz. Yahya’ya:) 

12, 13, 14, 15. “Ey Yahya! Kitab’a (Tevrat’a) kuvvetle sarıl.” (hükümlerine uy dedik) ve daha 

çocukken ona hikmeti (ilmi, derin ve ince anlayışı) verdik. Tarafımızdan bir kalp yumuşaklığı ve 

(günahlardan) temizlik de (ihsan ettik). O, çok müttaki idi. Annesine babasına da itaatkâr (idi), 

âsîlik eden bir zorba değildi. Doğduğu gün de, öleceği gün de, dirileceği gün de, ona selâm olsun! 

 

11-15. (12).’Ey Yahyâ kitaba kuvvetle sarıl.’  Sözü edilen kitap Hz. Mûsâ’dan beri İsrâiloğullarının 

kutsal kaynağı olan Tevrat’tır. Hz. Mûsâ’dan sonraki İsrâiloğullarına gelen bütün peygamberler bu 

kitaba dayanmışlar, insanlara onu öğretmişler, hükümlerinde onun ilkelerini rehber edinmişlerdir. (S. 

KUTUB, 7/153, 154) 

‘.. tesbîh edin’: Allâh’ı noksan sıfatlardan tenzih edin, sünhânellah deyin, namaz kılın, demektir. Hz. 

Zekeriyâ’nın halka akşam ve sabah yapılmasını emrettiği tesbîh, gündüz başlamadan önce kılınan 

sabah namazı ile, gecenin başlamasından önce kılınan ikindi namazıdır. (İ. KARAGÖZ 4/424) 

‘Daha çocuk iken ona hikmet verdik.’ Henüz küçük iken anlamayı, bilgiyi, azmi, hayra yönelmeyi, 

hayır üzerine abanmayı ve bu konuda çokça gayret göstermeyi öğrettik. (S. HAVVÂ, 8/438)  

Hikmet: (..) Hikmet kavramı, Kur’an’daki kullanımı itibariyle Allâh’a (2/32, 129, 209, 220, 228, 240, 

260; 3/6, 18, 58), Kur’ân’a (31/2, 36/2), ve peygamberler’e ((4/54, 113; 5/110; 17/39), sıfat olmuştur. 

Hikmet, Allâh’a isnad edildiği zaman hakîkî, O’nun dışındaki varlıklara isnad edildiği zaman da 

mecâzi anlam ifâde eder. Çünkü bu sıfatın gerçek sâhibi Allah’tır ve varlıklardan dilediğine hikmeti O 

vermektedir. (2/269). Peygamberler ve insan için hikmet, ‘doğru inanç, doğru amel ve doğru 

düşünme’ demektir. Bu anlamda hikmet, vahyedilsin – edilmesin bütün sahih inanç, iyi amel ve 

sağlıklı düşünceleri kapsayıcı bir özellik taşımaktadır. Çünkü bir kısım âyetlerde hikmetin kitaptan 

ayrı olarak anılması (2/129, 151, 231, 251; 3/48, 164; 4/54) onun ahlâken ve aklen cesâret gösterip 

Allâh’a yönelen insanlara verilmiş doğru bir muhâkeme, keskin görüş ve ince bir düşünce kâbiliyeti 

olduğunu çağrıştırmaktadır. (M. DEMİRCİ, 2/265)   

‘Ayrıca katımızdan ona şefkat ve ruh temizliği de (verdik).’ (..) Biz Yahyâ peygambere katımızdan 

sevgi, muhabbet, şefkat, merhamet ve insanlara karşı yumuşak davranma özelliği verdik ve hepsinden 

önemlisi de onun ömrünü bereketlendirdik. Böylece o, mânevi olarak tüm günah kirlerinden 

temizlenip, arınmış oldu. (M. DEMİRCİ, 2/266) 

‘Selâm olsun’ (Allah’tan bir güvenlik olsun) ‘ona doğduğu günde’ (şeytanın ona zarar vermesinden) 

‘öleceği günde’ (kabir azabından ve berzahın yalnızlığından yana) ‘ve dirileceği günde’ yâni 

bugünde de, bütün bu üç hâlde de onun için emniyet ve güvenlik vardır. (S. HAVVÂ, 8/438)   
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19/16-21  HZ. MERYEM’E HZ. ÎSÂ’NIN DOĞUM HABERİNİN VERİLMESİ 

16, 17. (Rasûlüm! Bu) Kitap’da Meryem’den de (onlara) söz et. Hani o, âilesinden ayrılıp 

(mâbedin) doğu tarafında bir yere çekilmişti. 17. Sonra onlarla kendi arasına bir perde edin(ip 

çek)mişti. Biz ona Cebrâil’i göndermiştik de o, kendisine tam (ve düzgün) bir insan olarak 

görünmüştü. 

18. (Meryem) dedi ki: “Doğrusu ben senden, esirgeyen (Allah’)a sığınırım. Eğer (günahtan) 

sakınan (bir) kimse isen (bana dokunma).” 

19. (Cebrâil de:) “Ben ancak Rabbinin sana tertemiz bir oğlan bağışlamak için gönderdiği 

elçisiyim.” dedi. 

20. “Bana bir insan dokunmadığı ve ben de kötü / iffetsiz bir kadın olmadığım hâlde benim nasıl 

bir çocuğum olur?” dedi. [krş. 3/47] 

21. (Cebrâil:) “Bu böyledir.” dedi. “(Ey Meryem;) Rabbin: ‘O bana göre kolaydır. Onu insanlara 

(kudretimize) bir işâret ve tarafımızdan bir rahmet kılacağız’ dedi. Zaten (o ezelde) takdir 

edilmiş bir iştir.” 

 

16-21. (16).‘Derken Biz de ona rûhumuzu (Yâni Hz. Cebrâil’i) göndermiştik.’ Burada Rûh’un 

Yüce Allah’a izâfe edilmesi ve onu teşrif içindir. Ona ‘Ruh’  adının verilmesi ise, dinin onunla ve 

onun getirdiği vahiy ile hayat bulmasıdır. Burada bu rûhu gönderen de Yüce Allah’ın kendisidir. (S. 

HAVVÂ, 8/448)   

(18).‘Dedi ki: Eğer Allah’tan sakınan birisi isen senden Rahman’a sığınırım.’  Hz. Meryem ona 

bu sözleri tek başına bir yerde bulunduğu ve melek ona insan sûretinde görünüp kendisi ile kavmi 

arasında perde bulunduğu sırada söylemişti. Ondan korkmuş ve ondan murad almak istediğini 

sanmıştı. Bu bakımdan ona Allah’ı hatırlattı. (S:HAVVÂ, 8/448)   

(20).‘Dedi ki: Bana bir insan (nikâhlı bir koca) dokunmamışken benim nasıl bir oğlum olabilir? 

Ve ben kötü kadın da değilim.’  Erkekleri azdıran zâniye ve facire birisi değilim. Hâlbuki âdeten 

çocuk, ancak bu iki yoldan birisi ile olur. Yâni benim kocam olmadığına göre ve benim ahlaksızlık 

yapmam düşünülemeyeceğine göre, bu çocuk benden nasıl olur da dünyâya gelebilir. (S. HAVVÂ, 

8/448, 449)  

(21).‘Dedi ki:’ Hz. Cebrâil ona cevap olarak şunu söyledi: ‘Bu böyledir.’ Yâni durum gerçekten senin 

dediğin gibidir. Ne nikâh ne de zinâ yoluyla bir erkek sana dokunmuş değildir; fakat Allah her şeye 

kâdirdir. ‘Rabbin: Bu bana kolaydır’  Babasız çocuk vermek, benim için zor değildir. ‘buyuruyor 

ve onu insanlar için bir mûcize ve katımızdan bir rahmet kılalım diye.’  İbn Kesir der ki: İnsanlara 

onları yaratan ve var edenin kudretine bir delâlet ve alâmet olsun diye yapacağız. O yaratıcı ki, 

onların yaratılışını çeşit çeşit yapmış, ilk atalarını erkek ve dişi olmaksızın, varetmiştir. Hz. Havvâ’yı 

dişi olmaksızın erkekten yaratmıştır. Geri kalan zürriyeti ise Îsâ müstesnâ erkek ve dişiden 

yaratmıştır. Îsâ’yı ise sâdece dişiden, erkeksiz olarak yaratmıştır. Böylece O’nun kudretinin kemâline 

delâlet eden dört yön ile yaratma şekli de gerçekleşmiştir. (S. HAVVÂ, 8/449)   
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‘Bu (Îsâ’nın yaratılması) olup bitmiş bir iştir.’ Takdir edilmiş ve Levh-i Mahfuz’da yazılmıştır. 

Yâni Allah buna hükmünü vermiştir, bu iş olacaktır, başka çıkar yol yoktur. (S. HAVVÂ, 8/449)   

 

19/22-26  HZ. MERYEM’İN HZ. ÎSÂ’YA GEBE KALMASI 

22. Nihâyet (Meryem, Allâh’ın izniyle) ona (Îsâ’ya) gebe kaldı ve bu (hâli) ile uzak bir yere çekildi. 

[krş. 3/59-60] 

23. Doğum sancısı onu hurma ağacını yanına getirdi. “Keşke bundan önce ölmüş olsaydım da 

unutulup gitseydim!” dedi. 

24. Derken, (Cebrâil, ırmakın) alt tarafından ona şöyle seslendi: “Üzülme, Rabbin alt (yan)ında 

küçük bir nehir meydana getirdi.” (bk. 23/50) 

25. (Ey Meryem!) “Hurma ağacının dalını kendine doğru silkele, (kudretimize delil olarak) sana 

tâze, olgun hurma dökülsün.” 

26. (Ey Meryem!) “Artık ye, iç, (oğlun dolayısıyla) gözün aydın olsun! Eğer insanlardan birini 

görürsen: ‘Ben, Rahmân için (susma) oruc(u) adadım, bugün hiçbir insanla aslâ 

konuşmayacağım’ de.” 

 

22-26. (22).‘Nihâyet ona (Yâni Îsâ (as)’a) gebe kaldı ve bu sebeple onunla uzak bir yere çekildi.’  

Neticede Allah melek aracılığıyla rûhu üfleyince Meryem hâmile kaldı (krş. Enbiyâ 21/91; Tahrım 

66/12) Çocuk ana rahminde büyüyüp gelişmeye başlayınca Meryem, insanların kendisini 

kınayacağından endişe ettiği için, durumu âilesinden gizlemek maksadıyla uzak bir yere çekilerek bir 

müddet hâmileliğini gizledi. (KUR’AN YOLU, 3/596, 597)     

(23).‘Keşke dedi, bundan önce öleydim.’ Hâmilelik süresi bitip de doğum sancıları başlayınca 

Meryem bir hurma ağacının altına sığındı. Bir taraftan doğum sancılarıyla kıvranırken, diğer taraftan 

da insanların kendisinin günahsız olduğunu kabul etmeyeceklerini düşünerek tedirgin oluyordu. Zîrâ 

daha önce kavmi onu erdemli, iffetli bir kız olarak tanımıştı; şimdi ise onların gözünde gayr-i meşru 

bir çocuk doğuran biri olarak tanınabilirdi. Dolayısıyla büyük bir üzüntüye kapılarak ‘Keşke bundan 

önce ölseydim de unutulup gitseydim!’ dedi. (KUR’AN YOLU, 3/597) 

İbn Kesir diyor ki: Bu buyrukta fitne zamanı ölümü temenni etmeye delil vardır. (S. HAVVÂ, 

8/457)  

(26).“Artık ye, iç, (oğlun dolayısıyla) gözün aydın olsun! Eğer insanlardan birini görürsen: ‘Ben, 

Rahmân için (susma) oruc(u) adadım, bugün hiçbir insanla aslâ konuşmayacağım’ de.”  

Hurmalardan ‘ye’ akan sudan da ’iç’ Bu buyruk, hurmanın lohusa kadına faydalı ve uygun bir gıda 

olduğunun delilidir. ‘Gözün aydın olsun.’ Bu, sevimli çocukla gözün aydın olsun. Yâni Hz. Îsâ 

sebebiyle gönlünü hoş tut. Seni üzen şeyleri bir kenara at. ‘İnsanlardan birisini görecek olursan ben 

O çok esirgeyici Allah’a oruç adadım.’ Yâni susmayı ve konuşmamayı adadım. Onların şeriatında 

konuşmayarak oruç tutmak meşrû idi. Bizim şeriatımızda nesh edildi. (S. HAVVÂ, 8/450) 

İsrâiloğullarından mücâhede ehlinin orucu, akşama kadar bir şey yemekten ve konuşmaktan kendisini 

alıkoymaktı. Bu oruç şekli bu ümmet için yürürlükten kaldırılmuştır. Çünkü Hz. Peygamber (s) susma 

orucunu yasaklamıştır. … Câhiliye ehli (ise) bir gün ve bir gece sükût edip itikâf yapmakla ibâdette 
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bulunurlardı. İslâm bunu yasaklayıp, hayır söylemeyi ve zikir yapmayı emretmiştir. (İ. H. 

BURSEVİ, 12/51, 52)       

‘.. ben o çok esirgeyici Allâh’a oruç adadım.’ Nesefi şunları söylemektedir: Ona konuşmamayı 

adaması emredildi. Çünkü onu temize çıkartmak için Hz. İsa (as)’ın onlarla konuşması yeterli olacaktı. 

Diğer taraftan o, serseri kimseler ile tartışmaktan korunmuş olacaktı. Bu buyrukta, ayak takımı 

kimselere karşı susmanın vâcip olduğuna dâir delil vardır. (S. HAVVÂ, 8/461)   

 

19/27-33  HZ. ÎSÂ’NIN BEŞİKTE KONUŞMASI  

27. ‘(Meryem) onu (kucağında) taşıyarak akrabâlarına getirdi. (Onlar:) “Ey Meryem! Sen ne 

çirkin bir şey yaptın!” dediler. 

28. “Ey Hârûn’un kız kardeşi! Baban (İmran) kötü iş yapan bir kimse değildi, annen de fâhişe 

değildi.” (dediler). 

29. O da (kendileriyle konuşması için) çocuğa işâret etti. (Onlar:) “Biz beşikteki bir çocuk ile nasıl 

konuşuruz?” dediler. [bk. 23/50] 

30, 31, 32. (Çocuk) dedi ki: “Şüphesiz ben Allah’ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni 

peygamber yaptı.” 31. “Nerede olursam olayım beni, mübârek (ve erdemli) kıldı. Hayatta 

olduğum müddetçe bana namazı ve zekâtı emretti.” 32. “Beni anneme itaatli (ve iyilik edici) 

kıldı. Beni azgın bir zorba yapmadı.” 

33. “Doğduğum gün de, öleceğim gün de, diri olarak kaldırılacağım gün de, ‘selâm’ (esenlik, 

Allah’tan) benim üzerimedir.” [krş. 19/15] 

 

27-33. (28). ‘Ey Hârûn’un kız kardeşi…’ Âyette yer alan Hârûn muhtemelen Meryem (as)’ın içinde 

yaşadığı toplumun saygı duyduğu asil ve şerefli bir zat idi. Kavmi Meryem’i ona nispet etmeklebir 

taraftan onun da Hârûn gibi şerefli ve soylu olduğunu dile getirmek, diğer taraftan da yaptığı işin, 

sâhip olduğu soy ve şerefle uyuşmadığını ortaya koyarak Meryem’i suçlamak  ve toplum karşısında 

suçlamak istemişlerdi. (..) Tıpkı bunun gibi kavmi de Meryem’i bir anlamda ‘ ..ey Hârûn’un kız 

kardeşi..’ demek suretiyle överek söze başlamış, böylece hem onun yaptığı işin kötülüğünü ortaya 

koymak, hem de eleştirinin dozunu daha da artırmak istemişlerdir. Buna göre düşünülürse, işte o 

zaman ‘ey Hârûn’un kız kardeşi..’ sözündeki Meryem’in Hârûn’a nispeti, hakikat değil, mecaz 

olmuş olur. Tıpkı, ‘Ey Fâtih’in torunları..’ hitâbında olduğu gibi. (M. DEMİRCİ, 2/271, 272)  

(29).‘Biz beşikteki çocuk ile nasıl konuşabiliriz? Dediler.’ Hz. Meryem kavminin ‘Gerçekten sen 

çirkin bir şey yaptın’ şeklindeki ağır ithâmına (âyet 27) cevap vermedi; olayı çocukla konuşmaları 

için ona işâret etti. Fakat onlar, ‘Beşikteki bebekle nasıl konuşalım?’ diyerek hayretlerini ifâde 

ettiler. Bunun üzerine çocuk dile geldi ve bu âyetlerde geçen cevâbı verdi. (KUR’AN YOLU, 3/597, 

598)  

(30).‘(Çocuk) dedi ki: “Şüphesiz ben Allah’ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber 

yaptı.” Hz. Îsâ’nın beşikteki ilk sözünün ‘Allah’ın kuluyum’  olması, daha sonra onu ilâhlaştıracak 

olanlara açık bir reddir. Burada Hz. Îsâ’ya verilecek olan kitap da İncil’dir. Âyette geçmiş zaman 

kipinin kullanılması, belirtilen hususların ezeli ilimde belirlenmiş olması ve zamânı gelince 

gerçekleşmesinin kesin olması yüzündendir. (H. DÖNDÜREN, 2/503)     
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(32).‘Bir de anneme iyi davranmamı öğütledi.’ 14’ncü âyette Hz. Yahyâ’dan söz edilirken ‘Ana 

babasına çok iyi davranırdı’ dendiği hâlde, aynı tema Hz. Îsâ açısından işlenirken, ‘Anneme saygılı 

kıldı’ denmesi, onun babasız dünyâya geldiğine işâret eder. Nitekim Kur’ân-ı Kerim’de hep Meryem 

oğlu Îsâ olarak anılmıştır. (KUR’AN YOLU, 3/598)  

(33).‘Selâm olsun bana, doğduğum günde, öleceğim günde ve diri olarak kalkacağım günde, 

dedi.’ Bu üç hâlde benim üzerime selâm olsun. Bu ifâdede Hz. Meryem’i itham edenlere ve onun 

düşmanlarına târiz yoluyla lânet vardır…. Hz. İsa, bütün bu söyledikleri ile Yüce Allâh’a kulluğunu ve 

yaratılmış ve kendisine emir verilmiş bir görevli olduğunu ortaya koymaktadır. (S. HAVVÂ, 8/452)  

Allah beşikteki çocuğu konuşturdu ve o bir peygamber olduğunu söyledi. İsrailoğulları bu olağanüstü 

olayı Allâh’ın bu mûcizesini görmelerine rağmen Hz. Îsâ’nın (as) peygamberliğini inkâr ettiler ve onu 

çarmıha germek için saraya götürdüler. Böylece Allâh’ın gazabını hak etmiş oldular. (MEVDÛDİ, 

3/199) 

   

19/34-40  ALLÂH’A  DÖNÜŞ 

34. (Ey Peygamberim!) İşte (Hıristiyanların) çekiş(ip ayrılığa düş)tükleri Meryemoğlu Îsâ hakkında 

(Allah’ın) gerçek olan söz(ü) budur. 

35. Allâh’ın çocuk edinmesi (aslâ) söz konusu değildir. O’nun şânı yücedir (ve böyle 

yakıştırmalardan uzaktır). O, bir işe hükmettiği zaman, sâdece ona “ol” der, o da (hemen) oluverir. 

36. “Şüphesiz ki Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O’na kulluk edin. İşte doğru yol 

budur.” 

37. Sonra, birtakım (Yahûdi ve Hıristiyan) gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Artık 

(hesap) görülecek büyük günde kâfirlerin vay hâline! 

38. (Bu gruplar) bize gelecekleri gün (başlarına gelecekler konusunda) neler neler işitecekler, 

(dehşet içerisinde) neler neler görecekler! Fakat (buna rağmen) zâlimler, bugün (hâlâ) apaçık bir 

sapıklık içindedirler. [bk. 32/12] 

39. (Rasûlüm!) İşin bitirildiği (inkârcı ve günahkârların azap göreceği) pişmanlık gününe karşı 

onları uyar. Onlar ise hâlâ gaflet içindedirler ve hâlâ inanmazlar. [krş. 39/54-56] 

40. Şüphesiz biz, yeryüzüne ve üzerinde bulunan bütün insanlara vâris olacağız. Onlar (sonunda) 

ancak bize döndürüleceklerdir. 

 

34-40. (34).‘İşte (Yâni Hz. Îsâ’nın söylemiş olduğu) ‘ben Allâh’ın kuluyum..’ (şeklindeki sözleri ile) 

‘Meryem oğlu Îsâ hak söze göre budur.’ Hıristîyanların söyledikleri gibi bir ilâh veya Allah’ın oğlu 

değildir. Meryem’in oğludur, sizin ileri sürdüğünüz gibi bir ilâh değildir. ‘Onlarsa onun hakkında 

şüphe ediyorlar.’ Yahûdiler: yalancı, zinakar bir kadının oğlu, bir sihirbazdır, derken; Hıristîyanlar 

ise, Allah’ın oğlu, üçün üçüncüsüdür, demişlerdir. (S. HAVVÂ, 8/452)   

(37).‘Fakat aralarından fırkalar ihtilafa düştüler.’ Yahûdiler bir türlü söylediler. Hıristîyanların 

kendi fırkaları da değişik tartışmaların içine girdiler; bir kısmı Allâh’ın oğlu dediler, bir kısmı da 
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Allah’ın kendisidir, yere indi sonra göğe çıktı dediler; diğer bir kısmı ise üçün biri dediler. Sağlam 

bir grup da Allah’ın kulu ve peygamberi olduğunu tasdik ettiler. (ELMALILI, 5/406)   

(39).‘Sen onları pişmanlık günü ile korkut. Onlar gaflet içinde inanmamakta direnirlerken iş 

bitirilmiş olur.’ Râzi, ‘Îş bitirilmiş olur’ ifâdesini dünyanın fenaya uğrayıp, teklifin sona ermesi 

olarak açıklamıştır. (M. DEMİRCİ, 2/275)     

Hadis: Rasûlullah (s) biz ümmetini gaflet uykusundan uyandırmak için: ‘Ölüp de pişmanlık 

duymayacak hiçbir kimse yoktur’ buyurmuştu. ‘O pişmanlık nedir, yâ Rasûlallah?’ diye soruldu. 

Efendimiz: ‘Ölen, iyilik ve ihsan sâhibi kişi ise bu hâlini daha fazla artıramamış olduğuna, şayet kötü 

bir kişi ise kötülükten vaz geçerek hâlini ıslah etmediğine pişman olacaktır’ cevâbını verdi. (Tirmizi 

Zühd 59, No: 2403’den Ö. ÇELİK, 3/260)          

 

19/41-50  HZ. İBRÂHÎM’İN  BABASINA  DİNİ  TEBLİĞ  ETMESİ  

41. (Ey Peygamberim!) Kur’an’da İbrâhim’i de (onlara) hatırlat. Çünkü o, dosdoğru bir 

peygamberdi. 

42. Hani O, babasına demişti ki: “Babacığım! İşitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir fayda 

vermeyen putlara niçin tapıyorsun?” 

43. “Babacığım! Kesin bilesin ki bana, sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Bana uy da seni doğru 

yola eriştireyim.” [bk. 6/74] 

44. “Babacığım! Şeytana tapma! Çünkü şeytan, Rahmân’a âsî olmuştur.” 

45. “Babacığım! Doğrusu ben, sana Rahmân’dan bir azâbın dokunmasından, böylece de şeytana 

dost olmandan korkuyorum.” 

46. (Babası:) “Ey İbrâhim! Sen benim ilâhlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer (onları 

kötülemekten) vazgeçmezsen mutlaka seni taşa tutarım; uzun bir zaman benden uzak dur” dedi. 

47. (İbrâhim) dedi ki: “Sana selâm olsun, senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü O, 

bana çok lütufkârdır.” [bk. 14/41; 60/4 ve krş. 9/113-114] 

48. (Ey babacığım!) “Sizden de Allah’tan başka taptığınız putlardan da ayrılıyorum ve Rabbime 

(senin için) duâ ediyorum. Umulur ki Rabbime duâ etmekle, bedbaht olmam (mahrum 

bırakılmam).” 

49. İşte (İbrâhim) onlardan ve Allah’tan başka yalvar(ıp tap)tıklarından ayrılınca, biz de ona 

İshâk’ı ve Yâkûb’u bahşettik ve her birini peygamber yaptık. [krş. 2/133; 11/ 71; 21/72] 

50. Onlara (İbrahim, İshak ve Yâkub’a)  rahmetimizden (peygamberlik vererek) ihsanda bulunduk 

(rızık, mal, müşk ve evlât verdik.)  ve onlar için yüce bir doğruluk dili (saygıyla anılma) sağladık. 

 

41-50. (41).‘Kur’an’da İbrâhim’i de an. Şüphesiz o sıddik bir peygamberdi.’ Burada Hz. İbrâhim 

kıssasının zikredilmesinden hikmet, gâyet açıktır. O Hz. Îsâ’nın da büyük atasıdır, Arapların da 

atasıdır. Ümmetlerin çoğunluğu, onun nübüvvet ve risâletini kabul etmektedir. (S. HAVVÂ, 8/467)  
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Hz. İbrâhim’e burada sâdece nebi denilmiş olmakla birlikte, başka âyetlerde ona sahîfeler 

gönderildiği ifâde buyurulmuştur (bk A’la 88/18-18-19, Necm 53/ 36-37) Bu da onun hem nebi,  hem 

de resul olduğunu gösterir. (KUR’AN YOLU, 3/602)  

(42).‘Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana bir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun?’ Bu 

âyetler, evlâdın ana babaya karşı tavrının nasıl olması gerektiğini göstermesi bakımından ilgi 

çekicidir. Hz. İbrâhim, babası Âzer’e her sözünün başında ‘babacığım’ diye hitap etmekte, -ilerideki 

âyetlerden anlaşılacağı üzere – babası müşrik olmasına, kendisine karşı son derece kaba ve 

tehditkâr ifâdeler kullanmasına rağmen, ona karşı saygıda kusur etmediği görülmektedir. 

Âyetlerden aynı zamanda küçüğün de büyüğe öğüt verebileceği ve din konusunda insanları doğru 

yola iletecek gerçek bilginin ilâhi vahiy olduğu anlaşılmaktadır. (KUR’AN YOLU, 3/602)  

(43).‘Babacığım, doğrusu sana gelmemiş olan bir ilim (vahiy ve mârifetullah) bana gelmiştir.’ 

Babasına gelmeyip Hz. İbrâhim’e gelen ilimden maksat; Allah’a îman, O’nu tanıma, O’na kulluk 

etme, ölümden sonra vuku bulacak olaylar ve Allah’tan başkasına tapanların karşılaşacakları azaplara 

dâir ancak vahiyle bilinebilecek bilgilerdir. İbrâhim (as), her ne kadar babası cehâletin zirvesine olsa 

da onu aşırı câhillikle vasfetmemiştir. (Ö. ÇELİK, 3/262)  

(44).‘Babacığım şeytana tapma!’ Kur’ân akla, hakikate ve ahlâka aykırı olan her türlü hareketi 

şeytânî olarak ve şeytâni sevk edicilere teslimiyet yönünde ortaya konan her türlü eylemi de ‘şeytana 

tapma’ olarak tanımlamaktadır. (krş. Nisâ, 4/117, KUR’AN YOLU, 3/602) 

İbrâhim (as)’ın babasını şeytana tapmaktan menetmesinin illeti, şeytanın Rahmân’a âsi olmasıdır. 

Bundan, Allâh’a isyan eden kimselere hiçbir durumda, hiçbir zaman ve zeminde itaat etmemek 

gerektiği anlaşılmaktadır. Zira âsiye itaat etmek, cezâyı gerektirir ve nîmetin elden gitmesine sebep 

olur. (Ö. ÇELİK, 3/262) 

(45).‘Babacığım, doğrusu sana Rahman katından bir azâbın gelip çatmasından korkuyorum.’ 

(Hz. İbrâhim) babasını hakka dâvet ederken yumuşak ve ince bir üslûpla yaklaştı ona. Babasını kara 

câhillikle, kendisini de üstün bir bilgi ile nitelemedi. Ancak, ‘sende bulunmayan bir miktar ilim 

bende var, bu ise dosdoğru yolu gösteren bilgidir’ dedi. Ona âkıbetinin kötülüğünü hatırlatarak 

korkuttu. Bu (putlara) ibâdetin başına getireceği sıkıntı ve vebâli hatırlattı, bununla birlikte gereken 

edep ölçülerine de riâyet etti. (S. HAVVÂ, 8/468)  

(46).‘(Babası:) “Ey İbrâhim! Sen benim ilâhlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen 

mutlaka seni taşa tutarım; uzun bir zaman benden uzaklaş” dedi. Hz. İbrâhim ona ‘babacığım’ 

demesine karşılık o ona ‘yavrucuğum’ demedi. Bu, onun İbrâhim’e karşı öfkeli olduğunu 

göstermektedir. ‘Andolsun ki’ (putlara küfredip, hakâret etmek ve onları ayıplamaktan) 

‘vazgeçmezsen seni taşlarım.’ Seni taşa tutarak öldürürüm yâhut da benden uzaklaşıp gidene kadar 

sana taş atar veya sana hakâret ederim. (S. HAVVÂ, 8/469)  

(47).‘İbrâhim dedi ki: Selâm olsun sana! Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim.’ Buyruğu 

hakkında İbn Kesir şunları söylemektedir: İbrâhim (as) babasına uzun bir süre mağfiret dileyip durdu. 

Şam topraklarına hicret ettikten, Mescid-i Harâm’ı inşa ettikten, İsmâil ve İshak (as) adındaki 

çocukları dünyâya geldikten sonra bile, Yüce Allah’ın bize aktardığı şekilde: ‘Rabbim, bana, anne – 

babama ve bütün müminlere hesap için kalkılacağı o günde mağfiret buyur.’ (İbrâhim, 14/41)  

buyruğunda bu durum açıklandığı üzere mağfiret dilemeye devam etti. (..)  Bundan sonra Yüce Allah 

bizlere Hz. İbrâhim’in buna da son verdiğini ve vaz geçtiğini şu buyruğu ile anlatmaktadır: 

‘Müşrikler için mağfiret dilemek, peygambere de müminlere de yaraşmaz.’ (et Tevbe, 9/113-114; 

S. HAVVÂ, 8/477, 478)  
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(48).‘Sizi ve Allah’tan başka taptıklarınızı bırakıp çekilir, Rabbime yalvarırım. Rabbime 

yalvarışımda mahrum kalmayacağımı umarım.’ Hz. İbrâhim’in kullandığı bu ifâde, bir alçak 

gönüllülük, nefsin payını ortadan kaldırmak ve onların bedbahtlığını anlatmak gibi bir özellik 

taşımaktadır. Hz. İbrâhim ve berâberindekileri onlardan uzak kalmaları, onlardan ayrılmak, 

putlarından uzaklaşmak ve bundan sonra da yaşadıkları topraklardan hicret etmekle gerçekleşmişti. (S. 

HAVVÂ, 8/470)       

(49).‘Ona İshâk’ı ve Yâkûb’u bahşettik ve her birini peygamber yaptık.’ Hz. İbrâhim, kavminden 

ayrılıp Şam’a hicrete karar verince, önce Harran’a gitmiş, orada Hz. Sâre ile evlenmiştir. Ondan 

İshak, onun soyundan da Hz. Yâkub (as) dünyâya gelmiştir. İbrâhim (as)’ın öbür eşi Hz. Hâcer’den 

de Hz. İsmâil dünyâya gelmiştir. Hz. İsmâil, Hz. İshak’tan önce dünyâya gelmiştir. (H. 

DÖNDÜREN, 2/503)  

(50).‘Onların dillerde saygı ile anılmalarını sağladık.’  Onları övgüye mazhar kıldık. Dil ile 

meydana gelen övgüye burada lisân tabiri kullanılmıştır. Onlar hakkında söylenen doğru söz ise 

onların övülmeleridir. İbn Cerir der ki: Burada Yüce Allah, ‘yüce veya saygı’  ifâdesini kullanmıştır. 

Çünkü bütün din ve şeriatler, onlardan övgü ile söz eder ve onları methederler. …. (Aynı şekilde) 

namazda bizim Hz. İbrâhim’e ve onun âilesine duâ etmemiz de onlara yapılan övgüden sayılır. 

Bütün bunlar ise, Hz. İbrâhim’in babasından ve kavminden Allah uğrunda ayrılmasının bereketi ile 

olmuştur. (S. HAVVÂ, 8/470, 471)  

(Nitekim) Hz. İbrâhim, kendisinin sonraki nesiller içerisinde iyilikle anılması için duâ etmiş (bk. eş 

Şuarâ, 26/84) Allah da duâsını kabul ederek ona bu nîmeti vermiş, hatta onun dînine uymasını Hz. 

Peygambere emretmiş (bk. Nahl 16/123; krş. Âl-i İmran 3/95, Nisâ 4/125); bundan dolayıdır ki, 

Müslümanlar onu önder kabul eder, kendisi ve soyundan gelenleri hayırla anarlar. Yahûdi ve 

Hıristîyanlar gibi Ehl-i Kitap da aynı şekilde ona ve soyundan gelenlere saygı gösterirler. 

(Zemahşeri’den, KUR’AN YOLU, 3/603)   

        

19/51-53  İHLÂSIN  DERECELERİ 

51. (Ey Rasûlüm!) Kur’an’da Mûsâ’yı da anlat. Çünkü o, ihlâsa erdirilmiş idi; hem de 

(İsrâiloğulları’na gönderilmiş) bir Resûl ve bir peygamberdi. 

52. Ona Tûr’un sağ tarafından seslenmiş ve özel konuşmak için onu (huzûrumuza) 

yaklaştırmıştık. 

53. Rahmetimizden dolayı ona, kardeşi Hârûn’u da nebi olarak ihsan ettik. 

 

51-53. (51).‘O ihlâsa erdirilmiş ve katımızdan gönderilmiş bir peygamberdi.’  Nesefi der ki: Resul 

kitabı bulunan bir peygamberdir, peygamber ise (yâni nebi) şânı Yüce Allah’tan berâberinde kitap 

olmasa dahi, aldığı haberleri bildiren kimsedir. Allah Hz. Mûsâ’da her iki sıfatı da toplamış 

bulunmaktadır. O ‘ulü‘l azm’  olan ve Rasullerin büyüklerinden olan beş rasulden birisidir: Nuh, 

İbrâhim, Mûsâ, İsa ve Muhammed (aleyhimüsselâm) dırlar. Hz. Mûsâ, hem rasul, hem nebi hem de 

ihlâsa erdirilmiş bir kimse idi. (S. HAVVÂ, 8/472)     
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(52).‘Ona Tûr’un sağ yanından seslendik.’ Hz. Mûsâ (as), Medyen’den Mısır’a gitmek üzere 

yolunda ilerlerken kendisine ağaçtan nidâ edildi ve bu ağaç, Hz. Mûsâ’nın sağına düşen dağın yan 

tarafında bulunmakta idi. (S. HAVVÂ, 8/473) 

Sinâ Dağı: Tur, Mısır’la Medyen arasında bir dağın adıdır. Mûsâ (as) Medyen’den Mısır’a dönüşünde 

Sinâ dağının yanından geçerken yolunu kaybetmiş, soğuk bir havada, eşinin doğum sancısının da 

tuttuğu bir sırada, Sinâ Dağının üst kısmında bir ateş görmüş, ona yaklaşınca ‘Ben Allah’ım’ sesini 

işitmiştir. (bk. Taha 20/10 vd., H. DÖNDÜREN, 2/503, 504)  

(53).‘Ve rahmetimizden ona kardeşi Hârûn’u da bir peygamber olarak bağışladık.’ Yüce Allah 

Hz. Mûsâ’ya, Firavun’a gidip İsrailoğulları’nı serbest bırakmasını ondan istemelerini emrettiğinde Hz. 

Mûsâ, kardeşi Hârûn’u da peygamber ve kendisine yardımcı olarak görevlendirmesi için Allah’a 

duâ etti.  (Tâhâ, 20/29-32) Allâh-ü Teâlâ onun duâsını kabul ederek kardeşini de peygamber olarak 

görevlendirdi. Ve onun yanına yardımcı olarak verdi. Mûsâ (as)’ın dilindeki tutukluğa karşılık 

Hârûn, güzel ve açık konuşurdu. (Krş. Tâhâ 20/25-32, Kasas, 28/34) Hz. Mûsâ’nın insanlara tebliğ 

etmek istediklerini o tebliğ eder ve bulunmadığında ona vekâlet ederdi. (Mûsâ ve Hârûn hakkında 

bilgi için bk. Bakara 2/49-59, Tâhâ 20/30 vd. ; Kasas 28/3 vd., KUR’AN YOLU, 3/605) 

    

19/54-55  HZ. İSMÂİL’İN  SADÂKATİ 

54. (Ey Peygamberim!) Kur’an’da İsmâil’i de anlat. Çünkü o, sözüne sâdıktı ve (tarafımızdan) 

gönderilmiş bir peygamber idi. [Hz. İsmâil’in kurban edilmesi hakkında bk. 37/102-103] 

55. İsmâil, âilesine / kavmine namazı ve zekâtı emrederdi. Rabbi katında da beğenilmişti. 

 

54-55. (54).‘Kur’an’da İsmâil’i de anlat. Çünkü o sözüne sâdık idi.’ Onun hakkında ‘sözünde 

duran’ denilmesinin sebebi babasına: ‘Allah’ın izniyle beni sabredenlerden bulacaksın’ demesi ve 

bu konuda gerçekten sözünde durup yalancı çıkmamasıdır. (S. HAVVÂ, 8/479)  

‘O bir nebî idi.’ Allah’tan haber veriyordu. O, babası İbrâhim (as)’ın şerîatına göre amel ediyordu. 

Ona indirilen bir kitabın olmadığı, bütün âlimlerin ittifakıyla sâbittir. Lût, İshak ve Yâkub 

peygamberler de böyledir. (İ. H. BURSEVİ, 12/89)  

Hz. İsmâil orijinal mesaj sâhibi bir ‘Rasul’ idi. Bu yüzden ilk Araplar arasında hakka çağrı görevi 

yürütmüş olmalıdır. Zâten Arapların atası idi. Peygamberimizin peygamber olmasına yakın yıllarda 

tek Allah inancına bağlı tek – tük bâzı Araplara rastlanıyordu. Bu kimselerin, Hz. İsmâil’in 

bağlılarının uzantıları olmaları kuvvetle muhtemeldir. (S. KUTUB, 7/172) 

 

19/56-58  HZ. İDRÎS’İN  MAKÂMI 

56. (Ey Peygamberim!) Kur’an’da İdrîs’i de anlat. Çünkü o, çok doğru bir peygamber idi. 57. Biz 

onu pek yüce bir yere (makâma) yükselttik. 

58. İşte bunlar, kendilerine Allah’ın nîmet verdiği peygamberlerden; Âdem’in neslinden ve Nuh 

ile berâber (gemide) taşıdıklarımızdan; İbrâhim ve İsrâil (Yakub)’un neslinden, doğru yola 
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eriştirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdendir. Rahmân (olan Allah)’ın âyetleri onlara okunduğu 

zaman ağlayarak (hemen) secdeye kapanırlardı. 

 

56-58. (56).‘Kur’an’da İdrîs’i de anlat.’  Bu kitap ehlinin kendisine ‘Ahnuh’  adını verdiği ve Âdem 

(as)den sonra gönderilmiş bir rasul olduğunu kaydettikleri yüce zattır. (Bu isim hadîs-i şerifde de 

varid olmuştur., S. HAVVÂ, 8/474, 480)  

Onun kimliğini belirlememize yardımcı olacak sahih hadis de yoktur. Fakat bir sonraki (58) âyet, onun 

Hz. Nuh’tan önce gönderilen peygamberlerden olduğunu destekler. Çünkü adı geçen tüm 

peygamberlerden sâdece ona ‘Âdem’in zürriyetinden’  denilebilir/denilmektedir. (MEVDÛDİ, 

3/205)  

Biz Hz. İdrîs’in hangi dönemde yaşadığını tam olarak bilemiyoruz. Fakat Hz. İbrâhim’den daha önce 

yaşamış olması kuvvetle muhtemeldir. O İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden değildi. Bu 

yüzden Yahudi kaynaklarında adına rastlanmaz. (S. KUTUB, 7/172) 

Hadis: ‘Ben Mirac’da dördüncü kat semâya çıktığımda, İdris peygamberle karşılaştım. Cibril bana 

‘Bu gördüğün İdris’tir. Ona selâm ver!’ dedi. Ben de selâm verdim. O da benim selâmıma cevap verdi. 

Sonra ‘Merhaba Sâlih kardeş, sâlih peygamber!’ dedi. (Buhâri Bed’ül Halk 6; Müslim Îman 259-

264’den, Ö. ÇELİK, 3/267)  

(58).‘İşte bunlar, kendilerine Allah’ın nîmet verdiği peygamberlerden; Âdem’in neslinden ve 

Nuh ile berâber (gemide) taşıdıklarımızdan; İbrâhim ve İsrâil (Yâkub)’un neslinden, doğru yola 

eriştirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdendir.’ Peygamberler târihine ilişkin bu hızlı film şeridinde 

sâdece tarihe yön vermiş belirgin hâlkalara değinmekle yetinilmiştir. ‘Âdem soyu’ndan, ‘Nuh ile 

gemiye binenler’den, ‘İbrâhim ile İsrâil’in soyu’ndan söz edilmiştir. (..) Bu kâfilenin başını çekenler 

peygamberlerdir. Onların yanında peygamberlerin sonraki kuşaklara sarkmış iyi davranışlı ‘seçilmiş 

soydaşları’ vardır. (S. KUTUB, 7/173, 174) 

‘Bunlar rahmeti bol olan Allâh’ın âyetleri kendilerine okunduğunda ağlayarak secdeye 

kapanırlar.’ Allâh’ın rahmetini ümid ederek, intikamından korkarak ve ağlayarak yüzleri üstüne 

secdeye kapanırlar. Yâni Yüce Allâh’ın hüccet, delil ve burhânını içeren kelâmını işittikleri zaman, 

Rablerine boyun eğerek secdeye kapanırlar, içinde bulundukları bu büyük nîmetlere şükretmek ve 

hamdetmek için bunu yaparlar. (S. HAVVÂ, 8/475)     

 

19/59-63  MÜTTAKİLERE  VERİLECEK  CENNETLER 

59. Kendilerinden sonra arkalarından öyle (kötü) bir nesil geldi ki namazı bıraktılar ve 

şehvetlerine uydular. İşte (bunlar), azgınlıklarının cezâsına uğrayacaklardır. 

60, 61. Ancak tevbe edenler, îmân edenler ve sâlih amelde bulunanlar hâriçtir. İşte bunlar hiçbir 

şekilde haksızlığa uğratılmayacak ve cennete, Rahmân (olan Allah)’ın kullarına gıyâben 

vaadettiği Adn cennetlerine (girecekler)dir. Muhakkak ki O’nun vaadi yerine gelecektir. 

62. Orada boş bir söz değil, ancak selâm (esenlik) sözleri işiteceklerdir. Orada (dünyâdaki) sabah 

akşam (sürelerince ve istedikleri zaman) onların rızıkları da vardır. 
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63. Kullarımızdan, takvâ sâhibi (emirlerimize uygun yaşayan) kimseleri mîrasçı kılacağımız 

cennet işte budur. 

 

59-63. (59).’Ama onların ardından namazı terk eden, şehvetlerine uyan bir nesil geldi.’ Şekli 

farklı da olsa namaz bütün peygamberlere ve ümmetlerine farz kılınmıştır. Çünkü namaz, kulu 

Allah’a yaklaştıran, O’nunla irtibâtını / bağlantısını en mükemmel bir şekilde sağlayan ve kulu 

kötülüklerden koruyan önemli bir ibâdettir. (..) Ancak eski peygamberlerden sonra gelenler namazı ya 

hiç kılmamışlar veya onun edâsında yerine getirilmesi gereken hususlara dikkat etmemişlerdir. (..) 

Âyet, bunların yaptıklarının karşılıksız kalmayacağını, cezâlarını mutlaka çekeceklerini ifâde 

etmektedir. (KUR’AN YOLU, 3/609)  

‘.. ve şehvetlerine uydular.’ ‘şehevat’ ile maksat, insanın farz görevleri terk etmesi ve haramları 

işlemesi, Allah ve peygambere değil, nefsine uymasıdır. Allah ile bağını koparanlar veya 

zayıflatanlar, nefislerinin kötü arzuları kendilerine hâkim olmaya başlar, Allâh’ın emirlerinin yerine,  

kendi kötü arzu ve isteklerine uymayı tercih ederler. Âyette bu kimselerinyaptıklarının karşılıksız 

kalmayacağı, cezâlarını mutlaka çekecekleribildirilmektedir. (İ. KARAGÖZ 4/449)   

‘Onlar kötülük bulacaklardır.’ Denilmiş ki Gayy cehennemde öyle bir vâdidir ki, cehennemin diğer 

bütün vâdileri, ondan Allâh’a sığınırlar. (ELMALILI, 5/411) 

Abdullah b. Mesud (r) ‘ğayy’ın cehennemde yiyecekleri son derece pis, çok derin bir vâdi olduğunu 

söyler. Bir başka rivâyette de orada kan ve irin aktığı haber verilir.  (Taberi’den, Ö. ÇELİK, 3/270)  

(60, 61).‘Ancak tevbe edip, îmân ederek sâlih amel işleyenler müstesnâdır. Onlar cennete 

girerler ve hiçbir haksızlığa uğratılmazlar.’ Namazları terk edip şehvetlere uymaktan vazgeçenler 

bunun dışındadır. Allah onların tevbelerini kabul eder, âkıbetlerini güzel yapar, onları naim 

cennetlerinin mîrasçısı kılar.  Çünkü tevbe, kendisinden öncekileri siler. Bundan dolayı tevbe 

edenlerin, işledikleri sâlih amellerin karşılığı eksiltilmez. (S. HAVVÂ, 8/482)  

‘.. hiçbir şekilde zulmedilmezler’, haksız muâmeleyapılmazlar, demektir. Müminlere sâlih 

amellerinin sevapları on katından yediyüz katına kadar verilir. Hiçbir iyiliğinin karşılığı mükâfatsız 

bırakılmaz. (6/160, 2/161). Kâfirlere işledikleri günahtan fazla cezâ verilmez. (6/160). ‘O gün hiç 

kimseye, hiç mi hiç zulmedilmez. Size ancak işlediğiniz şeylerin karşılığı verilir.’ (36/54; İ. 

KARAGÖZ 4/451).  

‘Rahmân’ın gıyâben kullarına va’dettiği Adn cennetlerine.‘     Adn, cennetin müstesnâ 

bölümlerinden biri olup oranın, mukarrebûn denilen ve peygamberler, şehidler, sıddikler ve âlimlerden 

oluşan, Allah’ın en seçkin kullarına tahsis edildiği bildirilmektedir. Adn cennetlerine alınacak olan 

müminler orada korku ve endişeye kapılacak bir söz işitmeyecekler, hep mutluluk ve esenlik içinde 

olacak ve dâimâ ve yeni mutlulukların müjdesi anlamında ‘selâm sözü’ işiteceklerdir. (Adn cennetleri 

hakkında bilgi için bk. Ra’d 13/23, KUR’AN YOLU, 3/609)  

(62).‘Orada (cennette) boş sözler değil’ çirkin, yalan yâhut ta hiçbir faydası bulunmayan sözler 

değildir işittikleri. Bu buyrukta boş sözlerden uzak kalmak ve sakınmak gereğine dikkat 

çekilmektedir. ‘Sâdece selâm sözü işitirler.’  

‘Ve sabah akşam rızıklarını orada hazır bulurlar.’ (Çünkü) orada gece ve gündüz 

bulunmayacaktır. Sebebi ise ebediyen nûr içerisinde olmalarıdır. Onlar günün başlangıcını perdelerin 

kaldırılması ile gecenin başlangıcını da perdelerin indirilmesi ile bilirler. … Rızkın devamlı olduğu 
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da anlatılmak istenmiştir. Göründüğü kadarıyla cennetliklerin dileyecekleri her bir rızık, hemen 

oluverecektir. (S. HAVVÂ, 8/483)  

Hadîs-i Şerif: Rasûlullah (s) buyurdu ki: Cennete ilk girecek grubun sûretleri ondördündeki ayın 

sûretinde olacaktır. Orada tükürmezler, sümkürmezler, dışarıya çıkmak ihtiyacını hissetmezler. 

Kapkacakları, tarakları altından olacaktır. Tütsülenecekleri kokular ‘el Elüvve’  denilen ot olacaktır. 

Terlerinin kokusu misk olacaktır. Onların her birisinin iki zevcesi olacak, bacağının kemiğindeki ilik, 

ileri derecedeki güzellikten dolayı, etin arasından görünecektir. Aralarında görüş ayrılıkları, 

birbirinden nefret olmayacaktır. Kalpleri bir tek adamın kalbi gibi olacaktır; hepsi sabah akşam 

Allah’ı tesbih edeceklerdir. (Buhâri, Müslim’den S. HAVVÂ, 8/488)            

 

19/64-67  ALLAH  İSMİNİN  YÜCELİĞİ    

64. (Cebrâil şöyle dedi☺ “Biz (görevli melekler) ancak Rabbinin emri ile ineriz. Önümüzde, 

ardımızda ve bunlar arasında olan şeyler O’nundur. Rabbin aslâ unutkan değildir.” 

65. (Ey Peygamberim!) göklerin, yerin ve bunlar arasındaki her şeyin Rabbidir. O hâlde O’na 

kulluk et ve bu kullukta sabret. O’nun bir adaşını (benzerini) biliyor musun? (Yoktur.) 

66. (Kâfir) İnsan: “Ben öldüğüm zaman mı diri olarak çıkarılacağım?” der. [bk. 13/5; 36/77-79] 

67. İnsan, önceden hiçbir şey değilken kendisini bizim yarattığımızı düşünmez mi? 

 

64-67. (64).‘Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz.’ Müşrikler, Rasûlullah (s)’e bâzı hususlarda sualler 

sordular. Peygamberimiz (s) de kendilerine yakında bilgi vereceğini söyledi. Fakat Cebrâil (as) onun 

beklediği zamanda gelmediği için, onların istediği cevapları hemen veremedi. Arayıp da  

bulamadıkları fırsatı kaçırmayan müşrikler,  bu kez: ‘Muhammed’in Rabbi onu unuttu.!’ Demeye 

başladılar. Efendimiz (sav) buna çok üzülünce bu âyetler nazil oldu. (Razi’den, Ö. ÇELİK, 3/273, 274) 

‘Önümüzde, ardımızda ve bunlar arasında olan şeyler O’nundur.’  Önümüzdekiler; geleceğin, 

âhiretin bilgisi ve yönetimi; arkamızdakiler geçmişin bilgisi; yerle gökler arasındakilerin bilgisi ve 

yönetimi Allâh’a âittir. (İ. KARAGÖZ 4/455) 

‘ve Rabbin aslâ unutkan değildir.” Unutmak yüce Allah için söz konusu değildir. Yüce Allah hiçbir 

şeyi, hiçbir kulunu unutmaz; aslâ gâfil edğildir. Gerçek anlamda ‘uhutma’ Allah için muhâldir. Allah 

aslâ unutmaz. (..) ‘Allâh’ı unuttular, Allah da onları unuttu’ (9/67) cümlesindeki ‘unutma’ mecâzi 

anlamda olup, Allâh’a îmânı (..) terk edenleri, yolundan sapanları başarı, hidâyet, rahmet, nîmet, 

mükâfat ve rızasından mahrum etmesi, dünyâda dalâlet, âhirette azap içerisinde bırakması anlamına 

gelir. (İ. KARAGÖZ 4/455) 

Hadis: Rasûlullah (s) buyurdu ki: Allah’ın kitabında helâl kıldığı şey helâldir, haram kıldığı şey de 

haramdır. Hakkında sustuğu şey de bağışlanmıştır. Yüce Allah’tan yaptığı bağışı kabul ediniz. 

Çünkü Allah, hiçbir şeyi unutmaz’ diye buyurdu, ondan sonra da ‘Ve Rabbin unutkan değildir’ 

âyetini okudu. (S. HAVVÂ, 8/490)    

(65).‘(O,) göklerin, yerin ve bunlar arasındaki her şeyin Rabbidir. O hâlde O’na kulluk et ve bu 

kullukta sabret. O’nun bir adaşını (benzerini) biliyor musun? (Yoktur.)’ Cenâb-ı Hakk’ın özel ismi 

Allah’tır. Kullukta yâni ibâdet ve itaatte kendisine denk hiçbir ilâh (tanrı) yoktur. Mâbud ancak O’dur, 
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hüküm ve mutlak hâkimiyet ancak O’nundur. Allah’ın emrine aykırı olan hususlarda başkalarına 

bile bile ve isteyerek itaat ise, onları rab edinmektir. [bk. 9/31] (H. T. FEYİZLİ, 1/309) 

(66).‘(Kâfir) İnsan der ki: Ben öldükten sonra mı diriltileceğim?’ Burada soru inkâr mânâsınadır. 

Yâni onlar ölümden sonra bir hayatın var olmasını kabul etmemektedirler. (S. HAVVÂ, 8/496) 

(67).‘İnsan hiç düşünmez mi ki, kendisi önceden bir şey değilken onu Biz yarattık.’ İnsan ilk 

yaratılışını hatırlamaksızın nasıl olur da böyle konuşabilir? Hatırlayacak olursa, ikinci defa yaratılışı 

inkâr etmez. Çünkü ilk yaratılış, yaratanın kudretini daha bir açıkça ortaya koymaktadır. Birinci 

yaratılış daha büyük bir delildir. Çünkü cevherler ve arazlar, yokluktan varlık âlemine çıkartılmıştır. 

İkinci yaratılış ise ölümden sonradır. Bunda sâdece mevcut parçaların bir araya getirilmesi ve daha 

önce üzerinde oldukları hâle, dağılmışlıktan sonra bir araya getirilişten başka bir şey yoktur. İşte 

Yüce Allah, insana yeniden yaratılışa delil olmak üzere ilk yaratılışı hatırlatmaktadır. (S. HAVVÂ, 

8/496)   

 

19/68-72  MÜTTAKİLERİN  CEHENNEM ATEŞİNDEN  KURTULMALARI 

68. (Ey Peygamberim!) Rabbine Andolsun ki biz, onları da şeytanları da (mahşerde) toplayacağız. 

Sonra onları mutlaka cehennemin etrafında diz çökmüş olarak hazır bulunduracağız. 

69. Sonra her ümmetten hangisi Rahmân (olan Allâh)’a en çok karşı gelmişse (önce onu 

cehenneme) çekip ayıracağız. 

70. Sonra biz, onlardan cehenneme girip yanmaya daha lâyık olanları elbette daha iyi biliriz. 

71. (Ey kâfirler!) Sizden (Sırât’ı geçebilmek için) cehenneme gitmeyecek (uğramayacak) kimse 

yoktur. (Bu,) Rabbinin (yapmayı) üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. 

72. Sonra müttakî olan (ibâdet ve itâatle günahlardan sakınan)ları kurtarırız (cennete sevkederiz). 

Zâlimleri de orada (cehennemde) diz üstü çökmüş olarak bırakırız. 

 

68-72. (68).‘(Ey Peygamberim!) Rabbine andolsun ki, Biz onları da şeytanları da berâber 

haşredeceğiz.’    ‘Şeytanlar’dan maksat; hem cin şeytanları, hem de bir gün Allah’ın huzûruna çıkıp 

dünyâda yaptıklarından hesâba çekilecekleri bir âhiret günü olmadığını, hayâtın sâdece bu dünyâ 

hayatından ibâret olduğunu iddiâ ederek insanları aldatıp saptıran inkârcı kimselerdir. Özellikle 

şeytanlaşmış önderlerdir. Çünkü insanları saptırmada onların etkisi daha fazladır. İşte Allah, bunların 

hepsini cehennemin etrafında diz üstü çökmüş hâlde toplayacak, hesaplarını görüp, cezâlarını 

verecektir. (Ö. ÇELİK, 3/275) 

(69).‘Sonra her toplumdan Rahmân’a karşı en çok kimin başkaldırdığını ortaya koyacağız.’ 

Daha cüretkâr ve daha fâcir olanları belirteceğiz. Yâni azgınlık kesimlerinin her birisinden sırasıyla 

en azgınlarını çıkartacağız. Onlar bir araya geldiklerinde, sıralamalarına göre cehenneme 

koyacağız. Hangileri azâba daha lâyık ise onu önde tutacağız. (S. HAVVÂ, 8/497)  

Ancak, tefsircilerin çoğunluğuna göre, âyet bütünüyle kâfirlere dâirdir. ‘Ayırt edilmek’ten maksat 

ise, insanların inkârcılık ve isyan derecesine göre çeşitli gruplara ayrılmasıdır. Buna göre her grup, 

cehennemde durumuna uygun bir tabakaya atılacaktır. Suç işleme ve inkârda öncülük ve önderlik 
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edenlerin azâbı daha ağır olacaktır.    (bk. Nahl, 16/88; Ankebut, 29/13; KUR’AN YOLU, 3/612, 

613)  

(70).‘Sonra elbette Biz, kimlerin oraya gitmeye daha çok müstehak olduğunu daha iyi biliriz.’ 

Bilesin ki, kıyâmet günü ilk yapılacak olan dirilme (ba’s), sonra haşr, sonra hazır etme (ihzar), sonra 

ayırma, sonra da cehenneme atmadır. (İ. H. BURSEVİ, 12/114)  

(71).‘İçinizde ona uğramayacak yoktur.’  Abdurrahman b. Zeyd b. Eslem de Yüce Allah’ın 

‘İçinizde ona uğramayacak kimse yoktur’ buyruğu hakkında şöyle demiştir: Müslümanların ona 

uğraması, her iki tarafında kurulu bulunan köprünün üzerinden geçmesi demektir. Müşriklerin 

or(a)dan geçmesi ise, oraya girmeleri demektir. (S. HAVVÂ, 8/511)  

Hadis: ‘sırat köprüsü cehennem üzerin kurulur, şefaat gerçekleşir, insanlar ‘Allah’ım selâmet ver, 

Allah’ım selâmet ver’ derler, buyurdu. Ashâb-ı Kiram: ‘Ey Allah’ın Rasûlü, köprü nedir?’ diye 

sorulunca, şu cevabı verdi: ‘O çok kaygan ve üzerinde durulması zor bir yerdir. Ondan kancalar ve 

Necid taraflarında üzerinde de dikencikler bulunup Sa’dan diye bilinen dikenler vardır. Müminler 

mânevi durumlarına göre göz açıp kaparcasına şimşek gibi, rüzgâr gibi, kuş gibi, en asil atlar gibi 

ve develer gibi köprünün üzerinden geçerler. Kimisi tamâmıyla yarasız, beresiz kurtulur, kimisi yara 

bere almış olarak serbest bırakılır. Kimisi de cehennem ateşine atılır. (Buhâri Tevhid 24, Müslim 

Îman 302’den, Ö. ÇELİK, 3/276) 

‘(Ey kâfirler!) Sizden (Sırât’ı geçebilmek için) cehenneme uğramayacak kimse yoktur.’  

Müminlerin cehenneme uğraması, cennete doğru giderken orayı görmeleri olarak anlaşılmıştır. Çünkü 

mümin olmakla, nasıl bir azaptan kurtulmuş olacağını görmekbile büyük bir nimettir. (..) Herkes oraya 

uğrayacak, ama îman etmiş olanlar oradan zarar görmeden kurtulacaklar. (F. BEŞER 1/653, 654)  

(72).‘.. sakınan müminleri (âhirette cehenneme girmekten) koruruz.’ ‘nüneccî: kurtarırız: 

Kurtarmaktan maksat, cehennem azâbından korumaktır. Dolayısıyla kelime ‘koruruz’ anlamındadır. 

(İ. KARAGÖZ 4/463)  

‘Sonra Biz takvaya erenleri kurtaracağız. Zâlimleri de orada diz üstü çökmüş olarak 

bırakacağız.’ Âyet-i Kerîmede herkesin oradan geçeceğine delil vardır. Çünkü Yüce Allah, 

‘bırakacağız’ diye buyurmuştur. Ehl-i sünnet ve’l cemaatin görüşüne göre, büyük günah sâhibi, 

günahı miktarı cezâlandırılabilir. Ondan sonra da cehennemden kurtulacaktır. Yâni durum, 

Mürcie’nin söylediği gibi değildir. Onlar: büyük günah sâhibi aslâ cezâlandırılmaz’ derler. Çünkü 

onlara göre, İslâm ile berâber günahın zararı olmaz. Yine durum Mutezilenin dediği gibi de değildir. 

Onlar: ‘Büyük günah işleyen kişi, ebediyyen cehennemde kalır’, derler. (S. HAVVÂ, 8/497, 498)  

İbn Kesir şöyle diyor: Onların sırat üzerinden geçmeleri ve hızlıca yol almaları, dünyâ hayâtındaki 

amelleri kadar olacaktır. Bundan sonra mümin olup ta büyük günah işlemiş olanlara şefaat olacaktır. 

Melekler, peygamberler ve müminler şefaat edecekler ve yüzlerinde secde yerleri müstesnâ, ateşin 

kendilerini yediği birçok kimsenin cehennemden çıkmalarına sebep olacaklardır. Onların 

cehennemden çıkmalarına sebep teşkil etmeleri de kalplerinde olan îmâna göre olacaktır. Evvelâ 

kalbinde dînar ağırlığı kadar îman bulunan kişiyi çıkartırlar, ondan sonra ona yakın olan, sonra ona 

yakın olan çıkartılır. Nihâyet kalbinde bir zerre ağırlığından daha da aşağı îman bulunan kimseyi 

çıkartırlar, arkasından Yüce Allah zamanın sâdece bir gününde ‘Lâ ilâhe illâllah’ diyen kimseyi, 

hiçbir hayır işlememiş dahi olsa, çıkartır ve cehennemde üzerine ebediyen ateşin hak olduğu 

kimselerin dışında kalmaz. (S. HAVVÂ, 8/498)  
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19/73-76  KALICI  SÂLİH  AMELLER 

73. Onlara apaçık âyetlerimiz okunduğu zaman inkâr edenler, îman edenlere: “Bu iki 

topluluktan (mü’min ve kâfirlerden) hangisinin yeri daha iyi ve mevkii daha (muteber ve) 

güzeldir?” dediler. 

74. (Ey Peygamberim!) Onlardan (müşriklerden) önce nice asır(larda nice nesilleri) yok ettik. 

Hâlbuki onlar, varlıkça ve gösterişçe daha (muteber ve) güzeldi. 

75. (Ey Peygamberim! Kâfirlere) De ki: “Kim sapıklık içinde ise, Rahmân (olan Allah) ona mühlet 

verdikçe versin (ne çıkar), nihâyet vaadedildikleri şeyi -ya (dünyâdaki) azâbı ya da kıyâmeti- 

gördükleri zaman, artık yerce / makamca kimin daha kötü, güç ve taraftar bakımından kimin 

daha zayıf olduğunu bileceklerdir. 

76. (Ey Peygamberim!) Allah, (İslâm ile) doğru yolu bulanların hidâyetini (îman gücünü) artırır. 

(Mü’min kimseden geride) devamlı kalacak sâlih işler, Rabbinin katında hem sevap yönüyle daha 

iyi, hem sonuç olarak da daha hayırlıdır. 

 

73-76. (73).‘Âyetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman, o küfreden adamlar müminlere: 

‘Bu iki grup insanın hangisinin makâmı daha iyi ve meclisi daha güzeldir? Derler.’ Genellikle 

peygamberlere ilk inananlar toplumun zayıfları ve fakirleridir. Onları inkâr edenler ise servet ve 

iktidar sâhipleridir. Bu kesim, inananları sürekli küçümsemiş, horlamış ve ezmeye çalışmıştır. 

Kur’ân’da bunun örneklerine yer veren birçok âyet vardır….. Gurûra kapılmış olan müşrikler, ancak 

fakirleri yanından kovduğu takdirde Hz. Peygamberin tebliğini dinleyebileceklerini bildirmişlerdir. 

(bk. En’am, 6/52-53; KUR’AN YOLU, 3/614) 

‘Biz kâfirler her türlü nîmet, rahatlık ve zenginlik içindeyiz. Siz müminler ise, fakirlik, korku ve zillet 

içindesiniz. İşte bu durum, sizin değil, bizim doğru yol üzere olduğumuzu gösterir. (Ahkâf, 46/11, Ö. 

ÇELİK, 3/277)    

(75).‘Nihâyet tehdit edildikleri azap ile Kıyâmet gününü gördükleri zaman kimin yerinin daha 

kötü ve taraftarlarının daha güçsüz olduğunu bileceklerdir.’ Yüce Allâh’ın kâfirlere vaad ettiği 

azap, dünyâ hayatında doğrudan doğruya onlara gelip çatacak olan Rabbâni azaptır yâhut da 

müminler aracılığıyla öldürülmek veya esir alınmak sûretiyle onlara gelecek azaptır. Nitekim Yüce 

Allah: ‘Onlarla savaşınız, Allah onları sizin ellerinizle azaplandırsın.’ (et Tevbe, 9/14) diye 

buyurmuştur. Kıyâmetten kasıt ise, o günde kendilerine isâbet edecek cezâ ve rüsvaylıktır. (S. 

HAVVÂ, 8/500)  

(76).‘Allah hidâyet bulanların hidâyetini artırır.’ Allah’ın insanlara olan hidâyeti dört aşamadan 

oluşur: (1) Her mükellefe lütfettiği akıl ve idrak yetenekleriyle hayatını sürdürmeyi sağlayan zorunlu 

bilgiler (bk. Tâhâ 20/50). (2) Vahiy ve peygamberler yoluyla yaptığı dâvet (bk. Enbiyâ 21/73).  (3) 

Hidâyeti benimseyenlere lütfettiği başarı (Meryem 19/76). (4) Hak kazananları âhirette cennette 

ödüllendirmek.  (Araf 7/43). Bu hidâyet türleri buradaki tertibe göre birbirine bağlı olup, bir sonraki 

hidâyetin gerçekleşmesi için, bir öncekinin gerçekleşmesi şarttır. (DİA İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ, 

Hidâyet md’den, KUR’AN YOLU, 3/615) 

‘Bâki kalacak sâlih ameller’ : yâni âhirete âit bütün ameller yâhut beş vakit namaz veya 

‘sübhânallâhi velhamdü’lillâhi ve lâ ilâhe illâllâhü vAllâhü ekber’ zikri. (S. HAVVÂ, 8/500)       
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19/77-84  HER  NEFESİN  KIYMETİ 

77, 78, 79, 80. Âyetlerimizi inkâr eden ve: “(Kıyâmette) bana mal ve evlât verilecek.” diyeni 

gördün mü? 78. O, gaybı (âhireti) mi biliyor, yoksa Rahmân (olan Allâh)’ın katından bir söz mü 

aldı? 79. Hayır, biz onun söylediğini yazacağız ve ona azâbı uzattıkça uzatacağız.  80. O dediği 

(mal ve evlâdı)na, biz vâris olacağız ve o bize tek başına (malsız ve evlâtsız) gelecek. 

81,82. Müşrikler, kendilerine bir şeref, güç ve mevki kaynağı olsun diye, Allah’tan başka 

tanrılar edindiler (Birtakım varlıkları tanrı / put hâline getirip ona bağlandılar). [bk. 4/139; 29/25; 

63/8] 82. Hayır! (Putlar onlara şeref veremez ve şefaatçi olamaz). O (taptıkları) putlar, bunların 

tapınmalarını (o gün) inkâr edecek ve kendilerine azılı düşman kesilecektir. [krş. 2/165-167] 

83, 84. (Ey Peygamberim!) Kâfirlerin üzerine, onları daha da kışkırtan şeytanları, bizim 

gönderdiğimizi görmedin mi? 84. O hâlde onlara karşı (azap için) acele etme! Biz onlara azap 

etmek için gün sayıyoruz. [bk. 3/178; 31/24; 86/17] 

 

77-84. (77).‘Âyetlerimizi inkâr eden: ‘Bana elbette mal ve çocuk verilecektir’ diyeni gördün 

mü?’ (Hz. Habbâb’ın Âs b. Vâil’den alacağı vardı. Onu istedi. Âs da, “Muhammed’i inkâr edersen 

veririm!” dedi. Habbâb (r) ise, “Vallâhi ne hayâtımda ne ölümümde ne de tekrar dirildiğimde onu 

inkâr ederim” dedi. Âs ise, “Mâdem dirilecekmişiz, o zaman bana gel, benim de yine malım ve 

çocuğum çok olur, sana istediğini veririm.” dedi. İşte aşağıdaki âyetler, bu türlü kimselere cevap 

vermektedir.) (H. T. FEYİZLİ, 1/310) 

79 ve 80’nci âyetlerde yüce Allah, Âs b. Vâil’i ve onun gibi olanları dört yaptırım ile uyarmıştır: (a). 

Söylediklerini yazacağız, (b). Onu cehennemde sürekli cezalandıracağız, (c). Ölünce malına biz vâris 

olacağız, (ç). Âhirette bize tek başına gelecek, malı, mülkü ve dostu olmayacaktır. Bunlar İslâm 

düşmanı Âs b. Vâil’in konumunda olan her insan için geçerlidir. (İ. KARAGÖZ 4/468)  

(82).‘Hayır, onlar (bu tapındıkları putlar ve ortaklar) kendilerinin ibâdetlerini inkâr edecekler.’ 

En’am sûresinin 23’ncü âyetinde ‘Rabbimiz! Allâh’a yemin ederiz biz müşriklerden değildik’ 

diyerek putlara taptıklarını inkâr edecekleri bildirilmekte, Ahkaf sûresinin 6’ncı âyetinde ise ‘Lıyâmet 

günü taptıkları putları kendilerine düşman olur ve onların ibâdetlerini inkâr ederler’ 

denilmektedir. Yüce Allah, ilâh kabul edilen putlara konuşma imkânı verir ve putlar, müşriklerin 

ibâdetlerini reddederler ve onlara düşman olurlar. (İ. KARAGÖZ 4/469) 

(83).‘Bilmiyor musun ki, kâfirlerin üzerine şeytanları göndeririz, onları kışkırttıkça 

kışkırtırlar.’ Allah Teâlâ, imtihan maksadıyla şeytanları serbest bırakmış ve: ‘Gücünün yettiği 

kimseleri o kandırıcı sesinle yerinden oynat, baştan çıkar…’ (İsrâ 17/64) buyurmuştur. ‘Gerçekte 

şeytanın îman edenler ve yalnızca Rablerine güvenip dayananlar üzerinde zorlayıcı bir gücü 

yoktur.’ (Nahl 16/99)   düstûru gereğince Allâh’a îman eden ve O’na sığınanlar onların şerlerinden 

korunurlar. ‘Şeytanın zorlayıcı gücü ancak onu dost edinenlerin ve onu Allâh’a ortak koşanlar 

üzerindedir.’ (Nahl 16/100) düstûru gereğince de Allâh’ı inkâr edenler, şeytanların her yönden 

saldırısına uğrarlar. (Ö. ÇELİK, 3/279, 280)  

(84).‘Şu hâlde sen onlara karşı acele etme; Biz onlara (günlerini) saydıkça sayıyoruz.’ Yâni sayılı 

ve belirlenmiş bir süreye kadar onları ve taptıklarını ertelemekteyiz. Ama bu erteleyişle onlar 

kaçınılmaz olarak Allâh’ın azap ve cezâsına doğru yol almaktadırlar. Süddi bu âyet hakkında şöyle 

demektedir: ‘Yılları, ayları, günleri ve en kısa sürelerini saymaktayız.’ İbn Abbas da bu konuda şöyle 

demektedir: ‘Dünyâ hayâtındaki nefeslerini sayıyoruz.’ (S. HAVVÂ, 8/503)   
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19/85-95  ÇOCUK  EDİNMEK  RAHMÂN’A  YAKIŞMAZ 

85, 86. Kıyâmet günü)  takvâ sâhiplerini, Rahmân’ın huzûruna toplayacağız ve günahkârları da 

susuz cehenneme sevk edeceğiz.  

87. (Kıyâmet günü) Rahmân’ın katında bir söz ve izin almış kimseler şefâat edebilirler.  

88. (Müşrikler) “Rahmân (olan Allah) çocuk edindi.” dediler. 

89, 90, 91. (Ey Kâfirler!) Andolsun ki siz, pek çirkin bir söz attınız. 90. On(ların sözün)den 

neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar da yıkılıp çökecekti. 91. (Buna sebep,) 

Rahmân için bir çocuk iddiâ etmeleridir. 

92. Hâlbuki çocuk edinmek Rahmân’ın şânına yakışmaz. [bk. 16/57; 43/15-18; 53/21-22] 

93. Göklerde ve yerde olan bütün varlıklar, Rahmân’a bir kul olarak gelecektir. [bk. 10/68] 

94. O, bunların hepsini kuşatmış ve onların adedini sayıp tespit etmiştir. 

95. Ve onların hepsi de, kıyâmet günü tek başına O’un huzûruna gelecektir. 

 

85-95. (85).‘Müttakileri o gün Rahmân’ın huzûrunda, Ona gelmiş konuklar olarak toplarız.’  İbn 

Kesir der ki: Âyet-i kerimede sözü geçen ‘vefd : konuklar’ binekli olarak gelen kimseler demektir. 

Onların binekleri, âhiret yurdu bineklerinden olan ‘nurdan develer’  olacaktır. Onlar bir hayır üzerine 

gelecekler; Yüce Allâh’ın lütuf ve rızâsının yurduna varacaklardır. Günahkârlar rasulleri yalanlayan 

ve onlara muhâlefet edenler ise, ateşe sürüklenerek ve susamışlar olarak atılacaklardır. (S. HAVVÂ, 

8/504)   

Ali (r)’in yanında oturuyor idik, o: ‘müttakileri o gün Rahmân’ın huzûrunda ona gelmiş konuklar 

olarak toplarız’  buyruğunu okudu ve şöyle dedi: ‘Allah’a yemin ederim, ayakları üzerinde (piyâde 

olarak) haşredilmeyeceklerdir. ‘Gelen konuklar’ kesinlikle ayakları üzere haşredilmezler. Aksine 

onlar dişi develer üzerinde haşredileceklerdir. Mahlûkat onların benzerini görmüş değildir. Onların 

eğerleri altındandır. Üzerlerine binecekler ve cennetin kapısına varıncaya kadar bu durumda 

kalacaklardır. (İmam Ahmed’in Müsned’inden, S. HAVVÂ, 8/514)  

‘Mücrimleri (kâfirleri) de susamışlar olarak cehenneme süreriz.’ Burada ‘sürmek’ten söz edilerek, 

onların davarlar gibi sürüleceklerine işâret vardır. Ve bunlar susamış bir hâlde olacaklardır. Âyet-i 

kerîmede zikredilen vird‘in hakikati suya gitmektir. (S. HAVVÂ, 8/504) (..) Günaha dalmış inkârcı 

suçlular ise susamış hayvan sürülerinin suvarılmak üzere suya sevk edildikleri gibi, hor ve 

aşağılanarak, itilip kakılarak cehenneme sürüleceklerdir. (Ö. ÇELİK, 3/281)  

(87).‘Rahmân’ın katında (îman ederek ve Allah’tan başka hiçbir ilâh olmadığına şehâdet ederek) bir 

ahd almış olanlardan başkası aslâ şefâatte bulunamayacaktır.’ Burada iki husûsa değinilir. 

Birincisi; şefaat ancak bu maksatla Rahman’dan izin alabilen, yâni dünyâda iken Allâh’a inanıp, 

O’nun af ve mağfiretine lâyık bir hâle gelen kimse için geçerli olacaktır. Kıyâmet günü sâdece böyle 

kimseler için şefaat edilecektir. İkincisi ise, sâdece Rahmân’ın izin verdiği kimseler başkaları için 

şefaat edebilecektir. Âyet-i kerîmede şöyle buyrulur: ‘O gün hiç kimsenin şefaati fayda 

vermeyecek; ancak Rahmân’ın izin verdiği ve konuşmasına râzı olduğu kimsenin ki müstesnâ.’ 

(Tâhâ 20/109; ayrıca bk. Bakara 2/255) (Ö. ÇELİK, 3/281)  
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Âyet-i kerîme şefaat edene de, edilene de delâlet etmektedir. Şöyle ki: Başkalarına şefaat edecek 

olanlar, kişilerin kendilerince şefaatçi kabul ettikleri kimseler olmayıp, ancak Rahmân olan Allah’ın 

izin verdiği kimseler olacaktır. Şefaat edilecek olanlar ise Rahmân’dan izin alabilen yâni dünyâda 

iken Allah’a inanan, O’nun emir ve yasaklarını açıkta veya gizlide dışlamayan kimseler olacaktır.) (H. 

T. FEYİZLİ, 1/310) 

Hadîs-i Şerif: Rasûlullah (s) şöyle buyurur: ‘Ben şefaat edip duracağım. Nihâyet, Rabbim ‘Lâ ilâhe 

illâllah Muhammedün Rasûlullah, diyen kimseler hakkında da şefaatimi kabul buyur’ diyeceğim. 

Rabbim şöyle cevap verecek: ‘Ey Muhammed! O sana değil, bana âittir.’ (Müslim Îman 326’dan, Ö. 

ÇELİK, 3/281)  

(88).‘Rahman çocuk edindi dediler.’     Müşrikler, ‘Melekler Allâh’ın kızlarıdır’ diyerek Allah’a 

çocuk isnadında bulunurken, Yahûdilerin bir kısmı ‘Üzeyir Allâh’ın oğludur’, Hıristîyanlar da 

‘Mesih Allâh’ın oğludur’ demek sûretiyle O’na çocuk isnat ederek son derece çirkin bir iddiâda 

bulunmuşlardır. (KUR’AN YOLU, 3/619)      

Hadîs-i Şerif:  Ebu Mûsâ dedi ki: Rasûlullah (s) şöyle buyurdu: ‘İşittiği rahatsız edici söze karşı 

Allah’tan daha çok sabır gösteren varlık yoktur. Ona şirk koşulur, ona evlât isnad edilir, bununla 

birlikte O, onlara âfiyet verir, başlarına gelecek belâları önler, onlara rızık ihsan eder.  (Buhâri ve 

Müslim’den S. HAVVÂ, 8/515)    

 

19/96-98  HAKİKİ  DOSTLUK 

96. Îman edip sâlih amel işleyenler için Rahmân, (gönüllerde) bir sevgi yaratacaktır. 

97. (Rasûlüm!) Biz onu (Kur’ân’ı) senin dilinde (indirerek) kolaylaştırdık ki onunla (günahlardan) 

sakınanları müjdeleyesin ve inatçıları da onunla uyarasın. 

98. (Ey Peygamberim!) Biz Mekkeli müşriklerden önce nice nesiller (insanlar)ı yok ettik. 

Onlardan hiçbirini hissediyor veya onlardan bir fısıltı (olsun) işitiyor musun? 

 

96-98. (96).‘Muhakkak ki îman edip sâlih amel işleyenlere Rahman bir sevgi peyda edecektir.’      

Hadîs-i Şerif: Ebû Hüreyre (r)‘den: Peygamber (s) buyurdu ki: Allah bir kulunu sevdiği zaman 

Cebrâil’e: Ben filân kişiyi sevdim, onu sen de sev! Buyurur. Gökyüzünde Cebrâil nida eder. Ondan 

sonra da yeryüzü hâlkına da onun muhabbeti indirilir. İşte Yüce Allâh’ın: ‘Muhakkak ki îman edip 

sâlih amel işleyenlere Rahman bir sevgi peyda edecektir’  buyruğunda anlatılan budur. (S. 

HAVVÂ, 8/516)  

(97).‘İşte Biz bunu takvâ sâhiplerini müjdeleyesin ve inatçı bir kavmi uyarasın diye senin dilinle 

kolaylaştırdık.’ Allah Teâlâ, gönderdiği peygamber hangi kavimden ise, onlara iyice açıklasın diye, o 

kavmin diliyle göndermiştir. Kur’ân’ı da Arap olan Hz. Peygambere Arapça olarak indirmek ve 

anlaşılır kılmak sûretiyle kolaylaştırmıştır ki, hem peygamber kitabı iyi anlasın, hem de hâlkına 

kolaylıkla tebliğ ederek müjdeleme ve uyarma görevini tam mânâsıyla yerine getirebilsin. (krş. Yûsuf 

12/2, KUR’AN YOLU, 3/621)   

 

________________________________________ 
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20 /  Tâhâ Sûresi 

Mekke döneminde nâzil olmuştur. 135 âyettir. Sûre, adını başındaki kesik harflerinden almıştır. 130-

131. âyetleri Medîne döneminde inmiştir.[1] (H. T. FEYİZLİ, 1/311) 

Hz. Ömer’in kız kardeşi ve eniştesinin evine baskın yaptığı zaman işittiği âyetler, bu sûrenin 

âyetleridir. (İ. KARAGÖZ 4/478) 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

20/1-5  KUR’ÂN’I  GÜÇLÜK  ÇEKESİN  DİYE  İNDİRMEDİK  

1. Tâ, Hâ. 

2-3. (Rasûlüm!) Biz Kur’ân’ı sana zahmet çekmen için değil, ancak (Allah’tan) korkanlara bir 

öğüt olsun diye indirdik. 

4. (Bu Kur’ân,) yeri ve yüce gökleri yaratanın peyderpey indirdiği (bir kitap)tır. 

5. O Rahmân(’ın hâkimiyeti) arşı kuşatmış/hükmü altına almıştır. 

 

1-5 (1, 2).‘Tâ Hâ. Biz Kur’ân’ı sana güçlük çekesin diye indirmedik.’ (..) Allah Rasûlüne en fazla 

sıkıntı veren şey Kur’an hükümlerini tebliğ ettiğinde müşriklerin ona inanmamalarıydı. Bunun 

içindir ki Yüce Allah Kur’ân’ın iki ayrı yerinde bu hususla ilgili olarak ‘Bu yeni kitaba 

inanmazlarsa (bu yüzden helâk olurlarsa) arkalarından üzüntüyle neredeyse kendini harap 

edeceksin.’ (Kehf 18/6). ‘İnanmıyorlar diye neredeyse kendini harap edeceksin.’ (Şuarâ 26/3) 

diyerek Hz. Peygamber’in bu sıkıntılı durumuna işâret edilmiştir. Demek ki onu üzen ve sıkıntıya 

sokan konuların başında müşriklerin Kur’ân-ı Kerim’e inanmamaları geliyordu. Yoksa Hz. 

Peygamber’in geceleyin kalkıp namaz kılması ya da müşriklerin ileri sürmüş oldukları söz konusu 

iddiâ onu sıkıntıya sokmuş değildi. Çünkü namaz ve Kur’ân-ı Kerim vahyini tebliğ, Rasûlullâh’ı en 

çok mutlu eden iki temel görev idi. Ancak her yeni gelen vahyi tebliğ ettiğinde müşriklerin 

inanmamakta ısrar etmeleri, elbette bu görevi yüklenen bir peygamber olarak onu üzüyordu. (M. 

DEMİRCİ, 2/284)   

(3).‘Ancak Allah’tan korkanlara bir öğüt; (olarak indirdik)’. İbn Kesir şöyle demektedir: Allâh’ın 

kitâbını indirmesi ve Rasûlünü göndermesi, kullarına lütfettiği bir rahmeti ve merhametidir. Böylelikle 

öğüt alan alsın, Allah’ın kitabından duyduklarından faydalansın. Bu Kur’ân; Allâh’ın, kendisinde helâl 

ve haramı bildirmiş olduğu bir öğüttür.  

(..) Bu son âyet-i kerîmede şuna delil vardır: Kur’ân-ı Kerim’den ancak kalbinde Allah korkusu, 

haşyet bulunan kimseler öğüt alırlar. Allah’ı tanımaksızın da haşyet olmaz. Dolayısıyla Allâh’ı 
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tanımak mükellefin yerine getirmek zorunda olduğu ilk farızâdır. Ancak bu tanımanın, kalpte yer 

etmiş olması lâzım. Dil ile söylenen bir tanıma olamaz. (S. HAVVÂ, 9/21)  

(4).’Yeri ve yüce gökleri yaratan katından bir kitap olarak indirdik.’ Kur’ân-ı Kerim’de sözü 

geçen yedi gök,  arza / dünyâya yakındır ve bizim için bir gaybdır. Ve bu gökler, bildiğimiz gökteki 

sistemlerin dışındadır. Doğrusunu en iyi bilen Allah’tır. ‘Yüce gökler’  tâbirinden maksadı bu yıldız 

kümeleriyle, bunların üstünde bulunan ve bu yedi semânın üstünde olan göklerin kastedildiğini 

anlamamız mümkün olur. (S. HAVVÂ, 9/24) 

Hadis: İbn Kesir’den, ‘Yüce gökler’ buyruğunu açıklarken, Tirmizi’nin ve başkalarının sahih kabul 

ettiği hadiste şöyle denilmektedir: ‘Her bir semanın kalınlığı beş yüz yıllık mesâfedir. Bu semâ ile 

onun üstündeki semâ arasındaki mesâfe de, beş yüz yıllık bir süredir. (S. HAVVÂ, 9/27)  

(5).‘Rahman Arş’a istivâ etti.’ ‘İsteva’ fiili, ‘ala’ edatı ile istîlâ etti, hükmetti, hükmü altına aldı, 

anlamlarına gelir. Yaratma ve yarattıklarına hükmetme, ilâhlığın iki niteliği olup, âlemin kadim 

olmadığını da gösterir. Bk. Araf, 7/54, H. DÖNDÜREN, 2/505)      

Nesefi şöyle demektedir: Bu konuda izlenmesi gereken yol, Hz. Ali’nin şu sözleridir: ‘İstivânın ne 

demek olduğu bilinmeyen bir şey değildir. Bunun keyfiyetini ise akıl kavrayamaz. Ona îman farzdır. 

Bunun keyfiyeti hakkında soru sormak ise bir bidattır.’(S. HAVVÂ, 9/24) 

Allah, âyette geçen ‘istivâ’  ile yerleşmeyi ve oturmayı değil, belki başka bir şeyi murad etmiştir. 

Ancak biz bunda hatâ yapmaktan korkarak bunu belirlemekle meşgul olmayız. Müteşabih âyetlerin 

yorumunu Allâh’a havâle ederiz. Nitekim müteşâbih âyetlerle ilgili ‘Onun tevîlini Allah’tan başkası 

bilmez’ âyetinde (Âl-i İmran, 3/7) ‘illallah’da vakfedenlerin / okumaksızın duranların görüşü de 

böyledir. Selefin de çoğu, bu yolu tercih etmiştir. Nitekim İmam Malik ve Ahmed’in, ‘İstivâ mâlûm, 

nasıl olduğu meçhul, onu araştırmak ise bidattir’ dedikleri rivâyet edilmiştir. (İ. H. BURSEVİ, 

12/158)  

   

20/6-8  ALLAH  TEÂLÂ  GİZLİNİN  GİZLİSİNİ  DE  BİLİR 

6. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında olanlar(ın hepsi) ancak Allâh’ındır.  

7. (Ey Peygamberim!) Sesini (duâda) yükseltsen (de yükseltmesen) de (O’na göre birdir). Çünkü O, 

gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. [bk. 14/38; 25/6] 

8. Allah O’dur ki O’ndan başka ilâh yoktur, en güzel isimler O’nundur. 

 

6-8. (6).‘Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında olanlar(ın hepsi) ancak 

Allâh’ındır.’ Yerdeki, yerin altındaki, göklerdeki ve yer ile gökler arasındaki bütün varlıkların 

Allâh’ın olması, onları yaratan ve yöneten olması anlamına gelir. Bütün varlıklar, Allâh’ın 

egemenliği altındadır. (İ. KARAGÖZ, 4/481)   

(7).’Sözü açığa vursan da, bil ki O, gizliyi de gizlinin gizlisini de bilir.’ Gizli olan, kişinin içinden 

geçirdikleridir. Ondan da gizli olan ise, henüz olmamış fakat ileride olacak ve hatırından geçecek olan 

şeylerdir. …. Yüce Allah ise, hem bugün içimizden geçirip sakladığımızı, hem de yarın içimizden 

geçirip saklayacağımızı bilir. Yine O, kalbimizde, rûhumuzda, sırrımızda, hafîmizde ve ahfâmızda 

olup biten her türlü hissiyat ve düşünceleri bilir. ‘Allah sînelerde saklanan en gizli duyguları dahi 
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bilir.’ (Âl-i İmran, 3/154) âyeti de buna delâlet eder. (Taberi’den, Ö. ÇELİK, 3/291) Tasavvufçular, 

insanın mânevi varlığını derinliğe doğru ‘kalp, sır, ruh, hafî, ahfâ’ şeklinde sıralarken, bu 

kavramların geçtiği âyetlere dayanmışlardır. Buna göre Allah, kâinâtın özü olan insanın en derin ve en 

gizli boyutlarını da bilmektedir. (KUR’AN YOLU, 3/626) 

‘Lâ ilâhe illâ Hû’ cümlesinde, biri ispat diğeri red olmak üzere iki esas vardır. ‘Lâ: Hiçbir ilâh 

yoktur’ cümlesiyle Allâh’ın dışındaki bütün ilâhlar reddedilmektedir. ‘İllâ Hû: Ancak O vardır’ 

cümlesi ile sâdece Allâh’ın ilâh olduğuve Allâh’ın tekliği beyan edilmektedir. Bir insanın mümin ve 

Müslüman olabilmesi için, Allâh’ın tek ilâh olduğunu, başka bir ilâh bulunmadığını kabul etmesi, 

olmazsa olmaz şarttır. (İ. KARAGÖZ 4/482)  

(8).‘Allah O’dur ki, O’ndan başka ilâh yoktur. En güzel isimler de O’nundur. (İmam) Şafii’yi 

şöyle derken dinledim: Allah’ın birtakım isim ve sıfatları vardır. Hiç kimse bunları reddedemez. Bu 

konuda kendisine karşı deliller sâbit olduktan sonra, kim muhâlefet ederse kâfir olur. Ancak delilin 

ispâtından önce bunlara muhâlefet ederse, bilgisizliği onun için bir mâzeret olur. Çünkü bu gibi 

şeylerin bilgisi akıl ile kavranamaz. Görüş ve düşünce ile de bunlar bilinemez. Bizler bu sıfatların 

varlığını kabul ederiz. Diğer taraftan bunların teşbîhini (mahlukâtın sıfatlarına benzemesini) 

reddederiz. Nitekim şânı Yüce Allah, kendi zâtı hakkında: ‘Onun benzeri şöyle dursun, benzeri 

gibisi dahi yoktur.’ (eş Şurâ, 42/11) buyruğunda, kendisine benzerliği reddetmiştir. (S. HAVVÂ, 

9/26)     

 

20/9-16  MÛSÂ’NIN  HABERİ  SANA  ULAŞTI  MI? 

9. (Rasûlüm!) Mûsâ’nın haberi artık sana geldi mi?. 

10. Hani, vaktiyle (Sînâ’da) o bir ateş görmüştü de âilesine: “Siz durun. Çünkü ben bir ateş 

gördüm. Belki size ondan bir kor getirir, yâhut ateşin yanında bir yol gösteren bulurum.” 

demişti. 

11, 12. (Mûsâ) o(nun yanı)na gelince, kendisine (şöyle) seslenildi: “Ey Mûsâ!” 12. “Haberin olsun, 

senin Rabbin benim ben. Haydi pabuçlarını çıkar! Çünkü sen kutsal vâdîde, Tuvâ’dasın.” [bk. 

27/7-13; 79/16] 

13, 14. (Ey Mûsâ!)  “Ve ben (peygamberliğe) seni seçtim, şimdi vahyedilenleri dinle.” [bk. 7/144] 

14. “Şüphesiz Allah, benim ben. Benden başka hiçbir ilâh yoktur. Bana kulluk et. Ve beni 

anmak için namaz kıl.” 

15. “Şüphesiz ki kıyâmet gelecektir. Ben onu, hemen hemen gizli tutuyorum ki herkes (ödül veya 

cezâ olarak) çalıştığının karşılığını bulsun.” 

16. (Ey Peygamberim!) Kıyâmete îman etmeyen ve nefsinin kötü arzusuna uyan (kâfir) kimseler, 

seni âhiret (için hazırlanmaktan) alıkoymasın, yoksa sen de helâk olursun! 

 

9-16. (9).‘Mûsâ’nın haberi sana geldi mi?’ Kur’ân’ın başka sûrelerinde verilen bilgilerle berâber 

değerlendirildiğinde onuncu âyette, Hz. Mûsâ’nın Medyen’de sekiz (veya on) yıl kayınpederinin 

yanında çalıştıktan sonra âilesiyle birlikte Mısır’a gitmek üzere yola çıktığı günlerden söz edildiği 

anlaşılmaktadır. Tefsirlerde bu olayın soğuk bir kış gecesinde ve Mûsâ’nın yolunu kaybettiği bir 

sırada meydana geldiği, ateş zannettiği ışığın gerçekte ilâhi nur olduğu belirtilir. Burada önemli olan, 
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onun bir ışık görmesinin sağlanması ve bunun ilâhi huzûra çağırılmasına vesile kılınmasıdır. 

(KUR’AN YOLU, 3/628, 629)  

(10).‘Size ya ondan bir kor getiririm veya ateşin yanında bir yol gösteren bulurum.’ Yolu bilen 

veyâhut da bana yolu gösterecek kimselere rastlarım. Buradaki ifâde, o esnâda soğuğun ve karanlığın 

bulunduğunu göstermekte, Hz. Mûsâ’nın da yolunu kaybettiğini ortaya koymaktadır. Yine bundan, 

insanın en çok sıkıntı ve darlık içinde olduğu zamanlarda rahmete en yakın olacağına işâret 

vardır….. Onun ihtimalli konuşması, kullandığı kelimeleri büyük bir dikkat ve özenle seçtiğine 

işâret vardır. Çünkü bu gibi şeyleri yapabileceğini umut ettiğini ifâde ermiştir ki, kesinlikle yerine 

getireceğinden emin olmadığı bir sözü vermemiş olsun. (S. HAVVÂ, 9/33)  

‘Ateşin yanına gelince ‘Ey Mûsâ’ diye seslenildi.’ ‘Şüphesiz ki Ben senin Rabbinim.’ Bu buyruk 

bize şunu öğretmektedir: Kendisiyle konuştuğumuz kimseye onunla hangi vasfımız ile 

konuştuğumuzu bildirecek ve bu niteliğe sâhip olduğumuzu da ortaya koyacak şekilde konuşmalıyız. 

….Nesefi der ki: O, işittiği bu sesin, Yüce Allâh’ın kelâmı olduğunu, bütün yönlerden ve bütün 

organlarıyla işitmesinden anlamıştı. (S. HAVVÂ, 9/33)  

(12).‘Pabuçlarını çıkart. Çünkü sen, mukaddes vâdîde, Tuvâ’dasın.’ Allah Teâlâ, Hz. Mûsâ’ya 

mukaddes Tuvâ vâdisinde ‘Ayakkabılarını çıkar!’ diye emretti. Çünkü orası Hak Teâlâ’nın huzûru, 

yaygısıydı ve oraya ayakkabıyla basılması uygun değildi. Ayrıca orada yalınayak yürümek, tevâzu ve 

edep yönünden en uygun olanıydı. Bu sebepledir ki, ümmet-i Muhammed’in seçkinlerinden Bişr-i 

Hafi ve benzeri kişiler yalınayak yürümüşlerdir. Selef-i Sâlihin de Kabe’yi yalınayak tavaf ederdi. 

(Ö. ÇELİK, 3/293)  

Yüce Allah bu âyette, bir inceliğe işâret ediyor: Kutsal vâdî ile pabuç ilişkisi. Demek oluyor ki 

ayaklardaki pabuçlar, bir yönüyle kutsal yere temasta bir engel teşkil ediyor. Diğer yönüyle ayakta 

kirlenmiş olduğundan onları çıkarmak gerekiyor. Bunu mânevî yönden ifâde edersek; Allâh’ın 

huzûruna çıkarken, O’nunla yakın temasa geçmesi için hem bunu önleyecek dünyâlıkları kalpten 

çıkarmak hem de kirlerden arınmış olmak lazımdır. (H. T. FEYİZLİ, 1/311)  

(14).‘Öyleyse bana ibâdet et. Ve beni anmak için namaz kıl.’ Beni hatırlamak üzere namaz kıl. 

Namazda beni zikredesin diye bu ibâdeti yerine getir. Çünkü namaz bütün zikirleri kapsamaktadır. 

Bu, tevhidden sonra, namazdan daha büyük farîza olmadığının delîlidir. Bu hitap, başlangıcın 

Allâh’ı tanımak olduğunu, namazın ise ikinci olarak gündeme gelmesi gerektiğini göstermektedir. 

Böyle olmayan veyâhut da bu noktaya getirmeyen her bir başlangıç, hiçbir şekilde islâmi eğitimle 

alâkalı bir başlangıç değildir. (S. HAVVÂ, 9/34)  

Semâvi Dinlerde Namaz: Yukarıdaki âyet, namaz ibâdetinin önceki semâvi dinlerde de var 

olduğunu gösterir. Nitekim Lukman (as)’ın oğluna namaz kılmasını öğretmesi (bk. Lukman, 31/17) 

ve Hz. Meryem’den cemaatle namaz kılmasının istenmesi (bk. Âl-i İmran, 3/43) bunu gösterir. (H. 

DÖNDÜREN, 2/505)  

(15).‘Kıyâmet kesinlikle gelecektir.’ Her insanın bu dünyâda yaptıklarının karşılığını bulması için 

Kıyâmet saatinin gelmesi yazılmıştır. Bu sınavın gereği olarak da Kıyâmetin kopacağı zaman gizli 

tutulmuştur. Çünkü âhirete inanan bir kimse her an Doğru Yoldan sapmamak için dikkatli olur. 

(MEVDÛDİ, 3/223)  

‘Her nefis, işlediğinin karşılığını görsün diye.’ Bu buyrukta bize şöyle bir edep öğretilmektedir: 

Yapılan işin karşılığını olumlu da olsa veya olumsuz da olsa belirtmemiz gerekir. (S. HAVVÂ, 

9/35)        
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20/17-23  HZ. MÛSÂ  VE  MÛCİZELERİ 

17, 18. “O sağ elindeki nedir ey Mûsâ?” 18. (Mûsâ) dedi ki: “O âsâmdır. Ona dayanırım, onunla 

davarıma yaprak silkelerim ve onunla daha birçok ihtiyâcımı görürüm.” 

19, 20. (Allah) buyurdu: “Onu (yere) bırak ey Mûsâ!” 20. O da onu bıraktı. Bir de ne görsün! O, 

hareket eden bir yılan oluvermiş. 

21. (Allah) buyurdu: “Al onu (eline), korkma, biz onu yine âsâya döndüreceğiz.” 

22, 23. (Ey Mûsâ!) “Bir de elini koltuğuna sok. Bir hastalık olmaksızın, başka bir mûcize olarak 

bembeyaz bir hâlde çıksın. (Böylece) sana en büyük mûcizelerimizden gösterelim. [bk. 7/133-

144; 27/12; 28/32] 

 

17-23. (17).‘Sağ elindeki nedir Ey Mûsâ?’ Bu soru sâdece bilgi almak için sorulmuş bir soru 

değildir, çünkü Allah onun elinde bir asâ tuttuğunu bilmektedir. Bu soru, elindekinin bir asâ olduğunu, 

bu nedenle biraz sonra ortaya konulacak mûcizeye hazır olması gerektiğini vurgulamak için 

sorulmuştur. (MEVDÛDİ, 3/223)  

(23).‘Tâ ki sana en büyük mûcizelerimizden bâzılarını gösterelim.’ Yâni, biz asâyı yılana 

çevirmek, eli bembeyaz yapmak gibi şeyleri sana büyük mûcizelerimizden bâzılarını göstermek için 

yaptık. Bu iki mûcizeyle berâber, büyük mûcizeler dokuzdur. Nitekim Allah Teâlâ: ‘Biz Mûsâ’ya 

apaçık dokuz mûcize verdik.’ (el İsrâ, 17/101) buyurmuştur. (İ. H. BURSEVİ, 12/191)  

 

20/24-35  YÜREĞİME  GENİŞLİK  VER – İŞİMİ  KOLAYLAŞTIR 

24. (Ey Mûsâ!) “Firavun’a git, çünkü o azdı.”  

25-28. (Mûsâ) dedi ki: “Rabbim! Benim gönlüme genişlik ver.” 26-27-28. “Benim işimi 

kolaylaştır, dilimden de (şu) düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar.” 

29-30. “Âilemden kardeşim Hârûn’u bana vezir (yardımcı) yap.” [bk. 26/13] 

31-32-33-34. “Onunla arkamı kuvvetlendir (Onu bana destek eyle). Onu işimde ortak yap ki seni 

çok tesbih edelim ve seni çok analım (tebliğ edelim).” 

35. “Şüphesiz sen bizi görmektesin.” 

 

24-35. (25).‘(Mûsâ) ‘Rabbim, dedi, göğsüme genişlik ver.’ Vahye, zorluklara ve kötü huylara 

katlanabilmek için göğsümü genişlet.    Allah’a dâvet etmek sorumluluğunu yerine getirmeye çalışan 

herkes, bu duâların ne kadar önemli olduğunu bilir. Göğse genişlik verilmedikçe insan, Allâh’ın 

yoluna dâvet edemez. Bu dâvetin sıkıntılarına katlanamaz.  
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Hadis: Rasûlullah (s)’in Sebir (Mekke’de bir dağ) hizâsında şöyle derken gördüm: ‘Allâh’ım, ben 

senden (peygamber) kardeşim Mûsâ’nın istediğini istiyorum. Göğsüme genişlik ver, işimi 

kolaylaştır, sözlerimi anlamaları için dilimdeki bağı çöz. Akrabamdan bana bir vezir, kardeşim Ali’yi 

vezir yap! Onunla gücümü daha bir pekiştir. İşimde onu ortak yap ki, seni çokça tesbih edelim. Sen 

gerçekten bizleri görensin.’  (İbn Merdûye’den, S. HAVVÂ, 9/40, 41)  

‘Dilimin düğümünü çöz.’ Her şeyin ötesinde, Allâh’ın Rasulünün dilinde bir kekemelik,  sürçme ve 

pepeleme yaratmasının hiçbir nedeni yoktur. İşte bu nedenle peygamberler görünüş, kişilik ve yetenek 

olarak insanların en üstünleri olurlar. Çünkü onlar kekemelik, pepelik gibi aksaklıklar nedeniyle 

insanların alayına hedef olmamak için hem görünüş hem de davranış bakımından etkili olmak 

zorundadırlar. (MEVDÛDİ, 3/225) 

‘Âilemden birini bana yardımcı kıl.’  Rasûlullah (s) şöyle buyurur: Hadis: Sizden herhangi bir 

kimse bir işin idâresine getirildiğinde, eğer Allah o kimse hakkında hayır murad ederse, ona sâlih 

bir vezir nasip eder. Zira o, unutunca kendisine hatırlatır, hatırladığında kendisine yardımcı olur.’ 

(Nesai’den, Ö. ÇELİK, 3/301)   

‘Seni çok çok zikredelim.’ Âyetlerde şu mânâya işâret edildiği görülür: İyilik ve sâlih amellerin 

arttırılması konusunda yardımlaşmada, Allâh’a giden mânevi yolun engellerinin aşılıp mesâfe 

alınmasında gönül gönüle verip, birlikte yürüyecek sâdık arkadaşın ve sâlih dostun önemi büyüktür. 

Nitekim Cenâb-ı Hak: ‘İyilik ve takvâda birbirinizle yardımlaşın; günah ve düşmanlıkta ise 

yardımlaşmayın’ buyurulur. (Mâide 5/2, Ö. ÇELİK, 3/302)    

 

20/36-39  MÛSÂ’YI  SANDIĞA  KOY, DENİZE  BIRAK 

36. (Allah) buyurdu: “Ey Mûsâ! İstediğin sana verildi.” 

37. “Andolsun ki biz, sana bir defâ daha lütufta bulunmuştuk:” 

38, 39. (Ey Mûsâ!) “Hani (sen doğduğunda) annene vahyedilecek şeyi (ilham ile) bildirmiştik.” 39. 

“Onu sandığa koy, (Nil) nehr(in)e at ki nehir de onu kıyıya getirip bıraksın. (Böylece) onu, hem 

bana hem de ona düşman olan birisi alacaktır.” (demiştik). “(Ey Mûsâ! Sevilmen ve) nezâretim 

altında yetiştirilmen (ve görenlerin sevmesi) için sana kendimden bir sevgi koydum.” [krş. 28/7-9] 

 

36-39. (37).‘Nitekim Biz sana daha önce de lütufta bulunmuştuk.’  Cenâb-ı Hakk’ın Mûsâ (as)’a 

olan en büyük nîmetlerinden biri, onu Firavun’un öldürmesinden kurtarmasıdır. Olay kısaca şöyle 

vuku bulur: Mûsâ (as)’ın annesi, diğer erkek çocuklar gibi, Firavun’un kendi oğlunu da öldürmesinden 

korkuyordu. Bu yüzden, burada işâret edildiği üzere gönlüne düşen ilâhi ilhâma dayanarak oğlunu bir 

sandığa koyup Nil nehrine bıraktı. (Ö. ÇELİK, 3/302)   

Rasûlullah (s)’in yardımcıları vardı. Nitekim o şöyle buyurmuştur: Hadis: Benim yerde ve gökte 

ikişer vezirim vardır. Yerdekiler Ebu Bekir ve Ömer, göktekiler Cebrâil ve İsrafil’dir. (Tirmizi’den, İ. 

H. BURSEVİ, 12/202)  

(39).‘.. Gözümün önünde yetişesin diye seni sevgimin kanatları altına aldım.’ Öyle müthiş bir güç 

karşısındayız ki, yumuşacık ve esnek nitelikli bir duygu olan sevgiden göğsünde darbeleri karşılayan, 

dalgaları kıran bir zırh yapıyor da, azgın şer güçler bu zırha bürünen kimseye hiçbir zarar 
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veremiyor. Bu zırha bürünen kimse başkasına el kaldıramayan, henüz yürüyemeyen, hattâ 

konuşamayan kundaktaki bir bebek bile olsa, kimse kılına dokunamıyor! (S. KUTUB, 7/206)      

 

20/40-44  ONA  YUMUŞAK  SÖZ  SÖYLEYİN  

40. (Ey Mûsâ!) “Hani kız kardeşin (Firavun’un sarayına) gidip: ‘Ona bakacak (ve emzirecek) 

birisini size göstereyim mi?’ diyordu. Böylece gözü aydın olsun ve üzülmesin diye seni annene 

geri verdik. Hani, bir de (sen Mısırlı’ya bir tokat vurarak kaza ile) adamı öldürmüştün de seni 

(öldüreceklerken) o tasadan kurtarmış ve seni (bunlar gibi) birtakım sıkıntılarla denemiştik. 

Bunun için Medyen hâlkı içinde senelerce kalmıştın. Sonra takdire göre (peygamberlik görevini 

yüklenecek duruma gelince, buraya) geldin, ey Mûsâ!” [bk. 28/15-16] 

41. (Ey Mûsâ!) “Seni kendim için (peygamber) seçtim.” 

42. (Ey Mûsâ!) “Sen kardeşinle birlikte benim mûcizelerimi götürün ve beni anmakta (o 

Firavun’a tebliğde) gevşeklik göstermeyin.” 

43. “(İkiniz de) Firavun’a gidin. Çünkü o azdı.” 

44. “Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır ve (benden) korkar.” 

 

40-44. (40).“Hani kız kardeşin (Firavun’un sarayına) gidip: ‘Ona bakacak (ve emzirecek) birisini 

size göstereyim mi?’ diyordu. Böylece (2) gözü aydın olsun ve üzülmesin diye seni annene geri 

verdik. Hani, (3) bir de adamı öldürmüştün de seni (öldüreceklerken) o tasadan kurtarmış ve seni 

birtakım sıkıntılarla denemiştik. Bunun için Medyen halkı içinde yıllarca kalmıştın. Sonra 

takdîre göre (peygamberlik görevini yüklenecek duruma gelince, buraya) geldin, ey Mûsâ!”  Hz. 

Mûsâ’ya olan ikinci büyük ihsan, burada devreye girmektedir: Mûsâ, Allâh’ın özel yasaklamasıyla 

başka hiçbir anneden süt emmiyordu. (bk. Kasas 28/12) Saraydaki bakıcılar onu beslemek için ne 

yapacaklarını şaşırmışlar, bir çare arıyorlardı. Tam bu sırada oraya gelmiş bulunan Mûsâ’nın ablası 

kendini tanıtmadan ona bir sütanne bulma hususunda yardımcı olabileceğini söyledi. … Böylece 

Mûsâ annesine kavuşmuş; hem kendi hem annesi sıkıntıdan kurtularak huzûra ermiş, gözleri ve 

gönülleri aydınlık olmuş, mutluluk dolmuştu. Üçüncü büyük ihsanı, bir kıptiyi hatâyla öldürmesi 

sırasında tecelli etmiştir. (Kasas, 15-22 âyetlerde daha tafsilatlı geçmektedir, Ö. ÇELİK, 3/303)  

Yüce Allah herşeyi eşsiz ve mükemmel bir şekilde plânlayıp uygular. Her doğan erkek çocuğunun 

öldürüldüğü bir zamanda yüce Allah, Hz. Mûsâ’yı korumuş, üstelik Firavun’un sarayında yetiştirmiş, 

çocuğun başka kadınları emmemesini ve anesinin saraya  gelmesini sağlamıştır. Gerçekten bütün 

erkek çocuklarının katledildiği bir ortamda Hz. Mûsâ’nın bizzat bu karârı alan Firavun’un sarayında 

bürütülmesi, mükemmel bir plân ve kudretin sonucudur. (İ. KARAGÖZ 4/492) 

(42).‘Sen ve kardeşin, mûcizelerimle gidin. İkiniz de beni anmakta gevşek davranmayın.’ Fütur 

göstermeyin,  zaaf göstermeyin. Maksat şudur: Her durumda Allâh’ı aralıksız olarak hatırlamalıdırlar. 

Risâletin tebliği, Firavn’a karşı çıkmak da Allâh’ın hatırlanacağı konumlar arasındadır. (S. HAVVÂ, 

9/43)  

(44).‘Ona yumuşak ve gönül alıcı sözler söyleyin.’ Burada. Tebliğde kullanılacak üslûbun, hitap 

şeklinin ve söylenecek sözlerin nasıl olması gerektiği açıklanır. Hitap, tebliğ yapılan şahsın makam ve 

şahsiyetine uygun olacak, söz tatlı, yumuşak ve kalpleri etki altına alacak bir keyfiyet ve güzellikte 
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olacaktır. (..) Firavun gibi bir azılıya yumuşak söylemek emredildiğine göre, azgınlık bakımından 

ondan daha aşağıda olanlara yumuşak söylemek elbette daha uygundur. Zaten Rabbimiz: ‘İnsanlara 

güzel söz söyleyin.’ (Bakara 2/83); ‘Rasûlüm! Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler’ (İsrâ, 

17/53) buyurarak, iyiliği emredip kötülüğü yasaklarken de bu inceliğe dikkat edilmesini istemektedir. 

(Ö. ÇELİK, 3/305) 

Allah Teâlâ’nın onun îman etmeyeceğini bildiği hâlde, Hârûn ve Mûsâ (as)’ı ona göndermesinin 

sebebi onu delil ile bağlamak ve mâzereti ortadan kaldırmaktır. Çünkü Allah Teâlâ’nın âdeti önce 

tebliğ,  sonra azap etmektir. (İ. H. BURSEVİ, 12/224)     

Hadis: ‘Allah rıfk sâhibidir; rıfkla, yumuşaklıkla muâmeleyi sever. Sertliğe ve diğer şeylere vermediği 

sevâbı, rıfkla muameleye verir.’ (Müslim Birr 77’den, Ö. ÇELİK, 3/306)  

 

20/45-48  BİZ  SENİN  RABBİNİN  ELÇİLERİYİZ 

45. (Mûsâ ve Hârun) Dediler ki: “Ey Rabbimiz! (Onun) bize kötülük etmesinden veya iyice 

azmasından korkuyoruz.” 

46. (Allah) buyurdu ki: “Korkmayın. Çünkü ben sizinle berâberim, işitir ve görürüm.” 

47. (Ey Mûsâ ve Hârun!) “Hemen ona gidin de deyin ki: “Biz Rabbinin elçileriyiz. 

İsrâiloğulları’nı bizimle berâber gönder, onlara eziyet etme! Rabbinden sana bir mûcize 

getirdik. Selâm (ve saadet) doğruya uyanlara olsun.” 

48. (Ey Firavun!) “Bize, ‘(peygamberleri) yalanlayanlar ve (Hak’tan) yüz çevirenler mutlaka azâba 

çarptırılacaktır.’ diye vahyedildi.” 

 

45-48. (46).‘(Allah) Buyurdu ki: Korkmayın’ ondan çekinmeyin. Arkasından bunun sebebini şöyle 

açıkladı: ‘Ben, sizinle berâberim.’ Sizi korumak, desteklemek, yardımcı olmak, başarı vermek ve sizi 

gözetmek suretiyle sizinle birlikteyim. ‘Hem görür, hem işitirim.’ Sizin de söyleyeceklerinizi, onun 

da söyleyeceklerini işitir; sizin de yerinizi, onun da yerini görürüm. Sizin duânızı işitir kabul ederim, 

size ne yapmak isteyeceğini  görür, engellerim. (S. HAVVÂ, 9/45) 

(47).‘Hemen ona gidin ve deyin ki: Doğrusu biz, senin rabbinin’ sana gönderdiği ‘elçileriyiz. 

Artık İsrâiloğullarını bizimle gönder.’ Onları köleleştirdiğin ve kul ettiğin yeter. Onları serbest 

bırak. Biz onları alıp, Allâh’ın dilediği yere gidelim. ‘ve onlara’ altından kalkılamayacak, zor 

yükümlülükler yükletmek sûretiyla ‘azap etme.’ Hem biz, Rabbimden sana bir âyet getirdik.’ 

İddiâlarımızı doğrulayan bir delil, yâni Allah tarafından bize verilmiş bir mûcize getirdik. ‘Selâm 

olsun hidâyete uyanlara.’ Mânâ, İslâm’a giren kimse, azaptan kurtulmuştur, demektir. (S. HAVVÂ, 

9/46) 

Hâsılı Hz. Mûsâ ve Hz. Hârun, büyük bir acziyet içinde ve tam bir teslimiyetle Allâh’a sığınmışlar, 

Allah da yardım ve korumasıyla onların imdadına yetişmiştir. (Ö. ÇELİK, 3/307)     
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20/49-56  ALLAH  NE  YANILIR  NE  DE  UNUTUR 

49. (Firavun:) “Rabbiniz kimdir, ey Mûsâ!” dedi. 

50. O da: “Rabbimiz her şeye yaratılış verip sonra yolu gösterendir.” dedi. 

51. (Firavun:) “Öyleyse ya önceki nesillerin durumu ne olacak?” dedi. 

52. (Mûsâ) dedi ki: “Önceki nesillerin bilgisi, Rabbimin katında bir kitaptadır. Rabbim şaşmaz 

da, unutmaz da.” 

53. “O (Rab) ki yeri size bir döşek yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir yağmur 

indirdi.” (Allah buyurdu ki:) “Biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız.” [krş. 21/31] 

54. “(Ey İnsanlar!) Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda, akıl sâhipleri için 

(Allah’ın kudretini gösteren açık) deliller vardır.” 

55. (Ey insanlar!) “Sizi (ilk olarak) topraktan yarattık Yine toprağa döndüreceğiz. (Sonra 

dirilişiniz için) bir kere daha topraktan çıkaracağız.” [krş. 7/25] 

56. (Rasûlüm!) Andolsun ki biz, ona (Firavun’a) bütün mûcizelerimizi gösterdik de o yine 

yalanladı ve yüz çevirdi. [bk. 17/101; 54/42] 

 

49-56. (50).‘O da: “Rabbimiz her şeye yaratılış ve özelliğini verip sonra (bu özelliğe) uygun yolu 

gösterendir.” dedi.’ Katâde (..) demiştir ki; bu âyetle Yüce Allah yaratığı her varlığı uygun bir fıtrata 

yarattığına, ardından da onlara varlık amacına uygun hareket etme imkânı verdiğine işâret 

etmektedir. (Taberi’den, M. DEMİRCİ, 2/291)  

Bu kısa âyete çok dikkat edilmelidir. Bu, herşeyi yaratanın ve ona değişik yapı, şekil, yetenek, özellik 

vs. verenin Allah olduğunu ifâde etmektedir. (1) Meselâ, insana gördükleri işlere en uygun yapıda 

yaratılmış olan eller ve ayaklar verilmiştir. (2) İnsana, hayvana, bitkilere mâdenler vb. havaya, suya ve 

ışığa kısacası herşeye, evrende gördüğü işlev için gerekli olan şekil verilmiştir. (3) Sonra O, herşeye 

işlevini doğru – dürüst yapması için doğru yolunu göstermiştir. Herşeye, kendi yaratılış amacını yerine 

getirebilmesi için gerekli olan bilgileri öğreten O’dur. Kulağa duymayı, göze görmeyi, balığa 

yüzmeyi, kırlangıca uçmayı, toprağa bitki çıkarmayı ve ağaca çiçek açıp meyve vermeyi öğreten 

O’dur. Kısacası O, sâdece herşeyin yaratıcısı değil, aynı zamanda herşeyin Rehberi ve Öğreticisidir 

de. (MEVDÛDİ, 3/228)    

(51).‘Öyleyse önceki nesillerin durumu nedir, dedi.’ Firavun’un sorduğu soru, çok kurnazca bir 

soruydu. Bu soruyla şöyle demek istiyordu: Eğer herşeye ayrı ayrı yaratılışını verenden başka Rab 

yoksa yüzyıllardan beri başka ilâhlara tapan bizim atalarımızın hâli ne olacak? Tüm bu insanlar hatâlı 

mıydı? Onların aklı yok muydu?  (MEVDÛDİ, 3/229)  

Fakat her hâlükârda Firavn’ın maksadı, Hz. Mûsâ’nın bağlayıcı delilinden kaçmak ve kurtulmaktır. Bu 

bakımdan Hz. Mûsâ onun sözlerine çabucak cevap verdi ve kâinâtın gerçeklerine dikkat çekmek 

sûretiyle ona karşı delilleri sıralamaya devam etti. Böylelikle bize şu öğretilmektedir: Bizler, kâfirler 

ile tartışırken, onların açık bağlayıcı delillerinden kaçıp kurtulmak için bizleri sokmak istedikleri 

yollara girmeyelim. (S. HAVVÂ, 9/48)  
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(52).‘Onların bilgisi Rabbimin katında bir kitaptadır.’ Levh-i Mahfuz’dadır. Yâni senin sorduğun 

bu soru, gayba âittir. Allah, onun bilgisini kendisine saklamıştır. O’ndan başka onu bilen olmaz. Ben 

de bu konuda senin gibi bir kulum. O gayb bilgisinden, gaybleri bilenin bana öğrettiğinden fazlasını 

bilemem. Geçmiş kavimlerin durumları, Rabbimin yanında Levh-i Mahfuz’da yazılıdır. (S. HAVVÂ, 

9/48, 49)  

(53).“O (Rab) ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir yağmur 

indirdi.” (Allah buyurdu ki:) “Biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız.” İnsanlara ve 

hayvanlara gıdâ olan sebze, bitki ve meyveleri toprakta su ile yetiştiren yüce Allah’tır. Eğer yağmur 

ve su olmasaydı, toprakta hiçbir ürün yetişmezdi. İnsanlar ve hayvanlar, varlıkları temiz hava, su ve 

toprakta yetişenürünlerle sürdürebilmektedir. ‘Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın’ cümlesi, kişinin 

hayâtını sürdürecek ve sağlığını koruyacak kadar yemesinin ve hayvanları otlatmasının zorunlu 

olduğunu ifâde eder. (İ. KARAGÖZ 4/498)  

(54).“(Ey İnsanlar!) Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda, akıl sâhipleri için 

(Allah’ın kudretini gösteren açık) deliller vardır.” Yeryüzündeki Allâh’ın nîmetlerinden 

faydalanmak, helâlinden yiyip içmek, sağlığı korumak gerekir. Çünkü sağlıklı olarak hayâtı 

sürdürecek kadar yiyip içmek farz bir görevdir. ‘..yiyin’ ilâhi emri, bu anlamı ifâde eder. Bu emir, 

aynı zamanda yeryüzünde yetişen zehirli olanları hâriç bitki, sebze ve meyvelerin yenilmesinin helâl 

olduğunu ifâde eder. (..) Hayvan sâhiplerinin hayvanlarını beslemeleri, kırlarda otlatmaları, onları aç 

susuz bırakmamaları gerekir. ‘.. evcil ve sağmal hayvanlarınızı otlatın’ ilâhi emri, bu anlamı ifâde 

eder. (İ. KARAGÖZ 4/499) 

Yüce tasarlayıcı bitkileri, öbür canlılar gibi erkekli – dişili çiftler hâlinde yarattı. Erkekli dişili çiftler 

hâlinde olmak, bütün canlılarda görülen ortak bir olgudur. Çoğu bitkilerde erkeklik ve dişilik organı 

aynı çiçek üzerinde bulunur. Kimi bitkilerde de, çeşitli hayvan türlerinde olduğu gibi, ‘döllenme’ 

sâdece erkeklik organı taşıyan bitkiler tarafından gerçekleştirilir. Böylece hayat yasaları açısından 

bütün canlı türleri arasında uyum ve süreklilik sağlanır. (S. KUTUB, 7/215) 

(55).“Sizi (ilk olarak) ondan (karışmış çeşitli renk topraktan) yarattık Yine oraya (toprağa) 

döndüreceğiz. (Sonra dirilişiniz için) bir kere daha ondan çıkaracağız.”  Hani şu sizin için beşik 

görevi yapan, üzerinde yollar açılan, üzerine gökten yağmurlar yağdırılıp insan besini ve hayvan yemi 

olsun diye erkekli – dişili bitki çiftleri yetiştirilen yeryüzü var ya. İşte sizleri o yeryüzünün 

toprağından yarattık, sizi yine oraya döndüreceğiz. Ve öldükten sonra tekrar dirilterek oradan 

çıkaracağız. (..) Kısacası insan, yeryüzünün çocuğudur, burası onun beşiğidir. Günü gelince döneceği 

yer de burasıdır. Bu yeryüzünün toprağı vücudunu yutacak, çürümüş kemiklerini elementlerine 

karıştıracak ve çürüyen bedeninin yayacağı gazlar, havadaki gazlara katılacaktır. Sonra yine 

diriltilerek oradan çıkarılacaktır. (S. KUTUB, 7/216) 

‘.. sizi toprağa döndüreceğiz’ cümlesi, her insanın öleceğini ve bedenin toprak olacağını ifâde eder. 

Doğum ile başlayan insanın dünyadaki hayâtı, ölüm ile sona erer. Çünkü dünyâ hayâtı sınırlı ve 

sonludur. Yüce Allah, her insan için dünyâda bir yaşama süresi belirlemiştir. (6/2). Bu sebeple herkes 

bebeklik, çocukluk, gençlik, erişkinlik ve yaşlılık dönemlerini yaşayamaz. Kimileri bebek iken, 

kimileri çocuk iken, kimileri gençlik veya erişkinlik döneminde ecel şerbetini içer. (40/67). Kendileri 

için takdir edilen süre dolunca istisnâsızher insan ölür. Bu, ‘Her nefis ölümü tadacaktır.’ (21/35) 

ilâhi kuralının sonucudur. Bu kural gereği, dünyâda kimse ebedi olarak yaşamaz. Yüce Allah, bu 

gerçeği Kur’an’da şöyle dile getirmektedir: ‘(Ey Peygamberim!) Biz senden önce hiçbir beşere 

ölümsüzlük vermedik.’ (21/34; İ. KARAGÖZ 4/500) 
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(56).‘(Rasûlüm!) Andolsun ki biz, ona (Firavun’a) bütün mûcizelerimizi gösterdik de o yine 

yalanladı ve yüz çevirdi. (İnanmamakta) direndi.’ Yeryüzü ile insan arasındaki sıkı ilişkiyi 

vurgulayan bu ‘hatırlatma’ ile kendisini ilâh sanan mağrur Firavun ile, Hz. Mûsâ arasındaki bu 

karşılıklı konuşma sahnesi arasında sıkı bir bağlantı vardır. Çünkü insanlar önünde ilâhlık taslayan bu 

şımarık zorba, aslında bu topraktan yaratılmış ve ölünce onun kara bağrına dönecektir. Başka bir 

deyimle, bu başı dönmüş diktatör bozuntusu, Yüce Allâh’ın yeryüzünde yaratarak fonksiyonuna 

yönlendirdiği diğer sıradan varlıklardan biridir, başka bir niteliği de yoktur. (S. KUTUB, 7/216) 

 

20/57-64  İFTİRÂ  EDEN  PERİŞÂN  OLUR 

57. Ve: (Firavun) “Ey Mûsâ! Sihrinle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin?” dedi. 

58. (Ey Mûsâ!) “Biz de mutlaka sana, onun benzeri bir sihirle karşılık vereceğiz. Şimdi sen, 

aramızda bizim de senin de caymayacağımız uygun bir buluşma yeri ve vakti ayarla (da orada 

karşılaşalım).” 

59. (Mûsâ:) “Sizinle buluşma zamânımız, süs günü (bayram günü) ve insanların toplanacağı 

kuşluk vaktidir.” dedi. 

60. Bunun üzerine Firavun dönüp gitti. Sihirbazlarını topladı sonra (buluşma yerine) geldi. 

61. Mûsâ onlara: “Yazıklar olsun size! Allâh’a karşı yalan uydurmayın. Sonra O (öyle) bir azap 

gönderir (ki) onunla kökünüzü kurutur. Doğrusu (O’na) iftirâ atan perişan olur.” dedi. 

62. (Sihirbazlar) işlerini (ve Mûsâ’nın sözlerini) tartıştılar ve fısıltı ile kendi aralarında konuştular. 

63. Dediler ki: “Bunlar olsa olsa iki sihirbazdır: Sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve en 

ideal yolunuzu (dînimizi ortadan kaldırmak) istiyorlar.” 

64. (Mûsâ şöyle dedi:) “O hâlde, bütün hîlenizi toplayıp sıra hâlinde (meydana) gelin. Bugün 

üstün gelen mutlaka başarıya ulaşmış olacaktır.” 

 

57-64. (57).‘Ve: “Ey Mûsâ! Sihrinle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin?” dedi.’ 

Anlaşılan Firavunun İsrâiloğullarını köleleştirmesi, onların nüfusça çoğalıp iktidârı ele geçirmeleri 

korkusundan kaynaklanan politik bir önlemdi. Zâten diktatörler, iktidarlarını korumak için en 

vahşice, en barbarca cinâyetleri işlemekten çekinmezler. Bu uğurda insanlıkta, ahlâk kuralları ile 

şerefle ve vicdanla en bağdaşmaz entrikalara, gözlerini kırpmadan başvururlar. İşte bundan dolayı 

Firavun, İsrâiloğullarına karşı sinsi bir soykırım politikası uyguluyor, onları eziyordu. Bu politikası 

uyarınca bu toplumun erkek çocuklarını öldürüp kız çocuklarını sağ bırakıyor, normal yaştaki 

erkekleri de ağır angaryalara koşarak tedrici bir ölüme sürüklüyordu. Bu yüzdendir ki Hz. Mûsâ ile 

Hârun kendisine ‘İsrâiloğullarının bizimle birlikte Mısır’dan ayrılmalarına izin ver, artık onlara 

işkence etme’ dedikleri zaman, onun bu öneriye verdiği karşılık ‘Ey Mûsâ sen bizi büyücülüğünle 

yurdumuzdan çıkarmaya mı geldin?’ şeklinde oldu. Çünkü İsrâiloğullarının serbest kalmaları, 

iktidârını ve ülkesini ele geçirmelerinin ilk adımı olarak yorumluyordu. (S. KUTUB, 7/217, 218)     

(61).‘Mûsâ onlara: “Yazıklar olsun size! Allâh’a karşı yalan uydurmayın. Sonra O (öyle) bir 

azap gönderir (ki) onunla kökünüzü kurutur. Doğrusu (O’na) iftirâ atan perişan olur.” dedi.’ 

Allâh’a karşı yalan uyduran zarar eder. Hz. Mûsâ’nın bu sözlerinde davetçilere oldukça anlamlı bir 
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ders vardır. Onlar her hâlükârda öğüt vermekten geri kalmamalıdırlar. Hattâ zâlimlerin en güçlü 

yardımcı ve destekçilerine karşı bile bunu uygulamalıdırlar. İşte Firavunun Hz. Mûsâ’ya karşı toplayıp 

getirdiği sihirbazlar, Hz. Mûsâ onlara öğüt verdi. Bu öğüt, bir yerine iki defa faydalı oldu. Evvelâ 

onların saflarını, birliklerini bozdu; ikinci olarak da toptan İslâm’a girmelerine sebep oldu. O 

bakımdan Müslüman, her şartta her durumda dâvetine ara vermemelidir, dâvette bulunmayı terk 

etmemelidir. (S. HAVVÂ, 9/57)  

(63).’(Sihirbazlar daha sonra Mûsâ ve Hârûn’u göstererek şöyle) dediler: ‘Bu ikisi muhakkak 

sihirbazdır; büyüleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve de örnek dîninizi yok etmek istiyorlar.’ 

Karşınızdaki şu iki râkip, iki sihirbazdır. Bunlar, bugün sizleri mağlûp ederek kavminizle birlikte 

Mısır topraklarından çıkararak insanlara egemen olmak ve herkesin kendilerine tâbi olmasını 

istiyorlar. Firavuna ve onun askerlerine karşı savaşarak zafer elde etmek, sizi de toprağınızdan 

çıkartıp şu en üstün ve mükemmel olan dîninizi ve şerîatinizi de ortadan kaldırmak istiyorlar. (S. 

HAVVÂ, 9/58) 

(64).‘Onun için, tuzaklarınızı biraraya getirin. Sonra da saf hâline gelin.’ İşte bâtıl ve sapkınlığın 

peşinden gidenlerin durumu böyledir. Onlar görünürde birlik içindedirler ama gerçekte birbirleriyle 

ihtilâf ve çelişkileri vardır. Bir şey açığa çıkarırken başka türlüsünü gizlerler. Onlar gösterilere, dışa 

yansıyan görüntüye, yürüyüşlere düşkündürler. Böylelikle ruh zaaflarını örtmek isterler. (S. 

HAVVÂ, 9/58) 

 

20/65-70  SİHİRBAZLAR  SECDEYE  KAPANDILAR 

65. (Sihirbazlar:) “Ey Mûsâ! Hünerlerini istersen önce sen ortaya at, istersen biz ortaya atalım.” 

dediler. 

66. (Mûsâ:) “Hayır! Siz atın!” dedi. (Ellerindekini attılar.) Bir de baktı ki onların ipleri (hâlatları) 

ve değnekleri, düzenbazlıkları yüzünden kendisine hakikaten (yılan şeklinde) koşuyor gibi 

görünüyor. 

67. Bu yüzden, Mûsâ içinde bir korku hissetti. 

68. (Bunun üzerine biz:) “Korkma, çünkü sen evet sen daha üstün (gelecek)sin.” dedik. 

69. (Ey Mûsâ!) “Sağ elindeki (âsâ)nı at, onların yaptıklarını yutacaktır. Çünkü onların yaptıkları 

sâdece bir sihirbaz hîlesidir. Sihirbaz ise nereye varsa (ne yapsa) umduğuna eremez.” [krş. 7/119] 

70. (Mûsâ âsâsını yere attı, sihirbazların iplerini, değneklerini yuttu.) Bunun üzerine sihirbazlar 

secdeye kapandı(lar): “Mûsâ ve Hârûn’un Rabbine îman ettik.” dediler. 

 

65-70. (67).‘Bu yüzden, Mûsâ içinde bir korku hissetti.’ Hz. Mûsâ’nın kendisinin korkmasında 

eksiltici bir taraf yoktur. Aksine, bir örnek olması için temâyül ifâdesidir. Çünkü aslolan, korkuyu 

hissetmek değildir. Mesele, korkuyu hissetmekle birlikte ona teslim olmamaktır. (S. HAVVÂ, 9/59) 

Hz. Mûsâ ’siz atın’ der demez, hemen sihirbazlar âsâlarını ve iplerini atmışlar, bu ona sanki yüzlerce 

yılan üzerine geliyormuş hissi vermiş ve Hz. Mûsâ onlardan elinde olmadan korkmuştur. Bunda 

şaşılacak bir şey yoktur. Çünkü bir peygamber de en nihâyetinde insandır. Bunun yanısıra Mûsâ (as) 

sihir gösterisinin hâlkta kendi mûcizesi ile ilgili bir yanlış anlama oluşturmasından korkmuş da 
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olabilir. Bu, sıradan insanlar gibi bir dereceye kadar peygamberlerin de sihirden 

etkilenebileceklerine delildir. Fakat sihirbazların onun peygamberliği üzerinde bir etki yapmaya veya 

onu saptırmaya güçleri yetmez. (MEVDÛDİ, 3/234)  

(69).“Sağ elindeki (âsâ)nı at, onların yaptıklarını yutacaktır. Çünkü onların yaptıkları sâdece bir 

sihirbaz hîlesidir. Sihirbaz ise nereye varsa (ne yapsa) umduğuna eremez.” Hz. Mûsâ’nın yere 

attığı âsâsı, gerçek bir ejderha olmuş ve sihirbazların ejderha şeklinde gözüken bütün âletlerini 

yutmuştu. Çünkü o vahye dayanmıştı. Sihirbazlar bunun bir sihir değil ilâhî bir mûcize olduğunu 

anladılar. Çünkü Hz. Mûsâ da onlar gibi sistemin bâtıla dayanan düzeneklerinden ve 

düzenbazlığından yararlansaydı, âsâsı onları yutamazdı ve aralarında boğuşma olur, üstün 

gelemezdi. İşte bu mûcize, kaynağı ve dayanağı vahiy olan ile bâtıl olanın farkını ortaya koyar. (H. T. 

FEYİZLİ, 1/315) 

(70).‘Bunun üzerine sihirbazlar secdeye kapandı(lar): “Mûsâ ve Hârûn’un Rabbine îman ettik.” 

dediler.’ Nesefi şöyle demektedir: Onların işleri gerçekten hayret vericidir. Küfür ve inkâr adına 

iplerini ve değneklerini bıraktılar, kısa bir süre sonra ise şükür ve secde etmek maksadıyla başlarını 

bıraktılar, Her iki bırakış arasındaki fark ne kadar da büyüktür! (S. HAVVÂ, 9/59, 60)  

 

20/71-73  ALLAH  CEZÂSI  EN  SÜREKLİ  OLANDIR 

71. Ben size izin vermeden mi O’na îman ettiniz? Şüphesiz o size sihri öğreten büyüğünüzdür. O 

hâlde elbet ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve mutlaka sizi hurma 

dallarına asacağım. Siz de hangimizin azâbı daha şiddetli ve daha süreklidir elbette 

bileceksiniz.” dedi. 

72. (Sihirbazlar): “Bize gelen mûcizelere ve bizi yaratana karşı seni aslâ tercih etmeyiz. Artık sen 

ne hüküm vereceksen ver (yapacağını yap)! Sen (ancak) bu dünyâ hayatına hükmedebilirsin.” 

73. “Doğrusu biz, hatâlarımızı ve bizi zorla(yarak yaptır)dığın sihri bağışlaması için Rabbimize 

îman ettik. Allâh(’ın mükâfâtı seninkinden) daha hayırlı ve (cezâsı ve mükâfâtı da) daha 

devamlıdır.” dediler. 

 

71-73. (71).‘Andolsun ki, ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim’ Çaprazlama kesmek, 

sağ el ile sol ayağın çaprazlama kesilmesidir. ‘Sizi hurma kütüklerine asacağım.’ Çaprazlama 

kesmekle birlikte, asmakla da tehdit etti ki, en dehşetli öldürme şekli budur. Çünkü bu öldürme 

şeklinde hem organların kesilmesi, hem ızdırap çekmek hem de teşhir vardır. (S. HAVVÂ, 9/60) 

Ülke hâkimiyetini elinde bulunduran ve bundan dolayı o yerde kendisini en büyük rab sayan (79/24) 

Firavun’un ülkesinde, kendisine saygı göstermeyip ondan izin almadan Allah’ı ve O’ndan geleni 

tercih etmek.,  rejimi yönünden hem en büyük hâinlik hem de düşman tehlikesinden bile öncelikli ve 

önü kesilmesi gerekli bir husus idi.) [bk. 7/118-126; 26/41-53; 85/4-8] (H. T. FEYİZLİ, 1/315)  

(72).‘Sen ancak bu dünyâ hayâtına hükmedebilirsin.’ Senin bu dünyâ hayâtında bir tasalLûtun 

bulunabilir. Ancak, bu dünyâ son bulan bir yurttur. Bizler ise ebedîlik yurdunu tercih ettik. (İbn 

Kesir’den, S. HAVVÂ, 9/61)  

(73).‘Doğrusu biz Rabbimize îman ettik. Hatâlarımızı ve bize zorla yaptırdığın büyüyü 

bağışlasın diye.’ İbn Kesir der ki: Görüldüğü kadarıyla Firavun – Allah’ın lâneti üzerine olsun – bu işi 
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yapmakta kararlı idi ve gerçekten de yaptı. Bu bakımdan İbn Abbas ve seleften ondan başka kimseler 

şöyle demiştir: ‘Onlar sabahleyin sihirbaz idiler, akşamleyin de şehid oldular.’ (S. HAVVÂ, 9/61)   

 

20/74-76  İŞTE  ARINANLARIN  MÜKÂFÂTI 

74. Şüphesiz ki kim Rabbine suçlu (kâfir ve isyankâr) olarak gelirse, şüphesiz onun için cehennem 

vardır. Orada (yanmakla) ne ölür ne de (iyi bir hayat) yaşar. [bk. 4/56; 25/14; 87/13] 

75, 76. Kim de O’na sâlih amel işlemiş bir mü’min olarak gelirse, işte onlar için yüksek 

dereceler, alt tarafından ırmaklar akan Adn cennetleri vardır ki (onlar) orada ebedî 

kalacaklardır. İşte bu, (her türlü günahtan) arınanların mükâfâtıdır. 

 

 

74-76. (74).‘Kim Rabbine suçlu (ve kâfir) olarak gelirse, şüphesiz ki cehennem onun içindir. 

Orada ne ölür, ne de yaşar.’ İmam Ahmed dedi ki: Ebu Said el Hudri dedi ki: Rasûlullah (s) şöyle 

buyurdu: Hadis: Cehennem ehli olan cehennemliklere gelince, onlar orada ne ölürler, ne dirilirler. Şu 

kadar var ki, bâzı kimselere ateş günahları sebebiyle isâbet eder ve onları bir çeşit öldürür. Nihâyet 

kömür hâline dönüştüklerinde onlara şefaat izni verilir ve gruplar hâlinde getirilir, cennet 

nehirlerine dağılırlar. Denilir ki: Ey cennet ehli, bunların üzerine su dökünüz. Bu sefer selin 

berâberinde getirdiği tanenin topraktan bitmesi gibi biterler.’ Hadisi dinleyenlerden birisi dedi ki: 

‘Çölde yetişmiş gibidir, dedi.’ (İbn Kesir’den, S. HAVVÂ, 9/103)  

(75, 76).‘Kim de O’na îman etmiş ve sâlih amel işlemiş olarak gelirse, işte onlara en üstün 

dereceler vardır.’  İbn Kesir aşağıdaki hadisleri kaydetmektedir: İmam Ahmed rivâyet ediyor: Ubâde 

b. Es Sâmit’ten, o da Rasûlullah (s)’den buyurdu ki: Hadis: Cennet yüz derecedir. Her iki derece 

arasındaki mesâfe arz ile sema arasındaki kadardır. Onun en yükseği olan Firdevs ise bir derecedir. 

Dört nehir oradan kaynar. Arş da onun üzerindedir. O bakımdan Allah’tan (cenneti) istediğiniz zaman 

O’ndan Firdevs’i isteyin. (S. HAVVÂ, 9/104)  

Burada îmânı olup sâlih amelleri olmayan veya eksik olan kimselerin, cennete girseler de o yüksek 

derecelerden mahrum kalacaklarına işâret bulunmaktadır. (Ö. ÇELİK, 3/316) 

’Altlarından ırmaklar akan ve içinde temelli kalacakları Adn cennetleri vardır. Ve bu 

arınanların mükâfâtıdır.’ İbn Kesir der ki: Nefsini kötülükten, pislikten, şirkten arındırıp 

temizleyerek, yalnızca Allâh’a hiçbir şeyi şirk koşmaksızın ibâdet eden ve getirmiş oldukları her bir 

haber ve emir konusunda elçilere tâbi olan kimselerin mükâfâtı budur. (S. HAVVÂ, 9/61, 62)      

 

20/77-79  DENİZDE  BİR  YOL  AÇ 

77. (Firavun’un îman etmemesi üzerine) Andolsun ki biz, Mûsâ’ya: “Kullarımı (Mısır’dan) 

geceleyin çıkar. Onlara denizde (âsân ile vurarak) kuru yol aç. (Firavun) yetişecek diye korkma. 

(Boğulmaktan da) endişe etme.” diye vahyetmiştik. [bk. 26/52; 44/23] 

78. (Mûsâ müminleri geceleyin Mısır’dan çıkardı.) Firavun da askerleriyle onların peşine düştü. 

(Ama o yarılan) denizden onları saran (bir dalga), kendilerini kaplay(ıp boğ)uverdi. [krş. 26/60-66] 
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79. Firavun kavmini saptırdı ve doğru yolu göstermedi.  

 

77-79. (77).‘Andolsun ki Mûsâ’ya şöyle vahyettik: Kullarımı geceleyin yürüt. Denizde onlara 

kuru bir yol aç.’ Filistin’e gitmek üzere, gece vakti, Mısır’dan ayrılan Hz. Mûsâ ve kavmini Firavun, 

ordusu ile izlemiş ve iki gün sonra Kızıl Deniz kenarında kendilerine yetişmişti. Arkada güçlü bir 

düşman, önde denizle karşı karşıya kalan Hz. Mûsâ, ilâhi emirle asâsını denize vurunca, deniz açılmış 

ve karşıya geçmişlerdi. Açılan yola giren Firavun ve adamları ise denizin kapanması üzerine 

boğulmuşlardı. (bk. Şûrâ, 26/62-65). İbn Abbas’tan rivâyete göre, Hz. Peygamber Medîne’ye hicret 

edince Yahûdiler (on Muharremde) Aşûre orucu tutuyorlar ve bu günü, Mûsâ’nın Firavun’a üstün 

geldiği gün olarak kabul ediyorlardı. Hadis: Nebi (s) ‘Biz Mûsâ’ya onlardan daha yakınız, bu yüzden 

siz de oruç tutunuz’ buyurdu. (Buhâri’den, H. DÖNDÜREN, 2/506, 507)  

(78).‘Firavun da ordusuyla onları tâkip etti. Denizden onları ne kapladıysa kaplayıverdi.’ Nesefi 

der ki: Yâni denizden onları örtüp bürüyen bir musîbet gelip çattı. Bu buyruk kelime sayısının azlığına 

rağmen, oldukça engin anlamlar içeren, uzun gerçekleri kısa birkaç sözle ifâde eden Cevâm‘ül 

kelim’dendir. Yâni onları içyüzünü ancak Allâh’ın bildiği şeyler kaplayıp bürüdü, demektir. (S. 

HAVVÂ, 9/67))      

Şuarâ sûresi 64-66. âyetlere göre, Firavun ve ordusu bu yoldan onları tâkip etmişler ve hepsi 

boğulmuşlardır. Bakara 50‘de de İsrailoğullarının karşı kıyıya geçtiklerini ve Firavun ordusunun 

boğulduklarını gördükleri ifâde edilmiştir. Yûnus 90-92. âyetlerden Firavun’un boğulurken Allâh’a 

îman ettiğini, fakat Allâh’ın onun îmânını kabul etmediğini ve ona, cesedinin gelecek nesiller için 

ibret olmak üzere korunacağını söylediğini, öğreniyoruz. (MEVDÛDİ, 3/237)   

 

20/80-82  TAŞKINLIK  VE  NANKÖRLÜK  ETMEYİNİZ 

80. (Allah şöyle buyurdu:) Ey İsrâiloğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık. Tûr’un sağ yanında 

(Mûsâ’ya Tevrât’ı indireceğimize dâir) size vaadettik ve (Tîh çölünde de) üzerinize kudret 

helvasıyla bıldırcın indirdik. 

81. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz / helâl olanlarından yiyin. Bu hususta azgınlık 

etmeyin. Sonra gazabım üzerinize iner. Kimin de üzerine gazabım inerse, hiç kuşkusuz o, 

uçuruma düşmüş (helâk olmuş)tur. 

82. (Bununla berâber) şüphesiz ben, tevbe eden, îman edip sâlih amel işleyen, sonra da doğru 

yolda giden kimseyi, elbette bağışlarım. 

 

80-82. (80).‘Ey İsrailoğulları; Sizleri düşmanınızdan (Firavundan) kurtardık ve Tûr’un sağ 

yanını size va’dettik.’ Yüce Allah, Tevrât’ı alması için Tûr’a yetmiş kişilik bir müminler grubu ile 

gelmesi ve bu yolculuğun kırk gün sürmesi konusunda Hz. Mûsâ ile sözleşmişti. (bk. Bakara 2/51, H. 

DÖNDÜREN, 2/507)  

‘Size kudret helvasıyla bıldırcın indirdik.’ Bu nîmetlerin indirilmesi size olmuştu. Yüce Allah, 

üzerlerindeki en büyük nîmetleri olan düşmandan kurtarmak, kitapların indirilmesi, en ileri derecede 

ihtiyaç duydukları sırada Tîh günleri boyunca kudret helvasıyla bıldırcın indirme nîmetlerini 

hatırlattıktan sonra, şöyle buyurdu:   
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(81).‘Size verdiğimiz rızkın temizlerinden yiyin.’ Onlara helâl olan şeyleri yemelerini mubah kıldı. 

Bu ise, nîmetin tamamlanmasının ifâdesidir. Daha sonra onları sakındırmak üzere: ‘Bunda aşırı 

gitmeyin.’ Rızkında aşırılığa saparak Allâh’ın çizdiği sınırları aşıp, nîmetlerine karşı nankörlük 

etmeyin, şeriatından sapmayın, kimse kimseye zulmetmesin. (S. HAVVÂ, 9/68)  

(82).‘Şüphesiz ki ben (a) tevbe edeni’ küfürden, şirkten, günah ve nifaktan vazgeçeni, (b) 

‘inanarak’ kalbiyle tasdik ederek, (c) ‘sâlih amel işleyeni’ organlarıyla iyi işler yapanı, ‘sonra doğru  

yola gireni’ dosdoğru yolu izleyip, hidâyet üzere devam edeni, yâni Allâh’ın gönderdiği düzenin 

çerçevesi üzerinde kalıp, Allâh’a kavuşuncaya kadar bu yol üzerinde devam edeni ‘muhakkak 

bağışlayıcıyım.’   Bu buyruk şunu göstermektedir: Tam anlamıyla bir hidâyet ve doğru yolu bilmek, 

îman, sâlih amel ve tevbenin bir sonucudur. (S. HAVVÂ, 9/68)        

 

20/83-89  PUTLARIN  GÜÇSÜZ  OLDUĞUNU  GÖRMEZLER  Mİ?  

83. (Sînâ Dağı’na varınca, Allah buyurdu:) “Ey Mûsâ! (Seni alelacele) kavminden uzaklaştıran 

nedir?” 

84. (Mûsâ şöyle) Dedi: “Onlar işte benim izimde(n gelmekte)dirler. Yâ Rabbi! Sen râzı olasın 

diye sana (gelmekte) acele ettim.” 

85. (Allah şöyle dedi:) “Biz senden sonra, kavmini denedik. Sâmirî onları saptırdı.” buyurdu. 

86. (İsrâiloğullarının buzağıya taptığını öğrenmesi) Üzerine Mûsâ kızgın ve üzgün olarak kavmine 

döndü: “Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaadde bulunmadı mı? (Ben ayrılınca) size zaman 

uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizden üstünüze bir gazap inmesini mi istediniz de bana verdiğiniz 

sözden caydınız?” (dedi.) 

87. (Mûsâ’ya) Dediler ki: “Biz sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden dönmedik. Fakat biz, o 

hâlkın (Mısırlılar’ın) ziynetinden birtakım ağırlıklar yüklenmiştik. Onları (eritmek için ateşe) 

attık. Sâmirî de mücevheratı ateşe attı.” 

88. (İşte bu şekilde Sâmirî) onlara böğüren bir buzağı heykeli (döküp) çıkardı. (O ve adamları:) 

“Bu sizin de, Mûsâ’nın da ilâhıdır; ama o unuttu (aramaya gitti).” dedi. 

89. (Onun) kendilerine hiçbir sözle karşılık vermediğini, yine kendilerine ne bir zarar ne de bir 

fayda vermeye gücünün yetmediğini görmezler mi? 

 

83-89. (83).‘Ey Mûsâ! Seni kavminden daha çabuk gelmeye sevk eden nedir?’ Hz. Mûsâ, Yüce 

Allah ile karşılaşmak için elini çabuk tuttu. O bu şekilde çabuk hareket etmek suretiyle Allâh’ı râzı 

edeceği düşüncesinde idi. Şüphesiz ki, onun bu karşılaşma için duyduğu şey, acele etmeye itiyor ve bu 

konuda onu ileriye sürüyordu. Bununla birlikte Yüce Allah onun acelesini uygun bulmadığını 

belirtti. Aynı şekilde bu buyruk şuna da delildir: Ümmeti, Allâh’ın emri üzere tutmak için, sıkıntılarla 

karşılaşmak pahâsına da olsa ümmetin işlerini yakinen görüp gözetmek en şağlıklı şekildir. Yoksa 

tek başına çekilip öne geçmek, sâlih bir niyet ile dahi olsa, en sağlıklı yol değildir. (S. HAVVÂ, 9/69) 

(84).‘Rabbim, hoşnut olman için sana acele geldim, dedi.’  Vadetmiş olduğun bu zamana benden 

daha çok râzı olasın diye, çabuk geldim. Yüce Allâh’ın bu acelesi dolayısıyla Mûsâ’yı 
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cezâlandırmaması dikkatimizi çekmektedir. Çünkü Hz. Mûsâ, içtihatta bulunmuştu ve sâlih bir niyet 

ile gelmişti. (S. HAVVÂ, 9/69)  

(85).‘…ve Sâmiri de onları saptırdı.’ Sâmiri; İsrailoğulları’nın ineğe tapan bir toplumuna mensup 

olup, Sâmira kasabasındandır. Erittiği süs eşyasından rüzgârın etkisiyle böğürme sesi çıkaran bir 

buzağı heykeli yapmış ve bunu tanrı diye göstermek ve ona taptırmak sûretiyle insanları saptırmıştı. 

(H. DÖNDÜREN, 2/507)  

(87).‘Dediler ki: “Biz sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden dönmedik. Fakat biz, o hâlkın 

(Mısırlılar’ın) ziynetinden birtakım ağırlıklar yüklenmiştik. Onları (eritmek için ateşe) attık.’ 

Aslında İsrailoğullarının Kıptilerden aldıkları o süs eşyâlarının kullanmaları kendilerine haramdı. Bu 

sebeple o eşyâlar için ‘günahlar’ anlamına gelen ‘evzâren’ kelimesini kullanmışlardır. Çünkü onlara 

ganîmet haram kılınmıştı. Ganîmet olarak toplanan malların ve eşyâların yakılması gerekiyordu.  

Onlar da bu sebeple günahtan kurtulmak için yüklendikleri süs eşyalarını yakmak üzere ateşe 

atmışlardı. Fakat işin dikkat çeken yönü, aslı haram olan bu eşyâların, nasıl bir netice ortaya 

çıkardığıdır. Neticede bunlar, Sâmiri’nin elinde buzağı heykeline dönüşmüş ve onların hak yolu 

bırakıp puta tapmalarına sebep olmuştur. Dolayısıyla kim helâl olmayan yollarla dünyâlık elde 

etmek isterse, dini hassasiyet bakımından kendini büyük bir tehlikenin içine atmış olur. Nitekim âyet-i 

kerîmede:  ‘Nefsinin kötü arzularını kendine ilâh edinen kimseyi gördün mü?’ (Câsiye, 45/23) 

buyrulmaktadır. (Ö. ÇELİK, 3/321)  

(88).‘Nihâyet o (Sâmiri, bu altınlardan) kendilerine böğüren bir buzağı heykeli çıkartmıştı.’ 

Oldukça sanatkârâne yapılmıştı. Onların tabiatları da bu altına meyletti. Zaten onlarda şirke karşı gizli 

bir eğilim de vardı. Bunu delili ise, onların –Yüce Allah’ın bizlere A’raf sûresinde de anlattığı üzere- 

Hz. Mûsâ’dan kendilerine âit putlara tapan bir kavmin yanından geçtiklerinde kendilerine de bir ilâh 

yapmasını istemeleri olayıdır. (S. HAVVÂ, 9/71)     

 

20/90-94  EMRİME  ÂSÎ  Mİ  OLDUN ? 

90. Doğrusu, Hârûn da onlara (Mûsâ Tûr-i Sînâ’dan dönmeden) önceden: “Ey kavmim! Siz 

bununla ancak imtihan edildiniz. Şüphesiz ki Rabbiniz Rahmân (olan Allah)’tır. (Buna tapmayın) 

bana uyun ve emrime itaat edin.” demişti. 

91. (Buzağıya tapanlar:) “Mûsâ bize dönünceye kadar ona (buzağı heykeline) tapmaya devam 

etmekten aslâ vazgeçmeyeceğiz.” demişlerdi. 

92, 93. (Mûsâ Tûr-i Sînâ’dan dönünce:) “Ey Hârûn! Onları sapmış olarak gördüğün zaman, bana 

uymaktan (ve onları engellemekten) seni alıkoyan neydi? Emrime karşı mı geldin?” dedi (ve 

sakalından, saçından tutup çekmeye başladı). [bk. 7/150] 

94. (Hârûn:) “Ey annemin oğlu! Sakalımı, başımı (saçımı) tutma! Doğrusu ben senin: 

‘İsrâiloğulları arasında ayrılık çıkardın ve sözüme dikkat etmedin.’ demenden korktum (da 

bunları terk edip gelmedim).” dedi. 

 

90-94. (91).‘Mûsâ bize dönene kadar buna tapınmaktan vaz geçmeyeceğiz.’  Bizler bu buzağının 

önünde dikilecek ve ona ibâdet etmeye devam edeceğiz. Böylelikle bu konuda Hz. Hârûn’a muhâlefet 

ettiler. Yüce Allah A’raf sûresinde Hz. Hârûn’un ‘Nerdeyse beni de öldüreceklerdi.’ (A’raf, 7/150) 
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dediğini anlatmaktadır. O hâlde İsrailoğullarının takındıkları tavır oldukça katı ve oldukça yüzsüzce 

idi. (S. HAVVÂ, 9/74) 

‘Emir’  Mûsâ’nın Tur’’a giderken kardeşi Hârûn’u vekil olarak bıraktığında ona verdiği direktiflerdir: 

‘Kavmimde benim yerime geç, ıslah et ve bozguncuların yolunu tutma.’  (A’raf, 142)  

(94).Hz. Hârûn ‘dedi ki: Ey annemin oğlu’ İbn Kesir der ki: Ana baba bir kardeşi olduğu hâlde, 

annesini zikrederek, kendisine yumuşak davranmasını hatırlatmak istedi. Çünkü burada ananın 

zikredilmesi, şefkat ve merhametini harekete geçirmek için daha beliğ ve daha yerinde bir ifâdedir. (S. 

HAVVÂ, 9/74) 

Hz. Hârun, Hz. Mûsâ’ya ‘saçımı sakalımı çekme,. Çünkü ben, bana senin İsrâiloğullarının arasını 

açtın ve sözüme uymadın demenden korktum’ der. Hz. H^rûn’un bu açıklaması sonucunda Hz. 

Mûsâ’nın öfkesi yatışır. (7/148). Hz. Hârun, halkın buzağı heykeline tapmaları karşısında tepkisiz 

kalmamış, onları engellemek için gereken çabayı göstermiştir. Fakat buzağı heykeline tapanlar onu 

dinlememişlerdir. (7/150; İ. KARAGÖZ 4/515)  

‘Doğrusu İsrailoğulları arasına ayrılık soktun, sözüme bakmadın, demenden korktum.’ Nesefi: 

‘urada ictihad edilebileceğine dâir delil vardır’ demektedir. Şunu da kaydedelim ki, Hz. Mûsâ’nın Hz. 

Hârûn’un davranışına tepki göstermesi, ümmetin birliğinin aleyhine dahi olsa, küfrün sonunu 

getirmenin bizatihi ıslah olduğunun delilidir. Yoksa küfür ile birlikte ümmetin birliğini korumaya 

çalışmak ıslah değildir.     (S. HAVVÂ, 9/75)  

 

20/95-98  ALLÂH’IN  İLMİ  HER  ŞEYİ  KUŞATMIŞTIR 

95. (Mûsâ:) “Ey Sâmirî! Ya senin (bu) işin nedir?” dedi. 

96. (O da): “Ben onların görüp bilmediklerini gördüm de (onları yanıltıp inandırmak için) elçi 

(Cebrâil’)in (ayak) izinden bir avuç (toprak) avuçladım. Onu da (erimiş ziynetlerin içine) attım. 

Böylece nefsim bana (bunu) hoş gösterdi.” dedi. 

97. (Mûsâ:) “(Defol) git! Doğrusu, artık hayatta senin için (cezâ); ‘Bana dokunmayın.’ demendir. 

(Âhirette ise) senin için aslâ kurtulamayacağın bir cezâ günü vardır. (Şu) karşısında durup 

tapmakta olduğun ilâhına bak! Biz onu mutlaka yakacağız. Sonra mutlaka denize atacağız.” 

dedi. [krş. 44/58] 

98. Ancak sizin ilâhınız, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. O her şeyi ilmi ile 

kuşatmıştır. 

 

95-98. (96).‘Sâmiri’ hem durumunu mâzur göstermek, hem de Mûsâ’yı övüp yücelterek muhtemel bir 

cezadan kurtulmak amacıyla, derhâl bir yalan uydurarak: ‘Ben onların göremediği’ bir şeyi yâni 

melek Cebrâil’in sana geldiği’ni gördüm. Sonra’ o ‘elçinin’ kutsal ayak ‘izinden bir avuç’ toprak 

‘aldım ve onu,’ buzağı yapmak üzere erittiğim potanın içine ‘attım.’ Böylece buzağı heykeli 

canlıymış gibi böğürmeye başladı. Biz de bunu rabbimizin bir mûcizesi sanıp secdeye kapandık. (M. 

KISA, 1/339)      

(97).‘(Mûsâ:) “(Defol) git! Doğrusu, artık hayatta senin için (cezâ); ‘Bana dokunmayın.’ 

demendir.’    Sürgün Cezâsı: Hz. Mûsâ, bir cezâ olarak Sâmiri’yi sürgün etti.  İsrailoğullarının 
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onunla birlikte olmasını, ona yaklaşılmasını ve konuşulmasını yasakladı. İbn Abbas’a göre, Sâmiri 

bundan sonra toplumdan tecrit olmuş, hiç kimse ile görüşmeksizin çöllerde vahşi hayvanların içinde 

yaşamak zorunda kalmıştır. Bu âyet, bid’at ehli ile kimi isyancıların sürgün edilmesi konusunda 

delildir. (H. DÖNDÜREN, 2/507)     

 

20/99-104  GÖZLERİ  GÖMGÖK  BİR  HÂLDE 

99. (Rasûlüm!) Böylece sana, geçmiş (ümmet)lerin haberlerini anlatıyoruz. Şüphe yok ki 

tarafımızdan sana bir zikir (Kur’ân’ı) verdik. 

100, 101, 102. Kim ondan yüz çevirirse, şüphesiz o kıyâmet günü (ağır) bir günah yüklenecektir. 

101. Onun (azâbı) içinde ebedî kalacaklardır. Kıyâmet gününde onlar için (bu) ne kötü bir 

yüktür! 102. O gün Sûr’a üflenir. Ve o gün suçluları (korkudan) gözleri göğermiş olarak 

(mahşerde) toplarız. 

103, 104. (Kâfirler) Kendi aralarında: “Siz (dünyâda olsa olsa) on gün kadar (bir süre) kaldınız.” 

diye gizli gizli fısıldaşacaklar. [krş. 23/113; 30/55; 79/46] 104. Onların söyledikleri şeyleri biz 

daha iyi biliriz. Onların en olgun akıllı olanı (ise): “Bir günden daha fazla kalmadınız.” diyecek. 

 

99-104. (99).‘Şüphe yok ki, sana katımızdan bir zikir de verdik.’  Biz sana tarafımızdan Kur’ân 

verdik. Bu Kur’ân’da bulunan her türlü kıssa, haber, teşri (hukuki hüküm), anlatma hem bir zikirdir, 

hem de müzekkirdir (öğüttür ve öğüt vericidir, hatırlatıcıdır) (S. HAVVÂ, 9/77)  

(100, 101, 102).‘Kim ondan yüz çevirirse’ Kim bu zikri yâni Kur’ân’ı yalanlarsa ve onu bırakıp 

gerisin geri dönerek ona îman etmezse ‘şüphesiz ki Kıyâmet günü ağır bir yük yüklenecektir.’  

Cezâsı ağır olacaktır. Burada cezâya ‘yük’  denilmesinin sebebi, cezâlandırılan kimseye ağır gelmesi 

ve buna tahammül etmedeki zorluğun ağır yüke benzetilmesi dolayısıyladır. (S. HAVVÂ, 9/78)  

Bu buyruk Arap olsun olmasın, kitap ehlinden olsun ya da başkalarından olsun, Kur’ân-ı Kerim’in 

ulaştığı her kişi hakkında geneldir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur: ‘Sizi ve kendisine ulaştığı 

kimseleri onunla uyarayım diye’ (En’am, 6/19) Buna göre Kur’ân-ı Kerim, her kime ulaştı ise onun 

için bir uyarıcı olur ve bir dâvetçidir. Ona uyan hidâyet bulur, ona aykırı hareket edip, yüz çeviren ise 

sapıtır, dünyâ hayâtında sıkıntıya düşer, Kıyâmet gününde de onun varacağı va’dedilen yer 

Cehennem’dir. (S. HAVVÂ, 9/78) 

‘Sûr’a üfleneceği gün’  Kıyâmet günü sûra üflenecek, günahkârların korkudan gözleri belerecek, 

gömgök olacaktır. ‘zürkan’  kelimesinin Arapçada ‘susuzlar’ ve ‘körler’ manası da vardır. Demek ki 

onlar, büyük bir korku içinde ve aynı zamanda hem kör hem de susuz olarak haşrolunacaklardır. (Ö. 

ÇELİK, 3/328)  

Hadis:  Hadis-i şerifte sabit olduğuna göre Rasûlullah (s)’e Sur hakkında soru sorulmuş, o da: ‘O, 

içine üflenecek bir boynuzdur’ diye cevap vermiştir. Ebu Hüreyre’nin rivâyet ettiği hadîse göre sur, 

oldukça büyük bir boynuz şeklindedir. Onun yuvarlak kısmı, gökler ile yer kadardır. İsrâfil ona 

üfleyecektir. (S. HAVVÂ, 9/106)        

(103).‘.. siz dünyâda on gün kadar kaldınız.’ İnsanların dünyâda yaşadıkları süre, dünyanın ömrüne 

ve âhirete göre çok kısadır. Kâfirler, on gün hattâ bir gün kaldıklarını zannederler. Başka âyetlerde bu 
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sürenin bir akşam yâhur bir kuşluk vakti kadar (79/46), hattâ bir saat kadar (10/45, 30/55, 46/35), kısa 

bir süre kaldıklarını zannedecekleri bildirilmektedir. (İ. KARAGÖZ 4/520)  

 

20/105-111  HERKES  ALLAH’A  BOYUN  BÜKMÜŞTÜR 

105, 106, 107. (Rasûlüm! Kâfirler) Sana dağlar hakkında (da) soruyorlar. De ki: “Rabbim onları 

(kıyâmet kopunca) ufalayıp savuracaktır.” 106. “Yerlerini dümdüz (çöl gibi) kuru bir toprak 

hâlinde bırakacak.”107. Orada ne bir eğrilik (çukur) ne de bir tümsek göreceksin. [bk. 18/ 47; 

101/5] 

108. Kıyâmet günü (mahşerde insanlar) dâvetçiye hiçbir ‘eğrilik ve sapma’ olmadan uyarlar. 

Rahmân (olan Allah)’a karşı sesler kısılmıştır; fısıltıdan (uğultudan) başka ses işitemezsin. 

109. Kıyâmet günü, Rahmân’ın kendisine şefaat izni verip sözünden hoşnut olduğu kimselerden 

başkasının şefaati fayda vermez. [krş. 2/255; 21/28; 53/26; 78/38] 

110. (Allah) onların önlerindeki (gelecekleri)ni ve arkalarındaki (geçmişleri)ni bilir; onlar ise 

O’nu bilgice kavrayamazlar. 

111. (Kıyâmet günü bütün) yüzler, Hayy ve Kayyûm olan (Allah’a) boyun eğmiştir. (Omuzlarına) 

zulüm yüklenenler de hakikaten hüsrana uğramıştır. 

 

105-111. (105).‘Ve sana dağlardan sorarlar. De ki: Rabbim onları ufalayıp savuracak.’  Cenâb-ı 

Hak dağları kıyâmet günü, köklerinden söküp koparacak, birbirine çarpıp unufak edecek, sonra onları 

akabilecek şekilde kum hâline dönüştürecek, sonra da rüzgârların etrâfa dağıtabilecekleri şekilde 

atılmış renkli yün gibi yapacaktır. Bundan sonra dağlar,  etrâfa dağıtılmış toz zerreleri hâline 

gelecektir. (bk. Hâkka, 69/13-14; Nebe, 78/20; Kâria, 101/5) Sonra Yüce Allah, onların yerlerini 

üzerlerinde hiçbir bitki ve bina bulunmayan dümdüz, açık, geniş ve kaygan bir zemine 

dönüştürecektir.   (Ö. ÇELİK, 3/329)  

(108).‘O gün hiçbir tarafa sapmadan o dâvetçiye uyacaklardır.’  Dâvetçi, İsrâfil (as)’dır. İkinci 

kez sûra üflediği zaman herkes başka hiçbir tarafa meyletmeksizin zorunlu olarak onun çağrısına 

uyarlar. Onun çağrısının geldiği yöne doğru koşarlar ve onun bulunduğu yönden başkasına 

sapmazlar. Koşarlar ama sessizce, gürültü patırtı yapmadan koşarlar. Zira mahşer yerinde Rahmân’ın 

huzurunda O’nun azamet ve heybetinden sesler kısılacak, sâdece bir fısıltı veya hışırtıdan başka bir 

şey işitilmeyecek. (Ö. ÇELİK, 3/330) 

(109).‘Kıyâmet günü, Rahmân’ın kendisine şefaat izni verip sözünden hoşnut olduğu 

kimselerden başkasının şefaati fayda vermez.’ O gün ancak Rahmân’ın şefaat etmesine izin verdiği 

ve konuşmasına râzı olduğu kimseler şefaat edebilecek ve ancak onların şefaatleri fayda verecektir. 

Yine bu şefaat, ancak Allah Teâlâ’nın müsaade buyurduğu kimselere fayda verecektir. Âyetin 

üslûbundan her iki mânâ da anlaşılabilir. (Ö. ÇELİK, 3/330)  

 

20/112-114  EY  RABBİM  İLMİMİ  ARTIR 
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112. Kim de îman etmiş olarak ‘sâlih ameller’ yaparsa, artık o, bir zulümden ve hakkının eksik 

verilmesinden korkmaz.  

113. (Ey Peygamberim!) İşte böylece, biz onu Arapça bir Kur’ân olarak indirdik. Ve onda 

tehditleri / uyarıları detaylı olarak açıkladık. Olur ki, ibâdet ve itaat edip günahlardan 

sakınırlar yâhut o (Kur’ân) kendileri için bir öğüt ve ibret meydana getirir. 

114. Gerçek hükümdar (ve hükümran) olan Allah yücedir. Sana O’nun vahyi (Cebrâil tarafından 

okunup) bitirilmeden önce Kur’ân(’ı okuma)da acele etme “Rabbim, ilmimi artır.” de. [krş. 

75/16-19] 

 

112-114. (112).‘Kim de inanmış olarak sâlih ameller işlerse o haksızlıktan sevaplarının 

eksiltilmesi sûreti ile de) hakkının yeneceğinden korkmaz.’  Nesefi âyet-i kerîmede ‘inanmış 

olarak’  buyruğundan hareketle sâlih ameller olmaksızın kişiye mümin denilebileceğini ve îmânın da 

sâlih amellerinin kabulü için şart olduğunun delîlidir’ demektedir. (S. HAVVÂ, 9/81) 

Dünyâda îman eden, farz görevleri yapan ve haramlardan sakınan kimse mümin olarak ölürse, bu 

kimseye âhirette yüce Allah sevâbını verir ve cennetine koyar. ‘.. zulme uğramaktan korkmaz’, 

işlediği günahına fazla cezâ verilmez, işlemediği bir günah sebebiyle cezalandırılmaz ve sevâbında 

hiçbir eksiltme yapılmaz, işlediği sâlih amelleri ödülsüz bırakılmaz, anlamına gelir. (İ. KARAGÖZ 

4/525)   

(113).‘İşte böylece, biz onu Arapça bir Kur’ân olarak indirdik.’ Kur’ân’ın nûruyla nurlanmak ve 

hakikatlerini keşfetmek için Kur’ân okunurken susmak,  onu dinlemek, anlamlarını ve sırlarını 

düşünmek gerektiğine işâret edilmektedir. Âyet-i Kerîme’de şöyle buyrulur: ‘Kur’ân okunduğu 

zaman hemen dikkat kesilerek ona kulak verin, susup dinleyin ki rahmete eresiniz. (Araf,7/204, 

Ö. ÇELİK, 3/332)  

(114).‘Sana gelen vahyi bitmezden önce Kur’ân’ı bellemek için aceleye kalkışma.’ Yüce Allah bu 

âyette ‘Sana vahyedilmesi henüz tamamlanmadan önce’ buyurarak, onunla Kur’an vahyinin belli 

bir kısmını değil, tamâmını kastetmekte ‘Rabbim ilmimi artır’ diyerek de vahyin devam ettiğini ve 

her gelen vahiy metninin Hz. Peygamber’in ilmini arttıracağını beyân etmektedir. Çünkü Kur’ân’ın 

herhangi bir yerinde ele alınan bir konu başka sûrelerdeki naslarla bir bütün oluşturmaktadır. 

Dolayısıyla bir konuda inecek olan nasların tamâmını beklemeden bir ya da birkaç âyeti ele alarak 

yapılacak tefsir ve ictihad, Allâh’ın o konuyla ilgili irâdesini tam olarak yansıtmış olmayacaktır. Bu 

bakımdan denilebilir ki, Tâhâ 20/114 âyeti öncelikle Peygamber (s)’den bu hususta hassas davranarak 

Kur’an vahyinin tamâmını beklemesini sonra da onun şahsında ümmetten aynı hassâsiyeti 

göstermesini istemektedir. Ümmetin bu noktadaki hassâsiyeti de, daha önce de belirttiğimiz gibi 

Kur’ân’ın tümünü dikkate almadan yorum yapmayın, acele davranarak hüküm çıkarmayın, 

anlamına gelmektedir. (M. DEMİRCİ, 2/298)      

‘Rabbim benim ilmimi artır, diye duâ et!’  (Rabbim) ilmimi artır’ ifâdesinin, ‘Kur’ân’ın 

hakikatlerini idrak etmek, nûruyla nurlanmak ve ahlâkıyla ahlaklanmak için anlayışımı artır’ mânâsı 

da vardır. Çünkü Kur’ân’ın hakikatleri nihâyetsizdir. Nitekim Abdullah b. Mesud (r) bu âyeti okuduğu 

zaman: ‘Allah’ım! Sana olan îmânımı ve yakînimi artır’ diye duâ ederdi. (Ö. ÇELİK, 3/333)  

‘Rabbim, ilmimi artır, de’ emri, Peygamberimizin şahsında bütün müminlere yöneliktir. 

Artırılması istenen ilim; Kur’ân’ın anlamını, emir ve yasaklarını, helâl ve haramlarını, ilke ve 

hükümlerini bilme ve ahkâmını anlama ile ilgili ilimdir. (İ. KARAGÖZ 4/526)    
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20/115-123  HZ.  ÂDEM’İN  CENNETTEN  ÇIKARILMASI  

115. Andolsun biz, daha önce Âdem’e (o ağacın meyvesinden yememesini) emretmiştik. Fakat (o, 

bunu) unuttu. Biz de onu (bu hatâsında) azimli (ısrarlı) bulmadık. 

116. Hani meleklere: “(Kudretim için) Âdem’e secde edin.” dediğimizde İblis’ten başkaları 

hemen secde ettiler, o ise diretti. 

117. Dedik ki: “Ey Âdem! Şüphesiz bu (İblis) sana ve eşine düşmandır. Sakın o sizi (cennetten) 

çıkarmasın, sonra sıkıntıya düşersin.” 

118, 119. (Ey Âdem!) “Çünkü burada sen acıkmazsın ve çıplak kalmazsın.” 119. “Ve sen 

hakikaten burada susamazsın ve güneş(in sıcağın)da kalmazsın.” 

120. Şeytan, Âdem’e vesvese verdi ve (şöyle) dedi: Ey Âdem! Sana sonsuzluk ağacını ve sona 

ermeyecek bir hükümranlığın yolunu göstereyim mi? [bk. 7/20-21] 

121. Bunun üzerine ikisi de (şeytanın sözüne aldanıp) ondan (o yasak ağaçtan) yediler. Hemen ayıp 

yerleri açığa çıkıp görünüverdi. Üzerlerini cennet yaprağından örtmeye başladılar. Âdem 

(yanılarak da olsa,) Rabbine âsî oldu ve şaşırıp kaldı. 

122. Sonra (yalvarmaya başladı) Rabbi onu (peygamber olarak) seçti de tevbesini kabul etti ve ona 

doğru yolu gösterdi. 

123. (Allah) buyurdu ki: “Birbirinize düşman olarak oradan inin. Artık benden bir rehber 

(peygamber/kitap) geldiğinde kim benim hidâyetime uyarsa sapmaz ve (sefâlete düşüp) bedbaht 

olmaz.” 

 

115-123. (115).‘İnsan unutkandır’ Zâten insan, bir tahlile göre, ‘unutma’ anlamındaki ‘nisyan’ 

kökünden gelmektedir. İnsan zayıf yaratılmıştır; bir işte azim, sebat ve istikrar gösterebilme 

bakımından onda büyük bir zâfiyet vardır. Adem’in kıssasının bu şekilde anlatılmasında, hayatları hatâ 

ve unutkanlıklarla dolu olan evlâtları için bir teselli,  kalplerini teskin ve Allâh’ın rahmetinden ümit 

kesmemek için bir telkin vardır. Çünkü o unutmuş, hatâ etmiş, sonra istiğfar ederek tekrar 

bağışlanmış ve Allâh’ın seçkin bir peygamberi olmuştur. (Ö. ÇELİK, 3/334) 

Bakara sûresi 35-38. âyetlerde geçtiği gibi, Hz. Âdem, Allah’ın yasak emrine rağmen şeytanın teşvîki 

ile onu unutup nefsine hoş gelene yönelmiş ve ağacın meyvesinden yiyerek günah işlemişti. Fakat 

şeytan gibi Allâh’ın emrini yerine getirmemede şeytanın yaptığı gibi ısrarlı olmayıp derhâl pişman 

olup var gücüyle öyle bir tevbe etti ki sonunda affa ve yüksek dereceye kavuştu. (H. T. FEYİZLİ, 

1/319) 

Bu ağacın yasak edilişi ise irâdesini eğitmesi, kişiliğini sağlamlaştırması için gerekli olan bir yasaktı. 

İnsan rûhunun gerektiğinde, ihtiyaçları aşarak sınırsızca hareket etmesine sebep olan arzu ve isteklerin 

baskısından kurtulması, bu arzu ve isteklerin egemenliği altına girip, onun kulu olmaması için böyle 

bir yasak gerekiyordu. İnsanın yükselmesinde en sağlıklı ve şaşmaz kriter budur işte. İnsan, kendi 

arzularını kontrol altında tutabildiği, onlara hükmedebildiği, üstün gelebildiği ölçüde, beşeri 

yükseliş merdiveninde çıkmaya başlar. Bu arzular ve istekler karşısında zayıf düşüp onlara mahkûm 

olduğu ölçüde ise hayvanlığa doğru yaklaşır ve aşağıya doğru iniş başlar. (S. KUTUB, 7/242)   
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(118).‘Zîrâ Cennet’te ne acıkırsın, ne de çıplak kalırsın.’ .’Orada ne susarsın ne de güneşin 

sıcağında kalırsın.’ Güneşin sıcağı sana isâbet etmez. Çünkü orada güneş yoktur. Cennet ehli, uzayıp 

giden gölgelerde barınırlar. (..) İnsan yemeye, içmeye, giymeye ve bir barınağa, bir eve muhtaçtır. İşte 

bütün bunlar, herhangi bir çaba ve yorulma söz konusu olmaksızın Hz. Adem ve onun zevcesi için 

sağlanmış bulunuyordu. Fakat onlar isyan ettiler. O bakımdan cennetten çıkarıldılar. Artık sıkıntı 

çekmeksizin rahatlıkla bu nîmetleri elde edemezler. Bu bakımdan onların bu bedbahtlığı muhâlefetin 

bir neticesi olmuştur. (S. HAVVÂ, 9/110)   

(120).‘Ama Şeytan ona vesvese verdi. Ve dedi ki: Ey Âdem. Sonsuzluk ağacını ve çökmesi 

mümkün olmayan bir mülkü göstereyim mi?’  Bu âyete göre şeytan, Âdem’i bu ağacın meyvesini 

yediğinde ebedi bir hayâta ve mülke sâhip olacağını söyleyerek kandırmıştır. Araf 20’ye göre ise 

onları kandırmak için meyveyi yediklerinde ölümsüz veya melek olacaklarını da söylemiştir. 

(MEVDÛDİ, 3/255)  

Ebedîlik ve mülk arzusu, beşer yaratılışından oldukça derin iki arzudur. Şeytan bunları, insanı 

Allâh’ın emrinden saptırmak için kötüye kullanmıştır. Bu iki duygu, şu âna kadar şeytan tarafından 

insanı Allâh’ın vahyinden ve kitaplarından uzaklaştırmak maksadıyla kullanılmaktadır. (..) Rahman 

olan Allah, insana gerçek mülkün ve gerçek ebediliğin yolunu göstermektedir. Şeytan ise, uydurma ve 

hakikati olmayan mülk ve ebedilik yollarına iletmektedir. Bu bakımdan şânı Yüce Allah, el Araf 

sûresinde ‘Onları gururlarını okşayarak aldattı.’ (el Araf, 7/22) diye buyurmaktadır. (S. HAVVÂ, 

9/111, 112)  

(121).‘Bunun üzerine ikisi de ondan yedi. Ayıp yerleri göründü.’     Tesettür, Allah’ın emirlerini 

uygulamak için vaz geçilmez bir esastır. Şu anda beşeriyet Allâh’ın emrine muhâlefet konusunda 

şeytana itaati sebebiyle görülmemiş bir şekilde çıplaklaşmış durumdadır. Şeytan hâlâ, kendisine itaat 

edenlerle tamâmıyla onları çıplaklaştırıncaya, elbiseden uzaklaştırıncaya kadar uğraşmaya devam 

etmektedir.  (S. HAVVÂ, 9/112) 

Nesefi der ki: Hülasa isyan, emir ve yasağın aksine fiilde bulunmaktır. Bâzen kasten yapılır, o vakit 

bir günah olur; bâzen da kasten olmaz o zaman bu bir zelle (yanılma) olur. Şânı Yüce Allah, Hz. 

Âdem’in yaptığı şeyi ‘isyan’ ile nitelendirdiğine göre, artık onun fiili doğru olmaktan çıkmış, yanlış 

olmuştur. Yüce Allâh’ın ‘Âdem Rabbine karşı geldi ve yolunu şaşırdı’ buyruğunu açıkça ifâde edip 

Hz. Âdem hakkında yanıldı dememesi, bütün mükellefler için beliğ bir öğüt ve emirlere karşı gelmek 

konusunda bir azardır. (S. HAVVÂ, 9/112)  

(122).‘Sonra Rabbi onu seçti.’  Çünkü o Rabbine bile bile isyan etmedi. Ve günahında inatla ısrar 

etmedi. Günahının farkına varır varmaz, O’ndan utandı ve Allâh’ın bağışlamasını diledi: ‘Rabbimiz, 

biz nefislerimize zulmettik, eğer bizi bağışlamazsan ve esirgemezsen, gerçekten zarara 

uğrayanlardan olacağız.’ (A’raf 23, MEVDÛDİ, 3/256) 

(123).‘Birbirinize düşman olarak hepiniz oradan inin.’ Günahın hemen peşinden tevbe gelse dahi 

ve bu tevbe Allah tarafından kabul edilse dahi, bir çeşit cezâsız geçiştirilmez. Yüce Allah’tan bize 

lütfuyla muâmele etmesini dileriz.  

Birbirinize düşman olarak:  dünyâ hayâtında birbirinizi kıskanarak, din konusunda farklı inançlara 

sâhip olarak, nefsi hastalıklar sebebiyle birbirinize karşı haksızlıklar yaparak birbirinize düşman 

olunuz. İşte bu bedbahtlığın kendisidir. Allâh’ın şerîatları ise, insanı bu bedbahtlıktan kurtarmak için 

gelmiştir. (S. HAVVÂ, 9/112, 113) 
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20/124-127  ALLÂH’I  ZİKRETMEYENİN  ÂKIBETİ   

124. Kim zikrim (Kur’ân ve hükümlerim)den yüz çevirirse, (hevâsına/nefsine hoş gelene uyarsa) 

şüphesiz ki onun için sıkıntılı bir hayat vardır. Kıyâmet günü de onu kör olarak haşrederiz 

(toplarız). 

125. “Rabbim! Beni niçin kör olarak haşrettin? hâlbuki, ben hakikaten (dünyâda) çok iyi gören 

kimse idim.” der. [bk. 17/97] 

126. (Allah) buyurdu ki: “Bu böyledir. Âyetlerimiz sana geldi de sen (okuyup görmedin, onun 

hükümleriyle amel etmeyi) unuttun. İşte bugün de sen böyle (görmez hâlde) bırakılacaksın.” 

127. İşte biz (Rabbinin âyetlerinden habersiz ömrünü) israf eden ve Rabbinin âyetlerine 

inanmayanları böyle cezâlandırırız. Elbette âhiret azâbı daha şiddetli ve daha süreklidir. 

 

124-127. (124).‘Kim de benim zikrimden yüz çevirirse bilsin ki, onun dar bir geçimi olur.’  Bu, 

dünyâda fakirlik anlamında değildir. (MEVDÛDİ, 3/256) (..) İbn Kesir der ki: Onun ne rahat ve 

huzûru olur, ne kalbinde genişlik ve ferahlık olur. Aksine kalbi daralır, sıkıntı çeker. Bunun sebebi 

ise, dalalet içinde olmasıdır. (S. HAVVÂ, 9/113)          

124’ncü âyette sözü edilen Allâh’ın zikri Kur’ân-ı Kerim’dir. Çünkü Kur’ân, Allâh’ı hatırlatan, 

O’nun emir ve yasaklarını bildiren en büyük zikirdir. Zâten onun bir ismi de zikirdir. (bk. Hicr, 15/9, 

Ö. ÇELİK, 3/338)   

Tesbih, kanaat ve tevekkül, din ile birlikte bulunur. Dolayısıyla bu şekilde dinine bağlı olan kişinin 

hayâtı hoş ve güzel bir hayat olur. Allâh’ın âyetlerinden yüz çevirmek, hırs ve cimrilik ile birlikte ise 

kişinin hayâtında darlık, hâlinde karanlık olur. (S. HAVVÂ, 9/123)   

(126).‘Sana âyetlerimiz gelmişti de sen onları unutmuştun. Bugün de sen böylece unutulursun.’  

Kur’ân-ı Kerîm’in lâfzını unutmak, mânâsını anlamayı unutmak, gereğince amel etmeyi unutmak 

ise, bu özel tehdîdin kapsamına girmez. Her ne kadar başka bir açıdan bunlar için tehdit söz konusu ise 

de bu böyledir. Çünkü bu konuda sünnet-i seniyyede kesin nehiy ve şiddetli tehditler de gelmiştir. (S. 

HAVVÂ, 9/123) 

(127).‘İşte biz (Rabbinin âyetlerinden habersiz ömrünü) israf eden ve Rabbinin âyetlerine 

inanmayanları böyle cezâlandırırız. Elbette âhiret azâbı daha şiddetli ve daha süreklidir.’ 

Hadis:  Cehennem ehlinden azâbı en hafif olan kimsenin iki ayağının altına (ateşten) ayakkabılar 

konulur da onun harâretiyle başında beyni kaynayıp fokurdar. (Buhâri, Müslim, İ. H. BURSEVİ, 

12/375) 

 

20/128-132  ÂİLENE  NAMAZI  EMRET!  KENDİN  DE  SABIRLA  DEVÂM  ET! 

128. Bizim, kendilerinden önce nice asırlar(da insanları) yok etmemiz, müşrikleri hâlâ doğru yola 

getirmedi mi? Hâlbuki (şimdi kendileri) onların yurtlarında dolaşıp durmaktadırlar. Elbette 

bunda akıl sâhipleri için ibretler vardır. [bk. 22/46; 32/26] 

129. (Ey Peygamberim!) Rabbin tarafından (cezâlarının ertelenmesi için) geçmiş bir söz ve 

belirlenmiş bir vakit bulunmasaydı, elbette (onlara azap) kaçınılmaz olurdu. 
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130. (Ey Peygamberim!) O hâlde (kâfirlerin) dediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce 

(sabahleyin) ve batmasından önce (ikindi vaktinde) Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin (belirli) 

saatlerinde (akşam ve yatsıda) ve gündüzün etrafında (öğleyin) de tesbih et (namaz kıl) ki 

(neticeden) râzı olasın. 

131. (Ey Peygamberim!) Kendilerini denemek için, o (inkâr ede)nlerden bir kısmını 

faydalandırdığımız dünyâ hayâtının ziynetine (zenginlik ve debdebesine) aslâ gözlerini dikme! 

Rabbinin rızkı (olan cennet) daha hayırlı ve daha süreklidir. 

132. (Ey Peygamberim!) Âilene namaz kılmayı emret ve sen de ona sabırla devam et. Biz senden 

rızık istemiyoruz; (aksine) biz sana rızık veriyoruz. (Güzel) âkıbet, takvâ sâhiplerinindir. 

 

128-132. (128).‘Bizim, kendilerinden önce nice asırlar(da insanları) yok etmemiz, müşrikleri hâlâ 

doğru yola getirmedi mi? Hâlbuki (şimdi kendileri) onların yurtlarında dolaşıp durmaktadırlar.’ 

Aslında Allah, inkâr ve günahta ileri giden toplumları hemen helâk etmeye muktedirdir. İstese azap 

hemen onların yakasına yapışıverir. Fakat O, her topluluğa belli bir ecel tâyin etmiştir. O vakit 

gelmeden azâbını göndermemektedir. (Ö. ÇELİK, 3/340)  

Daha önce inkâr ve zulümde ısrarları sebebiyle helâk edilen, aynı topraklarda yaşayan Hud ve Semud 

kavimleri ve benzerlerinin helâk edilmesininMekkelileri doğru yola iletmesi gerektiği beyan 

edilmektedir. ‘.. doğru yola iletmedi mi?’ soru cümlesi, istifhâm-ı inkâri olup, ‘doğru yola iletsin’ 

anlamındadır. (İ. KARAGÖZ 4/536) 

(129).‘Rabbin tarafından önceden söylenen bir söz, veriken bir hüküm bulunmasaydı.. kesinlikle 

müşrik ve kâfirler hemen cezâlandırılırdı.’ Âyette verilen bilgiye göre yüce Allah, îman etmemekte 

ve Müslümanlara zulmetmekte ısrar eden Mekkeli müşriklere zulümleri sebebiyle uygulayacağı azâbı 

ve bu azâbın zamânını ezelde karâra bağlamıştır.  Eğer müşriklerin nasıl ve ne zaman 

cezâlandırılacağı ezelde karâra bağlanmamış olsaydı, Allah zâlimleri hemen cezâlandırırdı. (..) ‘.. 

Rabbin tarafından önceden söylenen bir söz, verilen bir hüküm’ ile maksat, Allâh’ın suç ve delil 

olmadan hiçbir kimseyi cezâlandırmama ilkesidir. (İ. KARAGÖZ 4/537)   

Mekkeli müşrikler, Hz. Muhammed (s)’in peygamberliğini kabul etmemekle kalmadılar, kendisine 

‘yalancı ve büyücü’ (38/4), ‘şâir ve mecnun’ (37/36)diyerek hakâret ve iftirâ ettiler. Hem 

peygamberimize, hem Müslümanlara zulmettiler. Yüce Allah, Peygamberimize ve onun şahsında 

Müslümanlara sabretmelerini, vakti – saati gelince müşriklerin cezâlandırılacağını bildirmiştir. (İ. 

KARAGÖZ 4/538) 

Şimdi hak ehlinin mutluluk ve bedbahtlık konusundaki tasavvurları yanlış olan ve Allah’ın 

âyetlerinden yüz çeviren bu gibi kimselere karşı tavırları ne olacaktır? İman ve hidâyet ehlinin bağlı 

kalmaları gereken temel meseleler hangileridir? İşte bundan sonraki üç âyet-i kerîme de göreceğimiz 

bu sorulara cevap teşkil etmektedir:  

(130).(1)’Onların söylediklerine sabret.’ …‘Rabbini hamd ile tesbih et.’  Gece zamanları 

karşılığında, gündüzün de tesbihte bulun. Şâyet tesbih kelimesini (ister namazda ister namazın dışında 

olsun) mutlak olarak tesbih şeklinde anlayacak olursak, o zaman bu, Yüce Allâh’ı sürekli olarak 

zikretmeye dâir bir emir olur. Bu da gece ve gündüz, güneşin doğuşundan önce ve sonra, batışından 

önce ve sonra gecenin bütün saatlerinde, günün bütün vakitlerinde namaz ve başka şekillerde Allâh’ı 

hamd ile tesbih etmekle gerçekleşir. (..)   Bu buyruk, burada yer alan ilk emirdir. Sabır ile birlikte 
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Yüce Allâh’ı tesbih etmenin, kâfirlerin muhtelif sözlerine karşı direnmek üzere Müslümanın 

takınacağı edep olduğunu ifâde etmektedir. (S. HAVVÂ, 9/118)    

Tefsirlerde 130. Âyette beş vakit namazın kastedildiğini ispatlamaya çalışan yorumlar yer almakla 

berâber – bu sûrenin indiği dönemse henüz beş vakit namaz farz kılınmadığına göre – burada asıl 

amacın  müminleri Allâh’ı tesbih etmeye yâni O’nun yüceler yücesi olduğunu ve her türlü eksiklikten 

uzak bulunduğunu dâimâ hatırlarında tutup her fırsatta söz ve eylemleriyle bu inancı ortaya koymaya 

teşvik etmek olduğu, bunun da bireyi mânevi doyuma ve iç huzûra kavuşturmayı hedeflediği 

anlaşılmaktadır. (KUR’AN YOLU, 3/661) 

(131).(2) ‘Onlardan bâzılarına denemek için verdiğimiz dünyâ hayâtının süsüne gözlerini 

dikme.’  Bu buyruk, uzun boylu bakmayıp, göz dikmemenin bağışlanmış olduğuna delildir. Çünkü 

böyle bir durumda ilk anda bakmakla birlikte hemen gözünü çevirmek söz konusudur. Takvâ 

sâhipleri, zâlimlerin yapılarına bakmamak gereği konusunda meseleyi oldukça sıkı tutmuşlardır. Aynı 

şekilde, fâsıkların giydikleri elbiselerle, bineklerine de uzun boylu bakmamak üzerinde de 

durmuşlardır.  (S. HAVVÂ, 9/119)  

Bu ve benzeri birçok âyette belirtildiği üzere dünyâ hayâtındaki refah düzeyi, ebedi mutluluğun ve 

hele Allâh’ın hoşnutluğunun göstergesi değildir. Bu hayat bir sınavdan ibârettir. Fakat bu yaklaşım, 

Allâh’ın hoşnutluğunu kazanmanın dünyâ hayâtını fakr-u zarûret içinde geçirmeye bağlı olduğu gibi 

ters bir mantık işletilmesine de izin vermez. Aksine âyette sâdece Allâh’a ve O’nun dinine sırt çevirip 

kendilerini geçici dünyâ nîmetlerinin debdebesine kaptırmış olanların bu hâline aldanılmaması ve 

onlara özenilmemesi istenmiş, Allâh’ın hoşnutluğuna uygun olarak, elde edilen maddi ve mânevi 

imkânların ise en iyi ve sonuçları itibâriyle en kalıcı olduğu belirtilmiştir. Mümin helâlinden elde 

ettiği dünyâ nîmetlerinden yararlanır, başkalarına da yardım eder. (KUR’AN YOLU, 3/661) 

‘Malların imtihan olması’ malı, mülkü ve serveti, fakirin hakkını verip vermemek, helâl alanlarda 

harcayıp harcamamak, israf edip etmemek, malı ve mülkü kibre, ibâdetleri terk etmeye sebep yapıp 

yapmamak, nîmetleri verenin Allah olduğunu bilip bilmemek konularında sınamaktır. Kâfirlerin, sâhip 

oldukları nîmetleri verenin Allah olduğunu bilmemeleri ve nîmetlerin hukukuna riâyet etmemeleri ve 

şükretmemeleri, dünyâ veya âhirette cezâ görmelerine sebep olur. (İ. KARAGÖZ 4/541)   

(132).(3) ‘Âilene namaz kılmalarını emret.’   ‘Sana biz rızık veririz.’  Bu âyet Medîne’de inmiştir. 

Burada hitap, Hz. Muhammed’e olmakla birlikte, kapsama ümmeti de girer. Nitekim âyetin inişinden 

sonra Allâh’ın elçisi her sabah, Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın evine gider ve ’Namaza, namaza!’ diye 

seslenirdi. (Kurtubi’den, H. DÖNDÜREN, 2/508) 

Hadis: Rasûl-i Ekrem (s) şöyle buyurur: ‘Çocuklarınıza yedi yaşındayken namaz kılmalarını 

söyleyin. On yaşına geldiklerinde kılmazlarsa onları cezâlandırın, kız ve erkek çocukların yataklarını 

da ayırın.’ (Ebu Dâvud Salât 26’dan, Ö. ÇELİK, 3/342)   

Unutmayalım ki, Allah Rasûlü (s), âilesinin başına bir darlık ve sıkıntı geldiğinde, onlara namaz 

kılmalarını emreder ve bu âyeti okurdu. (Nesai, Ahmed b. Hanbel’ den, Ö. ÇELİK, 3/342) 

İşte bu şekilde sabır, tesbih, zühd, namaz ve namaz kılmayı emretmek ile Müslüman bu hayattaki 

yönünü takip eder. Küfrün ve küfrün aldatıcı unsurlarının karşısında, küfür ehlinin iddiâları karşısında 

metânetle dikilir, hidâyet ve Allâh’ın şeriatı üzere yoluna devam eder. (S. HAVVÂ, 9/120)    

 

20/133-135  YAKINDA  ANLAYACAKSINIZ  
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133. “(Mekkeli müşrikler) Muhammed, bize Rabbinden bir mûcize getirmeli değil miydi?” 

dediler. (Hâlbuki) önceki kitaplarda olanın açık delili, (Kur’ân’da) onlara gelmedi mi? 

134. Eğer biz onları, o (Kur’ân’)dan önce helâk etseydik, (o zaman da kıyâmette): “Ey Rabbimiz! 

Bize bir peygamber gönderseydin de (böyle) alçak ve rezil olmadan önce âyetlerine uysaydık!” 

derlerdi. [krş. 6/155-157] 

135. (Rasûlüm!) De ki: “Herkes (âfet ve musîbetleri) gözetlemektedir. (Ey müşrikler!) Siz de 

bekleyin. Netice itibâriyle hidâyete eren (istikâmet sâhipleri) kimdir, doğru yolda olan kimdir 

bileceksiniz.” 

 

133-135. (134).‘Eğer biz onları, o (Kur’ân’)dan önce helâk etseydik, (o zaman da kıyâmette): “Ey 

Rabbimiz! Bize bir peygamber gönderseydin de (böyle) alçak ve rezil olmadan önce âyetlerine 

uysaydık!” derlerdi.’    134. üncü âyette, ilâhi çağrıya uymamakta direndikleri ayan beyan görülen ve 

Allâh’ın  ezeli ilminde öyle davranacakları belli olan bir topluluktan söz edilirken dahi, ‘Eğer gerekli 

tebligat yapılmadan cezâya çarptırılmış olsalardı haklı duruma gelebilirlerdi’ biçiminde bir anlatıma 

yer verilerek, Kur’ân’da değişik şekillerde ifâde edilen ‘bildirimde bulunmadan sorumlu tutmama’  

ilkesine vurgu yapılmaktadır. (KUR’AN YOLU, 3/662)  

Bu yalanlayıcı kâfirleri Allah kendilerine şu şerefli Rasûlü göndermeden önce ve üzerlerine bu hitâb-ı 

azîmi / Kur’ân-ı Kerimi indirmeden önce helâk etmiş olsaydı, Yüce Allâh’a karşı kendilerine bir resul 

göndermedi diye delil getirmeye, itiraz etmeye kalkışırlardı. (S. HAVVÂ, 9/121)   

(135).‘Mümin ve kâfir herkes gelecek âfet ve musîbetleri beklemektedir, ey müşrikler! Siz de 

bekleyin.’ Mekkeli müşrikler, Müslümanlara çok zulmettiler, bütün güçleri ile İslâm’ı ve 

müslümanlarıtârih sahnesinden silmek istediler. Müslümanların Mekkede müşriklerin zulümlerine 

karşı koyacak güçleri yoktu. Yüce Allâh’ın onları cezâlandırmasını ve helâk etmesini bekliyorlardı. (..) 

Müslümanlar Medîne’de devlet kurdular, güçlendiler ve Allâh’ın yardımı ile müşriklerle yapılan 

savaşları kazandılar, Mekk’yi de alarak Mekkeli müşrikleri târih sahnesinden sildiler. (İ. KARAGÖZ 

4/547) 

 

________________________________________ 
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21 /  Enbiyâ Sûresi 

Mekke döneminde nâzil olmuştur. 112 âyettir. 44. âyet için “Medenî” diyenler vardır. Enbiyâ, 

“peygamberler” demektir. Peygamberlerden söz ettiği için bu adı almıştır. (H. T. FEYİZLİ, 1/321)  

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

21/1-6  HESÂBA  ÇEKİLECEKLERİ  GÜN  YAKLAŞTI 

1. İnsanların hesâb(a çekilme zamân)ı yaklaştı. Hâl böyle iken kâfirler, hâlâ gaflet içinde yüz 

çevirmektedirler. 

2-3. Rablerinden Mekke müşriklerine yeni bir öğüt (ve îkaz) gelmeyegörsün, hemen onunla alay 

ederler. (Hem de) kalplerinden onu oyuna / eğlenceye alarak (dinlerler). Zulmedenler (aralarında) 

gizlice şöyle fısıldaşırlar. “Bu (Muhammed) de sizin gibi bir insan değil mi ki? Siz artık göre göre 

(bu) Kur’ân’a mı uyacaksınız?” [bk. 17/47; 41/26] 

4. (Peygamber müşriklere:) “Rabbim gökte ve yerde olan (her) sözü bilir. O hakkıyla işitendir, 

bilendir.” dedi. 

5. (Mekkeli müşrikler:) “Hayır! Bu (âyetler), karmakarışık rüyâlardır. Hayır! Onu o 

uydurmuştur. Hayır! O bir şâirdir. (Şâyet böyle değilse,) o hâlde bizden öncekilere (mûcize) 

gönderildiği gibi, o da bize bir mûcize getirsin.” dediler. 

6. (Rasûlüm!) Bunlardan önce helâk ettiğimiz (kavimler içinde böyle diyen) hiçbir şehir / belde 

(halkı) îman etmemişti. Şimdi bunlar mı îman edecek? 

 

1-6. (1).’İnsanların (kâfirlerin/Nesefi) hesaplarının görülme zamanı (olan kıyâmet) yaklaştı.’ Bu 

zamânın yaklaşmak ile nitelendirilmesinin sebebi ise, geriye kalan zamânın geçmişe nisbetle az 

olmasıdır. (S. HAVVÂ, 9/137) 

Kâfirlere âit birçok huy ve davranışa müminlerin de müptelâ olması mümkündür. Bu bakımdan 

Müslüman, her zaman nefsi ve kalbini göz önünde bulundurmalı ve kontrol etmelidir. O hâlde size 

düşen, hesâba çekilmeden önce nefsinizi hesâba çekmek, uyandırılmadan önce bu uyarıya dikkat edip 

uyanmak, gafillerden yüz çevirerek bütün mahlûkâtı yaratanın zikriyle meşgul olmaktır. (S. HAVVÂ, 

9//140)    

Hadis: Kıyâmetin kopması yaklaşıyor. Bu zamanda ilim azalır, cimrilik ortaya çıkar, fitne zuhur eder 

ve insan öldürme, katliâm çoğalır.’ (Buhâri Fiten 5, İ. KARAGÖZ 4/549) 
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Hadis: Efendimiz (sav), bir defâsında şehâdet parmağıyla orta parmağını bir araya getirerek: ‘Benimle 

kıyâmetin arası şu iki parmağın arası kadar yaklaştığı sırada ben, peygamber olarak gönderildim.’ 

(Müslim Cuma 43).buyurmuştur. Bu açıklamasıyla Allah Rasûlü (s), kendisinden sonra kıyâmete 

kadar başka peygamber gelmeyeceğini, bu sebeple insanların, başka bir uyarıcı beklemeksizin 

şimdiden hâllerini düzeltmeleri gerektiğini haber vermiştir. (Ö. ÇELİK, 3/348)        

(2, 3).’Rablerinden kendilerine gelen her yeni âyeti mutlaka eğlenerek dinliyorlar.’ Müşrikler, 

Hz. Muhammed (s)’in peygamber olduğuna îman etmiyorlardı. Gerekçe olarak Hz. Muhammed (s)’in 

kendileri gibi bir insan olmasınızikrediyorlardı. Çünkü onlara göre bir insan, peygamber mi olurdu? 

Melek olmalıydı. (64/6, 7/63, 69). (..) Müşrikler, Allâh’ın âyetlerine büyü diyorlardı. Çünkü okunan 

âyetler, onları etkiliyordu. Âyetlerin Allah sözü olduğunukabullenemedikleri için onlara göre Kur’an 

olsa olsa büyü olabilirdi. Çünkü Kur’an insan sözüne benzemiyordu. (İ. KARAGÖZ 4/551, 552) 

Mu’tezilenin bu Kur’ân-ı Kerim’in hudusuna (sonradan meydana geldiğine, yaratıldığına) dair 

kullandıkları delillerden birisi de, Yüce Allah’ın bu buyruğudur. Ancak onların bunu delil göstermeleri 

yerinde değildir. Çünkü burada sözü geçen ‘muhdes: yeni’ den kasıt, okunmaya başlandığı sırada 

onların işitmelerinin yeni ve yakın olmasıdır. (S. HAVVÂ, 9/140) 

Yâni Kur’ân’ı ezberleyen ve okuyan insanın ağzından çıkan sözlü kelâm ve belleğinde yer alan 

zihinsel tasavvurlar mahlûk olduğu gibi, onu yazan insanın kullanmış olduğu mürekkep, kâğıt ve 

yazı da söz konusu kelâmın birer unsuru olarak mahlûktur. Nitekim Kevseri’nin dediğine göre İmam 

Ebû Hanife de Allâh’a âit sıfatları ezeli, ancak yaratıklara âit olanları mahlûk olarak görmektedir. 

Tabiatıyla bu sıfatlardan biri olan ‘kelâm’  da Allâh’a âit oluşu itibâriyle ezelidir ve yalnızca O’na 

mahsus bir sıfattır. Dolayısıyla söz konusu sıfatın bir tecellisi olan mânâlar da Kur’ân’ın mahlûk 

olmadığını, sâdece onu okuyanların dillerindeki ses, ezberleyenlerin hâfızalarındaki zihni 

tasavvurlar ve Mushaflardaki yazılar itibariyle mahlûk olduğunu gösterir. (M. DEMİRCİ, 2/307)  

‘Kalpleri gaflet içerisindedir.’ Nesefi, Ebu Bek(i)r el Verrâk’ın ‘gaflet içindeki kalb’i açıklarken 

söylediği sözü aktarmaktadır: Gaflet içindeki kalp, dünyâ hayâtının ziynetiyle, süsüyle uğraşır da, 

Âhiret’ten ve Âhiret’in dehşetli hâllerinden gaflette olur. (S. HAVVÂ, 9/140) 

(4).‘(Peygamber müşriklere:) “Rabbim gökte ve yerde olan (her) sözü bilir. O hakkıyla işitendir, 

bilendir.” dedi.’ Kâfirlerin inatçı tavırları:   Hasan-ı Basri, peygamberden mûcize isteyen kavimlere 

mûcize gösterildiği takdirde îman etmezlerse, kökleri kesilecek şekilde cezâlandırılacaklarına dâir 

Allâh’ın hükmü olduğunu söylemiş; soylarından dindar nesiller geleceği, dolayısıyla onların eliyle 

İslâmiyet  kıyâmete kadar yaşayacağı için Hz. Peygamberin ümmetinden bu hükmün kaldırıldığını, bu 

sebeple bu ümmet içinden inkârcıların, sırf inkâr ve alay maksatlı mûcize isteklerine cevap 

verilmediğini ifâde etmiştir. (Razi’den, KUR’AN YOLU, 3/666) 

(5).‘(Müşrikler:) “Hayır! Bu (âyetler), karmakarışık rüyâlardır. Hayır! Onu o uydurmuştur. 

Hayır! O bir şâirdir. (Şâyet böyle değilse,) o hâlde bizden öncekilere (mûcize) gönderildiği gibi, o 

da bize bir âyet (mûcize) getirsin.” dediler.’ Eğer dediğimiz gibi değilse, bilakis Allah’tan bir elçi 

ise, ‘bize hemen, öncekilere gönderilenin benzeri bir âyet’ yâni öncekilere gönderilen beyaz el, asâ, 

ölülerin diriltilmesi, deve ve benzerleri apaçık bir mûcize ‘getirsin’ de ona inanalım ‘dediler.’ (İ. H. 

BURSEVİ, 12/409) 

(6).‘(Rasûlüm!) Bunlardan önce helâk ettiğimiz (kavimler içinde böyle diyen) hiçbir belde (hâlkı) 

îman etmemişti. Şimdi bunlar mı îman edecek?’ Kasabalar hâlkı peygamberlerine birtakım 

mûcizeler teklif ettiler. Bu mûcizelerin gerçekleşmesi hâlinde onlara îman edeceklerine dâir söz 

verdiler. Mûcizeler geldikten sonra ise sözlerinde durmadılar, muhâlefet ettiler. Bu sebepten Allah 
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da onları helâk etti. İşte şimdi biz bunlara da teklif ettikleri mûcizeleri verecek olursak, aynı şekilde 

sözlerinde durmazlar. İşte bu buyruk onların ‘Haydi önceki peygamberler gibi o da bize bir mûcize 

getirsin’ şeklindeki sözlerine bir cevaptır. (S. HAVVÂ, 9/143) 

 

21/7-9  BİLMİYORSANIZ  BİLENLERDEN  SORUN 

7. (Ey Peygamberim!) Biz senden önce de, kendilerine vahyettiğimiz erkekleri peygamber olarak 

gönderdik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline (müttakî âlimlere) sorun. [krş. 16/43] 

8. Biz peygamberleri yiyip içmeyen bir beden sâhibi yapmadık ve (dünyâda) ebedî kalıcı da 

değillerdir. 

9. Sonra biz, onlara verdiğimiz (yardım) sözü(müzü) yerine getirdik, hem kendilerini hem de 

dilediğimiz kimseleri kurtardık, (inkâr ve isyanda) aşırı gidenleri de helâk ettik. 

 

7-9. (7).’Bilmiyorsanız zikir ehline (ilim sâhiplerine) sorun.’ Yâni Yahûdiler, Hristiyanlar ve diğer 

insan grupları gibi bu konuda bilgisi olan ümmetlere soru sorunuz. Daha önceden gelmiş olan resuller 

insanlardan mıydı, meleklerden miydi, diye. Eğer sizler, onlara dâir bir şey bilmiyorsanız soru 

sorunuz, onlar da sizlere önceki peygamberlerin de beşer olduklarını bildireceklerdir. (S. HAVVÂ, 

9/144)  

Âyet, dolaylı olarak bir konuda bilgi sâhibi olmayanların, o konunun ehlinden, uzmanlarından sorup 

öğrenerek doğru bilgi edinmeleri gerektiğini belirtmekte, dolayısıyla Kur’ân hakkında bilgisi 

olmayanların da peşin bir yargıda bulunmayıp, Kur’ân hakkında doğru ve yeterli bilgiye sâhip 

olanların bu birikim(ler)inden yararlanmaları gerektiğine işâret etmektedir. (KUR’AN YOLU, 3/667)  

(8).‘Biz onları yiyip içmeyen bir beden sâhibi yapmadık ve (dünyâda) ebedî kalıcı da değillerdir.’ 

Müşrikler, Hz. Muhammed’in peygamberliğini kabul edebilmeleri için, onun insanüstü varlıklardan 

olması gerektiğini ileri sürüyorlardı. Oysa gönderilen peygamberlerin tamâmı insandı. Onlar da 

diğer insanlar gibi yer, içer, uyur, evlenir, çocuk sâhibi olur, kısaca diğer insanların özelliklerini 

taşırlardı. (Bu konuda ayrıca bk. En’am, 6/8-9, KUR’AN YOLU, 3/667)  

 

21/10-15  VAY  BAŞIMIZA  GELENLERE!   

10. (Ey insanlar!) Andolsun ki biz, size içinde zikriniz (şan, şeref, ahkâm ve öğüdünüz) bulunan bir 

Kitap indirdik. Hâlâ akıllanmayacak mısınız? 

11. Biz (kâfir olan ve halka) zulmeden nice şehri helâk ettik ve onların ardından başka kavimler 

var ettik. [bk. 17/16-17; 22/45] 

12. Onlar azâbımızı hissettikleri zaman, oradan (şehirlerinden) hemen kaçmaya koyulurlardı. 

13. (Melekler kâfirlere) “Kaçmayın, içinde şımartıldığınız şeylere ve yurtlarınıza dönün. Çünkü 

siz sorguya çekileceksiniz.” (dedi). 

14. (Kâfirler kurtulamayınca:) “Eyvah bize! Gerçekten biz zâlim kimselermişiz.” dediler. 
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15. Onların işte bu feryatları, biz onları biçilmiş bir ot, sönmüş bir ateş hâline getirinceye kadar 

devam etti. 

 

10-15. (10).‘Andolsun ki, içinde zikriniz bulunan bir kitap indirdik,’ İbn-i Abbas, âyet-i kerîmede 

sözü geçen zikri şeref olarak tefsir etmiştir. Başkaları da öğüt ve vaaz olmakla tefsir etmiş, daha 

başkaları onun din olduğunu belirterek tefsir etmiştir. Buradaki zikir, ister şeref, ister öğüt, isterse de 

din ile tefsir edilmiş olsun, inkârcıların Kur’ân-ı Kerîm’in karışık rüyâlar, yalan veya şiir olduğu 

şeklindeki iddiâlarına bir cevaptır. (S. HAVVÂ, 9/150) 

Kur’ân-ı Kerim’de dînin emirleri, şeriatın hükümleri, âhirette karşılaşılacak mükâfat ve cezâlar 

açıkça îzah edilmektedir. Akıllı olanlara düşen vazife, bunlar üzerinde tefekkür edip, doğru yolu 

bulabilmektir. Kur’ân’ın hayâtı tanzim eden / düzenleyen her türlü kânun, kural ve hükümlerini 

gerektiği şekilde uygulayabilmektir. Bunu başarabilenlere Kur’ân’ın çok büyük bir izzet ve şeref 

kazandıracağında şüphe yoktur. (Ö. ÇELİK, 3/351)    

(11).‘Biz zulmeden nice şehri kırıp geçirdik ve onların ardından başka kavimler var ettik.’ Bu 

âyetlerin muhâtabı Mekke müşrikleri olmakla birlikte, yaşayışlarıyla topyekün yok olmayı hak eden 

her millet için bir tehdit ve uyarı anlamı taşımaktadır. Yüce Allah, geçmişteki insanların haksızlık ve 

azgınlıkları sebebiyle helâk edildiklerini, böylece tarih sahnesinden silinip gittiklerini anlatmak 

sûretiyle yeni nesillerin bundan ders almalarını istemektedir. (KUR’AN YOLU, 3/669)    

 

21/16-20  GÖĞÜ  YERİ  VE  İÇİNDEKİLERİ  EĞLENCE  OLSUN  DİYE  YARATMADIK 

16. Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri oyun oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.] [bk. 38/27; 

53/31] 

17. Eğer bir eğlence edinmek dileseydik, onu elbet kendi tarafımızdan (şânımız için) edinirdik. 

Ne var ki biz böyle (eğlence ve oyun olsun diye) yapmadık. [bk. 30/8; 38/27; 44/38-39] 

18. Hayır! (Biz gerçeği söyler, gerçeği yaparız,) biz hakkı bâtılın üzerine atarız da o bunun 

beynini parçalar. Bir de bakarsın ki o (bâtıl) yok olup gitmiştir. (Ey müşrikler! Allah’a karşı yalan 

olarak) yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı vay siz(in hâliniz)e! [bk. 17/81] 

19, 20. Göklerde ve yerde olanlar ancak Allâh’ındır. O’nun nezdindeki (melek)ler O’na kulluk 

etmekten kibirlenmezler ve yorulmazlar. Gece ve gündüz ara vermeden (O’nu) tesbih ederler. 

[bk. 4/172] 

 

16-20. (16).‘..oyun olsun diye yaratmadık.’ Oyun ve eğlence maksadıyla onları yaratmış değiliz. 

Onları yaratmamızın sebebi, bunları yaratan müdebbirin / Allâh’ın kudretine delil olsunlar, 

hikmetimize uygun olarak iyilik ve kötülük yapanlara amellerinin karşılıklarını verelim, diye yarattık. 

(S. HAVVÂ, 9/152) 

Bu âlemin hikmetsiz, gâyesiz, boş ve bâtıl olarak yaratılmış olduğunu ancak inkârcılar düşünür. (Sâd, 

38/27). Onlara göre hayat sâdece dünyâ hayâtıdır, âhiret hayâtı diye bir şey yoktur. (Câsiye, 45/24, 

KUR’AN YOLU, 3/669) 
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Kâinatta hikmetsiz ve görevi bulunmayan hiçbir varlık yoktur. Çünkü Allah ‘Hakîm’ yâni her işi 

hikmetli olandır. Yüce Allah, aslâ abes fiil işlemez. Belli bir hikmet ve önemli bir amaç için 

yapılmayan işler bâtıl işlerdir. Yüce Allâh’ın oyun edinmesi, eğlence için birşeyler yapması hikmete 

uygun düşmez. Yüce Allah, böyle işlerden münezzehtir. Şu âyetler, bu âyetin anlamını ifâde 

etmektedir: ‘Biz gökleri ve yeri boş yere yaratmadık.’ (38/27). ‘Biz, gökleri, yeri ve her ikisi 

arasındakileri sırf önemli bir amaç için ve belli bir süre ile sınırlı olarak yarattık.’ (46/3, bk. 

15/85, 67/2; İ. KARAGÖZ 4/562) 

(18).‘Biz gerçeği bâtılın tepesine indiririz.’ Hakkı bâtılın üzerine bırakıp musallat kılmamız Bizim 

sünnetimizin bir parçasıdır. ‘Onun beynini parçalar’ dağıtır, yâni hak bâtılı ortadan kaldırır. ‘O da’ 

yâni bâtıl da ‘çekişe çekişe can verir.’ Oracıkta helâk olur, yok olur gider. (S. HAVVÂ, 9/153)  

Allâh’a îman edenler O’nun sözünün gerçekliğinden, varlık binâsı ve düzeni içinde gerçeğin 

vazgeçilmezliğinden, Yüce Allâh’ın bâtılın üzerine atıp, onunla bâtılın beynini parçaladığı, gerçeğin 

zaferinden kuşku duymazlar. Eğer Yüce Allah kimi zaman bâtılı gâlip getirmek sûretiyle onları 

sınıyorsa, bunun bir fitne olduğunu bilirler, bunun bir imtihan olduğunu kavrarlar, içlerinde bulunan 

bir zaaf veya bir eksiklikten dolayı Rablerinin onları eğittiğini, fark ederler. Rabb’leri onları hakkın 

zafer kazandığı bir geleceğe hazırlamaktadır. Onları kaderine perde yapmaktadır. İmtihan dönemini 

yaşamalarını, bu dönemde eksikliklerini tamamlamalarını, zaaflarını tedâvi etmelerini istemektedir. 

Onlar ne kadar çabuk eksikliklerini giderirlerse, Yüce Allah da imtihan dönemini o kadar kısa 

tutacaktır, onlar aracılığı ile dilediğini gerçekleştirecektir. (S. KUTUB, 7/266, 267)       

(19).‘Katında olanlar (melekler) O’na ibâdet etmekten çekinmezler.’  Melekler Allâh’a ibâdet 

etme husûsunda ne kibirlenirler ne de yorulurlar; bıkıp usanmaksızın gece gündüz Allâh’ı tesbih 

ederler; Allâh’a kulluktan kaçınmazlar (Nisâ, 4/172) O’na isyan etmez, kendilerine emredileni yerine 

getirirler. (Tahrim, 66/6, KUR’AN YOLU, 3/670) 

‘Göklerde ve yerde olanların hepsi Allâh’ındır.’ ‘Göklerde ve yerde olanlar’ ile maksat, canlı ve 

cansız bütün varlıklardır. Bütün varlıkları yaratan ve yaşatan yüce Allah’tır. Hâlbuki Allah, evrende 

ne varsa, her birini bir hikmete bağlı olarak yaratmıştır. Hepsi O’nun mülkü ve kullarıdır. O hiçbir 

şekilde yarattıklarına muhtaç olmadığı gibi, yarattıkları da O’na ortak değildir. Hepsi irâdeli veya 

irâdesiz olarak O’na kulluk eder. (bk. 17/44, 24/41, 55/5-9; İ. KARAGÖZ 4/564) 

‘.. Allâh’a ibâdet etmekten büyüklenmezler.’ Melekler, Allâh’a isyan etmezler. Kendilerine 

emredileni yerine getirirler. (66/6). İbâdette kibir, küfürdür. İblis, yüce Allâh’ın Hz. Âdem’e secde 

etme emrine kibirlendiği için uymamış ve kâfirlerden olmuştur. (38/72-82; İ. KARAGÖZ 4/564)).    

 

21/21-25  ALLAH’TAN  BAŞKA  İLÂHLAR  BULUNSAYDI 

21. Yoksa yeryüzünde müşrikler, (Allah’tan başka) ölüleri diriltecek birtakım tanrılar mı 

edindiler? 

22. Eğer göklerde ve yerde Allah’tan başka ilâhlar olsaydı, elbette ikisi(nin yönetim ve düzeni) de 

bozulurdu. Arşın Rabbi olan Allah, onların uydurup yakıştırdıkları sıfatlardan yüce (ve 

münezzeh)tir. [bk. 23/91] 

23. Allâh’a yaptığından sorulmaz (O’nu sorguya çekecek yoktur), insanlar ise sorguya çekilirler. 

[bk. 15/92-93; 23/88] 
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24. (Müşrikler) Yoksa O’ndan başka ilâhlar mı edindiler? De ki: “(Yaptığınızın doğruluğunu 

ispatlayacak) kesin delillerinizi getirin. İşte benimle berâber olan (müslüman)ların Kitab’ı; üstelik 

benden öncekilerin Kitab’ı da (ortada).” Fakat onların çoğu hakkı bilmezler, bu sebepten dolayı 

da yüz çevirirler. 

25. (Ey Peygamberim!) Senden evvel hiçbir peygamber göndermedik ki ona: “Şüpheniz olmasın 

ki benden başka hiçbir ilâh yoktur, o hâlde bana kulluk edin!” diye vahyetmiş olmayalım. [bk. 

16/36, 43-45] 

 

21-25. (21).‘Yoksa yeryüzünde müşrikler, (Allah’tan başka), ölüleri diriltecek birtakım tanrılar 

mı edindiler?    Müşrikler, Allah’ın varlığına ve evrenin yaratıcısı olduğuna inandıkları hâlde 

elleriyle yaptıkları putları O’na ortak koşup onlara tapıyorlar; böylece putların kendilerini Allah’a 

yaklaştıracağına ve kendilerini O’nun vereceği cezâdan koruyacağına inanıyorlardı. Ancak öldükten 

sonra dirilmeye inanmadıkları için, putların ölüleri dirilteceğini iddiâ etmiyorlar, aksine böyle bir 

şeyin olamayacağını savunuyorlardı. (bk. Yasin, 36/78, KUR’AN YOLU, 3/672) 

(22).‘Eğer onların ikisinde Allah’tan başka ilâh olsaydı ikisi de muhakkak ki, bozulup gitmişti.’ 

Yer ve gökte birden çok ilâh olsaydı, evrendeki bu düzen bozulurdu. Çünkü her ilâh, gücünü ortaya 

koyunca diğerinin güç alanına girer, ya ona güç yetirir, bu takdirde o âciz kalır, ya da güç 

yetiremezse kendi aciz kalır. Aciz kalan ise, ilâh olamaz. Buna göre mâdemki evrende eşsiz düzen var, 

öyleyse Allah vardır ve birdir. (H. DÖNDÜREN, 2/529) (bk. Müminûn, 23/91, Ö. ÇELİK, 3/357)  

(23).‘Allah, yaptığından sorumlu değildir.’  Sorguya çekenin, sorguya çekilenden daha üstün 

olması gerekir. Allah’tan daha üstün bir varlık tasavvur etmek mümkün olmadığına göre, O’nun 

birileri tarafından sorguya çekilmesi düşünülemez. Ayrıca, sorumluluk, dürüstlük ve adâletinden 

şüphe edilen kimseler için geçerlidir. Cenâb-ı Hak ise bu nevi noksanlıklardan pâk ve münezzehtir. 

(Ö. ÇELİK, 3/357)  

O, bütün hâkimlerin hâkimi, bütün sebep ve etkenlerin yaratıcısı ve îcad edicisi olan, istediğini 

yapan tek ilâhtır. Dilediği şekilde hareket eder, bununla berâber eğlence edinmekten münezzehtir. 

Hiçbir işi oyuncak değil, her yaptığı hikmetin ta kendisidir. Hikmetin hakikati de kendi bilgisindedir. 

Bildirirse bildirir, bildirmezse yalnız kendi bilir. Sözün özü: O’na karşı ‘Şu neden şöyle oldu, niçin 

yaptın? Söyle bakayım’ gibi sorgu ve azarlamaya kalkışmak, kimsenin haddi değildir. ‘Hâlbuki 

onlar, (yâni kullar) sorgulanırlar.’ Allah’ın huzûrunda bütün yaptıklarından sorgulanacak, ona göre 

sevâbını veya azâbını göreceklerdir. (ELMALILI, 5/445, 446)        

Ehl-i hak, Melik ve Hak olan Allâh’a fiillerinde yarattıklarında meydana getirdiklerine itiraz etmenin 

küfür olduğunda ittifak etmişlerdir. Buna ancak kâfir, câhil ve dalâlette olan kimse cüret eder. Nebi 

(s)’e itiraz etmek de böyledir. Çünkü onun söylediği ancak Hak’tandır, hevâsından değil. (Bk. 

Necm, 53/3-4) Şu hâlde O’na itiraz etmek, Hakk’a itirazdır ve bu da kişiyi helâke götürür. (İ. H. 

BURSEVİ, 12/439, 440)   

(25).‘Nitekim senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona: “Şüpheniz olmasın ki benden 

başka hiçbir ilâh yoktur, o hâlde bana kulluk edin!” diye vahyetmiş olmayalım.’ Âlûsi der ki: 

İbn-i Kayyım’ın Miftâhu‘s Saâde adlı eserinde şöyle denilmektedir: Eğer peygamberler olmamış 

olsaydı, dünyâda ne faydalı bir ilim ne sâlih bir amel olurdu. Ne yaşayışta bir salâh, ne de bir ülkede 

düzen bulunurdu. İnsanlar, hayvanlar ve bayağı yırtıcı vahşiler gibi olurlardı. Biri ötekine saldıran 

köpekleri andırırdı. Şu dünyâdaki her bir hayır, nübüvvetin eseridir. (S. HAVVÂ, 9/168)  
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21/26-29  MELEKLER  LÜTUF  VE  İHSÂNA  MAZHAR  OLMUŞ  KULLARDIR 

26, 27. “(Müşrikler) Rahmân (olan Allah) çocuk edindi.” dediler. O’nun şânı yücedir (ve 

bunlardan uzaktır). Hayır! Onlar(ın evlât dedikleri melekler) kerîm (şerefli) kullardır. [krş. 16/57] 

27. Onlar, Allah’tan önce söz söylemezler ve (ancak) O’nun emriyle hareket ederler. 

28. (Allah) onların önlerinde ve arkalarında olan şeyleri (yâni yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. 

(Melekler) O’nun râzı olduğu kimseden başkasına şefaat edemezler ve O’nun korkusundan 

titrerler. [krş. 2/255; 20/109; 53/26; 78/38] 

29. Onlardan kim: “O (Allah)’ın yanısıra ben de bir ilâhım.” derse, işte onu cehennemle 

cezâlandırırız. Zâlimlere işte böyle cezâ veririz. 

 

26-29. (26).“Rahmân (olan Allah) çocuk edindi.” dediler. O’nun şânı yücedir (ve bunlardan 

uzaktır). Hayır! Onlar(ın evlât dedikleri melekler) kerîm (şerefli) kullardır.’ Hıristîyanlar Hz. 

Îsâ’nın Allâh’ın oğlu olduğunu iddiâ ederken, bâzı putperestler de meleklerin Allâh’ın kızları 

olduğunu ileri sürmüşlerdir. (Nahl, 16/57; İsrâ, 17/40; Zuhruf, 43/15-20) Çocuk sâhibi olmak veya 

evlât edinmek, bir ihtiyaçtan kaynaklanır. Oysa Allah, bundan münezzehtir. O’nun hiçbir şeye ihtiyâcı 

yoktur. (KUR’AN YOLU, 3/673)  

‘Hâşâ! Allah bundan münezzehtir, uzak ve yücedir.’ Allâh’ın çocuğu olması için eşi olması 

gerekir. Allâh’ın eşi, çocuğu, anası ve babası yoktur. Eşi, çocuğu, anası ve babası olmak yaratılmışlara 

özgüdür. Eş ve çocuk sâhibi olmak, bir ihtiyaçtan kaynaklanır. Allah bundan münezzehtir. O’nun 

hiçbir şeye ihtiyâcı yoktur. (İ. KARAGÖZ 4/570)   

Melekler Allah’ın kızları değil, husûsi hikmetlere binâen yarattığı seçkin ve şerefli kullarıdır. (..) 

Melekler âhirette şefaat edecekleri gibi, dünyâda da müminlerin bağışlanması için duâ ve istiğfar 

etmektedirler. (bk. Mümin, 40/7-9, Ö. ÇELİK, 3/359)    

(29).‘Onlardan kim: “O (Allah)’ın yanısıra ben de bir ilâhım.” derse, işte onu cehennemle 

cezâlandırırız. Zâlimlere işte böyle cezâ veririz.’ İbn-i Abbas, Katâde, Dahhak ve diğerlerine göre 

burada kastedilen İblis’tir. Çünkü meleklerin arasında ondan başka ilâhlık iddiâsında bulunan 

olmamıştır. Ayrıca âyet, bu iddiada bulunan herkesi kapsar. (H. DÖNDÜREN, 2/529)  

 

21/30-33  HER CANLI  SUDAN  YARATILMIŞTIR 

30. (Ey Peygamberim!) İnkâr edenler, gökler ve yer (bir madde hâlinde) bitişik iken onları 

ayırdığımızı ve her canlı şeyi sudan yarattığımızı bilmediler mi? Onlar hâlâ inanmazlar mı? 

31. İnsanları (seyri ve dönmesi sırasında) sarsmasın diye yeryüzünde dağlar yarattık. 

(Gidecekleri) yeri bulsunlar diye orada geniş yollar var ettik. [bk. 16/15-16; 79/32] 

32. Göğü de (düşmekten ve bozulmaktan) korunmuş bir tavan yaptık. O (inkâr ede)nler ise 

(Allâh’ın varlığının ve gücünün)  alâmetlerinden yüz çevirmektedirler. [bk. 12/105; 50/6; 51/47; 

91/5] 
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33. Allah geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler. 

 

30-33. (30).‘O küfredenler görmezler mi ki, gökler ve yer bitişikken Biz onları ayırdık.’ 

Buyruğunda yer alan ‘bitişik’  lafzının tefsiri ile ilgili iki görüş vardır:  Birinci görüş, İbn-i Abbas’ın 

görüşü olup şöyledir: Gökler önceleri bitişik bir şekildeydi, yağmur da yağdırmıyordu. Arz da bitki 

bitirmez hâlde bitişikti. Allah yeryüzünde yaşayacak mahlûkâtı yaratınca göğü yağmur ile açtı, arzı da 

bitkilerle ayırdı. İkinci bakış açısını Said b. Cübeyr’in sözleri temsil etmektedir: İbn-i Kesir’in 

naklettiğine göre şöyledir: ‘Aksine, gök ve yer birbirine bitişik idi. Semâyı yükseltip, arzı ondan 

ayırınca, şânı Yüce Allâh’ın kitabında kendisinden söz etmiş olduğu ‘onların birbirinden 

ayrılmaları’  olmuştur. Bu açıklama şekli de, çağımızdaki bilimsel teorilerin en hassas açıklamalarına 

uygundur. Bu kâinat hakkındaki genel yorumlar şöyledir: Bâzı yıldız kümeleri kâinat merkezinden 

dehşet verici bir hızla uzaklaşıp gitmektedir. Bu bir zamanlar bu kâinatın bitişik olduğunun delilleri, 

bir tek kütle olduğunun delilleri arasındadır. (S. HAVVÂ, 9/173)  

‘.. ve bütün canlıları sudan yarattık.’ Âyette hayâtın temelinin suya dayandığına işâret edilmek 

üzere, canlı olan her şeyin sudan yaratıldığı bildirilmektedir. (..) Bilimin verilerine göre, canlıların 

bileşiminin yarıdan fazlasını su oluşturmaktadır. Başka bir âyette Allâh-ü Teâlâ’nın her canlıyı sudan 

yarattığı açık bir şekilde ifâde edildikten sonra, canlıların özelliklerine göre türlerine ayrıldığı belirtilir 

(bk. en Nûr, 24/45; KUR’AN YOLU, 3/676) 

‘.. ve hayatı olan her şeyi sudan yarattık.’  Yâni gerek bitki, gerek hayvan ve gerek insan olsun, 

canlı olan her şeyin hayâtına suyu sebep kıldık. (ELMALILI, 5/449)  

Yüce Allah’ın, “Her canlı şeyi sudan yarattık” buyurması, müfessirlere göre, “Her şeyi sudan canlı 

kıldık yâhut her canlı şeyi su sebebiyle yarattık.” manasındadır. Canlılarda % 80-90 temel unsur su 

olmuştur. Mûcize dışında, gözle görülen her canlı -bitkiler dahil- susuz oluşmamış ve susuz 

yaşayamaz demektir. Yüce Allah, insanı (toprak ve su karışımı) çamurdan yaratmaya başlamış ve 

kendi bünyesinde geçirdiği aşamalaldan sonra ona ruh vermiştir. İnsandaki rûhî hâller ve şahsiyet, 

lisân orijini, kendisini kontrol etme ve ileriye yönelik düşünme gibi özellikler, hiçbir varlıkta yoktur. 

Sonra onun neslini de ondaki nutfe (meni)den başlayarak, yine türlü aşamalardan geçirerek, evrim 

veya başka varlığa dönüşüm yoluyla değil, her canlıyı kendi tür ve özelliklerine göre ayrı ayrı 

yaratmıştır. Peygamberimiz de, “Allah Âdem’i kendi (şu görünen) sûretinde yaratmıştır.” 

buyurmuştur. [bk. 7/166; 22/5; 23/ 12-14; 30/50; 32/7-9; 35/11; 76/1-2] (H. T. FEYİZLİ, 1/323) 

(31).‘Yeryüzünde onları sarsmasın (çalkalamasın) diye sâbit dağlar yerleştirdik.’ Yapılan ilmi 

araştırmalar dağların yer altındaki köklerinin, yer üzerinde olan kısımlarına nispetle daha derin ve 

büyük olduğunu ortaya koymuştur. Bu tespit, dağların yeryüzüne ne kadar sağlam bir şekilde 

yerleştirildiğini göstermektedir. Bunlar sebebiyle yeryüzü sarsılmadan dönmekte, üzerinde insanlar 

rahatlıkla yaşayabilmektedirler. (Ö. ÇELİK, 3/361) 

(32).‘Göğü de (düşmekten ve bozulmaktan) korunmuş bir tavan yaptık. O (inkâr ede)nler ise 

bunun alâmetlerinden yüz çevirmektedirler.’  32. nci âyette geçen ‘korunmuş tavan’  

benzetmesinin dünyâyı saran atmosferi ve 30 ncu âyette söz konusu edilen nebulanın bölünüp 

parçalanmasıyla meydana gelen galaksilerin, güneş sistemleri ve yıldızların oluşturduğu kozmik uzayı 

ifâde ettiği anlaşılmaktadır. Allah’ın kurduğu bir düzen ve denge içinde yaratılmış olan kozmik uzay, 

merkezkaç kuvvetlere ve karşılıklı kütlesel çekimlere dayanarak hareket etmekte ve bu sistem 

sâyesinde parçalanıp yok olmaktan korunmaktadır. (ayrıca bk. Fatır, 35/41, KUR’AN YOLU, 

3/677)       
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‘.. göğün korunmuş bir tavan’ olması, göğün düşmek, dağılmak ve benzeri şekillerde düzeninin 

bozulmaması, Yerküre’ye düşmemesidir. ‘Allah, izni olmadan yerin üzerine düşmesin diye göğü o 

tutuyor’ (22/65) âyeti bu anlamı ifâde etmektedir. Allâh’ın kurduğu bir düzen ve denge içinde 

yaratılmış olan kozmik uzay, merkezkaç kuvvetlere ve karşılıklı kütlesel çekimlere dayanarak hareket 

etmekte ve bu sistem sâyesinde parçalanıp yok olmaktan korunmaktadır. (İ. KARAGÖZ 4/575)  

(33).‘Allah geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri birer yörüngede yüzer.’  

Buyruğunda yeryüzünün dönmesine işâret vardır. Çünkü ‘her biri’ buyruğu çoğula işâret ettiğinden, 

yüzenlerin ikiden fazla olduğuna delâlettir. (..) Buna bağlı olarak âyet-i kerîme, bilinen şekliyle 

yeryüzünün dönme nazariyesi ortaya atılmadan önce yeryüzünün dönmesine işâret etmektedir. İşte 

bu, Kur’ân’ın mûcizelerinden bir başka mûcizedir. (S. HAVVÂ, 9/174, 175)  

‘Her biri birer yörüngede yüzer.’  Şimdi düşünün ki, bir kısmı güneş gibi ışığın kaynağı, bir kısmı 

ay gibi başkası tarafından aydınlatılan (milyarlarca) gök cisimlerinin her biri kendine mahsus bir 

dairede yüzüyor; hiç biri sakin değil, hepsi de birer eksen etrafında periyodik hareketler yapmaktadır. 

Bir tutarları da yok, hepsi fezânın boşluğunda, bir düzen ve nizam içerisinde yollarına devam etmekte 

ve her türlü kusurdan korunmuş olarak yollarına devam etmekte ve her türlü kusurdan korunmuş 

olarak yörüngelerinde yüzmektedirler. Bu ne hârika sanat, ne büyük kudret ve ne büyük 

âyetlerdir. (ELMALILI, 5/451)  

Hepsi fezânın boşluğunda bir düzen içerisinde yollarına devam etmekte ve her türlü kusurdan 

korunmuş olarak yörüngelerinde yüzmektedirler. Bu mükemmel bir nizam, bir sanat, büyük bir 

kudret ve Allâh’ın varlığına, birliğine ve gücüne büyük bir delil, alâmet ve işârettir. Aynı zamanda 

Kur’an’da yer alan bu bilgiler, Hz. Muhammed’in hak peygamber ve Kur’ân’ın Allah sözü 

olduğunu gösterir. Çünkü okuma yazma bilmeyen, özel eğitim almayan, astronomi ve astrofizik 

bilgisi bulunmayan Hz. Muhammed (s)’in bu bilgileri kendiliğinden bilmesi mümkün değildir. Bu 

bilgileri, herşeyi en iyi bilen yüce Allah, vahiy ile bildirmiştir. (İ. KARAGÖZ 4/577, 578)   

 

21/34-35  HER  CANLI  ÖLÜMÜ  TADAR 

34. (Rasûlüm!) Biz, senden önce hiçbir insana, (dünyâda) ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen 

ölürsen onlar ebedî mi kalacaklar? [krş. 55/26] 

35. Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi şer ile de hayır ile de deniyoruz. 

(Sonunda) ancak bize döndürüleceksiniz. 

 

34-35. (34).’Senden önce hiçbir insana ölümsüzlük vermedik.’ Müşrikler, Rasûlullah (s)’in 

ölmesini başına helâk edici musîbetlerin gelmesini ve etrâfındaki insanların dağılıp yok olmasını 

bekliyorlardı. Bunu harâretle istiyorlardı. Âyette haber verildiğine göre: ‘O, şâirin biri! Bekliyoruz, 

zamanın felâketlerine uğrayacak, helâk olup gidecek’ (Tûr, 52/30) diyorlardı. Onların bu tür 

konuşma ve istekleri üzerine bu âyet inmiştir. (Ö. ÇELİK, 3/363)  

Bâzı ilim adamları Yüce Allâh’ın ‘Senden önce hiçbir insana ebedilik vermedik’ buyruğunu, Hz. 

Hızır’ın ölmüş olduğuna ve hayatta olmadığına delil göstermişlerdir. Çünkü ister velî, ister nebi, 

isterse de rasul olsun, o bir beşerdir. Bu konuda çeşitli kesimler arasında bir birine zıt birçok görüş 

ortaya atılmıştır, ancak fıkıhçıların çoğunluğu bu görüştedir. (S. HAVVÂ, 9/188) 

(35).‘Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi kötülükle ve iyilikle deneriz.’ Allah 

Teâlâ, yaşadıkları müddetçe insanları hem fakirlik, hastalık, acı ve ıstıraplarla, hem de zenginlik, 

lezzet ve sevinçli hâllerle dener, imtihan eder. Allah Teâlâ böylece kimin sabrettiğini ve kimin 

şükrettiğini ortaya çıkarmak ister. Bununla birlikte ölüm, hastalık ve benzeri gibi musîbetlere uğrayan 
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din kardeşlerimizi kendi hâllerine bırakmayıp, onları teselli ve tâziye etmenin mühim bir sünnet 

olduğunu unutmamak gerekir. (Ö. ÇELİK, 3/363)   

 

21/36-38 İNSAN ACELECİ YARATILMIŞTIR 

36. (Ey Rasûlüm!) O küfre sapanlar seni gördükleri zaman, seni alaya almaktan başka bir şey 

yapmazlar: “Sizin tanrılarınızı diline dolayan (adam) bu mu?” (derler.) Hâlbuki onlar, Rahmân 

(olan Allâh)’ın zikrini (Kur’ân’ı) inkâr edenlerin ta kendileridir. [bk. 25/41-42] 

37. İnsan aceleci olarak yaratıldı. (Bekleyin, acele etmeyin) size âyetlerimi (azabımı) göstereceğim. 

Benden (azabın) acele olmasını istemeyin. [bk. 17/11] 

38. (Kâfirler müminlere) “Eğer doğru söylüyor iseniz bu (sözünü ettiğiniz) tehdit ne zaman?” 

derler. 

 

36-38. (36). ‘Sizin tanrılarınızı diline dolayan bu mu?’ Âyet-i kerîmede tanrılar (ilâhlar) çoğul 

gelmektedir. Çünkü Allah’tan başka tapınılan varlıklar, putlar veya putlaştırılanlar ve Allah’ın 

hükümlerini reddederek Firavun gibi hükümranlık sürenler de putlaşmışlardır. Firavun’un 

buyruklarına istekle bağlananlar da onu rab edinmişlerdir. (H. T. FEYİZLİ, 1/324) 

(37).Âyet, insanın fıtratında acelecilik olduğunu belirtir. Bu sebeple insan, hayra duâ eder gibi, şerre 

de duâ edebilir. Herşeyin istediği anda oluvermesini ister. Sevinç hâlinde hayır, keder ve öfke hâlinde 

nefsi, çocukları ve malı mülkü için bedduâ edebilir. Ebedi nîmet yurdu cennet yerine sâdece oyun 

eğlence ve aldatıcı bir zevkten ibâret olan dünyâyı ister. (57/20). Helâli ister gibi haramı da ister. 

İyilikten önce kötülüğü arzu eder. (13/6). ‘Eğer Allah, insanlara hayrı çabucak istedikleri gibi şerri 

de acele isteseydi elbette onların ecelleri bitirilmiş olurdu.’ (10/11; İ. KARAGÖZ 4/582) 

 

21/39-43  KIYÂMET ÖYLE ÂNİ GELİR Kİ 

39. O inkârcılar, ne yüzlerinden ne de sırtlarından ateşi savamayacakları ve kendilerine yardım 

olunmayacağı zamânı bir bilseler (bunu söylemezler)di. [bk. 7/41; 14/50; 23/104; 39/16] 

40. Bilâkis (bu azap günü), onlara ansızın gelecek de kendilerini şaşırtacaktır. Artık onu geri 

çeviremezler ve kendilerine mühlet de verilmez. 

41. (Rasûlüm!) Andolsun ki senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Ama onlarla alay 

edenleri, o alay ettikleri şey (o azap çepeçevre) kuşatıverdi. 

42. (Ey Peygamberim! Kâfirlere) De ki: “Geceleyin ve gündüzün Rahmân (olan Allâh’ın 

azâbın)dan sizi kim koruyacak?” Fakat yine de onlar, Rablerinin zikri ve Kur’an’dan yüz 

çevirmektedirler. 

43. (Ey Peygamberim!) Yoksa onları biz(im azâbımız)a karşı koruyacak birtakım ilâhlar mı var? 

(O ilâhlaştırdıkları şeyler) kendilerine bile yardım etmeye güç yetiremezler. Müşrikler bizden 

dostluk (ve yakınlık) da görmezler. 
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39-43. (39).’O küfredenler yüzlerinden ve sırtlarından ateşi engelleyemeyecekleri ve yardım 

göremeyecekleri zamânı keşke bilseler!’ Bu geliş ise, ateşin önlerini ve arkalarını kuşatacağı bir 

zamandır. Ateşe karşı kendilerini koruyamayacak, savunamayacaklardır. Onlara yardım edecek 

kimseyi de bulamayacaklardır. Bunun sebebi, dünyâ hayâtında sâhip oldukları küfür, alay ve azâbın 

acele gelmesini istemek gibi niteliklere sâhip olmalarıdır. Azâbı gözlerinde basitleştiren onların azap 

hakkında bilgisizlikleridir. (S. HAVVÂ, 9/181)  

Kıyâmetin nasıl kopacağıâyette şöyle bildirilmektedir: ‘Sûra üflenir ve Allâh’ın dilediği kimseler 

dışında göklerdeki herkes ve yeryüzündeki herkesölür. Sonra ona bir daha üflenir, bir de 

bakarsın onlar kalkmış bekliyorlar.’ (39/68). Kıyâmetin kopması ve evrenin düzeninin bozulması, 

tamamen Allâh’ın irâdesinde ve gücünde olan bir şeydir. Şu âyet-i kerîme bu husûsu açıklamaktadır: 

‘Yeryüzü kıyâmet gününde bütünüyle O’nun avucundadır. Gökler de O’nun kudretiyle 

dürülmüştür.’ (39/67). Kıyâmet koptuğu zaman, kâfirlere tevbe etmek ve mâzeret beyan etmek için 

fırsat verilmez. (İ. KARAGÖZ 4/583) 

 

21/44-47  KIYÂMET GÜNÜ ADÂLET TERÂZİLERİ KURARIZ 

44. Doğrusu biz, müşrikleri ve atalarını (bu dünyâdan) faydalandırdık. Öyle ki ömür(leri) 

kendilerine (hiç bitmeyecekmiş gibi) uzun geldi. Şimdi bizim (emrimizin), yeryüzüne gelip onu 

çevresinden eksilttiğimizi (imkân, nîmet ve güçlerini azalttığımızı) görmezler mi? (Durum böyle 

iken,) gâlip gelenler onlar mı? 

45. (Ey Peygamberim! Kâfirlere) De ki: “Ben ancak sizi vahiyle uyarıyorum.” (Fakat) sağırlar 

uyarılsalar da çağrıyı duymazlar. 

46. Andolsun ki onlara Rabbinin azâbından en ufak bir esinti dokunsa: “Eyvah bize! Doğrusu 

biz zâlim kimselermişiz.” derler. 

47. Kıyâmet günü için adâlet terâzileri koyarız. (Bu sâyede) artık hiç kimse hiçbir şekilde 

haksızlığa uğratılmaz. (Yapılan şey) bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getiririz. Hesap 

görücü olarak biz yeteriz. [bk. 4/40; 18/49; 31/16] 

 

44-47. (44).‘Görmüyorlar mı ki, biz o yeryüzüne gelip çevresinden eksiltip duruyoruz.’  Allâh’ın 

kudretiyle gelip çevresinden eksilteceği yer, müşriklerin o zaman üzerinde yaşadıkları topraklardır. Bu 

âyet-i kerîme Mekke’de indiğine göre, Allah Teâlâ’nın Rasûlüne, müşriklerin yaşadıkları toprakların, 

bir zaman sonra Müslümanların eline geçeceğini müjdelemesi, Kur’ân’ın bir mûcizesidir. (Ö. 

ÇELİK, 3/366)  

‘Andolsun ki etrâfınızda bulunan ülkeler halkını helâk ettik.’ (el Ahkâf, 46/27) Hasan-ı Basri der 

ki: Bunun mânâsı İslâm’ın küfre karşı muzaffer olmasıdır. (S. HAVVÂ, 9/189)  

(47).‘Biz kıyâmet günü adâlet terazileri kurarız.’  ‘Mevâzin’, mîzânın çoğulu olup, açık anlamı ile: 

‘her yükümlünün amellerinin tartılacağı ölçü âleti demektir. İyilikler bir yanına, kötülükler diğer 

yanına konularak tartılır. İbn-i Abbas’a göre iyi ameller güzel şekillerle, kötü ameller ise çirkin 

şekillerle gelip terâziye konulur. Ameli ağır veya hafif gelenlerin durumu ile ilgili âyetlerde bu sözcük, 

çoğul olarak gelmiştir. Bk. A’raf 7/8, 9; Mü’minûn 23/102, 103; Kâria, 101/6, 8) 
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Âhirette insanlar yargılanacak, amelleri adâletli bir şekilde değerlendirilecek, karşılık verilirken aslâ 

haksızlık edilmeyecek, herkese iyiliklerinin karşılığıfazlasıyla ödenecek (6/160), kötülüklerin 

karşılığı ise, ameline denk olacak, kimseye zerre kadar zulmedilmeyecektir. Çünkü hâkim, kendisine 

ve insanların birbirlerine zulmü haram kılan (Müslim) ve zerre kadar zulmetmeyen (4/40) yüce 

Allah’tır. Hiçbir kimsenin sevâbında eksiltme ve unutma olmayacağı gibi, işlemediği bir günah da 

insana isnad edilmeyecek, herkes yaptığının karşılığını görecektir. (40/17, 36/54; İ. KARAGÖZ 4/589, 

590)   

Müşrikler hakkında ise şöyle buyrulmuştur: ‘Kıyâmet günü onlar için bir terâzi kurmayız.’ (Kehf, 

18/105) Yâni, onlara hiç kıymet verilmez ve amelleri tartılmaz. Onlara ve onlar gibi Allâh’a karşı 

böbürlenip te amelleri boşa çıkanlara hiç değer verilmez. Çünkü Allah’a ortak koşanların iyi amelleri 

de boşa çıkmış, hebâ olmuştur. Dolayısıyla onların şerlerine karşı terâziye konulacak iyi amelleri 

yoktur. Bu yüzden onlar için mizan kurulmaz. (İ. H. BURSEVİ, 12/498, 499)  

‘kimseye zulmedilmemesi’ cümlesi ile maksat kimseye işlemediği suçundan dolayı cezâ verilmemesi, 

işlenen suçlara denk bir cezâ verilmesi, fazla cezâ verilmemesi, sâlih amellerine on katından 700 katı 

ve hesapsız derecede sevap verilmesi (2/161, 6/165, 39/10), hiçbir iyi amelinin ödülsüz 

bırakılmamasıdır. (4/591)  

 

21/48-50  TAKVÂ  SAHİPLERİ İÇİN BİR IŞIK  BİR ÖĞÜT 

48, 49. Andolsun ki biz, Mûsâ’ya ve Hârûn’a eğriyi doğrudan ayıran (Tevrat’)ı, (günahlardan) 

sakınanlar için bir ışık ve öğüt olarak verdik. 49. O (günahlardan sakına)nlar, görmedikleri hâlde 

Rablerinden korkarlar. Onlar kıyâmet saatinden de (korkup) titrerler. 

50. İşte, bizim indirdiğimiz bu (Kur’ân), mübârek bir öğüttür. Şimdi bunu inkâr edenler siz 

misiniz? 

 

48-50. (48).‘Andolsun ki Biz Mûsâ ile Hârûn’a Furkan’ı verdik.’     Furkan, hakkı bâtıldan ayıran, 

doğruyu yanlıştan ayıran şey demektir. Kur’ân-ı Kerim, bu kelimeyi daha çok semâvi kitapları 

vasıflandırmak üzere kullanılır. Burada Tevrat için kullanılmıştır. Çünkü Hz. Mûsâ’ya verilen kitabın 

Tevrat olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda Furkan, Kur’ân-ı Kerîm’in de en önemli isimlerinden 

biridir. (bk. Furkan, 25/1, Ö. ÇELİK, 3/370)  

Bu üç kelime de Tevrat’ı yüceltmek ve övmek için kullanılmıştır. (1) Furkan: Hakkı bâtıldan ayıran 

bir kriter, (2) Ziyâ: Doğru hayat tarzını gösteren bir ışık, (3) Zikir: Yanlış yola sapan Ademoğullarına 

unutturdukları dersi hatırlatacak bir öğüt. (MEVDÛDİ, 3/283)  

(50).‘İşte bu da bizim indirdiğimiz mübârek bir zikirdir.’   Kur’ân zikirdir; Allâh’ı tanıtır, 

hatırlatır, anlatır. O’nun emir ve yasaklarını, sevdiklerini ve sevmediklerini, râzı olduklarını ve 

olmadıklarını bildirir. O mübârektir; bereketlidir, devamlıdır, faydası çok ve içerdiği ilimler boldur. 

Onun indirilmesinde ve ondaki hayranlık veren üslûp ve beyanda, belâgat ve fesahatta yadırganacak, 

hoş karşılanmayacak hiçbir şey yoktur. O, Hz. Muhammed (s)’in en büyük mûcizesidir. Böyle bir 

kitabı yalanlamak ve inkâr etmek olacak şey değildir. (Ö. ÇELİK, 3/371)      

 

21/51-63  BABALARIMIZI  PUTLARA TAPAR BULDUK 
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51. Andolsun ki biz, daha önce İbrâhim’e de doğruyu bulup bilme kâbiliyeti vermiştik. Elbette 

biz onu(n peygamberliğe ehil olduğunu) biliyorduk. [krş. 6/75] 

52. O zaman o, babasına ve kavmine: “Sizin kendileri için toplan(ıp tapın)dığınız bu heykeller 

nedir?” demişti. 

53. (Putperestler İbrâhim’e:) “Babalarımızın onlara tapageldiklerini gördük.” dediler. 

54. (İbrâhim:) “Andolsun ki siz de, babalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz.” dedi. 

55. (Putperestler İbrâhîm’e:) “Sen, bize gerçeği mi getirdin, yoksa (bize) oyunbazlık yapanlardan 

mısın?” dediler. 

56. (O da) dedi ki: “Hayır! Rabbiniz, göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de 

buna şâhitlik edenlerdenim.” 

57. (İbrâhim içinden) “Allah’a yemin ederim ki siz arkanızı dönüp gittikten sonra, putlarınıza 

elbette bir tuzak kuracağım.” 

58. Derken, (onlar gidince İbrâhim) o putları paramparça etti. Yalnız büyük putu, belki ona 

müracaat ederler diye bıraktı.  

59. (Onlar dönünce:) “Bunu ilâhlarımıza kim yaptı? (Her kimse,) hiç şüphesiz o, zâlimin tekidir.” 

dediler. 

60. (Bâzı putperestler) “Bunları diline dolayıp duran bir genci işittik; kendisine İbrâhim 

deniliyor.” dediler. 

61. (Bâzı putperestler:) “Onu insanların gözü önüne getirin. Böylece (onun çekeceği cezâya) 

şâhitlik ederler.” dediler. 

62. (İbrâhim gelince ona:) “Ey İbrâhim! İlâhlarımıza bunu sen mi yaptın?” dediler. 

63. (İbrâhim de:) “Hayır! Belki de şu büyükleri yapmıştır! Eğer konuşuyorlarsa onlara sorun.” 

dedi. 

 

51-63. (52).‘Hani o babasına ve kavmine demişti ki: Bu tapınıp durduğunuz heykeller de ne 

oluyor?’ 52. Âyette geçen ‘timsal’  Allah Teâlâ’nın yarattığı şeylere benzetilerek yapılan 

heykellerdir. Hz. İbrâhim’in peygamber gönderildiği toplum, insan, hayvan, yıldız ve benzeri 

şekillerde yapılmış çeşitli putlara tapıyorlardı. (Ö. ÇELİK, 3/373)  

O bu sorusu ile onların yaptıklarını bilmezlikten gelmişti. Bu bilmezlikten geliş, onların kızacaklarını 

bile bile ilâhlarını küçümsemektir. İşte onun bu söylediği bu sözlerde küçüklüğünden beri kendisine 

verilen rüşde yâni hidâyete bir örnek vardır. (S. HAVVÂ, 9/199) 

İbn Kesir, İbn Ebi Hatim’in yaptığı şu rivâyeti zikretmektedir:  el Esbağ b. Nübate’den dedi ki: Ali (r), 

satranç oynayan bir topluluğun yanından geçti de: ‘Bu tapınıp durduğunuz heykeller de ne 

oluyor?’ buyruğunu okudu. (Hz. Ali’nin (r) bu ifâdesinde satranç oynamayı kötü görme vardır. Çünkü 

o, Hz. İbrâhim’in putlar hakkında kullandığı ifâdeleri, satranç taşları hakkında kullanmıştır. (İ. H. 

BURSEVİ, 12/510)        Hanefiler de Ebû Yûsuf müstesna bu konudaki hükme bunu delil alırlar. 

Çünkü bunlar, satranç oynamayı zar ile oynamak gibi kabul etmişlerdir. Diğer taraftan fakihlerden 
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birçok kimse zar ve satranç oynamak arasında fark görürler. Fazla olmadıkça ve bir vâcibi yerine 

getirmekten alıkoyacak şekilde oyalamadıkça satrançla oynamayı  - sâlih bir niyetle birlikte de 

olması şartıyla -  sakıncasız görürler. (S. HAVVÂ, 9/204) 

(53).‘Onlar da babalarımızı bunlara yapar bulduk, demişlerdi.’     Taklid ancak genel olarak 

doğru olması muhtemel olan bir hususta câiz olur. Burada Allâh’ın rüştünü verdikleri müstesna, 

hevâya ve dünyâya kul olma konusunda hâlkın tamâmında taklîdin gâlip olduğuna işâret vardır. (..) 

Hanefi ve Zâhirilere göre mukallidin îmânı sahihtir. Mukallid,  delil aramaksızın âlemin sonradan 

olduğuna, onu yoktan var edenin varlığına ve sıfatlarına, peygamberler gönderdiğine ve onların 

getirdiğinin hak olduğuna, hülâsa inanılması gerekenlerin hepsine îman eden kimsedir. (İ. H. 

BURSEVİ, 12/512)  

(57).‘Allâh’a yemin ederim ki, siz ayrılıp gittikten sonra putlarınıza bir oyun oynayacağım!’  

Yâni, eğer bunu tartışıp konuşma sonucunda anlamazsanız, bu putların çâresiz ve güçsüz olduğunu 

size görünür bir delille ispat edeceğim. O hâlde bunları ilâhınız olarak kabul etmeniz doğru değildir. 

(MEVDÛDİ, 3/285) 

(60).“Bunları diline dolayıp duran bir genci işittik; kendisine İbrâhim deniliyor.” dediler.’ İbn 

Kesir, İbn Ebi Hâtim’in İbn Abbas’tan yaptığı şu rivâyeti kaydetmektedir: İbn Abbas dedi ki: Allah ne 

kadar peygamber gönderdiyse hepsi gençtir. Hangi âlime ilim verildiyse, gençken verilmiştir. Daha 

sonra da ‘Dediler ki İbrâhim denilen bir gencin onları diline doladığını duymuştuk.’  Âyetini 

okudu. (S. HAVVÂ, 9/204)  

(61).‘O hâlde, onu hemen insanların gözü önüne getirin. Belki şâhitlik ederler, dediler.’  

Nemrud’’a ve önde gelen adamlarına bu haber ulaşınca, açık bir delil olmaksızın İbrâhim’i 

tutuklamayı çirkin bulmuşlar, cezâlandırmayı görgü veya duyuma dayalı şâhit delîline dayandırmak 

istemişlerdi. Buna göre bir kimse, bir kişinin kanıta dayanmayan soyut suçlaması ile tutuklanamaz. 

Suçu işlediğine dâir bir kanıt bulunmadıkça, kişi temelde suçsuz kabul edilir. Bu ilke; ‘Berâet-i 

zimmet asıldır.’ Şeklinde ifâde edilmiştir. (H. DÖNDÜREN, 2/530)  

(63).‘(İbrâhim) Dedi ki: Onu şu büyükleri yapmıştır! Konuşabiliyorlarsa onlara sorun!’ İbn Kesir 

der ki: O bununla, kendiliklerinden bu putların konuşmadıklarını ve cansız oldukları için böyle bir 

puttan, böyle bir şeyin beklenemeyeceğini itiraf etmelerini istemişti. (S. HAVVÂ, 9/200) 

Hz. İbrâhim, bundan başka iki yerde daha doğruyu söyleyememiştir. Biri putları kırmak için 

‘hastayım’ deyip bayrama gitmemesi (37/88, 89), diğeri de hicret ederken, Edun Kasabasında, yolunu 

çevirip hanımı Sâre anamızı melike götürmek isteyenler, ‘Bu kimdir?’  diye sorunca (din yönünden) 

‘kız kardeşimdir’ demesidir. (H. T. FEYİZLİ, 1/326)  

Buhâri ve Müslim’in Ebu Hüreyre ’den rivâyet ettiği bir hadîs-i şerifte ‘İbrâhim (as) üç defa yalan 

söylemiştir’…ilaahir.. buyurulmuştur. (Hadisin devâmı var, S. HAVVÂ, 9/205) Burada (bu üç yerde) 

târizli (tevriyeli/kapalı) sözler, şeklen yalana benzediği için ‘yalan’ diye isimlendirilmiştir. Yoksa 

açık yalan büyük günahlardandır. Peygamberler de büyük günahlardan mâsumdurlar.  (İ. H. 

BURSEVİ, 12/520)  

Târiz ise, bir konuda söyleyeceği bir sözü, başka bir şeyle gizlemektir. Meselâ kişi bir konuda söz 

söyler, ancak kast ettiği söylediğinden başkadır. İşte burada İbrâhim (as)’ın ‘Belki de bu işi şu 

büyükleri yapmıştır’ derken maksadı, kendisine gelen zararı gidermekten âciz olanın başkalarına 

gelecek zararı hiç önlemeyeceklerini ve ilâh olamayacağını bildirmektir. (İ. H. BURSEVİ, 12/520, 

521) 
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(NOT: Nakşibendi meşâyihinden Ramazanoğlu Mahmud Sâmi (ks)‘nun yaptığı bir toplantı esnâsında 

polis baskın yapar. Ev kalabalıktır, ancak polis kapıyı açtığında kimseyi göremez. ‘Bu ayakkabılar 

nedir? Diye sorar, Sâmi Efendi: ‘Onlar tamire geldi’ der. İşte bu söz yalan değildir, çünkü kastı 

‘mânevi tamir’dir.  Bu ifâde târizli bir sözdür.)                      

  

21/64-67  SİZ AKILLANMAZ MISINIZ?  

64. )Putperestler) Bunun üzerine kendi vicdanlarına döndüler de (içlerinden): “Şüphesiz, asıl 

haksız kimse sizlersiniz, sizler!” dediler. 

65. (Putperestler) Sonra kafalarındaki (eski inançları)na döndüler: “Doğrusu, bunların 

konuşmayacaklarını sen de bilirsin.” (dediler). 

66. (İbrâhim) dedi ki: “Öyleyse, Allâh’ı bırakıp da hiçbir sûrette size fayda ve zarar vermeyecek 

olan putlara mı tapıyorsunuz?” 

67. “Yazıklar olsun; size de, Allah’tan başka taptıklarınıza da! Hâlâ akıl erdiremiyor 

musunuz?” 

 

64-67. (65).‘Sen de pekâlâ bilirsin ki bunlar konuşamazlar.’ (Yine de) Hz. İbrâhim, onların bu 

itiraflarını da fırsat bilerek, sâhip oldukları inançlarının ne kadar anlamsız, mesnetsiz, saçma ve boş 

olduğunu yüzlerine haykırdı. Böyle akıl almaz bir yanlışın içinde olmaları sebebiyle (..) bir 

peygamberin edebine uygun olarak söylenebilecek en ağır sözü söyledi. (Ö. ÇELİK, 3/375)     

Ancak taassupları sebebiyle bu eleştiriye tahammül edemeyen putperestler İbrâhim’ yakmaya karar 

verdiler ve böylece tanrılarının onları koruması gerekirken, onlar tanrılarını korumak istediler. 

Rivâyete göre İbrâhim’i yakmak için kavmi büyük bir ateş yakıp, onu mancınıkla ateşe fırlattılar, 

Ancak Allah’ın bir mûcizesi olarak, ateş onu yakmadı. (KUR’AN YOLU, 3/687)   

 

21/68-70  EY  ATEŞ!   İBRÂHİM  İÇİN  SERİNLİK  VE  ESENLİK  OL!  

68. (Putperestlerden bâzıları:) “Eğer bir iş yapacaksanız yakın onu da, (böylece) ilâhlarınıza 

yardım etmiş olun.” dediler. [bk. 29/24] 

69, 70. (Nemrut ve adamları İbrâhîm’i ateşe attılar.) Biz de: “Ey ateş! İbrâhim’e karşı serin ve 

selâmet üzere ol.” dedik. 70. Ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları (dünyâ ve âhirette) 

daha fazla hüsrâna uğrayanlar(dan) kıldık. 

 

68-70. (68).‘Onlar dediler ki: Bir şey yapacaksanız şunu yakın da ilâhlarınıza yardım ediniz.’  

İbrâhim’i ateşte yakınız. Çünkü ateşte yakmak en dehşetli ve en ağır işkencedir. Sizler putlarınızın 

intikamını alacaksanız, en ağır ve müthiş olan bu cezâlandırma yolunu seçiniz. Ateşte yakmak yoluna 

gidiniz. (S. HAVVÂ, 9/201)  
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Onlar bu düşüncelerini uygulayınca ‘Biz de: Ey ateş! İbrâhim’e karşı serin ve selâmet ol, dedik. 

Hem serin hem de esenlikli ol. Yâni yakıcılık vasfından çıkıp soğu, İbrâhim senden kurtulsun. (S. 

HAVVÂ, 9/202)  

Hadis: Yüce Allâh’ın İbrâhim (as)’ı ateşten koruması ile ilgili olarak İbn Kesir Buhâri’nin İbn 

Abbas’tan yaptığı şu rivâyeti kaydeder: Buna göre Hz. İbrâhim ‘Hasbünallâhü ve ni’mel vekil: Allah 

bana yeter, O ne güzel vekildir’ demiştir. Muhammed (s) de bu sözü: ‘İnsanlar size karşı ordu 

hazırladılar. O hâlde onlardan korkun, dediklerinde bu onların îmanlarını artırdı. Ve: ‘Allah 

bize yeter, O ne güzel vekildir’ dediler.’ (Âl-i İmran, 3/173) dediklerinde söyledi. (S. HAVVÂ, 

9/205, 206)  

Hadis: el Fakih b. El Muğire el Mahzûmi’nin câriyesi dedi ki: Bir seferinde Âişe (r)’nın yanına 

girdim. Elinde bir mızrak gördüm. Ona: ‘Ey müminlerin annesi bu mızrağı ne yapıyorsun? Diye 

sordum. Şöyle dedi: Bununla şu kelerleri öldürüyoruz. Rasûlullah (s) şöyle buyurdu: İbrâhim (as) 

ateşe atıldığında yeryüzünde ne kadar canlı hayvan varsa ateşi söndürmek için uğraşırken, bu keler 

İbrâhîm’e karşı ateşi körüklüyordu. O bakımdan Rasûlullah (s) onu öldürmemizi emretti. (S. 

HAVVÂ, 9/206)         

(70).‘Ama Biz onları en büyük hüsrâna uğrattık.’ Yenilgiye uğrattık, aşağılıklar kıldık. Çünkü 

onlar Allah’ın bir peygamberine tuzak kurmak istediler. Allah onların tuzaklarını boşa çıkardı, onu 

ateşten kurtardı, orada bozguna uğrayıverdiler. (S. HAVVÂ, 9/202)  

 

21/71-75  LÛT’A  DA  HÜKÜM  VE  İLİM  VERDİK 

71. Onu ve Lût’u, içinde âlemlere bereket verdiğimiz yere (Filistin’e ulaştırıp) kurtardık. 

72. Ona (İbrâhim’e) İshâk’ı ve fazladan da (torunu) Yâkub’u verdik, her birini de iyilerden 

kıldık. [bk. 2/133; 11/71; 19/49] 

73. Onları(n üçünü de) emrimizle doğru yola çağıran önderler yaptık. Kendilerine hayırlı işler 

yapmalarını, namazı dosdoğru kılmalarını, zekât vermelerini vahyettik. Onlar sâdece bize 

kulluk eden (kimse)lerdi. 

74, 75. Lût’a (gelince,) ona da bir hüküm (hikmet, peygamberlik) ve ilim verdik ve onu çirkin işler 

yapmakta olan o memleketten kurtardık. Hakikaten onlar, yoldan çıkmış kötü bir kavim idiler. 

75. Onu rahmetimize (korumamıza) dâhil ettik; çünkü (o) iyilerdendi. [bk. 15/57-76; 29/26] 

 

71-75. (71).‘Onu da, Lût’u da âlemler için mübârek kıldığımız yere ulaştırıp kurtardık.’ 

Rivâyete göre, İbrâhim (as) Irak’tan Filistin’e, Lût (as) da oraya bir günlük mesafede bulunan 

Mü’tefike’ye (Lût gölü yakını) gitmiştir. Bereketli ülke, Şam ve Filistin yöreleridir. Çünkü bu yöreler 

nîmetlerin bolluğu yanında, pek çok peygamberin yaşadığı ve dinlerini âleme yaydığı yörelerdir. (H. 

DÖNDÜREN, 2/531) 

(72).‘Ona İshâk’ı üstelik bir de Yâkûb’u verdik.’ Hz. İbrâhim’in çocuğu yoktu, yaşlılık döneminde 

Allâh’a duâ ederek, kendisine iyi bir evlat vermesini istedi. (Saffat 37/100); Allah ona İsmâil’i, 

ardından da İshak’ı ve torunu Ya’kub ’u verdi. Hz. İbrâhim’e ‘fazladan bir armağan’ olarak verilen 

çocuk, İshak’ın oğlu Ya’kub’tur. (KUR’AN YOLU, 3/688)           
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(74).‘Lût’a da hüküm ve ilim verdik. Müfessirler Allah Teâlâ’nın Lût’a verdiği hükmü 

peygamberlik veya hâkimlik, ilmi de din ilimleri olarak yorumlamışlardır. (KUR’AN YOLU, 3/688) 

‘Çirkin işler yapan o memleketten kurtardık.’ Sözü geçen bu ülke Sedum kasabasıdır. Nesefi, 

bunların yaptıkları çirkin işlerin bir kısmını şöylece saymıştır: Bunların yaptıkları livâta, topluluk 

arasında seslice osurmak, giden gelenlere çakıl taşları atmak… (S. HAVVÂ, 9/203)  

(Daha önce de belirtildiği üzere) Lût (as) Mezopotamya ’da iken Hz. İbrâhim’e îman etmiş, onunla 

birlikte hicret ederek Filistin’e gelmişti. Yüce Allah burada ona da peygamberlik görevi verdi ve 

Sodom hâlkını irşad etmek üzere oraya yerleşmesini emretti. Hâlk, Hz. Lût‘un tebliğlerine kulak 

vermedi, sâdece eşi dışındaki âile fertleri ona îman etti. (bk. ez Zâriyât, 51/31-37)  Lût gecenin 

birinde âilesini alıp şehirden çıktı; güneş doğarken müşrikleri korkunç bir gürültü yakaladı, ardından 

şiddetli bir depremle şehir alt üst oldu, üzerlerine taş yağdı. (KUR’AN YOLU, 3/688)    

 

21/76-82  ARTIK  ŞÜKREDECEK  MİSİNİZ? 

76. (Ey Peygamberim!) Nuh’u da (hatırla!) Hani o (bunlardan) daha önce duâ etmişti de biz onun 

duâsını kabul edip kendisini ve âilesini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. [bk. 54/9-10; 71/26-28] 

77. Âyetlerimizi yalanlayan kavimden onu kurtardık. Hakikaten onlar kötü bir kavim idiler. Biz 

de onların hepsini (suda) boğduk. [krş. 11/40] 

78. (Ey Peygamberim!) Dâvud ve Süleymân’ı da (hatırla!) Hani onlar, bir kavmin davarının (gece 

çobansız olarak) yayılıp zarar verdiği ekin (tarlası) hakkında hüküm veriyorlardı. Biz de 

hükümlerine şâhit idik. 

79. Biz bu (hükmü) Süleyman’a hemen (ilhamla) anlattık. Biz her birine hüküm (hikmet ve 

peygamberlik) ve ilim verdik. Dağları ve kuşları, Dâvud ile berâber (Allah’ı) tesbih etsinler diye 

(ona) boyun eğdirdik. (Bunların hepsini) yapan bizdik. [bk. 34/10] 

80. Dâvûd’a, savaşınızda sizi korusun diye zırh (yapma) sanatını öğrettik. Peki, (bütün bunlar 

için) şükrediyor musunuz? 

81. Süleyman’ın hizmetine (de) şiddetli esen rüzgârı (verdik). Onun emriyle o, içine bereketler 

verdiğimiz yere akıp gider (ve kendisini de götürür)dü. Biz her şeyi biliriz. [bk. 34/12; 38/36] 

82. Şeytanlardan (inci için) denize dalanları ve bundan başka işleri yapanları da (onun emrine 

verdik). Biz onları (kendisi için) gözetim altında tutuyorduk. [bk. 34/13; 38/37-38] 

 

76-82. (77).‘Âyetlerimizi yalanlayan kavimden onu kurtardık. Hakikaten onlar kötü bir kavim 

idiler. Biz de onların hepsini (suda) boğduk.’ Hz. Nuh, uzun yıllar Allâh’ın dînini tebliğ etti. Fakat 

içinde yaşadığı toplum, onun tebliğine kulak asmadı. Küfür ve isyanda inatla direndiler. Hz. Nûh’a 

yapmadık eziyet bırakmadılar. Nihâyet Hz. Nuh, Cenâb-ı Hakk’a: ‘Ben mağlûp oldum. Artık dînine 

yardım et, intikâmımı sen al!’ (Kamer, 54/10) ‘Rabbim! Yeryüzünde dolaşan bir tek kâfir bile 

bırakma!’ (Nuh, 71/26) diye duâ etti. Allah Teâlâ da onun duâsını kabul etti.  Yapmasını emrettiği 

gemiyle onu ve kendine îman eden âilesini, müminleri kurtardı. Küfür ve günahta ileri gitmiş o kötü 

kavmi de azgın sularda boğulup helâk etti. (Ö. ÇELİK, 3/380)  
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‘büyük sıkıntıdan kurtardık.’ Hem tûfandan hem de tuğyan ehlinin durmadan kendisini 

yalanlamasından kurtardık da ‘âyetlerimizi yalanlayan kavmine karşı ona yardım ettik.’ Bu 

yardımımız, onu desteklemek, savunmak ve onlara karşı koruyup, muzaffer etmek şeklinde oldu. (S. 

HAVVÂ, 9/203)  

(78).‘Dâvud ve Süleymân’ı da (hatırla!) Hani onlar, bir kavmin davarının (gece çobansız olarak) 

yayılıp zarar verdiği ekin (tarlası) hakkında hüküm veriyorlardı. Biz de hükümlerine şâhit idik.’ 

Her ikisinin hükmü de kendi ictihadlarına dayalı idi ve bu, onların şeriatlarında böyle idi. Bizim 

şeriatımızda ise; Ebu Hanîfe ve arkadaşlarına göre, ister gece ister gündüz yapılmış olsun tazminat 

yoktur. Ancak hayvanlarla birlikte onları arkadan süren veya önden götüren bir kimsenin olması hâli 

müstesnâdır. Şâfii’ye göre ise, geceleyin olursa tazminat gerekir, demektedir.  (S. HAVVÂ, 9/219)  

(79).‘Her birine de hükmetme yeteneği ve ilim verdik.’  İfâdesi de, farklı hüküm vermiş olsalar 

bile, ikisinin de tam bir hak ve adâlet duygusuna, sorumluluğuna sâhip olduklarına işâret eder. 

(KUR’AN YOLU, 3/693)  

Allah Teâlâ, Hz. Süleyman’a isâbetli hüküm verme, konusunda bir imtiyaz bahşettiği gibi, Hz. 

Dâvud’a dağları ve kuşları âmâde kılmıştı, onunla berâber Allah’ı tesbih ederlerdi. Dâvud (as), tesbih 

ederek dağların yanından geçer, dağlar da tesbih ile ona karşılık verirlerdi.  Kuşlar da öyleydi. (..) 

Ayrıca Cenâb-ı Hak, Dâvud (as)a savaşlarda giyilmek üzere zırh yapma sanatını öğretmişti.(..) Mülk 

ve siyâsi otorite sâhibi, iktisâdi imkânları bol bir peygamber olmasına rağmen, elinin emeğiyle 

geçinme yolunu tercih etmiştir. Hadis: Nitekim Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: ‘Hiçbir kimse, 

aslâ kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir. Allah’ın peygamberi Dâvud (as),  da kendi 

elinin emeğini yerdi.’ (Buhâri’den, Ö. ÇELİK, 3/382)     

‘.. Biz Dâvud ile birlikte Allâh’ı tesbîh eden dağları ve kuşları onun emrine verdik.’ Gerçekten 

dağlar ve kuşlar, kendilerine özgü bir dil ile Allâh’ı zikrederler. Ancak insanlar bunu anlayamazlar. 

(17/44) Hz. Dâvud güzel sesiyle Zebûr’u okurken kuşlar, havada durup onunla birlikte tesbîh ederler, 

dağlar da tesbîh cümlelerini tekrar ederler. Şu âyetler bunun delilidir: ‘Göklerde ve yerde 

bulunan herşey Allâh’ı tesbîh etmektedir.’ (57/1; 59/11). ‘Göklerdeki herşey, yerdeki herşey 

Allâh’ı tesbîh eder.’ (62/1; bk. 24/41, 21/79, 38/8, 19; İ. KARAGÖZ 4/606) 

(80).‘Biz ona sizin faydanıza ve sizi savaşta korumak için zırh yapma sanatını da öğrettik.’  Sebe 

sûresi 10-11 âyetlere göre bu olay şöyledir: ‘ve ona demiri yumuşattık (ve şöyle emrettik) geniş 

zırhlar yap ve onları düzenli bir biçime sok.’  Bu Allâh’ın Dâvud (as)a demiri kullanmada usta 

kıldığını ve özellikle korunma amacıyla zırh yapma sanatını öğrettiğini gösterir. Bu gerçek arkeolojik 

ve tarihi araştırmalarla da desteklenmektedir. Çünkü bu araştırmalara göre demir devri, MÖ 1200 ile 

1000 yılları arasında başlamıştır ve bu da Dâvud (as) yaşadığı dönemdir. (MEVDÛDİ, 3/292)  

(81).‘Süleymân’a da şiddetli esen rüzgârı (emrine verdik)’ Bir başka yerde ise (Sâd, 38/36); rüzgâr, 

emriyle hoş ve yumuşak esmekle nitelendirilmiştir. Bunun sebebi ise, rüzgârın onun isteğine göre 

esmesi idi. Yâni rüzgâr kimi zaman yumuşak ve hoş eserken, kimi zaman da şiddetli esmekte idi. (S. 

HAVVÂ, 9/210, 211)  

Allah Teâlâ, peygamberlik ve krallık konularında Süleyman’ı babası Dâvud’a (as) vâris kıldı, ayrıca 

mûcize olarak rüzgârı ve şeytanları Süleyman’ın emrine verdi. Âyette bereketli kılındığı bildirilen 

yer Filistin’dir. (..) Böylece kendi döneminde Hz. Süleyman,  peygamberliğinin yanında bölgenin en 

güçlü kralı, devleti de en zengin devlet hâline gelmiştir.   (krş. Sebe’ 34/12; Sâd 38/20;  KUR’AN 

YOLU, 3/694)    
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(82).‘Denize dalacak ve bundan başka işler görecek şeytanları da onun emrine verdik.’   Hz. 

Süleyman’ın emrine verilen şeytanlar, cinlerden bir gruptur. Onlar Süleyman (as) için denize dalıyor, 

mücevherler çıkarıyorlardı. Bu işi onlar, çeşitli zanaatlara, şehirler ve köşkler kurmaya ve hayranlık 

uyandıran sanat eserleri yapmaya kadar vardırıyorlardı. Nitekim Allah Teâlâ: ‘Cinler Süleyman’ın 

isteğine göre mabetler, kaleler, heykeller, havuz büyüklüğünde çanaklar, leğenler, yerinden 

sökülemez sabit kazanlar yapıyorlardı.’ (Sebe’, 34/13) buyurmaktadır. (Ö. ÇELİK, 3/383, 384)  

 

21/83-86  SEN,  MERHAMETLİLERİN  EN  MERHAMETLİSİSİN 

83. (Ey Peygamberim!) Eyyüb’ü de (hatırla!) Hani o Rabbine: “Hakikaten bana (bu dermansız) 

dert geldi. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin.” diye yalvarmıştı. 

84. Biz de onun duâsını kabul ettik. Kendisinin derdini kaldırdık ve ona tarafımızdan bir 

rahmet ve ibâdet edenlere de bir ibret olarak, hem âilesini hem de onlarla birlikte (diğer 

kaybettiklerinin) bir katını daha verdik. [bk. 38/41-44] 

85. (Ey Peygamberim!) İsmâil’i, İdris’i ve Zülkifl’i de (hatırla! Bunların) her biri 

sabredenlerdendi. 

86. Onları da rahmetimizin içine aldık. Çünkü onlar iyilerdendi. 

 

83-86. (83).‘Eyyûb’u da (an) Hani Rabbına (duâ ederek) başıma bir belâ geldi .. ve sen 

merhametlilerin merhametlisisin, diye niyaz etmişti.’ Kur’ân-ı Kerim’de Eyyûb’a vahyedildiği 

(Nisâ 4/163) ve onun hidâyete erdirildiği (En’am 6/84) bildirilmektedir. Bu âyette buyurulduğu üzere 

Hz. Eyyûb, ağır bir hastalığa yakalanmış ve hastalıktan kurtulmak için Allâh’ın merhametine 

sığınarak O’ndan şifâ dilemiştir. Yüce Allah duâsını kabul etmiş;  ayağını yere vurmasını, çıkacak 

su ile yıkandığında iyileşeceğini bildirmiş, böylece onu sağlığına kavuşturmuştur. Ayrıca âile 

efrâdını bunlarla birlikte bir mislini daha vermiştir. (KUR’AN YOLU, 3/695)  

Hz. Eyyûb’un kıssasını açıklarken müfessirler ne kitapta ne de sünnette aslı bulunmayan bir yığın 

şaşılacak şeyler zikretmektedir. Hattâ bunların bir kısmına güvenmek, tevhit âlimlerinin açıkça 

belirttiği gibi, kesinlikle câiz değildir. Meselâ, kalbi ve lisânı hâriç, kurtların onun her tarafını yemiş 

olması, onun bir çöplüğe bırakılmış olması gibi. Bu tür sözlerin rivâyet edilmeleri doğru olamaz; 

bunlara güven de duyulamaz. Bunların hiçbir kaynakları yoktur; olsa olsa Kitap ehlinin sözleridir. 

Onların sözleri ise, peygamberler hakkında en olmadık bayağı ifâdelerle doludur. (S. HAVVÂ, 9/222)  

‘Sen merhametlilerin en merhametlisisin, diye Rabbine seslenmişti.’ Yüce Allâh’ın verdiği 

musîbete sabrettiği için durumunu değiştirmesini istemiyor. O’na karşı takındığı edep ve hayâ 

tavrından dolayı bir şey önermiyor. Bu, musîbetten dolayı içi sıkılmayan, asırlardır bir örnek olarak 

dilden dile dolaşan bir dertten duyduğu ızdırâbı dışa vurmayan, sabırlı bir kulun örneğidir. Hattâ, 

Rabbinden başındaki musîbeti kaldırmasını istemeye utanıyor. O’nun kendi durumunu bildiğine 

güvenerek, bu yüzden istekte bulunmaya gerek olmadığını düşünerek işi O’na bırakıyor. (S. KUTUB, 

7/297)    

(85).‘İsmâil’i, İdris’i ve Zülkifl’i de (hatırla).’ Zülkifl’in peygamber mi yoksa Allah katında yüksek 

mertebeye ermiş fakat peygamberlik görevi olmayan sâlih bir kul mu olduğu da ihtilâflıdır. İslâm 

bilginlerinin bir kısmı onun sâlih bir kul olduğunu söylerken, birçoğu da peygamber olduğunu 
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belirtmiştir. Kur’ân onun peygamberliği konusunda bir şey söylememiş, ancak Sâlihlerden olduğunu 

ifâde buyurmuştur. (Sâd, 38/44, KUR’AN YOLU, 3/696)    

İbn Kesir, bu konuda (şöyle demektedir): Zülkifl’e gelince, anlatımdan anlaşıldığına göre, o ancak 

peygamber olduğu için peygamberlerle bir arada zikredilmiştir.’ Akâid konusunda yapılan teliflerde 

ise, Zülkifl’in Kur’ân-ı Kerim’de ismen anılan 25 peygamberden birisi olduğu belirtilmektedir. (S. 

HAVVÂ, 9/223)        

 

21/87-88 GERÇEKTEN  BEN  ZÂLİMLERDEN  OLDUM 

87. (Ey Peygamberim!) Zünnûn’u (balık sâhibi/Yûnus’u) da (hatırla!) Hani (o kavmine) kızarak 

gitmişti de kendisini sıkıştırmayacağımızı (kurtulacağını) zannetmişti. Nihâyet (balığın karnında) 

karanlıklar içinde (kalınca): “Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Seni (noksanlıklardan) tenzih 

ederim. Doğrusu ben (bu hareketimle) kendine zulmedenlerden oldum.” diye yalvarmıştı. [bk. 37/ 

139-149] 

88. Biz de onun duâsını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz îman edenleri böyle 

kurtarırız. 

 

87-88. (87).‘Zünnûnu da (hatırla)’ Balık sâhibini de hatırla, demektir. Çünkü ‘nûn’ balık demektir. 

Maksat Yûnus (as)’dır. (S. HAVVÂ, 9/212)  

Bu kıssadan alacağımız ilk ders şudur: Rasuller ancak Allah’tan aldıkları bir izne göre amel eder ve 

tasarrufta bulunurlar. İşte Hz. Yûnus (as) Allâh’ın izni ile olmadan kavminin arasından çıkıp gidince 

Allah onu cezâlandırdı. Bu kıssadan alacağımız ikinci ders ise, onun duâsının bize örnek teşkil 

etmesidir. (S. HAVVÂ, 9/223)   

(88).‘Biz de onun niyâzını kabul edip üzüntüsünden kurtarmıştık.’ Rasûlullah (s) şöyle buyurur: 

Hadis: ‘Yûnus’un balığın karnındaki duâsı: ‘Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z 

‘zâlimîn’ şeklinde idi. Sıkıntıya düşmüş ve başı belâya dûçar olmuş hangi Müslüman bu duâyı 

yaparsa, Allah Teâlâ mutlakâ onun duâsını kabul buyurur. (Tirmizi Deavât 81’den, Ö. ÇELİK, 3/388)    

Dâvetçilerin / Dâvâ adamlarının, insanları çağırdıkları inanç sisteminin yükümlülüklerine 

katlanmaları zorunludur. İnsanların bu inancı yalanlamalarına bu inanç uğruna kendilerine eziyet 

etmelerine sabretmelidirler. Doğru ve güvenilir olduğu hâlde, insanın yalanlanması gerçekten de 

insanın zoruna gider. Ama bu da peygamberliğin gerektirdiği yükümlülüklerden birisidir. Bu yüzden 

dâvet yükünü omuzlayanların sabırlı olmaları, zorluklara katlanmaları bir kaçınılmazlıktır. Kararlı 

olmaları, direnmeleri zorunludur. Dâveti tekrarlamaları, yeniden anlatmaları, tekrar baştan almaları 

gerekmektedir. (..) Dâvetin yolu kolay ve tehlikesiz değildir. Kalplerin dâvete olumlu karşılık 

vermeleri o kadar çabuk ve rahat olmaz. Çünkü kalpler üzerine çöreklenmiş yığınlarca ağırlık vardır. 

Bâtılın, sapıklığın, gelenek ve göreneklerin, düzen ve rejimlerin bir sürü kalıntısı vardır. Bu 

kalıntıları, bu artıkları bertaraf etmek, her türlü yolu deneyerek kalpleri diriltmek, kalplerde 

uyarılmaya müsâit bütün noktaları uyarmak kaçınılmazdır. İletişimi sağlayacak kanallara yüklenmek 

zorunludur. Direnilirse, sabredilirse, ümitsizliğe düşülmezse, bu uyarıcı dokunuşlardan biri hedefe 

varabilir. Uyarıcı dokunuş, hedefine varır varmaz, o bir anda insanın iç yapısını altüst edebilir, 

tamâmen değiştirebilir. (S. KUTUB, 7/300)   
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21/89-91 RABBİM!  BENİ YALNIZ BIRAKMA!  

89. (Ey Peygamberim!) Zekeriyâ’yı da (hatırla!) Hani o Rabbine: “Rabbim! Beni tek başıma 

(evlâtsız) bırakma. Gerçi (vermesen de) sen, vârislerin en hayırlısısın.” diye niyâz etmişti. 

90. Biz onun da duâsını kabul edip ona Yahyâ’yı armağan ettik ve eşini de kendisi için 

(doğurmaya) elverişli kıldık. Gerçekten bunlar(ın hepsi) hayır işlerinde yarışırlar, umarak ve 

korkarak bize duâ ederlerdi. Onlar (gerçekten) bize karşı derin saygı gösterenlerdi. 

91. (Ey Peygamberim!) Irzını koruyan / iffetli (Meryem’)i de (hatırla!) Biz ona râhumuzdan 

üflemiş, onu ve oğlunu âlemlere bir ibret (ve kudretimize bir işâret) kılmıştık. [bk. 66/12] 

 

89-91. (89).‘Zekeriyâ’yı da (hatırla!) Hani o Rabbine: “Rabbim! Beni tek başıma (evlâtsız) 

bırakma. Gerçi (vermesen de) sen, vârislerin en hayırlısısın.” diye niyâz etmişti.’   ‘Zekeriyyâ 

(as), İsrâiloğulları’na gönderilmiş, son peygamberlerden biri ve Hz. Yahyâ’nın babasıdır. Milâttan 

önce 1. Yüzyılda Kudüs’te yaşamış olan Zekeriyyâ peygamberle ilgili olarak Kur’ân-ı Kerim’de 

verilen bilgiler, daha çok onun yaşlılık dönemine âittir. (Zekeriyyâ, eşi ve Yahyâ hakkında bilgi almak 

için bk. Âl-i İmran, 3/37-41; Meryem, 19/2-11; KUR’AN YOLU, 3/697) 

(91).‘İffetini koruyanı da. Ona ruhumuzdan üflemiş, onu da oğlunu da âlemler için bir âyet 

kılmıştık.’ (..) Yâhut rûhumuzdan demek, rûhumuz tarafından demektir ki, Cibril diğer bir 

adıyla Rûhu ‘l Kudüs vâsıtasıyla üfledik, demek olur. Nitekim Meryem sûresinde (19/17) 

‘Ona (Meryem’e) rûhumuzu (Cebrâil’i) gönderdik.’ Âyetinin bu anlamda olduğu rivâyet 

edilmektedir.(Tahrim, 66/12 âyetin tefsirine bknz., ELMALILI, 5/461)  

Hz. Meryem ve oğlu Hz. Îsâ’nın durumu, gerçekten ibrete şayandır. Hem o asırda yaşayanlara, hem de 

sonrakilere ilâhi kudretin ihtişâmını gösteren açık bir delildir. Çünkü bâkire bir kız olan Meryem’in, 

bir erkeğin katkısı olmadan İsâ’yı dünyâya getirmesini düşünen bir kimse, Allah Teâlâ’nın kudretinin 

büyüklüğünü ve kemâlini idrak etme imkânı bulur. Bunun dışında Hz. Meryem ve Hz. Îsâ’nın pek 

çok mûcizevi hâlleri vardır. Hz. Meryem, doğar doğmaz hizmet ve ibâdet için mâbede adanmış ve 

orada Allah tarafından özel rızıklarla rızıklandırılmıştır. (bk. Âl-i İmran, 3/36-37) Hz. Îsâ’nın ise, 

ölüleri diriltme, hastaları iyileştirme ve gaybden haber verme gibi mûcizeleri bilinmektedir. (bk. Âl-

i İmran, 3/49, Ö. ÇELİK, 3/390)     

 

 21/92-97  HEPSİ BİZE  DÖNECEKLERDİR.  

92. Şüphe yok ki bu sizin ümmetiniz bir tek ümmettir (dininiz bir tek dindir) Ben de sizin 

Rabbinizim. O hâlde bana kulluk edin. [krş. 23/52] 

93. (Çünkü geçmiş ümmetler) kendi aralarında (din) işlerinde parçalan(ıp bölük bölük ol)dular. 

Her biri yine ancak bize döneceklerdir. [krş. 23/53] 

94. Kim îman etmiş olarak sâlih ameller yaparsa, artık onun çalışması boşa gitmez. Şüphesiz biz 

onu yazarak kayda geçirmekteyiz. 

95. (İnkâr, isysn ve zulümleri sebebiyle) helâk ettiğimiz belde ve şehir halkına (bir daha) dünyaya 

dönmeleri haramdır, mümkün değildir, şüphesiz (artık) onlar dünyaya dönemezler.  
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96. Nihâyet (kıyâmet alâmetlerinden olan) Ye’cûc ve Me’cûc (setleri yıkılıp) açılınca onlar her 

tepeden akın ederler. [bk. 18/94-99] 

97. Gerçek vaad (olan kıyâmet) kopunca inkâr edenlerin gözleri birden faltaşı gibi açılacak: 

“Eyvah bize! Doğrusu biz bundan gaflet içinde idik ve (kendimize) zulmeden kimselerden 

olduk.” (diyecekler). 

 

92-97. (92).‘İşte sizin bir ve tek ümmetiniz bu ümmettir.’ Allah Teâlâ, Enbiyâ sûresinde farklı 

zamanlarda ve farklı bölgelerde dînini tebliğ etmek üzere birçok peygamber gönderdiğini haber 

verdikten sonra bunların tebliğ ettiği dînin Allah’ın birliği, yüceliği ve eşsizliği ilkesine dayanan tek 

bir din, ibâdete lâyık olan ilâhın da sâdece kendisi olduğunu bildirmiştir. (KUR’AN YOLU, 3/698)  

Hadis: ‘Biz peygamberler ümmeti baba bir, annelerimiz ayrı kardeşleriz. Dînimiz de birdir.’ (İbn 

Kesir’den S. HAVVÂ, 9/238) 

İbâdet, insanın yaratılış gâyesidir. (51/56). Bir insanın Allâh’a ibâdet ediyor olabilmesi için îman 

edip, Allâh’ın emir ve yasaklarına uyması gerekir. (İ. KARAGÖZ 4/618) 

Bütün mü’minler/müslümanlar kardeştirler (49/10). Hepsi bir ümmettir. Bu yüzden ırkçılık ve bu 

anlamda milliyetçilik fikirleri, Kur’ân’ın ifâdelerine aykırıdır.) (H. T. FEYİZLİ, 1/329) 

(93).‘(Çünkü geçmiş ümmetler) kendi aralarında (din) işlerinde parçalan(ıp bölük bölük ol)dular. 

Her biri yine ancak bize döneceklerdir.’ Bütün peygamberlerin getirdiği hidâyet ise, Kur’ân-ı 

Kerim’de bir araya gelmiştir. Şânı Yüce Allah, şöyle buyurmaktadır: ‘Biz sana da kitabı hak ile 

kendinden önce indirilen kitapları tasdik edici ve onlara karşı bir şâhit olmak üzere indirdik.’ 

(el Maide, 5/48; S. HAVVÂ, 9/239) 

(95).‘Helâk ettiğimiz bir kasaba hâlkının tekrar dünyaya  dönmemeleri imkânsızdır.’ Müfessirler 

95. Âyeti üç türlü yorumlamışlardır: (a). İnkârlarında ısrar etmelerinden dolayı Allâh’ın yok ettiği bir 

ülke hâlkının bir daha aslâ dünyâya dönmesi mümkün değildir. Bu sebeple onların dünyâya dönüp, iyi 

işler yaparak âhirette mutlu olmak istemeleri boşunadır. (bk. es Secde, 32/12; Fatır, 35/37; İbn 

Kesir’den.) Bu ve benzeri âyetler, reenkarnasyon iddiâsının temelden yoksun olduğunu 

göstermektedir. (bilgi için bk. Bakara 2/28) (b). İnkârda ısrar edenler, kıyâmete kadar yaşasalar dahi, 

tövbe edip îmâna gelmezler. Bu durum inkârda ısrarları sebebiyle kalplerinin katılaştığını, bu 

sebeple artık îman etmeyeceklerini ifâde eder. (İbn Kesir, Şevkâni) (c) Allah’ın yok ettiği bir ülke 

hâlkının Allâh’a dönmemesi mümkün değildir; her toplum mutlaka Allâh’a dönecek ve yaptığının 

karşılığını görecektir. (Şevkâni, Ateş, KUR’AN YOLU, 3/699)    

Yaygın yoruma göre, Ye’cûc ve Me’cûc ‘un önünün açılması ve bunların her taraftan akın edip 

dünyâda fesat çıkarmaları, kıyâmet alametlerindendir. Buna göre âyet, Ye’cûc ve Me’cûc ‘un 

soyunun veya onların karakterine sâhip toplulukların kıyâmete kadar devam edeceğini ifâde eder. 

(KUR’AN YOLU, 3/699)  

(96).‘.. her tepeden akın ederler’ cümlesi, kıyâmet öncesinde bozguncu bir toplumun savaş 

çıkaracağını, her yerden insanlara ve toplumlara saldıracağını ifâde eder. (İ. KARAGÖZ 4/621)  

(97).‘Ve gerçek vaad yaklaştığı zaman o küfredenlerin gözleri hayretle açılır.’ Yaklaştığı 

bildirilen ‘şaşmaz sözün gerçekleşmesi’nden maksat, kıyâmet olayıdır. (krş. Enbiya, 21/104) Ye’cûc 

ve Me’cûc‘ün çıkışı kıyâmetin yaklaştığını gösterdiğine göre, bu cümle bir önceki âyetin anlamını 
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pekiştirir mahiyettedir. ‘Bir de bakarsın ki inkârcıların gözleri yerinden fırlamış!’  anlamındaki 

cümle de olayın şiddetini ve insanların kıyâmet olayı karşısındaki şaşkınlığını, aczini ifâde eder. 

(KUR’AN YOLU, 3/700)  

 

21/98-103 CEHENNEM  YAKITI OLUP  İNİM  İNİM  İNLEMEMEK 

98. (Ey kâfirler!) Şüphesiz, siz ve Allah’tan başka taptıklarınız (Allah yerine bağlandıklarınız) (krş. 

2/165-167; 4/56), cehennemin yakıtısınız. Siz (hep berâber) ona gireceksiniz. 

99. (Ey müşrikler!) Eğer onlar (gerçek) ilâh olsalardı, oraya girmezlerdi. Oysa hepsi (tapan ve 

tapılanlar) orada ebedî kalacaklardır. 

100. Müşrikler orada inim inim inlerler ve orada artık (cehennemin uğultusundan dolayı hiçbir 

şey) işitmezler. 

101. Tarafımızdan kendileri hakkında en güzel (olan cennet saadet)i takdir edilmiş olanlar ise, o 

(cehennem ateşi)nden uzaklaştırılmıştır. [bk. 11/106] 

102. Müminler cehennemin uğultusunu bile duymazlar. Canlarının çektiği (nîmetler) içinde 

ebedî kalacaklardır. [bk. 10/26; 55/60] 

103. (Kıyâmet günündeki) en büyük korku / dehşet müminleri üzmez. Melekler, onları: “İşte bu, 

(dünyâda) size vaadedilen (mutlu) gününüzdür.” diyerek karşılar. 

 

98-103. (98).’Siz ve Allah’tan başka taptıklarınız, şüphesiz ki cehennem odunusunuz.’ 98. Âyette 

yer alan ‘taptıklarınız’dan maksat, hem taştan ve ağaçtan yapılan putlar hem de Firavun ve Nemrud 

gibi kendisini rab olarak ilan eden, bu sebeple hayvanlardan ve taşlardan daha değersiz bir duruma 

düşen kimselerdir. Bunlar birlikte cehenneme atılacak ve orada ebedi kalacaklardır. (Ö. ÇELİK, 

3/393) 

(99).‘Şâyet bunlar ilâh olsaydı oraya girmezlerdi. Hepsi de orada temelli kalacaklardır.’ 99. 

Âyet, tanrı diye tapılan, fakat kendilerini dahi cehennem ateşinden koruyamayan putların ne derece 

âciz varlıklar olduğunu ifâde eder; dolaylı olarak insanlara âciz varlıklara kul olmak yerine Allah’a 

teslim olmalarını telkin eder. (KUR’AN YOLU, 3/702)     

(100).‘Orada (kâfirler) inim inim inleyecekler ve bir şey de işitmeyeceklerdir.’ Görmek, işitmek, 

konuşmak insanlara verilen nîmetlerin en büyüklerinden olduğu için Allah Teâlâ, dünyâda bâtıl 

tanrılara tapanları kıyâmet gününde bu nîmetlerden mahrum edeceğini; onları kör, sağır ve dilsiz 

olarak haşredeceğini bildirmektedir. (krş. İsra 17/97, KUR’AN YOLU, 3/702, 703) 

(102).‘Müminler cehennemin uğultusunu duymazlar..’ 102’nci âyet cehennemde bir uğultu 

olacağını, bu uğultuyu cennete giren müminlerin duymayacağını beyan etmektedir. Âyette geçen 

‘hasis’ ile cehennemde kaynayan suların, cehennemin yakıtı olan insan ve taşların (66/6) yanarken 

çıkardığı alevin sesi ve cayırtısı, cehennemliklerin feryatları, çığlıkları, inleyip sızlanmaları 

kasdedilmiş olabilir. Cennettekiler bu sesleri bile duymayacaklardır. Duysalar üzülebilirler. Hâlbuki 

cennette, müminler için üzülmek yoktur. (46/13-14; İ. KARAGÖZ 4/625, 626) 
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(103).‘(Kıyâmet günündeki) en büyük korku / dehşet onları üzmez.’  ‘En büyük dehşet’ten maksat, 

öldükten sonra dirilme, hesap verme ve cezâyı içeren kıyâmet gerçeğidir.  Bu dünyâda Allâh’a îman 

edip erdemli işler yapanlar o günün dehşetinden etkilenmeyeceklerdir.  (KUR’AN YOLU, 3/703)  

‘Melekler onları: Size söz verilen gün işte bu gündür, diye karşılarlar.’ Müminleri ölüm anlarında, 

kabirlerinden kalkarken, mahşere sevk edilirken ve hesapları tamamlanıp cennete girerken hep 

melekler karşılayacak ve onlar cennetle (korkmamalarını, tasalanmamalarını,  KUR’AN YOLU, 

3/703) müjdeleyeceklerdir. Cennette canlarının çektiği nîmetler içinde ebedi yaşayacaklardır. (bk. 

Fussilet, 41/30-32; Zümer, 39/73; Ö. ÇELİK, 3/394)  

 

21/104-106  YERYÜZÜNE  İYİ  KULLARIM  VÂRİS  OLACAKTIR. 

104. Kıyâmet koptuğu gün, göğü, yazılı kâğıt tomarını dürer gibi düreriz. (Sonra dünyâda) ilkin 

yarattığımız gibi tekrar yaratacağız ki bu bizim için verilmiş bir sözdür. Şüphesiz biz bunu 

yapacağız. 

105. Andolsun ki zikirden (Tevrat’tan) sonra Zebur’da da: “Yeryüzünde, şüphesiz sâlih kullarım 

mîrasçı (hükümran) olacak.” diye yazmıştık. [bk. 24/55] 

106. Muhakkak ki bu (Kur’ân’)da kulluk eden bir toplum için yeterli bir tebliğ (ve öğüt) vardır. 

 

104-106. (104).‘Göğü kitap dürer gibi dürdüğümüz gün, yaratmaya ilk başladığımız gibi onu 

yeniden var edeceğiz.’ Bir başka âyet-i kerîmede de kıyâmet gününde bütün yeryüzünün yalnızca 

Allâh’ın yönetiminde bulunacağı,  göklerin de O’nun kudret eliyle dürülmüş olacağı ifâde edilmiştir. 

(Zümer, 39/67) Yüce Allah, kâinâtı yoktan yaratmış ve sürekli olarak genişletip bugünkü hâline 

getirmiştir. (krş. Zâriyât, 51/47) Kıyâmet gününde yine sonsuz kudretiyle onu dürerek önceki hâline 

getirecek, yâni mevcut hâliyle yok edecek; sonra da âhiret hayâtına, o âlem için planladığı şartlara 

uygun yeni bir âlem gerçekleştirecektir. (evrenin değişimi hakkında bilgi için bk. İbrâhim, 14/48, 

KUR’AN YOLU, 3/703) 

Hadis: ‘Aziz ve Celil olan Allah, kıyâmet günü gökleri dürer, sonra gökleri sağ eline alır, sonra ‘Ben 

melik’im zorbalar nerede, mütekebbirler nerede’ der, sonra gökleri sol eliyle dürer, sonra ‘Ben 

Melik’im zorbalar nerede, mütekebbirler nerede’ buyurur.’ (Müslim Sıfatü’l Kıyâme 24, İ. 

KARAGÖZ 4/627)  

(105).‘Andolsun ki Tevrat’tan sonra Zebur’da şunu yazmıştık: Yeryüzüne ancak sâlih kullarım 

mîrasçı olacaklardır.’ Buradaki ‘yeryüzü: arz’ için; cennet arzı, kutsal topraklar ya da mutlak 

yeryüzü gibi anlamlar verilmiştir. Çünkü yeryüzüne târih boyunca sâlih olan ve olmayan toplumların 

hâkim oldukları bilinmektedir. (bk. Zümer 39/74; A’raf 7/137) Ancak, İbn Hâldun’un da dediği gibi, 

milletler doğar, büyür ve ölürler. Bu toplum, zulüm ve haksızlıklarla yaşama ve ayakta durma 

yeteneğini kaybederse, Cenâb-ı Hakk onun yerine ve daha sağlıklı bir toplum getirir. Kısaca zulüm, 

uzun ömürlü olmaz. Onun yerini hak ve adâlet alır. Müfessirlerin büyük çoğunluğuna göre ‘sâlih 

kullar’ dan maksat, Muhammed ümmetidir. (H. DÖNDÜREN, 2/533) 

İbn Abbas’ın sözünden anlaşıldığına göre yeryüzünden maksat üzerinde bulunduğumuz topraklardır. 

İşte bu, Yüce Allâh’ın bize verdiği vaad ve müjdesidir. Buna göre bu âyet-i kerîme, bu ümmete bütün 

dünyâya mîrasçı olacaklarını müjdelemektedir. (..) Bu âyet-i kerîme ile buna açıklık getiren hadis-i 
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şerifler evrensel İslâm devletinin mutlaka kurulacağını ve bunun – bâzı kimselerin anladığının 

aksine - Hz. Mesih’in inmesinden önce gerçekleşeceğini ifâde etmektedir. Bu gerçekleşeceği zaman 

ise, işte o zaman yeryüzüne mîrasçı olunmuş olacaktır. (S. HAVVÂ, 9/248)       

(106).‘Muhakkak ki bu Kur’an’da kulluk eden bir toplum için yeterli bir tebliğ vardır.’ 

Kur’an’da insan hayâtının bütün alanları ile ilgili emir ve yasaklar, ilke ve hükümler vardır. Kur’an, 

insanın yemesinden içmesine (7/31), evlenmesinden boşanmasına (2/22), ticâretinden (2/279), 

mîrâsının taksimine (2/275), konuşmasından yürümesine (4/7), çocuğun kaç sene emzirilmesinden. 

(37/19) birisinin evine nasıl girileceğine (2/233), çocukların anne ve babalarının yatak odalarına ne 

zaman ve nasıl gireceklerinden (24/27), yemeğin birlikte veya ayrı ayrı yenmesine (2/186) varıncaya 

kadar fert, âile ve toplum hayâtı ile ilgili kuralar getirmiş ve yol göstermiştir. Çünkü Kur’an 

‘İnsanların rehberi, yol göstericisidir.’ (2/186). İnsanları ve toplumları en doğru olana iletir.(17/9; İ. 

KARAGÖZ 4/630) 

 

21/107-112  BİZ SENİ  ANCAK  ÂLEMLERE  RAHMET  OLARAK  GÖNDERDİK 

107. (Ey Muhammed!) Biz seni âlemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik. [krş. 34/28] 

108. (Ey Peygamberim! Müşriklere) De ki: “Bana, ‘ilâhınız ancak bir tek ilâh’tır’ diye 

vahyolunuyor. Artık (buna göre) müslüman oluyor musunuz?” 

109. (Ey Peygamberim!) Eğer (dâvetinden) yüz çevirirlerse de ki: “(Bana emrolunanları) sizin 

hepinize ‘yeterince / eşit’ bir şekilde bildirdim. Artık tehdit edildiğiniz şey yakın mı, yoksa uzak 

mı bilmem.” 

110. “Şüphesiz Allah, sözün açığını da bilir, gizlediklerinizi de bilir.” 

111. (Ey kâfirler!) “Bilmiyorum, belki o (azâbın gecikmesi) sizin için bir imtihan ve (ecelinizin 

geleceği) bir zamana kadar sizi bir faydalandırmadır.” 

112. (Peygamber) duâ etti: “Ey Rabbim! (Onlarla aramızda) hak ile sen hüküm ver. Bizim 

Rabbimiz çok merhametli, sizin yakıştırdıklarınız (iddialârınız)a karşı yardımı istenendir.” 

 

107-112. (107).’Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.’ Nesefi der ki: ‘Denildiğine 

göre o dünyâda da âhirette de müminlere bir rahmettir. Kâfirlere de dünyâdayken kökten yok 

edilmemeleri, başka sûretlere dönüştürülmemeleri ve yerin dibine geçirilerek azap edilmemeleri 

sûretiyle, azâbın geciktirilmesi bir rahmettir. (S. HAVVÂ, 9/234, 235)    

Rasûlümüzün (s) âlemlere rahmet oluşunun tecellileri pek çoktur. Bunların bir kısmı şunlardır: 

Ondan sonra bütün kâfirlerin toptan yok edilmelerini gerçekleştirecek azâbı kaldırmıştır. Hâlbuki 

bütün kâfirler de onun için bir dâvet topluluğudur. Diğer taraftan Yüce Allah, bu dîni uygulayan 

kimseleri yeryüzünde mutlu kılar. Çünkü bu dinde genişlik vardır, kolaylık vardır, hak vardır, 

adâlet vardır, problemlerden kurtuluş vardır, huzursuzluktan, çalkantılardan kurtuluş vardır; aynı 

şekilde âhiretin saâdeti de bu dindedir. (S. HAVVÂ, 9/250)  

Hadis-i Şerif: Müslim sahîhinde der ki: Ebu Hüreyre ’den, dedi ki: Ey Allâh’ın Rasûlü, müşriklere 

bedduâ et, denildi, şöyle buyurdu: Ben lânet okuyucu olarak gönderilmedim, ben rahmet olarak 

gönderildim, (İbn Kesir’den, S. HAVVÂ, 9/250)  
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Âlemlere rahmet olmasının bir sonucu olarak, insanlara birbirlerini, hayvanları, bitkileri sevmeyi, 

ekolojik dengeyi korumayı tavsiye etmiştir. İnsanlara kurtuluş ve mutluluğa erme yollarını öğreten 

odur. … O geldiği zaman insanlık onuru çiğneniyor, insanlar tanrı diye elleriyle yaptıkları putlara 

tapıyor, kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Yüce Allah, insanları bu bâtıl inançların 

kıskacından kurtarmak, onları düşüncede, inançta ve toplumsal hayatta özgürlüğe kavuşturmak 

amacıyla Hz. Peygamberi göndermiştir. O getirdiği dînî ve ahlâki prensipler sebebiyle insanlık için 

bir rahmet olmuştur. (KUR’AN YOLU, 3/705)  

(109).‘(Ey Peygamberin!) Eğer (müşrikler Müslüman olmaktan) yüz çevirirlerse (onlara) de ki:’ 

‘De’ emri, Hz. Peygamberin Allâh’ın emir ve yasaklarını, ilke ve hükümlerini insanlara bildirme 

zorunluluğunu ifâde eder. ‘Ben size, bana bildirilen gerçekleri eşit olarak bildirdim’ cümlesi,  Hz. 

Peygamberin bu görevini yerine getirdiğini ifâde eder. Bu emir, Peygamberin şahsında müminlerin de 

ilâhi gerçekleri insanlara anlatma görevinin olduğunu ifâde eder. (İ. KARAGÖZ 4/632, 633)   

‘Şâyet yüz çevirirlerse, De ki: Bana emrolunanı size tastamam bildirdim.’  Buna göre Hz. 

Muhammed tebliğ görevini eşitlik esâsına göre yapmış, sahâbe arasında ayırım yaparak, kimseye özel 

muâmelede bulunmamıştır. (H. DÖNDÜREN, 2/533)  Nesefi der ki: Bu buyrukta Batıniyye 

mezhebinin bâtıl olduğunun delili vardır.’ (S. HAVVÂ, 9/235)   

(111).‘Bilmem belki bu sizin için bir imtihan ve bir süreye kadar geçindirme içindir.’ Yâni dünyâ 

hayâtında azâbınızın geciktirilmesi, sizin için bir imtihan olabilir. Ölünceye kadar nasıl amel 

edeceğinizi görmek için ve sizin yararlanmanız için bu geciktirme yapılmış olabilir. Bunun sebebi ise, 

bunun aleyhinize delil olmasıdır. (S. HAVVÂ, 9/236)  

(112).‘De ki: Sen hak ile hükmet, nitelediklerinize karşı ancak Rahman olan Rabbimizden 

yardım istenir.’  Müşrikler, …. Kur’ân’ı sihir, hayâl mahsûlü, şiir, efsâne, uydurma gibi vasıflarla 

nitelemek sûretiyle onun kitleler üzerindeki tesirini / etkisini kırmaya çalışıyorlardı, Allah hakkında 

da bâtıl sözler söylüyor, O’na ortak koşuyor ve Allah’ın çocuk sâhibi olduğunu iddia ediyorlardı. Hz. 

Muhammed hakkında ise sihirbaz, şâir, mecnun, kâhin gibi onun şânına yakışmayacak çirkin 

nitelendirmelerde bulunuyorlardı.  Bu haksız ve çirkin isnatlar karşısında Hz. Peygamber, hâkimler 

hâkimi olan Allâh’ın merhametine ve yardımına sığınarak kavmi ile kendisi arasında hak ile 

hükmetmesini istemiştir. (..) Müfessirler, Allah Teâlâ’nın, Hz. Peygamberin duâsını kabul 

buyurduğunu ve müşriklere ilk genel cezâyı Bedir savaşında verdiğini ifâde etmişlerdir. (KUR’AN 

YOLU, 3/706)     

Mâlik’ten, o Zeyd b. Eslem’den rivâyet edildiğine göre, Rasûlullah (s) bir savaşta bulunduğunda; 

‘Rabbim sen hak ile hükmet….’ diye buyururdu. (S. HAVVÂ, 9/252)   
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22 /  Hac Sûresi 

Medîne döneminde inmiştir. 78 âyettir. Bir görüşe göre 52-55. âyetler Mekke ile Medîne arasında 

inmiştir. Adını 27. âyetteki aynı kelimeden almıştır. (H. T. FEYİZLİ, 1/331) 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

22/1-4  KIYÂMET  DEPREMİ  

1. Ey insanlar! Rabbinizin emirlerine ve yasaklarına uygun yaşayın. Gerçekten (kıyâmet) 

saati(ni)n sarsıntısı çok büyük (dehşetli) bir şeydir. [bk. 56/4-5; 69/14-15; 99/1-2] 

2. (Ey Peygamberim!) Kıyâmeti gördüğünüz gün, her emzikli emzirdiğini unutup terkeder, her 

gebe (kadın) yükünü düşürür. Sen, insanları sarhoş (imiş gibi) görürsün, hâlbuki onlar sarhoş 

değillerdir. Fakat Allah’ın azâbı pek şiddetli olacaktır. 

3. Kimi insanlar da bilgisi olmadığı hâlde Allah hakkında tartışır ve azgın şeytana  uyar. 

4. O (şeyta)nın hakkında yazılmıştır ki: “Kim kendisini dost edinirse kesinlikle onu saptırır ve o 

kimseyi (cehennemin) alevli ateşine iletir.” 

 

1-4. (1).‘Ey insanlar! Rabbinizden korkun. Çünkü kıyâmet saatinin sarsıntısı büyük bir şeydir.’ 

Gerçekten de kıyâmet saati büyük bir iştir. Müthiş bir olaydır. Dehşete düşürücü bir haber, korkunç bir 

hâdise, hayretler içinde bırakıcı bir olaydır. (S. HAVVÂ, 9/265)  

İbn Kesir der ki: ‘Başka âlimler de şöyle demiştir: Bu, kabirlerden kalktıktan sonra Arasat’a 

kalkılacağı günde meydana gelecek dehşet, korku, sarsıntı ve kargaşadır. İbn Cerir de bu görüşü 

tercih etmiştir. Bu görüşü kabul edenler, bir takım hadis-i şerifleri delil gösterirler. (Geniş bilgi için, S. 

HAVVÂ, 9/267 vd. bakabilirler.) (S. HAVVÂ, 9/267)    

Saat sözcüğü, kıyâmet günü demektir. Bu şiddetli sarsıntı, kıyâmet gününe yakın bir zamanda, 

güneşin batıdan doğuşundan sonra olacaktır. Ebû Hüreyre (r)’ın sorusu üzerine Hz. Peygamber, İsrâfil 

(as)’ın üç kere sûra (boynuz) üfüreceğini, bunların ‘korku üfürüşü’, ‘canlıların düşüp öleceği üfürme’ 

ve ‘yeniden dirilme üfürüşü’ olacağını bildirmiştir. Yukarıdaki âyette sözü edilen, ilk üfürüş 

olmalıdır. (bk. Zilzâl, 99/1-5; Hâkka, 69/14; Ahzâb, 33/11; H. DÖNDÜREN, 2/533) 

Abdullah b. Abbas, Şa’bî, el Hasen el Basri, Atâ b. Ebî Rabah, Süddî ve İbn Cüreyc’e göre (..) ilgili 

âyette belirtilen zelzele, kıyâmet öncesinde dünyâda gerçekleşecektir. (Taberi, Begavi, 

Zemahşeri’den M. DEMİRCİ, 2/331) 

(2).‘Onu (sarsıntıyı veya kıyâmeti) gördüğünüz gün, her emzikli emzirdiğini unutur.’ 

Gördüklerinin dehşetinden insanlar arasında en sevdiğine bile dikkat edemez. Hâlbuki anne, insanlar 
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arasında en şefkatli olandır. Çünkü bu, onun süt vermekte olduğu yavrusudur. Onu emzirmekte iken 

bile dehşetinden (onu) unutuverecektir. Yüce Allâh’ın ‘emzikli’ buyruğu bu dehşet verici olay 

gerçekleştiğinde eğer, süt emen yavrusuna memesini vermiş bulunuyor ise, memesini ağzından bu 

göreceği dehşetler dolayısıyla çekivereceğine işârettir. (S. HAVVÂ, 9/265) 

Şâanı Yüce Allâh’ın ‘Her emzikli emzirdiğini unutur; her gebe yükünü düşürür’ buyruğunun dış 

görünüşe göre yorumlanması de mümkündür. Çünkü hamile olarak ölen kadınlar olduğu gibi, 

çocuklarına süt vermekte iken ölen kadınlar da vardır. Ve bunların hepsi de öldükleri hâl üzere 

haşredileceklerdir. (S. HAVVÂ, 9/270) 

Hadis: ‘Ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Gökyüzü gıcırdadı. Gıcırdamakda da haklıdır. Çünkü 

dört parmak kadar bir yer yok ki, orada bir melek alnını yere koyup Allâh’a secde etmiş olmasın. 

Allâh’a yemin ediyorum ki, benim bildiğimi bilseydiniz, az güler çok ağlardınız. Yataklarınızda 

hanımlarınızdan zevk almazdınız. Allâh’a yalvarıp yakarmak için yollara düşerdiniz. (Tirmizi Zühd 9;  

İbn Mâce Zühd 19’dan, Ö. ÇELİK, 3/405) 

(3).‘İnsanlardan kimi Allah hakkında bilgisizce tartışır.’ (Bu âyet) Nadr b. Haris hakkında inmiştir. 

O, Allâh’ın, ölüp de toprağa dönüşen bir insanı yeniden diriltemeyeceğini ve Kur’ân’ın uydurma bir 

kitap olduğunu söylüyordu. (H. DÖNDÜREN, 2/533)  

(4).‘Onun (şeytanın) hakkında şu hüküm yazılmıştır: O kendisini velî edinen kimseyi saptırır.’ 

Şeytana insanları doğru yoldan saptırma fırsatı verilmekle berâber, ona uyanlar, irâdelerini bu yönde 

kullandıkları, ilâhi uyarıları bir kenara bırakıp şeytanı dost edindikleri için sorumluluk kendilerine 

âittir. (şeytan hakkında bilgi için bk. Fâtiha, 1/1 (euzü); Bakara 2/34; Nisâ 4/117-121; Enfâl 8/48, 

KUR’AN YOLU, 3/712)       

  

22/5-7  KUDRETİMİZİ GÖSTERMEK İÇİN  

5. Ey insanlar! Şâyet öldükten sonra dirilmekten şüphe etmekte iseniz (ilk yaratılışınızı 

hatırlayın). Kesinlikle bilin ki biz, sizi (ilk önce) topraktan, (insan olarak yarattıktan) sonra 

(sırasıyla onun içinden çıkan) nutfe (aşılanmış yumurta / zigot hâlin)den sonra bir alâka, sonra 

(üzerinde uzuvlarının bir kısmı belirli bir kısmı belirsiz küçük bir et parçasından) bir mudgadan 

yarattık ki size (ne olduğunuzu ve kudretimizi) açıklayalım. Rahimlerde dilediğimizi, belirtilmiş 

bir vakte kadar durduruyoruz, sonra sizi bir bebek hâlinde çıkarıyoruz. Derken olgunluğa 

erişmeniz için (sizi büyütüyoruz). İçinizden kimi (erken) öldürülüyor, kimi de daha önce bâzı 

şeyleri bilirken, sonra hiçbir şey bilmez hâle gelmesi için erzel-i ömr’e (ömrün en kötü devrine) 

itiliyor. Yeri de görürsün ki kupkurudur. Fakat biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, 

kabarır ve her güzel çiftten (nice) bitkiler bitirir. 

6. Bu da, Allah’ın gerçek(ten var) oluşu(nun delili)dir. (Ve herşeyin O’nun irâdesiyle 

gerçekleşmesidir.) Hiç şüphesiz ölüleri O diriltir ve her şeye hakkıyla kâdir olan da O’dur. 

7. Elbet o kıyâmet) gelecektir. O(nun geleceği)nde şüphe yoktur. Şüphesiz ki Allah, (o gün) 

kabirlerde olan kimseleri diriltecektir. [krş. 36/78-80] 

 

5-7. (5).‘(Ey insanlar!) Eğer siz ölümden sonra dirilme konusunda şüphe içide iseniz, ..’ Yüce 

Allah, âyetin ilk cümlesinde âhiret hayâtına ve ölen insanların dirileceğine inanmayanlara insanların 
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yaratılması ve yağan yağmurlarla toprağın canlanmasını hatırlatmaktadır. Nasıl insanlar yok iken 

Allah onları yaratıyor ve sonbaharda kurumasından sonra ilkbaharda ısınan hava ve yağan yağmurlar 

ile yeryüzünü canlandırıyor ise insanları da aynı şekilde ölümlerinden sonra diriltecektir. Bunda 

zerre kadar şüphe etmemek gerekir. Bir varlığı ilk defa yaratan yüce Allah, o varlığı yenide 

yaratmaya gücü yetmez mi? Kesinlikle yeter. (İ. KARAGÖZ 4/641)    

(1)‘Biz sizi topraktan yarattık.’ İnsan topraktan iki kere yaratılmıştır. Birincisi Âdem (as)in 

yaratıldığı gündür; (2) ikincisi ise bir nutfe ve bir yumurtacık hâline geldiği zaman topraktan 

yaratılmış olur. Çünkü bunlar gıdâdan yaratılmıştır, gıdâ ise toprak, su ve havadır.  

‘Sonra (2) nutfeden’  meni yaratığından, ‘sonra (3)  alâkadan’ bu, nutfenin tekâmül ettikten sonraki 

ikinci aşamasıdır, (4) ‘sonra yaratılışı belli belirsiz bir çiğnem etten’ bu da ceninin üçüncü tekâmül / 

gelişim aşamasıdır.  

Genel mânâ şudur: Eğer öldükten sonra dirilmek konusunda şüphe ediyor iseniz, yaratılışınızın 

başlangıcına dikkat ediniz! Bu sizin şüphenizi giderecektir. İlk olarak gördüğünüz şekilde sizi 

yaratmaya kâdir olan, tekrar diriltmeye de kâdirdir. (S. HAVVÂ, 9/272)  

‘erzel-i ömür’ İbn Kesir, ömrün en fenâ zamânı (erzel-i ömür)’nın tefsîri ile ilgili olarak şunları 

söylemektedir: O ihtiyarlık ve kocamışlık hâli, kuvvet, akıl ve anlayış zayıflığı, bunamak ve düşünce 

zayıflığı gibi çeşitli eksikliklerdir. (S. HAVVÂ, 9/272)  

Hadis: Sizden herhangi birinizin hilkati annesinin karnında kırk gün kırk gece bir arada bulunur; sonra 

böyle bir süre kadar bir çiğnem et olur; sonra Allah ona meleği gönderir, ona dört kelime emredilir: 

Rızkı, ameli, eceli. Ve mutlu mudur, bedbaht mıdır, yazılır, sonra da ona ruh üflenir. (Buhâri ve 

Müslim, İbn Mes’ud’dan, S. HAVVÂ, 9/275)    

Basit ve cansız toprak elementleri ile canlı sperma hücrelerinden oluşan meni arasındaki mesâfe 

korkunçtur. Bu dönüşümün evrelerinde büyük bir sır yatmaktadır; hayat sırrı… Milyarlarca senedir 

süren bu sır hakkında insanlar hâlâ kayda değer bir şey bilmemektedirler. Milyarlarca senedir her an 

basit elementlerden canlı hücrelere doğru gerçekleşen bu sayısız dönüşümler hakkında doyurucu bir 

şey bilmemektedirler. Bütün bu olup bitenleri gözlemlemek ve onaylamaktan başka bir şey gelmiyor 

ellerinden. İnsan bu konuda oldukça istekli de olsa, hayâtın yaratılış ve ortaya çıkış sırrını 

keşfedemez. Her defâsında bir imkânsızlıkla karşı karşıya kalır. (..) Bunun yanında bir de insan 

menisinin pıhtılaşmış kana, pıhtılaşmış kanın bir çiğnem ete, bir çiğnem etin de insana dönüşmesi 

sırrı var! (..) Nedir meni? Erkeğin suyudur. Bu suyun bir damlasında binlerce sperma var. Bunlar 

arasında bir tânesi rahimdeki suda bulunan kadın yumurtasını döller. Onunla bütünleşir ve rahmin 

duvarına yapışıp kalır. (..) Sperma tarafından döllenen bu yumurtada… Her şeye gücü yeten 

kudretin, onu kendi irâdesi ile oraya yerleştiren gücün yardımı ile rahmin duvarına asılın kalan bu 

küçücük noktada… Evet bu küçücük noktada ilerde oluşacak insanın tüm özellikleri, bedensel 

özellikleri, uzunluğu – kısalığı, şişmanlığı – zayıflığı, çirkinliği – güzelliği, hastalığı – sağlığı bir bir 

mevcuttur. Bu noktacıkta insanın sinirsel, akli ve ruhsal özellikleri de yatmaktadır, eğilimleri, 

ihtirasları, karakterleri, yönelişleri, saplantıları – yetenekleri gibi… (S. KUTUB, 7/324, 325)  

Özetle diyebiliriz ki: Kadının yumurta hücresi, erkeğin sperma hücresi ile döllenmesinden sonra artık 

canlı bir varlıktır ve bir hafta içinde bir hücre topluluğu hâlinde rahim duvarına 11 gün içinde gelip 

yapışır. Bu yapışma (zona pellusida)dan sonra “dut” gibi asılır ve gömülüp kanla beslenmeye başlar. 

İşte bu, hücrenin alâka (embriyo) aşamasıdır. (4) Mudga (fetus) aşamasına kadar bu cenin (embriyo), 

bir et parçası hâlini alır ve çıkan somitlerle organ yerleri belli olur. Sekizinci haftanın sonunda, 

ceninin dış görünümü bir insan şeklini alır. Artık hızla gelişen ceninin (23/13-14) kemikleri, kasları ve 
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derisi teşekkül etmiş olarak büyümeye devam eder. Nihâyet doğumla neticelenir. Canlı doğmak 

kaydıyla, çocuğun hak ve hukuku da cenin hâlinde iken başlar (Bâr, s. 81-107). (Ayrıca bk. 39/6). 

Cenin canlı oldukça mîras hakkı devam eder. Hilkati tamamlanmış cenin düşürülürse diyeti verilir 

(Müslim (Dâvudoğlu), II, 1309; Molla Hüsrev, s. 125).(H. T. FEYİZLİ, 1/331) 

Ey insan, ‘yeryüzünü yanmış kül olmuş görürsün.’ … Buna göre yer küresi vaktiyle yanar bir ateş 

kütlesi olduğundan, zamanla sönmüş olan toprak, esas itibâriyle yanıp sönmüş bir ateşin kül 

hâlindeyken katılaşıp tortulaşmasından ibârettir ki, hayatın son derece zıddıdır. ‘Böyle iken üzerine 

suyu indirdiğimiz vakit, o yanmış olan toprak, harekete geçmekte’ yâni atomları ve elementleri bir 

canlanma gücünü ortaya koyarak canlılığın en açık bir belirtisi olan bir sarsıntı ile harekete geçmekte 

‘ve koparıp gelişmekte her güzel çiftten bitkiler bitirmektedir.’  (ELMALILI, 5/474)  

 

22/8-13  ALLAH  KULLARINA  HAKSIZLIK  EDİCİ  DEĞİLDİR 

8, 9. İnsanlardan kimi, ne bir yol göstereni ne de aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın bilgisizce Allah 

yolundan saptırmak için kibirle yanını bükerek / kasılıp böbürlenerek Allah hakkında tartışır! 

Onun için dünyâda bir rezillik vardır. Kıyâmet günü de ona (cehennemin) can yakıcı azabını 

tattıracağız. 

10. (Kıyâmet günü kâfirlere:) “İşte bu, senin kendi yaptığın (günahlar) yüzündendir. Yoksa Allah 

kullara zulmedici değildir.” (denilecektir). 

11. Kimi insanlar da (dînin bütününe inanmadığı hâlde) yalnız şartlı ve şüphe içerisinde Allah’a 

ibâdet eder. Kendisine bir hayır dokunursa (gönlü) bununla rahatlar. Eğer ona (hastalık, fakirlik 

gibi) bir kötülük dokunursa yüz üstü dönüverir (Allah’tan şikâyete başlar ve dinden bile döner). O 

dünyâda ve âhirette ziyâna uğramıştır. İşte bu apaçık ziyânın ta kendisidir. 

12. Müşrik, Allâh’ı bırakır da kendisine zarar ve fayda vermeyen putlara tapar. İşte bu, 

sapıklığın (haktan) uzaklaşmışlığın ta kendisidir. 

13. O, (böylece) kendisine zararı faydasından daha yakın olana tapar. O, ne kötü yardımcı ve ne 

kötü dosttur! 

 

8-13. (8).‘İnsanlardan öyleleri de vardır ki, bilmeden hidâyeti olmadan, aydınlatıcı bir kitabı 

bulunmadan Allah hakkında tartışmaya girer.’ Bu âyette bilginin (a) Düşünme, (b) Deney ve 

tecrübe, (c) Vahiy (kitap) olmak üzere, üç kaynağına işâret edilmektedir. (H. DÖNDÜREN, 2/534) 

‘Allah yolundan saptırmak için, büyüklenerek yüzünü çevirir.’  Bu âyet grubu, büyüklük 

taslamanın sapıklığın sebebi olduğunu bize göstermektedir. Kalbinde zerre ağırlığınca büyüklük 

bulunan kimsenin, İslâm’ın hakikatine ulaşması mümkün değildir. O bakımdan Müslüman nefsini 

Rasûlullah (s)’in belirlemiş olduğu şu ölçüye vurarak kendisini kibirden kurtarmaya çalışmalıdır. 

Hadis:  Rasûlullah (s) buyurdu ki: Kibir, insanları küçümsemek, hakkı da kabul etmemektir. (S. 

HAVVÂ, 9/277)  

(10).‘Bunlar senin yaptıklarından ötürüdür.’ Dünyâda olsun, âhirette olsun azap görmenin sebebi, 

onun kâfir olması, büyüklük taslaması, yalanlamasıdır. ‘Yoksa Allah kullarına aslâ zulmedici 

değildir.’ Hiçbir kimseyi günahsız yere sorumlu tutmaz. Hiç kimseyi başkasının günahı ile sorumlu 

tutmaz. (S. HAVVÂ, 9/276)  
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Hadis-i Kudsi: ‘Allah Teâlâ buyurur ki: ‘Ben zulmü kendime haram kıldım. Onu kullarıma da 

haram kıldım. O hâlde birbirlerine zulümde bulunmasınlar.’ (Müslim, Tirmizi’den İ. H. BURSEVİ, 

13/27)    

(11).‘İnsanlar arasında öyleleri vardır ki, Allah’a bir yar kenarında imiş gibi kulluk eder.’ Dinin 

kıyısından geçer. Bizzat ortasında yer almaz. Bu, onların dinleri konusunda huzursuzluk ve kararsızlık 

içerisinde bulunduklarına, bu konuda huzur ve sükûnlarının olmadığına bir misâldir. (S. HAVVÂ, 

9/278)  

‘Ona bir iyilik gelirse onunla yatışır, başına bir belâ gelirse yüzüstü döner.’ Medîne hâlkından 

olmayan birisi, Medîne-i Münevvere’ye gelip Müslüman olurdu. Eğer karısı erkek çocuk dünyâya 

getirir, atı da güzel bir tay doğurursa İslâm hakkında: ‘Bu doğru ve güzel bir din imiş’ derdi. Yok 

karısı doğurmaz, kısrağı da yavrulamazsa: ‘Bu ne kötü bir din imiş’ derdi. (Buhâri, Ö. ÇELİK, 3/412)   

İslâm hakkında şüphesi olan (49/15), İslâm’ın bir kısmını kabul edip bir kısmını kabul 

etmeyen(2/85, 4/151) dili ile söylediğini kalbi ile onaylamayan (5/41, 61; 3/119) kimseler îman etmiş 

olmazlar. Îmansız amel makbul değildir. (5/5). Şartlı îman ve şartlı ibâdet olmadığı gibi, şüphe ile 

îman ve şüphe ile ibâdet de olmaz. Aynı şekilde dînî hükümlerin bir kısmını kabul edip, bir kısmını 

kabul etmeyerek de îman olmaz. Dînin bir haramını, bir hükmünü, bir âyetini kabul etmeyen, hattâ 

beğenmeyen kimse îman etmiş olmaz. (İ. KARAGÖZ 4/649)    

 

22/14-17  ALLAH HERŞEYİ HAKKIYLA  BİLENDİR 

14. Şüphesiz ki Allah, îman edip de sâlih ameller işleyenleri, alt tarafından ırmaklar akan 

cennetlere koyacaktır. Elbette Allah istediğini yapar. 

15. Kim Allâh’ın, o (Peygamberi’)ne dünyâda ve âhirette aslâ yardım etmeyeceğini sanıyorsa (ve 

yardımı görünce öfkeleniyorsa, her çareye başvursun, öfkesinden) semaya bir sebep (âlet / araç) 

bulup uzansın, sonra O’(nun vahiy ve yardımı)nı kesmeye çalışsın da (hele) bir baksın onun 

tuzağı, öfkelenmekte olduğu şeyi hiç giderebilecek mi? 

16. İşte biz onu (Kur’ân’ı) böyle apaçık âyetler hâlinde indirdik. Şüphesiz Allah (kullarının niyet 

ve amellerine göre) dilediğini doğru yola iletir. 

17. Şüphesiz o îman edenlerle, o yahûdiler, sâbiîler, hıristiyanlar, mecûsîler ve (Allah’a) eş 

tanıyanlar var ya, Allah kıyâmet günü bunların arasını mutlaka ayıracak (haklarında lâyık olan 

hükmünü verecek)tir. Çünkü Allah herşeye şâhittir. [bk. 2/62; 3/113-114] 

 

14-17. (15).‘Kim dünyâda da âhirette de peygamberine, Allâh’ın yardım etmeyeceğini sanan 

kimse..’ Âyet, Gatafan ve Benî Esed kabilesinden bâzı kimselerhakkında inmiştir. Hz. Peygamber (s), 

bu kabileleri İslâm’a dâvet edince, ‘bizim yahûdilerle antlaşmamız var, biz Allâh’ın Muhammed’e 

yardım edeceğini zannetmiyoruz, eğer biz Müslüman olursak yahûdilerle aramız açılır ve yahûdiler 

bize yardım etmez, bu nedenle biz Müslüman olmayız’  derler ve bu âyet iner. (İ. KARAGÖZ 4/653)   

(16).‘Şüphesiz ki Allah, dilediğini doğru yola eriştirendir.’ Kur’ân-ı Kerim’in indirilmesinin misâli 

şöyledir: Allah bütün Kur’ân-ı Kerim’i apaçık ve net âyetler hâlinde indirmiştir. Bundaki hikmet ise, 

Yüce Allâh’ın îman edeceklerini bildiği kimselerin hidâyete ulaşmasıdır. (S. HAVVÂ, 9/283)  
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(17).‘Şüphesiz ki îman edenler, Yahûdiler, sabiiler, hıristîyanlar, mecûsiler ve şirk koşanlar 

arasında kıyâmet günü Allah kesin hükmünü verecektir.’ Görülüyor ki, bu âyette altı tâne dinden 

söz edilmiş, ancak bunlardan yalnız birincisi îman sâhibi olarak gösterilmiştir. Demek ki, geri kalan 

beşi küfür ehlidir.  Sonra bu beşten yalnız sonuncusunda şirk açıkça belirtilmiştir. (ELMALILI, 

5/478)  

(Sâbiiler) Temelde Zebûr’a inanan, fakat zaman içinde yıldızlara tapan bir topluluk. Bunlar, 

Katâde’ye göre meleklere tapar. Mücâhid’e göre Yahûdilerle mecûsiler arasında bir topluluktur. (H. 

DÖNDÜREN, 2/534)    

 

22/18  GÖKLERDE  VE  YERDE OLANLAR  ALLÂH’A  SECDE  EDİYOR 

 

18. Görmüyor musun ki göklerdekiler, yerdekiler, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, 

hayvanlar ve insanlardan birçoğu, şüphesiz bizzat Allâh’a secde ediyor. (İnsanlardan) 

birçoğunun da üzerine azap hak olmuştur. Allah kimi alçaltırsa, artık onu yükseltecek yoktur. 

Şüphe yok ki Allah ne dilerse (onu) yapar. [bk. 17/44] (Secde Âyeti) 

 

18-18. ‘Görmez misin ki, göklerde ve yerde olanlar;  (yukarılarda ve aşağıda her kim ve her ne 

varsa, melekler, nefisler, canlı ve cansız her şey., ELMALILI, 5/479)  güneş, ay, yıldızlar, dağlar, 

ağaçlar, hayvanlar ve insanların bir çoğu Allah’a secde etmektedir.’ Yâni insanlara gelince, hepsi 

değil, çoğu da değil, bir kısmı; karşı taraftan daha çok değilse de yine de bir yekün teşkil eden, bir 

kısmı secde ediyor. Gerçi Yüce Allâh’ın etkin hükümranlığına bütün insanlar da ister istemez 

boyun eğer. Bu yönüyle ‘yerde bulunan kimseler’in genelinde onlar da vardır. Fakat serbest 

irâdeleriyle isteyerek Allâh’ın emirlerine boyun eğen ve O’na itaat secdesi eden, insanların ancak bir 

kısmıdır ki, müminlerdir. (ELMALILI, 5/479)    

Secde-i Teshîr: Bu, insanlar ve cinler dışındaki varlıkların vâroluş gâyelerine uygun hareket etmeleri, 

ilmî kurallara uymalarıdır. Yüce Allah, hiçbir varlığı amaçsız yere yaratmamıştır. Her varlığın 

bir yaratılış amacı vardır. İnsanlar ve cinler dışında her bir varlık yaratıldığı amaca uygun hareket eder. 

Güneş ısı ve ışık, ağaçlar meyve, arılar bal, tavuklar yumurta, inekler süt verir, toprak bitki yetiştirir. 

(İ. KARAGÖZ 4/657)  

Hadis:  Rasûlullah (s) şöyle buyurdu: Âdemoğlu secde âyetini okuduğu zaman, şeytan bir kenara 

ayrılır, ağlar ve der ki: Vay benim hâlime! Âdemoğluna secde etmesi emri verildi, o da secde etti; 

buna karşılık ona cennet verilecektir. Bana da secde etmem emredildi ve ben yüz çevirdim. Buna 

karşılık ta bana cehennem verilecektir.’ (Ebu Hüreyre’den, S. HAVVÂ, 9/288)  

 

22/19-24  RABLERİ  HAKKINDA  ÇEKİŞEN  İKİ GURUP 

19, 20, 21. Bunlar (müminler ve kâfirler), Rableri hakkında tartışan iki hasımdır. (Bunlardan) 

inkâr edenler için ateşten elbiseler biçilmiştir. Bu kimselerin başlarının üstünden kaynar su 

dökülecektir. (Öyle ki) onunla karınlarının içindeki herşey ve hattâ derileri bile eritilir. (Bir de) 

onlara demirden topuzlar vardır. 
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22. (Kâfirler) Ne zaman (o) ıstıraptan dolayı oradan çıkmak isteseler, oraya geri çevrilirler ve 

“tadın yangın azabını!” (denilir). 

23. Şüphesiz ki Allah, îman edip sâlih amellerde bulunanları alt tarafından ırmaklar akan 

cennetlere koyacaktır. Orada altın bilezikler ve inci(ler) ile süslenirler. Orada elbiseleri de 

ipektir. 

24. Îman eden ve sâlih amel işleyen kimseler (dünyâda) sözün en güzeli (olan tevhid kelimesi)ne 

eriştirilmişler ve çok övülmeye lâyık olan (Allah’)ın yoluna iletilmişlerdir. 

 

19-24. (19).‘İşte bunlar Rableri hakkında davalaşan iki hasımdır.’ Abdullah b. Abbas ve 

Katâde’ye göre âyetin söz konusu ettiği iki hasımdan biri Ehl-i Kitap, diğeri de Müslüman 

topluluktur. Çünkü Kitap ehli Müslümanlarla tartışırken diyordu ki: ‘Bizim peygamberimiz sizin 

peygamberinizden, kitabımız da sizin kitabınızdan daha öncedir. Bu bakımdan biz sizden daha hayırlı 

bir topluluğuz.’ Buna karşılık Müslümanlar da onlara: ‘Ancak şunu unutmayın ki, bizim kitabımız 

sizin kitabınızı yürürlükten kaldırmış, böylece onun işini bitirmiştir. Ayrıca bizim peygamberimiz 

nebîlerin sonuncusudur. Bu yüzden biz Allah katında sizden daha hayırlıyız’ diyorlardı. (Taberi, 

Mâverdi’den M. DEMİRCİ, 2/339)    

‘İşte bunlar Rableri hakkında davalaşan iki hasımdır.’ Mücahid ve Atâ der ki: Bundan maksat 

kâfirler ve müminlerdir. Bu söz, bütün görüşleri kapsamakta ve Bedir günü kıssası da, başka 

görüşler de bunun kapsamına girmektedir. Çünkü müminler Aziz ve Celil olan Allâh’ın dîninin 

muzaffer olmasını isterken, kâfirler de îman nûrunu söndürmek, hakkın yardımsız kalmasını, bâtılın 

da üstün gelmesini istemektedirler. (S. HAVVÂ, 9//290) 

‘Kâfirlere cehennemde ateşten elbiseler biçilecek,’ Bu elbiselerden maksat, cehennem ateşinin 

onları giyilmiş bir elbise gibi sarıp, sarmalamasıdır. Nitekim bir başka âyette: ‘Onlar için cehennem 

ateşinden döşekler ve üstlerinde de yine ateşten örtüler vardır.’ (A’raf, 7/41) buyrulur. Bu 

elbiselerin ‘Onların elbiseleri katrandan olacaktır.’ (İbrâhim, 14/50) buyruğundan hareketle ‘ateşte 

eritilmiş bakır elbiseler’ olması da mümkündür.  

‘.. başlarının üzerinden de kaynar su dökülecektir.’ Bu suyla bütün iç organlarıyla birlikte derileri 

de eritilecektir. İbn Abbas (r)’nın beyânına göre, o kaynar sudan dünyânın dağları üzerine bir damla 

düşseydi, onları eritirdi. (Ö. ÇELİK, 3/416) 

‘Onlar için ayrıca demirden kamçılar ve topuzlar vardır.’  Onları döverek cezâlandırmak için 

demirden sopalar; balyoz, topuz ve kamçılar vardır. Peygamberimiz (s) şöyle buyurur: Hadis: Şâyet o 

demir sopalardan bir tanesi yeryüzüne konulsaydı, onu kaldırmak için insanlar ve cinler bir araya 

gelselerdi, onu yerinden kaldıramazlardı.’ (Ahmed b. Hanbel’den, Ö. ÇELİK, 3/416, 417)  

(23).‘Şüphesiz Allah, îman edip sâlih ameller işleyenleri altından ırmaklar akan cennetlere 

koyar.’       ‘Adn cennetlerine girerler, orada altın bilezikler ve inciler takınırlar. Orada giysileri 

de ipektir.’ (Fâtır, 35/33)   (Cennet ehlinin) üstlerinde yeşil ipekten ince ve kalın giysiler vardır. 

Gümüş bilezikler takınmışlardır. Rableri onlara tertemiz bir içki içirmiştir. (İnsan, 76/21) Hadis: 

Müminin süsü, abdestte yıkadığı yere kadar ulaşır. (Müslim, Nesâi) Hz. Peygamber, dünyâda ipekli 

giyen erkeğin, şarap içenin, altın ve gümüş kap kullananın, âhirette bunlardan mahrum kalacağını 

bildirmiştir. (Buhâri, Müslim, H. DÖNDÜREN, 2/534)   
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(24).‘Onlar sözün en güzeline hidâyet olunurlar, onlar Hamîd olanın yoluna eriştirilirler.’ İbn 

Abbas’a göre, en güzel sözle kastedilen, ‘Lâ ilâhe illâllah ve’l hamdü lillâhi’  (Allah’tan başka hiçbir 

ilâh yoktur ve her türlü övgü O’na âittir.) sözüdür. Bunun, Kur’ân olduğu da söylenmiştir. 

(Kurtubi’den, H. DÖNDÜREN, 2/534)  

Tevhid kelimesi ve ifâdesi çok yücedir. Çünkü bu kelime ile insanlar, hem ruhlarında hem de 

toplumlarında inkılâp yapıp bütün putlarını kırmışlardır. Böylece şirkten kurtulup insana değil Allâh’a 

kullukla yücelmişlerdir. (H. T. FEYİZLİ, 1/334)  

    

22/25-32  İNSANLAR ARASINDA  HACCI  İLÂN  ET 

25. Gerek küfre sapanlar, gerekse Allâh’ın yolundan ve yerli olsun misâfir olsun bütün (mü’min) 

insanları ziyârette eşit kıldığımız Mescid-i Haram’dan (insanları) alıkoymakta olanlar (bilmeli ki) 

kim orada zulümle yanlış yola sapmak isterse, ona pek acıklı bir azap tattıracağız. 

26. (Ey Peygamberim!) Bir zaman Beyt(ullah)’ın yerini İbrâhîm’e göstermiş (ve O’na şöyle 

vahyetmiş)tik: “Bana hiçbir şeyi eş tutma, tavaf edenler, (ibâdet için) duranlar, rükû ve secde 

edenler için evimi temiz tut.” 

27, 28. (Rasûlüm!) İnsanlar içinde haccı ilân et; gerek yaya, gerekse uzak yoldan (hızlı yol alan) 

zayıf / arık develer üzerinde sana gelsinler. 28. Gelsinler de, böylece kendileri için (dünyâ ve 

âhirete âit) birtakım faydalara şâhit olsunlar ve o belirli günlerde de (Allâh’ın) kendilerine rızık 

olarak verdiği kurbanlık hayvanlar (boğazlanırken) üzerine Allâh’ın ismini ansınlar. Onların 

etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. [krş. 3/96-97] 

29. (Kurban kestikten ve hac ihrâmından çıktıktan) sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine 

getirsinler ve en eski mâbed Kâbe’yi tavaf etsinler.   

30. (Ey müminler!) İşte (hacla ilgili kurban, adak, durum / emir) bu(ndan ibarettir). Kim Allâh’ın 

hürmet (edilmesini istediği hüküm)lerine saygı gösterirse, işte o (saygı), Rabbi nezdinde kendisi 

için hayırlıdır. Size (âyetlerde) okunanlar dışında (kalan) hayvanlar, sizin için helâl kılındı. Artık 

murdardan / pislikten, putlardan ve yalan sözden kaçının. [bk. 5/3, 90; 6/145; 16/115] 

31. (Ey müminler!) Allâh’ı birleyin ve O’na ortak koşmayanlar olarak (bu yasaklardan kaçının). 

(Bilesiniz ki) Allâh’a ortak koşan kimse, sanki gökten savrulup düşmüş de kuşların (didikleyip) 

kapıştığı veya rüzgârların uzak bir yere sürükleyip götürdüğü kimseye benzer. [bk. 6/71] 

32. Bu böyledir. Kim Allâh’ın (dîninin) alâmetlerine (hükümlerine) saygı gösterirse gerçekten bu, 

kalplerin takvâsındandır. 

 

25-32. (25).‘Şüphesiz küfredenler, Allâh’ın yolundan, yerli ve yolcu bütün insanları eşit 

kıldığımız Mescid-i Haram’dan alıkoyanlar.’ Bu âyetin Hudeybiye senesi Kureyş müşriklerinin Hz. 

Peygamber ve ashâbını Mescid-i Harâm’ı ziyâret etmekten menettikleri zaman indiği rivâyet 

edilmiştir. ( Bakara 2/96 âyetin tefsirine bkz.; ELMALILI, 5/484)  

‘Kim orada zulüm ile ilhâda yeltenirse, Biz onlara can yakıcı bir azâbı tattırırız.’  Burada ‘ilhad’  

dan kasıt,  adâletten, doğruluktan sapmaktır. Yâni her kim adâletten uzak bir gâyeyi gerçekleştirmek 

ister ve bunu zulüm ile yapmak isterse, yâni te’vil etmeksizin kasdi olarak, bilerek, zulmederek, günah 
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ve büyük günah türünden büyük bir iş yapmaya kalkışacak olursa, ‘Biz onlara (âhirette) can yakıcı 

bir azâbı tattırırız.’ (S. HAVVÂ, 9/293)  

‘Kim orada zulümle, haksızlıkla doğru yoldan saptırmak isterse…’ Bu âyetin dış görünüşüne göre 

Mekke’de fiile dönüşmeyen, yalnızca kötü niyet bile Allah katında sorumluluk gerektirir. 

(ELMALILI, 5/484)  

(Diğer taraftan) Beytullâh’ı ziyârete gelen kimselerin orada çok dikkatli olmaları gerekir. Çünkü 

orası, sıradan bir ibâdet mekânı değildir. Orada yapılan hayırlı amellerin sevâbı, kat kat olacağı gibi, 

en büyüğünden en küçüğüne kadar işlenen günahların cezâsı da fazla olacaktır. Hattâ orada günah 

işleyenlerin cezâlandırılacağı beyan edildiği gibi, zulme niyet edenlerin de cezâlandırılacağı haber 

verilir. (Ö. ÇELİK, 3/419, 420) 

(26).‘Şöyle diye ki, bana hiçbir şeyi ortak koşma.’ Ve Beyt’in binâsını yaparken bana ihlâstan 

başka bir gâye besleme, her şeyi sırf benim rızâm için ve samimi bir kulluk görevi olarak yap. Ve işte 

Beytullah (Allah’ın evi) adı ona bu anlamda verilmiştir ki, Allah için ibâdete mahsus hâne, 

demektir. (ELMALILI, 5/484)  

‘Evimi, tavaf edenler, rükû edenler ve secdeye varanlar için tertemiz et.’ Buradaki temizlik, hem 

maddi, hem de mânevi anlamdadır. Böyle olunca ‘Şeytan işi pislik’ (Mâide, 5/90) olan put ve dikili 

taşlardan temizlemek de bunun içindedir. Yâni Kâbe’nin içini, dışını gerek gözle görülen maddi ve 

gerek mânevi pisliklerden arındırıp pek temiz tut, dolaşanlar ve duranlar, tavaf eden ve namaz 

kılanlar tertemiz ibâdet etsinler. (ELMALILI, 5/484)  

(27).’İnsanları hacca çağır; yürüyerek veyâ binekler üstünde uzak yollardan sana gelsinler.’ 

Âyet-i kerîmede geçen ‘dâmir’ binek, zayıf düşmüş deve anlamındadır. Yâni sana yayan ve binekli 

olarak gelirler, demektir. Nesefi der ki: ‘Yürüyerek geleceklerin, binek sırtında geleceklerden önce 

zikredilmesi yürüyerek gideceklerin üstünlüğünü ortaya çıkarmak içindir. (S. HAVVÂ, 9/294) 

Mekke dışında yaşayan bir kimsenin aslî ihtiyaçları, varsa borcu ve bakmakla yükümlü olduğu 

insanların nafskssı dışında hacca gidip geleceği sürede kendisine yetecek kadar yeme, içme ve 

barınma giderleriyle yol parasına sâhip olması şarttır. Bir insana haccın farz olması için zekât 

verecek konuma gelmesi şart değildir. Borcu ve âile fertlerinin her türlü ihtiyâcı dışında hacca gidip 

gelecek kadar parası, malı, mülkü veya herhangi bir şekilde imkânı bulunan kimseye diğer şartları da 

taşıyorsa hac farz olur. Binit veya yol parasının bulunma şartı Mekke dışından gelenler için söz 

konusudur. (İ. KARAGÖZ 4/666)   

Veki, İbn Abbas’tan rivâyetle dedi ki: Üzüldüğüm tek bir şey var, o da şudur: Keşke yayan olarak 

hacca gitmiş olsaydım. Çünkü, Yüce Allah: ‘Sana yürüyerek….  Gelsinler’ diye buyurmaktadır. 

Ancak çoğunluğun kabul ettiği görüşe göre; Rasûlullah (s)’e uyarak, binekli olarak hacca gitmek, daha 

fazîletlidir. Çünkü Rasûlullah (s)  gücünün mükemmelliğine rağmen binekli olarak haccetmiştir. (S. 

HAVVÂ, 9/305) 

(28).‘Ta ki kendilerine âit birçok menfaatlere şâhit olsunlar.’ Haccın hikmetleri olan bu 

menfaatler, Mâide sûresinde ‘Rablerinden bol nîmet ve rızâ talep edenler (Mâide, 5/2) ‘Allah 

hürmetli ve Kâbe’yi insanların faydası için ortaya koydu.’ (Mâide 5/77) buyurulduğu ve İbn-i 

Abbas’tan da rivâyet olunduğu üzere hem dünyâ hem de âhiretle ilgilidir. Âhiretle ilgili menfaat 

Allah’ın bağışlaması ve rızâsı gibi şeylerdir. Dünyâdaki menfaatlere gelince bunlar da, Allâh’ın 

insanlara olan nişânelerini görmekle irfan, ahlâk, ticâret ve sosyal hayatla ilgili birtakım faydalardır. 

(ELMALILI, 5/485)  
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Hacıların gördüğü birçok yararlı şeyler vardır. Bir kere Hac bir mevsim, bir kongredir. Hac bir 

ticâret ve ibâdet mevsimidir. Toplanma ve tanışma kongresidir. Dünyâ ve âhiretin buluştuğu, aynı 

şekilde inanca ilişkin uzak yakın anıların buluştuğu bir farzdır. Ticâret ve Pazar esnafı hac döneminde 

oldukça hareketli, bol sürümlü bir mevsim yaşarlar. (S. KUTUB, 7/339)  

‘Ve Allâh’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları belli günlerde kurban ederken O’nun 

adını ansınlar.’ Hacca gelen insanlar, eğer kurban kesecekleri bir hacca niyet ettiler ise, ‘kurban 

günleri’ olarak bilinen Zilhiccenin 10, 11 ve 12. günlerinde kurban edilmesi câiz olan deve, sığır, 

koyun, keçi gibi hayvanların üzerine Allâh’ın ismini anarak, yâni ‘Bismillâhi Allâhü Ekber’ diyerek 

kurbanlarını keserler. Etlerinden bir kısmını kendileri yer, bir kısmını ise darda kalmış yoksul ve 

fakirlere yedirirler. Şu kadar var ki, kendilerinin yemesi mubah, fakirlere yedirmeleri vâciptir. (Ö. 

ÇELİK, 3/421)  

‘Kurbanlık hayvanlar’, deve, sığır, manda, koyun ve keçi gibi eti yenen evcil hayvanlardır. Âyette 

bu hayvanlar ‘behîme-i en’âm’ olarak ifâde edilmiştir. Kurban, ibâdet amacı ile kurban edilebilecek 

bir hayvanı usulüne uygun olarak Allah için kesmektir. Adak kurbanı farz, temettü veya kıran haccı 

yapanların kestiği hedy kurbanı vâcip, hacda kesilen cezâ kurbanı vacip, kurban bayramında kesilen 

kurban vacip – sünnet, şükür kurbanı müstehap, bülûğ çağına kadar çocuk için kesilen akika 

kurbanı sünnettir. (İ. KARAGÖZ 4/668)  

‘Belli günlerde Allah’ın adını ansınlar.’ İbn Abbas der ki: Belli günlerden kasıt, Zilhicce’nin on 

günüdür.’ Bu Ebû Hanife’nin de görüşüdür ve bu on günün sonuncusu (kurban bayramının) birinci 

günüdür. … Ebû Yûsuf ve (İmam) Muhammed’e göre ise, bu ‘belli günler’ kurban kesme 

günleridir. (S. HAVVÂ, 9/294)  

Hadis: Rasûlullah (sa) buyurdu ki: Allah tarafından amelin bu on günden daha çok sevildiği ve daha 

kıymetli olduğu başka hiçbir gün yoktur. O bakımdan bu günlerde çokça tehlil, tekbir ve tevhid 

getiren (Lâ ilâhe illallah, Allahu Ekber, ve Elhamdü lillâh, deyin.) (S. HAVVÂ, 9/309, 310)            

(27).‘Sonra haccın menâsikini yerine getirsinler.’ Farz, vâcip, sünnet gibi fiillerini yerine 

getirsinler. Abdullah b. Abbas ve Abdullah b. Ömer’e göre bu âyette zikri geçen ‘tefes’den murat 

haccın menâsikidir. (M. DEMİRCİ, 2/345)  

(29).‘.. ve adaklarını yerine getirsinler.’ İslâm dininde adak, birtakım kayıt ve şartlar çerçevesinde 

meşrû kabul edilmiştir. Âyet ve hadislerde adağı teşvik eden veya engelleyen açık bir ifâde 

bulunmadığı için, nezirde bulunmak mubahtır; şartlarına uygun biçimde yapılmış adağın gereğini 

yerine getirmek ise, vâciptir. Sırf Allâh’ın hoşnutluğunu kazanmak için bir nîmete karşı şükran olmak 

üzere ‘kişinin dinen yükümlü olmadığı bir ibâdet türünü kendiliğinden borçlanması’ anlamındaki 

nezir dinen uygun görülmüş, dünyevi bir amaca erişmek için adakta bulunmak ise hoş 

karşılanmamıştır. (KUR’AN YOLU, 3/730)  

‘.. ve Beyt-i Atîk’i tavaf etsinler.’ Bir tavaf yedi şavt, bir şavt bir dolaşımdır. Yedi şavtın dördü farz, 

üçü vâciptir. Tefsircilerin çoğu demişlerdir ki, buradaki tavaftan kastedilen, haccın rükünlerinden olan 

ifâda tavâfı, diğer adıyla ziyaret tavafıdır ki, hac ile ilgili yasakların kalkmasının tamâmı 

bununladır. Bu tavaf yapılmadan ihramdan çıkılmaz. (ELMALILI, 5/486) İfâda tavafı, kurban günü 

şeytan taşladıktan ve tıraş olduktan sonra yapılan tavaftır. Ziyâret tavafı da denir. (İ. H. 

BURSEVİ, 13/68) 

Tavaf, umre ve haccın farzlarından biridir. Hükmü itibariyle tavaf, farz, vacip, sünnet ve nâfile olmak 

üzere dört çeşit, uygulaması itibariyle ‘kudüm’, ‘ziyâret’, ‘vedâ’, ‘umre’, ‘nezir’, ‘nâfile’ ve 
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‘tahiiyetü’l mescid’ olmak üzere yedi çeşittir. Hükümleri ve isimleri farklı olsa da bu tavafların 

hepsininyapılışları, farzları, şartları, vâcipleri ve sünnetleri aynıdır. (İ. KARAGÖZ 4/670)  

Kudüm Tavafı: Bu, Mekke’ye ayak basan kimsenin Kâbe’nin etrâfını yedi kez dolaşarak yaptığı 

tavaftır. İlk üç şavtta, Hacer-i Esved’den başlayıp yine ona varana kadar remel yapar. Sonraki dört 

şavtı, normal yürüyerek yerine getirir. Bu tavaf sünnettir. Terkinden dolayı bir cezâ yoktur. Remel, 

kudüm tavafına mahsustur. İfâda ve vedâ tavaflarında remel yoktur. (İ. H. BURSEVİ, 13/68)  

Hanefîlere göre; hac edenin, kurban gününde Akabe cemresine taş atması ve eğer üzerinde kesmesi 

vâcip olan bir kurban varsa kurbanını kesmesi ve ondan sonra saçını tıraş etmesini bu sıraya riâyet 

ederek yapması vâciptir; tavaf bundan sonra yapılır. (S. HAVVÂ, 9/311, 312)  

Âyette geçen ‘Kâbeyi tavaf etsinler’ cümlesinde kasdedilen tavaf ziyâret tavafıdır. Mekkeli olan ve 

olmayan her hac yapmak isteyen kimseninmutlaka bu tavâfı yapması zorunludur. Ziyâret tavâfı, 

Kurban bayramının ilk günü fecr-i sâdıkın doğması ile başlar. Daha önce yapılnası hâlinde geçerli 

olmaz. Şâfii müçtehitlere göre zilhicce ayının dokuzunu onuna bağlayan gecenin yarısından itibaren 

yapılabilir. Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed ile şâfii, mâliki ve hanbeli müçtehitlere göre ziyâret 

tavafının bayramın ilk üç günü içinde yapılması sünnettir. Ebû Hanîfe’ye göre vâcipdir. (İ. 

KARAGÖZ 4/671)  

Beyt-i Atîk: Kâbe’ye ‘el Beyt‘ül Atik’ isminin verilmesinin hikmetleri şunlardır: (a)  Bu ifâde, 

‘Kadim Ev’ mânâsına gelir. Gerçekten de yeryüzünde ilk kurulmuş en kadim evin ve mâbedin Kâbe 

olduğunda şüphe yoktur. (bk. Âl-i İmran, 3/96) (b) Atik kelimesinin değerli, saygı değer, şerefli 

mânâları da vardır. Kâbe gerçekten böyledir; çok değerli ve şereflidir. Nitekim onun bir ismi de 

Hürmetli Ev mânâsında ‘el Beytü‘l Haram ’dır. (c) Atik, özgür ve hür olmak mânâsına da gelir. Kâbe 

zâlim despotların saldırılarından ve sataşmalarından kurtulduğu için ona bu isim verilmiştir. (bk. 

Tirmizi) Ayrıca Kâbe, hiç kimsenin şahsi mülkü değildir, temelden özgürdür. (Ö. ÇELİK, 3/421)  

(30).‘İşte böyle,  her kim Allâh’ın hürmetlerine saygı gösterirse’ yâni Allâh’ın hükümlerine, 

emirlerine, yasaklarına, Beyt-i Haram, Mescid-i Haram, Beled-i Haram (Mekke), Meş’ar-i Haram 

(Müzdelife Mescidi), Şehr-i Haram. (Haram aylar) vesâire gibi muhterem kıldığı şeylere riâyet 

etmenin vâcip olduğunu bilerek ve gereği gibi amel ederek saygı gösterirse,. (ELMALILI, 5/487) 

’Rabbinin katında o, (bu ululama) onun için hayırdır.’ (onun iyiliğinedir) Tâzimin anlamı, bunlara 

riâyet edilmesinin vâcip olduğunu bilmek ve riâyet edilmek maksadıyla da gereken titizliği 

göstermektir. (S. HAVVÂ, 9/295) 

‘Size en’âm (koyun, keçi, sığır, deve) hep helâl kılındı.’ Yenmesi haram kılınan hayvanlar Mâide 3, 

En’am 145 ve Nahl 115 âyetlerde beyân edilmişti. Bunlar kısaca leş, kan, domuz eti ve Allah’tan 

başkası adına kesilen hayvanlardır. Bunlar dışındaki hayvanların etlerinden yemek câizdir. Burada bu 

hususa temas etmenin hikmeti şudur: Araplar, bahîra, sâibe, vasile, hâm (bk. Mâide 5/103) diye 

isimlendirdikleri bâzı hayvanların etlerini haram sayıyorlardı. Âyet, onların bu âdetlerini 

reddetmekte, bu hayvanların da diğerleri gibi helâl olduğunu beyan etmektedir. İkinci olarak 

Kureyşliler, ihramlıyken hayvanların etlerini yemeyi haram sayıyorlardı. Âyet bunun da yanlış 

olduğunu, yâni ihramlı iken et yemede bir sakınca olmadığını haber vermektedir. (bk. Mâide, 5/1-3; 

Ö. ÇELİK, 3/423) 

‘O hâlde murdar olan putlardan kaçının.’ Leş gibi gözle görülür maddi pisliklerden sakındığınız 

gibi, putları dikmek gibi mânevi pisliklerden de sakının. Hayvanları, Allâh’ın adını anarak kesin. 

Allah’tan başkasının adına kesip de onları pis etmeyin. Kâbe’yi de putlardan temizleyin. 

(ELMALILI, 5/488) 



155 
 

‘.. yalan sözden sakının’ Allâh’a ortak koşmak, putları ilâh kabul edip, ‘Biz onlara sâdece, bizi 

Allâh’a daha çok yaklaştırsınlar diye ibâdet ediyoruz’ demek (39/3), ‘(Putlar) Allah katında 

bizim şefaatçilerimizsir’ demek.  (10/18), Allâh’a yalan isnad etmek (3/44), Allâh’ın kızlarının 

olduğunu söylemek (53/21, 27), yalancı şâhitlik yapmak .(24/13), iftirâ etmek (24/4, 11, 15), Allâh’ın 

haram kılmadığı şeylere haram demek, yalan haber vermek ve yalan konuşmak ‘kavl-i zûr’ ifâdesine 

dâhildir. (İ. KARAGÖZ 4/674)  

‘Yalan sözden de çekinin.’ Rasûlullah (s) hutbe okumak üzere kalktı ve şöyle buyurdu: Hadis: Ey 

insanlar! Yalan şâhitlik  Allah’a şirk koşmak ile denk tutuldu. ‘ Bu sözünü üç defa tekrarladıktan sonra 

şöyle buyurdu: ‘O hâlde murdar olan putlardan kaçının ve yalan sözden çekinin.’ (âyet 30) (S. 

HAVVÂ, 9/313)  

Hz. Ömer (r), yalan şâhitlik edene kırk değnek vurur, yüzünü kömürle karartır ve bu hâliyle onu 

çarşılarda dolaştırırdı. (İ. H. BURSEVİ, 13/75) 

İslâm âlimleri Hz. Peygamberin bir hadîsine dayanarak (Tirmizi, Birr) sâdece şu üç durumda bilerek 

yalan söylemeyi caiz görmüşlerdir: Savaşta düşmanı yenmek için; insanların arasını düzeltmek ve 

barıştırmak için; yıkılmak üzere olan bir âileyi kurtarmak için. (KUR’AN YOLU, 3/733)   

(31).‘Allah’ı birleyin ve O’na ortak koşmayanlar olarak (bu yasaklardan kaçının). (Bilesiniz ki) 

Allâh’a ortak koşan kimse, sanki gökten savrulup düşmüş de kuşların (didikleyip) kapıştığı veya 

rüzgârların uzak bir yere sürükleyip götürdüğü kimseye benzer.’ Bu âyet-i kerîmede yapılan 

benzetmeyle, Allâh’a ortak koşanların yâni “Allah var” dedikleri hâlde O’nun hükümlerini 

benimsemeyerek O’ndan başka varlıkları yüceltip ilâhlaştıran veya putlaştıranların Allah katında 

paramparça ve değersiz hâle geldiği bildiriliyor. (H. T. FEYİZLİ, 1/335) 

Bu âyette şirke saplanıp kalmış kişinin durumuyla bir benzetme yapılmaktadır. Değişik biçimlerde 

açıklanan bu teşbihten çıkan sonuç şudur: Allâh’a ortak koşan insan seçkin konumunu yitirip 

bayağılaşır, yırtıcı kuşların didiklediği leş, rüzgârın savurduğu cansız vücut parçacıkları gibi olur; 

şirkte ısrarcı davranmanın insanı bir süre ortalıkta bırakıp bocalatması, sonunda helâke sürüklemesi 

kaçınılmazdır.(İbn-i Aşur’dan, KUR’AN YOLU, 3/733) 

(32).‘Kim Allâh’ın nişânelerine hürmet gösterirse, şüphesiz ki bu, kalplerin takvâsındandır.’ 

Allâh’ın nişânelerinin ululanması, onlara saygı gösterilmesi, takvâlı kalplere sâhip olanların yapacağı 

işlerdendir. Kalplerin zikredilmesinin sebebi, takvânın merkezi olmalarındandır. Hareme götürülen 

kurbanlıklar da Allah’ın şeâirindendir; çünkü bunlar hacdaki ibâdetler arasındadır. Bunların 

ululanması ise, iri-yarı olanlarının, güzel, semiz ve pahâlı olanlarının seçilmesi demektir. (S. 

HAVVÂ, 9/296)  

 

22/33-38  KURBANLARIN  NE  ETLERİ  NE  KANLARI  ALLÂH’A  ULAŞIR  

33. (Ey müminler!) O (kurbanlık hayvanlardan) belli bir zamâna kadar (süt ve yünlerinde) sizin için 

menfaatler vardır. Sonra (kurbanlık olarak) varacakları yer Beyt-i Atîk (Kâbe)’dir. [bk. 48/25] 

34. Biz her toplum için kurban kesmeyi meşrû kıldık ki kendilerine (Allâh’ın) rızık olarak 

verdiği (dört ayaklı) kurbanlık hayvanlar (boğazlanırken) üzerine (yalnız) Allâh’ın ismini 

ansınlar. Sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. O hâlde O’na teslim olun. (Rasûlüm!) İtaatkâr ve mütevâzi 

olanları müjdele! 
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35. (O müminler ki) Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, başlarına gelen (sıkıntı)lara sabreden, 

namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden (hayır için) 

harcayanlardır. 

36. (Ey müminler!) Kurbanlık deve (ve sığır)lara gelince, onları da sizin için Allâh’ın (dîninin) 

nişânelerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. O hâlde (develer) birer ayakları bağlı sıra 

sıra ayakta dur(up boğazlan)ırken, üzerlerine Allâh’ın adını anın. Yanları üstü düşüp ölünce de 

onlardan hem siz yiyin hem de kanaat edip istemeyen fakirlere ve isteyen (fakir)lere yedirin. İşte 

böylece şükredesiniz diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdik. 

37. O (kurban)ların ne etleri ne de kanları Allâh’a ulaşır. Fakat sizden O’na (yalnız) takvânız 

(saygı ve itaatiniz) ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allâh’ı tekbir edesiniz 

(büyüklüğünü anasınız) diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. (Rasûlüm!) Güzel hareket 

edenleri (cennetle) müjdele! 

38. Şüphesiz ki Allah, îman edenleri savunur. Çünkü Allah, hiçbir hâini ve hiçbir nankörü 

sevmez. 

 

33-38. (33).’Kurbanlık hayvanlarda sizin için belli bir süreye kadar (yâni boğazlanacakları 

zamana kadar) faydalar vardır.’ (Ancak)  Harem bölgesinde kurban edilecekleri yerlere getirilip 

kurban edilinceye kadar bunların sütünden, dölünden, tüylerinden istifâde ermek ve gerektiğinde 

binek olarak kullanmak câizdir. Dolayısıyla âyet, Arapların, kurbanlık olarak belirlenip işâretlenen 

hayvanların sütlerinin içilmeyeceği, üzerine binilmeyeceği ve yük taşınmayacağı şeklindeki yanlış 

âdetlerini ortadan kaldırmıştır. (Ö. ÇELİK, 3/425) 

(34).‘Biz her bir topluluk için kurban kesmeyi meşrû kıldık.’ Şânı Yüce Allâh’ın adına 

kurbanlıkların kesilerek kanlarının akıtılması, bütün dinlerde meşrû olagelmiştir. (İbn Kesir’den, S. 

HAVVÂ, 9/317) 

‘Behîme’  kelimesinin ‘el En’âm’a izâfe edilerek açıkça beyan edilmesi, kurbanların el en’am 

(koyun, keçi, deve ve sığır) dan olması gerektiğini uyarı içindir. En’am ’dan olmayan at, katır ve 

merkeplerin ise kurban olarak kesilmeleri caiz değildir. (İ. H. BURSEVİ, 13/83)      

(36).‘O hâlde onların ön ayaklarından biri bağlı olduğu hâlde keserken üzerlerine Allâh’ın adını 

anın.’  Bu kesim şekline göre kurban, deveye mahsustur. Deve,  ayakta iken ön ayaklarından biri 

bağlanıp gerdanından boğazlanır ki, buna nahır adı verilir. Bununla berâber, çene altından kesilmesi 

de câizdir. Sığır ile keçi ve koyun ise yatırılıp üç ayağı bağlanarak boğazlanır. Buna da zebih 

denilir. Nahır veya zebihte Allâh’ın adının anılması  ‘Bismillâhi Allâhü Ekber, Allâhümme minke, 

ileyke’ ‘Allâh’ın adıyla, Allah en büyüktür, Allâh’ım! (bunlar) senden ve sanadır’ mânâsına gelir. 

(ELMALILI, 5/489, 490)  

36. âyette yer alan ‘büdün’  ‘bedene’ kelimesinin çoğuludur. Bedene, kurbanlık deve demektir. 

Bedenlerinin büyük olmasının sebebiyle onlara bu isim verilmiştir. ‘Nihâyet yan üstü yere yıkılıp 

canları çıkınca’ (Hac, 22/36) ifâdesi, bundan maksadın develer olduğuna işâret eder. Ancak, Allah 

Rasûlü (s)’in (Hadis:) ‘Deve de yedi kişi için kurban kesilebilir, sığır da yedi kişi için kurban 

kesilebilir. (Müslim, Hac) buyruğuna göre şer’an sığırlar da bedene türünden sayılır. (Ö. ÇELİK, 

3/427)     
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‘Artık (canı çıktığında) onlardan’ yâni daha önce geçtiği üzere cinâyet, keffâret ve adak kurbanı 

değilse ‘hem kendiniz yiyin’ Buradaki emir mubahlık bildirmek içindir. ‘Hem de ihtiyâcını 

gizleyen gizlemeyen fakirlere yedirin.’ Buradaki emir ise zorunluluk ifâde eder. (İ. H. BURSEVİ, 

13/89)  

(37).‘Onların ne etleri ne de kanları Allâh’a ulaşır. Fakat sizden ona sâdece takvâ ulaşır.’ Yâni 

sizler, Allâh’ın rızâsına takvâ ile ulaşırsınız. Mânâ şudur: Kurban kesenler ancak niyyet, ihlâs ve 

takvânın şartlarına riâyet eder(lerse) Rablerini râzı edebilirler.  

Kurban eti üç parçaya ayrılır. Üçte birini sâhibi yemek üzere ayırır, üçte birini arkadaşlarına hediye 

eder,  üçte birini de fakirlere tasadduk eder, diyen ilim adamları bu âyet-i kerîmeyi delil 

göstermişlerdir. Çünkü şânı Yüce Allah: ‘Onlardan yiyin, dilenene de dilenmeyene de yedirin’  

buyurmuştur.  

Araplar, câhiliye dönemlerinde putları için kurban kestiklerinde, kestikleri bu kurbanların etlerinden 

bir miktârını putlarının üzerine koyar ve kanları ile onları boyarlardı. Bu bakımdan Yüce Allah, 

‘Onların ne etleri, ne de kanları Allâh’a ulaşır’  diye buyurmuştur.  (S. HAVVÂ, 9/320)  

Kurban, kendisi ile Allah’a yaklaşılan şey demektir. Yâni Allâh’a yaklaştıran sebeplerdendir ki ancak 

bu eylemin içinin takvâ ile doldurulması gerekir. Yok eğer bu hareket, takvâdan ve Allâh’ı içimizde 

hissetme ve O’na bağlılığımızı sunma şuurundan uzak olursa, artık bu kurban, sevâbı olmayan bir 

gelenek işi hâline dönüşür. Allah Rasûlü, Mekke’de Kevser sûresiyle kurban kesme emrini yerine 

getirmiş, bu âyette de kurban kesen mü’minler takvâ sâhibi olmaları konusunda uyarılmıştır. 

Peygamber (s) de hadîs-i şerîfinde öneminden dolayı, “Kim (bayram günü) namazı kılmadan önce 

kurban kesmişse onu iade etsin…” buyurmuştur.[Buhârî] (H. T. FEYİZLİ, 1/335) 

(38).‘Şüphesiz ki Allah, îman edenleri savunur.’ Yüce Allah kendisine tevekkül eden, kötülerin 

şerlerinden, fâcirlerin tuzaklarından kendisine sığınan mümin kulları savunduğunu, onları koruyup 

gözettiğini, onlara yardım ettiğini bildirmektedir. (S. HAVVÂ, 9/328)  

‘Zîrâ Allah hiçbir hâin ve nankörü sevmez.’ Emânetlerine hıyânet, nîmetlerine karşı ise nankörlük 

edenlerin hiç birini sevmediği gibi,  onların meydana getirdiği toplumu da savunmaz, aksine onların 

bertaraf edilmelerine müsâade eder. (ELMALILI, 5/492)    

İnkâr eden, Allâh’a şirk koşan ve münafıklık yapan kimse hâin olduğu gibi, verdiği sözü tutmayan, 

yaptığı sözleşmeye uymayan, maddî ve mânevî emânetlere riâyet etmeyen kimse de hâindir. 

Müslüman hâin olmaz. Hâin insan, dindar değildir. Şu hadis bunun delilidir: ‘Emânete riâyeti 

olmayanın îmânı kemâle ermemiştir. Verdiği sözü tutmayanın da dîni, dindarlığı yoktur.’ (Ahmed, İ. 

KARAGÖZ 4/684)   

 

22/39-41  MÜ’MİNLERE  SAVAŞ  İZNİ   

39. Kendilerine savaş açılan (mü’min)lere, zulme uğradıklarından dolayı, (artık savaş için) izin 

verildi. Şüphesiz ki Allah, onlara yardım etmeye elbette kâdirdir. [Cihad emrinin aşamaları için  

bk. 3/142; 9/5, 14-16; 15/94; 16/125; 22/39; 47/31] 

40. O (yurtlarından çıkarılan ve savaşa izin verilen) müminler, sırf: “Rabbimiz Allah’tır.” 

dediklerinden (putlara inanmadıklarından) dolayı, haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer 

Allah, bâzı insanları (azgınlığını ve şerrini) diğer bâzısıyla defetmeseydi, manastırlar, kiliseler, 
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havralar ve içinde Allâh’ın adı çokça zikredilen mescidler kesinlikle yıkılıp giderdi. Allah kendi 

(dîni)ne yardım eden (onu hayata hâkim kılmak için gayret eden)lere elbette yardım eder. Şüphesiz 

ki Allah çok kuvvetlidir, her şeye gâliptir. [bk. 1/4; 3/104; 9/31; 41/30; 46/13; 47/7] 

41. O (mü’min) kimseler ki kendilerine yeryüzünde iktidar, mevki (ve servet) versek (şımarıp 

sapmazlar,) namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, İyiliği emrederler ve kötülükten 

menederler. (Çünkü bilirler ki, bütün) işlerin sonu ancak Allâh’a âit(tir ve O’na dönecek)tir. 

 

39-41. (39).‘Kendileri ile savaşılanlara savaşmaya izin verildi.’  Hz. Peygamberin ilk görevi tebliğ 

ve ortak koşanlardan yüz çevirmek idi. (bk. Hicr, 15/94) Sonra hikmet, güzel öğüt ve en güzel 

mücâdele ile emredildi (bk. Nahl, 16/125) Hicretten sonra yukarıdaki âyetle ilk olarak savaşa izin 

verildi. Bundan sonra da düşmanın saldırısına karşılık verme ve gerektiğinde saldırıya geçme emri 

verildi. (Bakara 2/190, 191) Daha sonra haram aylar çıkınca cihad kabul edildi. (Tevbe, 9/5) En 

sonunda da hiçbir kayda bağlı olmaksızın savaş farz kılındı. (Bakara 2/244, H. DÖNDÜREN, 2/535) 

‘Çünkü onlara zulmedildi.’  Mekke müşrikleri Müslümanlara işkence eder, işkenceye uğrayan 

müminler, kimi taşla yaralanmış, kiminin başı yarılmış olarak gelir; peygamberimiz (s)’e uğradıkları 

zulmü anlatırlardı. Efendimiz de her defâsında onlara: ‘Sabredin, henüz savaşmakla emrolunmadım’ 

buyururdu. Bu durum Medîne-i Münevvere’ye hicret edene kadar sürdü. (Ö. ÇELİK, 3/429) İbn 

Abbas, bu âyetin hicret sırasında indiğini belirttikten sonra, şöyle demiştir: Nebi (s) Mekke’den 

çıkarılınca, Ebû Bekir (r): ‘Nebîlerini çıkardılar, Allah onları helâk etsin!’ demişti. Bunun üzerine 

yukarıdaki âyet inince, Ebû Bekir şöyle demiştir: ‘Şüphesiz ki yakın bir gelecekte savaş olacağını 

anlamıştım.’ (Tirmizi, Ahmed b. Hanbel, Kurtubi’den H. DÖNDÜREN, 2/535) 

‘Elbette Allah onlara yardım etmeye kâdirdir.’ Bu teminat, o dönemde savaş güçleri çok zayıf olan 

–Medîne’li Müslümanlar ve muhacirlerle birlikte en fazla bin kişi- müminlerin cesâreti için gerekliydi. 

(MEVDÛDİ, 3/337)   

Âyette, ‘Allah yolunda, din uğrunda savaşın ve Müslüman olmayanlarla savaşın’ denilmemiş, ‘.. 

sizinle savaşanlarla savaşın’ denilmiştir. Dolayısıyla hemHac sûresinin bu âyeti, hem Bakara 

sûresinin 190’ncı âyeti savaşın ilk defa Müslümanlar tarafından başlatılmasını değil, saldırı söz 

konusu olduğu zaman, karşılık verilmesini ifâde eder. Çünkü İslâm’da savaş değil, barış esastır. 

İslâm kelimesinin bir anlamı da barışa girmek, barış içerisinde yaşamaktır. Kıtal kelimesinin geçtiği 

âyetler, savaş ortamı ile ilgilidir. Âyetlerde geçen ‘savaşın’ şeklindeki emirlerin uygulanması, ancak 

meşru bir savaş olması hâlinde söz konusudur. (İ. KARAGÖZ 4/685)     

(40).‘Onlar ki; haksız yere ve sâdece: ‘Rabbimiz Allah’tır’ dedikleri için yurtlarından 

çıkarılmışlardır.’ El Avfi, İbn Abbas’dan rivâyetle dedi ki: Onlar yâni Muhammed ve ashâbı, 

Mekke’den Medîne’ye haksız yere çıkarılmak zorunda bırakıldılar. Onların çıkmak zorunda 

bırakılmaları kavimlerine olan kötülüklerinden değildi. Onların Yüce Allâh’ı tevhid etmekten, O’na 

hiçbir şeyi şirk koşmaksızın ibâdet etmekten başka günahları yoktu. Burada yer alan ‘sâdece 

Rabbimiz Allah’tır dedikleri için’  ifâdesi münkatı bir istisnâdır. (Yâni onların yurtlarından 

çıkartılmaları bir haksızlıktır. Çıkartılmalarının tek sebebi ‘Rabbimiz Allah’tır’ demeleridir. Müşrikler 

nazarında ise bu onların çıkartılmaları için bir sebep teşkil etmekte ise de, böyle bir şeyin sebep 

olmaması gerekir.) Çünkü müşriklere göre bu, günahların en büyüğüdür. Nitekim Yüce Allah, bir 

başka yerde şöyle buyurmaktadır: ‘Rabbiniz Allâh’a îman ediyorsunuz diye Rasûlünü de, sizleri 

de çıkartırlar.’ (Mümtehine, 60/1, S. HAVVÂ, 9/329, 330)      

‘Allah insanların bir kısmını diğer bir kısmıyla bertaraf etmeseydi, manastırlar, kiliseler, 

havrâlar ve içinde Allâh’ın adı çok anılan camiler yıkılır, giderdi.’  Bu cümlede ilâhi bir kural 

ortaya konulmaktadır: ‘Allah hiçbir topluluğun ve hiçbir grubun sürekli hâkim bir durumda olmasına 

izin vermez. Her an bir grubu başka bir grupla defeder.’ ‘Savme, biye ve salavat dünyâyı bırakıp 
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kendilerini ibâdete adayan kimselerin ibâdet yerlerinin isimleridir. Salavat, Aramice’de salavta idi. 

Belki de bu İngilizce’deki salute ve salutation kelimelerinin kökenidir. (MEVDÛDİ, 3/339)   

Eğer yüce Allah Müslümanlara savaş izni vermeseydi, müşrikler müminlere Medîne’de hayat hakkı 

tanımazlar, İslâm’ı yaşamalarına izin vermezlerdi. Saldırı olduğu, zulüm yapıldığı ve savaş açıldığı 

zaman savaşmak farz olduğu gibi, din özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırmak, İslâm’ın 

bilinmesi, tanınması ve yaşanması için cihad yapmak da farzdır. Bu husûsu ‘Kesinlikle manastırlar, 

kiliseler, havrâlar ve içlerinde Allâh’ın adı çok anılan mescidler yıkılırdı’ cümlesi, ifâde 

etmektedir. (İ. KARAGÖZ 4/687) 

İktidar sâhibi Mekkeli müşrikler, Kelime-i tevhid ile “Rabbim Allah’tan başkası değildir, artık O’nun 

kulluğuna girdim, gereğine göre yaşayacağım, sizin putlarınızdan ayrıldım.” diyen müminlere her 

türlü eziyet ve mahrûmiyeti revâ görüyorlardı. Allah da böylelerini, sünneti gereği, her zaman 

defetmiş, tevhid şirke gâlip gelmiştir.) (H. T. FEYİZLİ, 1/336)  

(41).‘Onlar ki, eğer kendilerine yeryüzünde bir iktidar verip yerleştirirsek; namazlarını 

dosdoğru kılarlar, zekât verirler, mârûfu emreder, münkerden vaz geçirirler.’ İktidar mevkiine 

getirip, devlet idâresini ellerine verirsek, ‘namazı kılarlar ve zekâtı verirler, iyiliği emreder ve 

fenâlığı yasak ederler.’ Meşrû güzel şeyleri emreder, gayr-i meşru çirkin ve dinen reddedilmiş 

şeylerden sakındırırlar, iktidar mevkiine geçince ahlâklarını bozmaz, dinden, adâletten sapmaz birer 

idâreci olurlar. Doğrusu dört hâlîfe böyle olmuşlardı. (ELMALILI, 5//493)  

Bu âyet, özellikle iktidârı elinde bulunduran müminlerin dört şeye dikkat etmelerini istemektedir: 

Bunlar, (a) Namaz kılmak, (b) Zekâtlarını vermek, (c) İyiliği emretmek, (d) Kötülükten vaz geçirmeye 

çalışmak. (H. DÖNDÜREN, 2/535)   

 

22/42-48  GÖZLER DEĞİL GÖĞÜSLERDEKİ KALPLER KÖR OLUR 

42, 43, 44. (Ey Peygamberim!) Seni yalanlıyorlarsa (üzülme, bil ki) onlardan önce, Nuh kavmi, Âd 

ve Semûd (kavimleri), İbrâhim kavmi, Lût kavmi ve Medyen halkı da (peygamberlerini) 

yalanlamışlardı. Mûsâ da yalanlanmıştı. Ben de kâfirlere (imtihan olarak önce) mühlet verdim, 

sonra onları (azapla) alıverdim. Beni inkâr nasıl olurmuş (görsünler)! 

45. Nice şehirler vardır ki, biz onları zulmedip dururlarken helâk ettik. Şimdi (artık) duvarları, 

(o çöken) tavanlarının üzerine yıkılmıştır. Nice kullanılmaz kuyu(ları) ve nice (bomboş kalan) 

muhteşem saray(ları) vardır! [bk. 17/17; 21/11] 

46. (Kâfirler) yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki bu sâyede düşünen kalpleri yâhut duyacak 

kulakları olsun. Gerçek şu ki gözler kör olmaz, fakat (asıl) göğüslerde olan kalpler/basîretler kör 

olur. [bk. 20/128; 32/26] 

47. (Ey Rasûlüm! Müşrikler) senden, azâbın acele gelmesini istiyorlar. Allah sözünden de aslâ 

caymaz. Bununla berâber Rabbinin yanında bir gün, sizin saydıklarınızdan bin yıl gibidir. [krş. 

32/5] 

48. Nice memleket (hâlkı) vardır ki zâlim olduğu hâlde ona mühlet verdim. Sonra onu (azâbımla) 

yakaladım. Dönüş ancak banadır. 
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42-48. (42).‘(Ey Muhammed) ‘Seni yalanlıyorlarsa, bil ki; onlardan önce Nuh kavmi (Nûh (as)’ı), 

‘Âd’ (Hûd (as)’ı), ‘ve Semûd da’ (Sâlih (as)’ı, yalanlamıştır.’ ‘İbrâhim’in kavmi de (İbrâhim’i), 

‘Lût kavmi de’ (Lût (as)’ı), ‘Medyen hâlkı da (Şuayb (as)’ı yalanlamıştı. ‘Mûsâ da yalanlanmıştı.’ 

Yâni Firavun ve onun etrafındaki avanesi de onu yalanlamıştı. Burada ‘Mûsâ’nın kavmi’ denilmedi. 

Çünkü Hz. Mûsâ’yı kavmi olan İsrailoğulları yalanlamadı, onu yalanlayanlar, kavminden olmayan 

kimselerdi. (S. HAVVÂ, 9/334)  

‘Ama Ben kâfirlere önce mühlet verdim.’ Peygamberlerini reddeden bâzı kavimlerin misâlleri, 

Mekkeli müşriklere, kendilerine azaptan önce, bir süre mühlet verildiğini, vurgulamak için 

anlatılmıştır. O hâlde, ‘Ey Mekkeliler, cezâlandırılmanızdaki gecikme, sizi yanıltmasın.  Size verilen 

süre sona erdiğinde, eğer verilen süre içinde gidişâtınızı düzeltmemişseniz, önceki topluluklar gibi siz 

de cezâlandırılacaksınız.’ (MEVDÛDİ, 3/341)  

(45).‘Artık çatıları çökmüş, kuyuları körelmiş, sarayları yıkılmıştır.’ Helâk ettiğimiz nice 

kasabalar vardır. Su çekeni bulunmadığı için işlemez hâle getirdiğimiz nice kuyular vardır ve duran 

hiç kimsesi olmayan nice yüksek saraylar vardır. Yâni bizler çöldekileri de, şehirlerde yerleşmiş 

olanları da toptan helâk ettik. Bu bakımdan saraylar ıpıssız kaldı. Kuyulardan da su çekip içen 

kalmadı. Bunun sebebi ise yalanlamaları ve zulmetmeleridir. (S. HAVVÂ, 9/335)  

(46).‘Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki..’ Nesefi de: Bu Yüce Allâh’ın, küfürleri sebebiyle helâk 

ettiği kimselerin helâk yerlerini görmelerine, onların bıraktıkları eserleri müşâhede ederek ibret 

almaları için yolculuk yapmalarına bir teşviktir. (S. HAVVÂ, 9/336) 

‘Körlük dediğin gözlerinki değildir, asıl göğüslerde olan kalpler körleşir.’ Şunu belirtelim ki, 

îmânın mekânı olan kalp, göğüstedir. Bu kalp ile bildiğimiz maddi kalp arasında da bir ilişki vardır. 

Âyet-i kerîme bize düşünme ve tefekkürü, ibretle tedebbürü göstermiştir. Fakat kâfir, tefekkür edip, 

ibret alıp tabi olacak yerde, yalanlamakta ve yalanladığını da azâbın çabucak gelmesini istemek 

sûretiyle alaylı bir şekilde ortaya koymaktadır. (S. HAVVÂ, 9/336)  

‘… kalpler kör olur.’  Sözleri gerçek anlamda değil, mecâzi anlamda kullanılmıştır. Kalp, tüm 

duygular, hisler, zihni ve ahlâki niteliklerin merkezi olarak kabul edildiğinden, bu sözler, kendi 

inatçılıklarının onları duymaktan ve akli hareket etmekten alıkoyduğunu îmâ etmek üzere 

kullanılmışlardır. (MEVDÛDİ, 3/341)             

(47).‘Senden azâbı acele getirmeni istiyorlar. Allah sözünden aslâ caymaz.’ Mekke kâfirleri 

Rasûlullah (s)’e: ‘Eğer doğru söyleyenlerden isen, bize vaad ettiğin şeyi getir bakalım’ diyorlardı. 

Nadr b. Haris ve benzerleri Mekkeli kâfirler senden azâbı acele isterler. Yâni vaad edilen azap ne 

zaman gelecek diye acele ederler, alay ve tâciz yoluyla seni rahatsız ederler. (İ. H. BURSEVİ, 13/113)  

Vaad ve vaid: Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat ile Mutezile arasında büyük bir tartışmanın baş gösterdiği 

konulardan birisi de vaad ve vaid (mükâfat vaadi ile azap tehdidi) ile ilgilidir. Aynı zamanda bu, 

mûtezile mezhebinin belirgin özelliklerinden kabul edilen beş meseleden birisidir. Mûtezile, vadine 

veya vaidine muhâlefet etmenin, Allâh’ın Celâline yakışmadığı görüşündedir. Dolayısıyla Allâh’ın 

âsîlere vadetmiş olduğu vaidlerinin mutlaka kendilerine gelip çatacağı görüşündedirler. Ehl-i Sünnet 

ise şöyle demektedir: Allah vaadinden caymaz. Ancak vaid, eğer kâfirlere yapılmış ise, bundan da 

caymaz. Muhammed ümmetinden âsî olanlara yapılmış ise bunu gerçekleştirebilir de lütuf ve 

keremi dolayısıyla af edebilir de. (S. HAVVÂ, 9/338) 

‘Doğrusu Rabbinin katında bir gün, saydıklarınızdan bin yıl gibidir.’ Yâni Yüce Rabbimiz acele 

etmez. O’nun mahlûkâtına göre bin yıllık süre, bir gün gibidir. Çünkü O, intikama kâdir olduğunu 
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bilmektedir. Hiçbir şeyin elinden kurtulamayacağını bilmektedir. İsterse geciktirsin, mühlet veya süre 

tanısın. (S. HAVVÂ, 9/336) 

İnsanın zaman ya da süreden anladığı şeyin Allâh’a göre bir anlamı yoktur. Çünkü O, zamandan 

münezzehtir, zamânın ötesindedir, başlangıcı ve sonu yoktur. O’nun için – insanların hesaplamalarına 

göre – ha bir gün, ha 1000 yıl aynı şeydir. Krş. Meâric, 70/4; KUR’AN YOLU, 3/740)                 

Hadis: Rasûlullah (s) buyurdu ki: ‘Müslümanların fakirleri cennete, zenginlerden beş yüz yıl süre 

kadar olan yarım gün önce gireceklerdir.  (Ebû Hüreyre’den, Tirmizi ve Nesâi; S. HAVVÂ, 9/338)  

(48).‘Nice ülkeler var ki, zulmedip dururlarken onlara mühlet verdim. Sonunda onları 

yakaladım.’ Burada Allah’tan mühlet tanıma (imhâl) olduğuna, fakat ihmâl olmadığına işâret vardır. 

Çünkü O mühlet verir, fakat ihmal etmez. Zâlimi bir süre zulmü içinde bırakır. İpini geniş tutar. 

Mühleti uzatır. O da Allâh’ın takdir kabzasından kaçıp, kurtulacağı vehmine kapılır. … Allah onu 

beklemediği bir anda / beklemediği bir yerden yakalayıverir. (İ. H. BURSEVİ, 13/116)   

 

22/49-57  BEN ANCAK  SİZİN  İÇİN  APAÇIK  BİR  UYARICIYIM 

49. (Rasûlüm!) De ki: “Ey insanlar! Ben sizin için sâdece apaçık bir uyarıcıyım.” 

50. Îman edip sâlih ameller işleyenler için bir mağfiret ve cennet vardır. 

51. Âyetlerimizi (küçümseyip akıllarınca) âciz (geçersiz) bırakmaya çalışanlar ise, kesinlikle 

cehennem ehlidirler. 

52. (Ey Peygamberim!) Biz, senden önce hiçbir resûl ve nebî göndermedik ki o, (dâvâsına âit bir 

şey) temenni ettiği zaman, onun emeline dâir şeytan, bir vesvese atmış olmasın. Fakat Allah, 

şeytanın atacağı şeyi derhâl giderir, sonra da Allah kendi âyetlerini (fitneden koruyup) 

sağlamlaştırır. Allah hakkıyla bilendir, tam hüküm ve hikmet sâhibidir. 

53. (Allah’ın böyle yapması) şeytanın (ortaya) atacağı şeyi (vesveseyi) kalplerinde bir hastalık 

olanlara ve kalpleri katılaşanlara bir imtihan (konusu) yapması içindir. Şüphesiz ki zâlimler, 

derin bir ayrılık içindedir. 

54. (Şeytanın vesvese ve yanıltması,) kendilerine ilim verilenlerin, o (Kur’ân’)ın, Rabbinden 

(gelen) bir gerçek olduğunu bilip de ona îman etmeleri, böylece kalplerinin ona saygı duyması 

(ve bağlanması) içindir. Elbette Allah, inananları kesinlikle doğru yola iletir. 

55. İnkâr edenler ise, kendilerine ansızın o saat (ölüm veya kıyâmet) veya (artık hayır getirmeyen) 

kısır bir günün azâbı gelinceye kadar ondan (Kur’ân’dan) şüphe üzere kalmaya devam ederler. 

56. Kıyâmet günü mülk (hükümranlık, hâkimiyet) Allâh’ındır. (O,) insanlar arasındaki hükmünü 

verir. Îman edip de sâlih (sevaplı) ameller işleyenler nîmeti bol olan cennettedirler. [bk. 25/26; 

82/19] 

57. Kâfir olanlar ve âyetlerimizi yalanlayanlar için ise pek alçaltıcı bir azap vardır. 

 

49-57. (50).‘Îman edip sâlih ameller işleyenler için bir mağfiret ve cennet vardır.’ Cennete 

girebilmek için mümin olmak, olmazsa olmaz şarttır. Hadis: Peygamberimiz (s)’Cennete ancak 
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Müslüman kişi girecektir.’ (Buhâri) (..) buyurmuştur. Cenneti hak edebilmek için müminin ‘îman’ ile 

yetinmeyip ‘sâlih ameller’ işlemesi ve ‘takvâlı’ olması gerekir. (3/133). Kur’ân’a, sünnete ve akl-ı 

selîme uygun olan bütün işler sâlih ameldir. Namaz kılmak sâlih amel olduğu gibi, insanların 

faydalanacağı hastâne ve köprü (yapımı) gibi işler de sâlih ameldir. (İ. KARAGÖZ 4/697, 698)  

(51).‘Acze düşürmek maksadıyla âyetlerimizi tartışarak bozmaya uğraşanlar’ âyetlerimizi sihir, 

şiir ve geçmişlerin efsâneleri diye değerlendirip öyle iddiâ etmek sûretiyle onlara itham eden, 

mânâlarını bozmak için uğraşan, İslâm’a karşı hîle ve tuzaklarında başarılı olmak maksadıyla ve bu 

şekilde uğraşmakla Rablerini âciz bırakacaklarını zannederler ‘ise, işte onlar, cehennemliklerdir.’ (S. 

HAVVÂ, 9/343)  

(52).‘Senden önce gönderdiğimiz hiçbir rasul ve hiçbir nebi yoktur ki’ Nesefi şunları 

söylemektedir: Bu buyruk, rasul ile nebi arasında farklılığın söz konusu olduğunun apaçık bir delîlidir 

ve bu; rasul ile nebi birdir, diyen birtakım kimselerin görüşlerine aykırıdır. Peygamber (s)’e nebiler 

hakkında soru sorulduğunda o: 124 000’dirler’ buyurmuştur. ‘Peki bunların kaçı rasuldür?’ diye 

sorulunca, ‘313’ diye cevap vermiştir. Aralarındaki fark ise şudur: Rasul,  kendisine mûcizeden ayrı 

olarak kitap da indirilendir; peygamber ise kendisine kitap indirilmeyendir; ancak ona kendisinden 

önceki Rasûlün emrine dâvet etmesi emri verilmiştir. Ayrıca rasul, şeriat koyucu; nebi ise başkasının 

şeriatını koruyucudur’ da denmiştir. (S. HAVVÂ, 9/365, 365)  

‘Senden önce gönderdiğimiz hiçbir rasul ve hiçbir nebi yoktur ki, bir şeyi arzuladığı zaman 

şeytan, onun arzusuna vesvese karıştırmak istememiş olsun. Allah, şeytanın ilkâsını / fitlemesini 

yok eder. Sonra Allah, kendi âyetlerini sağlamca yerleştirir.’ Denildiğine göre bir gün Allah 

Rasûlü (s) Kureyş’in ileri gelenlerinin oluşturduğu bir mecliste otururken Necm sûresi nâzil oldu. Hz. 

Peygamber bu sûreyi okuyup ‘Gördünüz mü o lât ve uzzâyı ve üçüncüleri olan menâtı’ âyetine 

gelince (..)(müşrikler:) ‘Bunlar yüce kuğulardır, elbette onların şefaatleri umulur’ şeklinde bir sözü (..) 

karıştırdı. (..) Râzi, Kurtubi ve Sevkâni, (..) demiştir ki; ‘Bunlar yüce kuğular…’ diye bilinen söz, ne 

Hz. Peygamber ne şeytan ne de bir başkası tarafından okunmuştur. Hz. Peygamber Necm sûresinin 

âyetlerini kıraat ederken müşrikler sûrede geçen bâzı sözleri, putlar hakkında kullandıkları sözlere 

benzeterek aynı şey sanmışlar ve bu yanlış algılamayı etrâfa yaymışlardır. Yâni Garânikle ilgili 

rivâyetlerin tamâmı uydurmadır. (M. DEMİRCİ, 2/351, 352)  

Temenni ve ümniye kelimelerinin hem ‘bir temennide bulunmak’ hem de ‘okumak’ anlamı olduğu 

ortaya çıkmaktadır. Bu mânâlardan hareketle Allah Teâlâ’nın, peygamberlerinin hem düşünce 

dünyâlarını ve muhayyilelerini şeytanın vesvesesinden koruma altına aldığı, hem de inen âyetlerin 

okunmasını şeytanın karıştırmasından muhafaza buyurduğu; yâni onları hem içten hem de dıştan 

iki türlü bir korumaya tâbi tuttuğu anlaşılır.   (Ö. ÇELİK, 3/434, 435)  

Sahih hadisleri derleyen belli başlı kaynaklarda, secde âyeti içeren sûrelerin ilki olan Necm Sûresi 

nâzil olunca, Müslümanların yanı sıra Ümeyye b. Hâlef dışında bütün müşriklerin, hattâ bütün 

insanların ve cinlerin  Hz. Peygamberle birlikte secdeye kapandıkları, Ümeyye’nin ise bir avuç 

toprağı veya çakıl taşını alnına götürüp secdeyi yerine getirdiği rivâyet edilir. Bu arada Rasûl-i 

Ekrem’in şeytanın müdâhâlesiyle garanik metnini âyet diye okuduğuna dâir herhangi bir bilgi 

verilmez. (Müsned, Dârimi, Buhâri, Müslim’den TDV İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ, 13/362)  

Geç dönem muhaddislerinden Beyhaki’nin naklettiği rivâyete göre Rasûl-i Ekrem putlarla ilgili 

âyetleri olurken, garânike dair bir metin telaffuz etmemiş, fakat şeytan böyle bir metin uydurarak 

müşriklere duyurmuş, onlar da bunu Peygamber’in söylediğini ve kavminin dînine döndüğünü 

zannederek sûrenin sonunda onunla birlikte secdeye kapanmışlar. Hattâ Müslümanlar durumu 

bilmediklerinden müşriklerin secdeye kapanmalarına hayret etmişler. Nihâyet Allah, Hac Sûresinin 



163 
 

52. Âyetinde garânikle ilgili sözlerin şeytanın uydurması olduğunu açıklayıp bunları iptal etmiştir. 

(Delâilün Nübüvve’den TDV İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ, 13/362)          

Garânikle ilgili rivâyetler asılsızdır ve bunların tamâmı uydurmadır. Başta Ebu Mansur el Mâtüridi 

olmak üzere Ebû Bekir ibnü ‘l Arabi, Kâdi İyaz, Fahreddin er Râzi, Kurtubi, Kirmâni, Ayni, Şevkâni, 

Şehâbeddin Mahmud el Âlûsi, Muhammed Abduh gibi âlimlerin çoğu bu görüştedir. Bunlara göre, 

garânik olayına dâir rivâyetlerin asılsız olduğunu gösteren pek çok delil vardır. (a) Rivâyetlerin hiç 

biri muttasıl isnadla Hz. Peygambere ulaşmamakta, dolayısıyla hiçbir sahâbi tarafından ona böyle 

bir olay nisbet edilmemektedir. (TDV İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ, 13/363)   

Garânik olayına dâir rivâyetler birçok bakımdan Kur’ân’a aykırıdır. Her şeyden önce Kur’ân’da, 

ilâhi koruma altında bulunan Hz. Peygamberin kendi arzusuyla veya başkalarının telkiniyle sözler 

uydurup Allâh’a isnat etmesinin yâhut vahiyleri kendi kendine değiştirmesinin mümkün olmadığı, 

böyle bir şey yapması hâlinde şiddetle cezâlandırılacağı belirtilmiş (el İsrâ 17/74,75; el Hâkka 69/44-

47; Yûnus 10/15), kendisine okutulan vahiyleri unutmayacağı ve kalbine yerleşmesi için vahiylerin 

âyet âyet, nâzil olduğu bildirilmiş (el A’la 87/6; el Furkan 25/32), ayrıca ilâhi buyrukları açıkça tebliğ 

edip müşriklerden yüz çevirmekle emredilmiş ve vahiy ile alay edenlerin üstesinden gelineceği ifâde 

edilmiştir (el Hicr 15/94-95). Bütün bunlar, Hz. Peygamberin vahyi alırken ve bunu insanlara tebliğ 

ederken ilâhi koruma altında bulunduğunu ve herhangi bir şekilde vahiyler arasına yabancı bir söz 

karıştırmasının mümkün olmadığını açıkça gösterir. (Matüridi, Ebû Bekir ibnü ‘l Arabi, Fahreddin er 

Râzi’den TDV İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ, 13/363, 364)     

(53).‘Bu, şeytanın karıştırdığını kalplerinde hastalık bulunan (şüphe ve nifak bulunan ve amelleri 

sebebiyle) kalpleri kaskatı olan kimseleri sınamaya (mihnet ve sınamaya  vesîle kılmak içindir. 

Zâlimler (münâfıklar, müşrikler ve fâsıklar) şüphesiz derin bir ayrılık içindedirler.’ Şeytanın 

telkinde bulunması ve bu telkînin etkisini göstermesi, uygun bir ortamı gerektirmektedir. Şeytanın 

telkîni için ise uygun ortam, kalp katılığı ve kalp hastalığıdır. Bâzı müfessirler ‘kalpleri kaskatı 

olan kimseler’ buyruğunu kâfirler diye açıklamışlardır. Ancak bu konuda delilleri yoktur; çünkü kalp 

katılığı bâzen müminlere de isâbet edebilecek bir hastalıktır. (S. HAVVÂ, 9/365)  

Bizim bu âyet-i kerîmelerden alabileceğimiz ders ise şudur: Ortada kalbin katılaşması ve kalp 

hastalığı diye bir durum olduğuna göre, şeytanın insanı fitneye düşürme yolu da söz konusudur. Bu 

bakımdan eğitimcilerin ilk olarak tedâvi etmeleri gereken şey(ler) arasında, kalbin hastalığı ve katılığı 

da yer alır. Kalbin hastalığı nifaktır, kalbin katılığı ise nifaktan ayrı bir hastalıktır.(S. HAVVÂ, 

9/365) 

Allah’ın zikri ile olmaksızın çok söz söyleme. Çünkü Allah’ın zikri dışında söylenen sözler kalp için 

bir katılıktır ve Allah’tan en uzak kalp ise katılaşmış kalptir. Aşırı gülmek ise kalbi öldürür. Zarûret 

gereği olmaksızın dünyâ ehli ile oturup kalkmak da böyledir. O bakımdan Müslümanların; zâlimleri 

sevmek, onları dost edinmek gibi nifâkın her türlü sebebinden uzak durması, kaçınılmaz bir şeydir. 

(S. HAVVÂ, 9/365)         

(56).‘Kıyâmet günü mülk (hükümranlık, hâkimiyet) Allâh’ındır. (O,) insanlar arasındaki 

hükmünü verir.’ ‘Mülk’ ile maksat, Allâh’ın bütün varlıkların sâhibi ve kıyâmetin yegâne hükümrânı 

ve yöneticisi olmasıdır. Aslında mülk Allâh’ındır. Dünyâda Allah, mülkü kullarına emânet olarak 

vermektedir. İnsanlar ölünce, geçici mülkiyet de ortadan kalkar. Kıyâmet gününün yegâne sâhibi ve 

mâliki Allah’tır. (1/4, 25/26; İ. KARAGÖZ 4/706) 

‘Îman edip de sâlih ameller işleyenler nîmeti bol olan cennettedirler.’ Naîm cennetlerine takvâlılar 

(68/34, 57/17, 5/65), îman edip sâlih amel işleyenler (31/8, 22/56), îman, ibâdet, hayırve hasenatta 
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öncüler ve Allâh’a yakın olanlar (56/10, 12), iyi ve ihlâslı olanlar (82/13, 37/40-41), malları ve 

canlarıyla Allah yolunsa cihad eden müminler (9/20,21) gireceklerdir. ‘..cennâtin’ şeklinde kelimenin 

çoğul olması, birden çok naîm cennetinin olduğunu ifâde eder. (İ. KARAGÖZ 4/707) 

 

22/58-62  ALLAH HAKSIZLIĞA UĞRAYANA YARDIM EDECEKTİR  

58. Allah yolunda göç edip de sonra öldürülen veya ölenlere gelince, muhakkak ki Allah onları 

en güzel rızık verecek (cennete koyacak)tır. Şüphesiz Allah rızık verenlerin en iyisidir. [bk. 4/100] 

59. Allah, onları hoşnut olacakları bir yere mutlaka yerleştirecektir. Çünkü Allah (her şeyi) 

bilendir, Hâlîm’dir (hemen cezâ vermeyendir). 

60. Allâh’ın hükmü böyledir. Her kim kendisine yapılan cezânın (kötülüğün, haksızlığın ancak) 

misli ile karşılık verir de sonra (tekrar) saldırıya uğrarsa, Allah ona elbette yardım eder. 

Şüphesiz Allah çok affeden, çok bağışlayandır. 

61. Allâh’ın hükmü böyledir. Kesinlikle (bilesiniz ki) Allah (istediğini yapar,) geceyi gündüze 

katar, gündüzü de geceye katar(ak uzatır kısaltır). Şüphesiz Allah (her şeyi) işitendir, görendir. 

62. Allâh’ın hükmü böyledir. Şüphesiz Allah, haktır. O’nun dışında yalvardıkları (sığındıkları 

putlar / ilâhlar) da bâtıldır. Doğrusu O Allah, (her şeyden) yücedir, çok büyüktür. [bk. 4/139; 

10/65; 31/30] 

 

58-62. (58).‘Allah yolunda göç edip de sonra öldürülen veya ölenlere gelince, muhakkak ki Allah 

onları en güzel rızıkla(rla) besleyecektir. Şüphesiz Allah rızık verenlerin en iyisidir.’ Allah 

yolunda hicret etmek; âile, memleket, vatan, geçmişte yaşanana anılar, mal ve diğer hayat nîmetleri 

gibi kişinin arzuladığı, değer verdiği, üzerine düştüğü her şeyden soyutlanmaktır. Allâh’ın 

hoşnutluğunu elde etmek ve yeryüzünde bulunan her şeyden daha iyi olan O’nun katındaki iyiliklere 

kavuşmak amacı ile inancı tüm bunlara tercih etmektir. (..) Hicret, Mekke fethedilmeden, bir İslâm 

devleti kurulmadan önce geçerliydi. Fetihten sonra artık hicrete gerek kalmamıştır. Peygamber 

efendimizin de (s) belirttiği gibi cihad etmek ve İslâmı uygulamak için vardır. Kim Allah yolunda 

cihad eder, Allâh’ın dînini insanların hayâtına egemen kılmak için sâlih amel işlerse bu yaptığı da 

hicret hükmündedir, hicretin sevâbı ona da vardır. (S. KUTUB, 7/370) 

Şânı Yüce Allâh’ın ‘Allah yolunda hicret edip te sonra öldürülen veya ölenlere….’ (âyet 58) 

buyruğundan itibaren Yüce Allâh’ın ‘Doğrusu Allah insanlara karşı Raûf’dur, Rahim’dir’ (âyet 

65) buyruğuna kadar sekiz âyet geçmektedir. Bu sekiz âyetten yedisinin her birisinde Yüce Allâh’ın 

Esmâ-i Hüsnâ’sından ikişer tane zikredilmiştir. Nesefi, Ebu Hanife (Rahimehullah’tan) : ‘Allah’ın 

İsm-i Âzam’ı bu sekiz âyet-i kerîmesindedir, dediğini ve bundan dolayı da bu âyetleri okuyanın 

duâsının kabul edileceğini’  nakletmiştir. (S. HAVVÂ, 9/366)   

(59).‘Onları elbette memnun olacakları bir yere koyacaktır.’ Orası cennettir. Çünkü orada 

nefislerin arzuladığı ve gözlerin görmekle zevk duyacağı herşey vardır. (S. HAVVÂ, 9/346)  

Osman b. Maz’un’un ve Ebu Seleme gibi muhâcirlerden bâzıları Medîne’de vefat ettiklerinde bir 

kısım insanlar, Allah yolunda öldürülenlerin mi yoksa yataklarında ölen kimselerin mi daha üstün 

olduğu, aralarında bir fark bulunup bulunmadığı hususunda ihtilaf ettiler. Bunun üzerine inen bu âyet-i 
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kerîmeler, bunlar arasında bir fark bulunmadığını, Allah Teâlâ’nın hepsine de çok güzel nîmetler 

lütfedeceğini bildirdi. (Taberi’den, Ö. ÇELİK, 3/437)     

(60).‘Allâh’ın hükmü böyledir. Kim kendisine verilen cezâya misliyle karşılık verir de sonra yine 

kendisine saldırılırsa, and olsun ki Allah, ona yardım edecektir.’ Affedici olmak takvâ sâhibi 

müminlerin vasıflarından olmakla birlikte (bk. Âl-i İmran 3/134), zulüm ve haksızlık karşısında misli 

ile cevap verme hakkı‘ da saklı tutulmuştur. (bk. Şûra 42/40, Bakara 2/194) Misliyle karşılık 

verildikten sonra düşman yeniden saldırıya geçerse, Cenâb-ı Hakk mümine yardımcı olacağını 

bildirmektedir. (H. DÖNDÜREN, 2/536)     

Bir grup müşrik, muharrem ayında bir Müslüman topluluğu ile karşılaşmış ve ‘Nasıl olsa 

Muhammed’in adamları haram aylarda savaşmazlar’ deyip, onlara saldırmaya yeltenmişlerdi. 

Müslümanlar onları uyardıkları hâlde niyetlerinden vaz geçmediler. Müslümanlar, bu haksız saldırıya 

karşılık verip, onları mağlûp ettiler. Olayın duyulması üzerine, Medîne’deki bâzı müminler, haram 

aylarda savaşmış olmaktan ötürü, onları kınayan sözler sarf ettiler. Bunun üzerine âyet indi ve 

onların haklılığını tescil etti. (Taberi, Şevkâni’den, KUR’AN YOLU, 3/747) 

Bir kimse diğerine ‘Ey Habis’ dese, diğeri de ona misliyle karşılık verse, bu câizdir. Çünkü bu, 

zulme uğradıktan sonra hakkını almaktır ki, buna izin verilmiştir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: ‘Kim 

zulme uğradıktan sonra hakkını alırsa, artık onlara yapılacak bir şey yoktur.’ (Şûra 42/41) Eğer 

bu söz, hadd (cezâsın)i gerektiren bir söz ise, kendisine haddi gerekli kılmamak için ona misli ile 

cevap vermemelidir. … Bir kimse başkasına haksız yere vursa, vurulan da vurana vursa, ikisi de 

tâzir cezâsına çarptırılır. (İ. H. BURSEVİ, 13/136)  

‘Allâh’ın hükmü böyledir. Allah geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar.’ İnsanların 

sabah – akşam, yaz – kış gördükleri bir tabiat fenomenidir bu. Gün batımında gece gündüzün içine 

girer, onu kaplar. Gün doğarken, de gündüze giren gece kışla birlikte bir uzun olur. Geceye giren 

gündüz de yazın başlaması ile eskisinden daha uzun olur. İnsanlar bu hârika tabiat olayını; gecenin 

gündüze girişini, ve gündüzün geceye girişini her zaman görüyorlar. Ama sık sık görmekten ve artık 

alışmış olmaktan dolayı bunun arka planındaki yasanın titizliğini ve değişmezliğini unutuyorlar. Bu 

yasanın bir kez şaşırdığı ya da duraksadığı görülmüş değildir. Bu da şu koskoca evreni bu yasalar 

doğrultusunda yöneten ve her yaptığı yerinde olan ilâhi güce tanıklık etmektedir. (..) İşte sûrenin akışı 

insanların farkına varmadan geçip gittikleri, ama her gün tekrarlanan bu evrensel olaya dikkatleri 

çekiyor. Amaç, insanların basiretlerini açmak,  bir yandan gündüzü dürerken, bir yandan gece 

perdesini indiren ilâhi kudret elini bilinç plânında algılamalarını sağlamaktır. İlâhi el, bu evrensel 

mucizeyi şaşırtıcı bir dikkat içinde şaşmadan değişmez bir süreklilik içinde gerçekleştirmektedir. (S. 

KUTUB, 7/372)     

‘Allâh’ın hükmü böyledir. Şüphesiz Allah, hakkın ta kendisidir. O’nun dışında yalvardıkları 

(sığındıkları putlar / ilâhlar) da bâtılın ta kendisidir.’ Görüldüğü gibi bâtıldan maksat, Allâh’ı bırakıp 

başkasına tapma ve bağlanma olup aynı zamanda O’nun rızâsına aykırı iş ve hareketlerdir. (H. T. 

FEYİZLİ, 1/338) 

   

22/63-72  GÖKLERDE VE YERDE NE VARSA HEPSİ O’NUNDUR 

63. (Ey insan!) Görmedin mi, Allah gökten yağmur indirir de, yer (onunla) yemyeşil oluverir. 

Doğrusu Allah çok lütufkârdır, (her şeyden) haberdardır. [krş. 10/ 61; 27/25; 31/16] 
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64. Göklerde ve yerde olanlar(ın hepsi) Allâh’ındır. Doğrusu Allah elbette çok zengindir, 

övülmeye lâyıktır. 

65. (Ey insan!) Görmedin mi, Allah yerde olan şeyleri ve emri ile denizde akıp giden gemileri 

sizin fayda ve hizmetinize vermiştir. Göğü de kendi izni olmadan, yere düşmemesi için O 

tutuyor. Şüphesiz Allah insanlara karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. [bk. 31/29; 45/13] 

66. Size (önce) hayat verip sonra öldürecek, sonra yine diriltecek olan ancak O’dur. Gerçekten 

insan, çok nankördür. [bk. 2/28; 40/11; 45/26] 

67. Biz her toplum için, (kendi çağlarında) uygulamakta oldukları bir ibâdet tarzı (şeriat) koyduk. 

Müşriklerin din işinde seninle tartışmalarına fırsat verme. Artık sen Rabbine dâvet et. Şüphesiz 

sen dosdoğru bir yol (olan İslâm) üzeresin. [krş. 2/148; 5/48] 

68. (Ey Peygamberim!) Eğer seninle (dinde) mücadele ederlerse (onlara): “Allah yaptıklarınızı 

daha iyi bilendir.” de. [bk. 10/41; 46/8] 

69. “Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında Allah, kıyâmet günü aranızda hüküm verecektir.” 

[bk. 32/25; 60/3] 

70. (Ey insan!) Bilmez misin ki Allah gökte ve yerde ne varsa (hepsini) bilir. Çünkü bu(nların 

hepsi), Kitap’da (Levh-i Mahfûz’da)dır. Gerçekten bu (bilme), Allah’a göre pek kolaydır. 

71. (Müşrikler) Allâh’ı bırakıp da O’nun, delil olarak hakkında hiçbir şey indirmediği ve 

kendilerinde de ona dâir bir bilgi bulunmayan putlara taparlar. Zâlimlerin (hiçbir) yardımcısı 

yoktur. 

72. Müşriklere açık olarak âyetlerimiz okunduğu zaman, inkâr edenlerin yüzündeki inkâr 

(belirtisin)i anlarsın. Neredeyse âyetlerimizi karşılarında okuyanlara saldıracaklar. (Rasûlüm!) 

De ki: “Size bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Cehennem ateşi! Allah onu inkârcılara 

vaadetmiştir. O ne kötü (bir) dönüş yeridir!” 

 

63-72. (63).‘Görmedin mi, Allah gökten yağmur indirir de, yer (onunla) yemyeşil oluverir.’ Hayat 

kaynağı olan suya buharlaşıp yükselme, rüzgârlara bulutları sarsmadan sürüp bir yerden başka bir yere 

taşıma (24/43), özelliğini veren yüce Allah’tır. Eğer Allah, bu özelliği vermeseydi, okyanuslardaki su, 

binlerce km. uzaklıktaki çöllerin üzerine yağmur olarak nasıl düşer ve güneşin hararetiyle yanıp 

kavrulmuş ölü toprak nasıl canlanabilirdi? Tuzlu deniz sularının buharlaşma ve yağmur yoluyla 

arıtılıp tatlı suya çevrilmesi işlemi de yüce Allâh’ın başta insanlar olmak üzere bütün canlılara bir 

lütfudur. Bütün bunlar ve tabiatta olup bitenler, Allâh’ın varlığının ve gücünün açık delilleridir. (İ. 

KARAGÖZ 4/713)    

‘ .. görmedin mi?’ sorusu, istifhâm-ı inkâri olup, gör, bil, incele ve anla demektir. Toprak, hava, su, 

ağaçlar, bitkiler, bulutlar, yağmur ve kar yağması ve diğer varlıklar, görüldüğü ve incelendiği zaman 

bunların kendiliğinden var olmadığı, bunları bir yaratan ve yönetenin olduğu bilinir. (İ. KARAGÖZ 

4/713) 

(64).‘Göklerde ve yerde olanlar Allâh’ındır.’ Her şey O’nun mülküdür. Kendisinden başkasına 

ihtiyâcı yoktur. Her şey O’nun kuludur. (S. HAVVÂ, 9/349) 
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Göklerde ve yerde bulunan her şeyin sâhibi ve mâliki yüce Allah’tır. Göklerde bulunan Güneş, Ay, 

yıldızlar, galâksiler, bulutlar, rüzgârlar, yeryüzündeki ağaçlar, bitkiler, mantarlar, toprak, su, yer 

altında bulunan mâdenler ve daha nice varlıkların hepsini yaratan, yaşatan, yöneten, insanların 

hizmetine sunan ve bütün bu varlıkların yegâne sâhibi ve mâliki yüce Allah’tır. (İ. KARAGÖZ 4/714)  

(65).‘Görmedin mi, Allah yerde olanları’ mâden, toprak, hava, çeşitli unsur ve terkipleri, canlı, 

cansız ve bitkileri ‘ve emriyle denizde akıp giden gemileri, buyruğunuz altına vermiştir.’ Bu 

gemileri sizin emrinize vermiştir. Gemiler denizde O’nun kolaylaştırması ve emrine vermesiyle  bu 

şekilde akıp gitmektedir. ‘İzni ile’ emir ve dilemesiyle ‘olmadıkça yerin üzerine düşmemesi için, 

göğü’ arzın dışında olan ve üstünde kalan her şeyi ‘O tutar.’ (S. HAVVÂ, 9/349)   

Denizlerde yüzen gemiler; Gemileri yapan insanlardır. Ancak insanlara gemi yapma yeteneğini 

veren, gemilerin yapıldığı malzemeleri yaratan ve suya kaldırma gücü veren yüce Allah’tır. Bu 

imkânlar olmasaydı insanlar ne gemi yapabilirler ne de gemiler denizde yüzebilirdi. (..) Yeri, gökleri 

ve göklerdeki varlıkları yaratan ve bunları dağılmadan varlıklarını sürdürmelerini sağlayan, yer ile 

gökler arasında dengeyi ve tabiat yasalarını var eden yüce Allah’tır. (..) ‘.. göğün yerkürenin 

üzerine düşmekten korunması’ ile maksat, Allâh’ın fizik âlemdeki yasalarını ifâde etmekte, 

varlıkların kendi kendilerine var olmadıklarını ve varlıklarını sürdürmediklerini, ancak Allâh’ın 

yaratması ile var olduklarını, varlıklarını sürdürdüklerini ve görevlerini yaptıklarını ifâde eder. (İ. 

KARAGÖZ 4/715, 716) 

(66).‘Sizi dirilten, sonra öldürecek, sonra yine diriltecek olan O’dur. Gerçekten insan çok 

nankördür.’ Başka âyetlerden de anlaşıldığı üzere, bütün insanlar nankör davranmaz, rabbine 

şükretmesini bilenler de vardır; fakat burada, basiret sâhibi kimselerin ayan beyan görebilecekleri 

nîmetleri görmezden gelme şeklindeki yaygın beşeri zaafa değinilmektedir. (âyetlerde verilen 

örneklerin açıklaması için bk. Bakara 2/22, 29, 164; Ra’d 13/2; İbrâhim 14/32-34; Nahl 16/10-11, 14-

16, 65; İsra 17/66; KUR’AN YOLU, 3/749) 

(67).‘Her topluma bir ibâdet yolu / şeriat belirledik.’ Âyette her ümmet için dîni kurallar 

belirlenmiş olduğuna değinilerek, öncelikle Allah tarafından toplumların şartlarına ve beşeri 

gelişmelere göre farklı dînî hükümlerin bildirilmiş olduğu gerçeğine dikkat çekilmektedir. Bu 

gerçeğin göz önünde bulundurulması hâlinde Mekke putperestlerinin Hz. Muhammed’in 

peygamberliğini yadırgamamaları ve bu noktadan hareketle bir tartışmaya girmemeleri gerekir. 

(KUR’AN YOLU, 3/751) 

‘Artık sen Rabbine (İslâm’a) dâvet et’ cümlesi, Peygamberin şahsında bütün müminlere yöneliktir. 

Her mümin, bilgisi ve imkânı nisbetinde dîni anlatmakla yükümlüdür. Bu, İslâm ümmetinin ortak 

görevi (3/110) ve her bir müminin özelliğidir. (9/71; İ. KARAGÖZ 4/718) 

(..) Vahiy, şeriatın zaman ve mekân şartlarına göre bedenlenmiş şeklidir. Bir başka ifâde ile dînin 

hayâta bakan kısmı ya da pratik yönü olan esaslarıdır. Bunların ilk akla gelen niteliği de söz konusu 

esasların değişken olmalarıdır. Şeriatlara konu olan hükümlerin bu özelliklerinden dolayıdır ki, ‘Her 

birinize bir şeriat ve bir yol verdik.’ (Mâide 5/48) âyetinde yer alan ‘şir’at’  kelimesini âlimler, her 

peygamberin getirmiş olduğu amelî ve fer’î hükümlerin kendi zaman ve şartlarına göre değişik olması 

şeklinde yorumlamışlardır. (M. DEMİRCİ, 2/356, 357)   

(68).‘O hâlde bu konuda seninle çekişmesinler.’ Mânâ şudur: Onların sözlerine iltifat etme! Bu 

konuda seninle tartışmalarına da imkân verme. ‘ve Rabbine dâvet et.’ O’nun dînine, şerîatına, 

ibâdetine ve O’na karşı takvâlı olmaya çağır. (S. HAVVÂ, 9/350)    
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‘Şüphesiz sen dosdoğru bir yol (olan İslâm) üzeresin.’ En doğru yol, Allâh’ın son gönderdiği ve 

bütün hükümlerin tamamlandığı din, İslâm olup artık tartışmaya lüzum yoktur. Bundan önceki bütün 

dinler hem tahrif edilmiş hem de hükmü kalmamıştır. Dolayısıyla Yahûdilik ve Hıristîyanlığı, İslâm 

ile eşit göstermek yanlıştır. [bk. 2/83] (H. T. FEYİZLİ, 1/339)  

‘Eğer seninle münâkaşa ve mücâdeleye girişirlerse: ‘Allah yaptığınızı çok iyi bilmektedir’ de.’ 

Sen onlarla yine de tartışma ve şöyle diyerek onları başından sav: Allah sizin bütün işlediklerinizi, 

gizlediklerinizi de, açıkladıklarınızı da, bunlardan neyi gözettiğinizi de ve bu amellerinize karşılık neyi 

hak ettiğinizi de bilir. Bu hem bir tehdit, hem bir edeplendirmedir. Her inatçı mütekebbire verilecek 

bir cevaptır. (S. HAVVÂ, 9/350, 351) 

Burada Yüce Allâh’ın kullarına öğrettiği güzel bir edep vardır. Bu da işi yokuşa sürmek ve sırf 

tartışma yapmak için inatlaşan kimselere karşı takınılması gereken tavırdır. Böyle kimselere cevap 

vermemeli ve onlarla tartışmamalıdır. (Ö. ÇELİK, 3/441)  

(70).‘Bilmez misin ki, Allah gökte ve yerde olanı bilir. Hiç şüphesiz ki bunlar bir kitaptadır. 

Doğrusu bunlar Allah’a çok kolaydır.’   Şânı Yüce Allah’ın mahlûkâtı hakkındaki mükemmel 

bilgisi, göklerde ve yerde bulunan her şeyin bilgisini kuşattığını, yerde olsun gökte olsun, zerre 

ağırlığınca hatta ister ondan küçük, ister ondan büyük olsun (fark etmez, M. SELMAN). Hiçbir şeyin 

O’nun bilgisinden uzak olamayacağını, bütün varlıkları varoluşlarından önce bildiğini, bunu kitabı 

olan Levh-i Mahfuz’da yazdığını bize haber vermektedir. (S. HAVVÂ, 9/367) 

Hadis: (Nitekim) Sahih-i Müslim’de Abdullah b. Amr’dan şöyle dediği sâbit olmuştur: Rasûlullah (s) 

buyurdu ki: ‘Allah mahlûkâtın kaderlerini, semâvat ve arzı yaratmasından elli bin sene önce takdir 

buyurdu ve o zaman arşı su üstünde idi. Sünende yer alan ve ashaptan bir grup tarafından nakledilen  

bir hadîs-i şerîfe göre, Rasûlullah (s) şöyle buyurmuştur: ‘Yüce Allâh’ın ilk halk ettiği şey kalemdir. 

Ona: ‘Yaz’ dedi. Kalem: ‘Ne yazayım?’ deyince, şöyle buyurdu: ‘Olacak olan şeyleri yaz’, dedi. 

Kalem, kıyâmet gününe kadar olacak olan ne varsa yazdı. (S. HAVVÂ, 9/367) 

Hadîs-i şerifte geçen: ‘Göklerin ve yerin yaratılışından elli bin sene önce idi ve O’nun Arş’ı su 

üstünde idi’ ifâdesi, o zaman Arş ile suyun da mevcut olduklarına işâret etmektedir. Ancak hiçbir 

kimse, Allâh’ın takdîrinin sonradan olduğu anlamını çıkarmamalıdır. Çünkü şânı Yüce Allah, neyin 

ne olacağını ezelden beri bilmiş, ona göre hükmünü, kazâ ve takdîrini vermiştir. Ancak bunun 

Levh-i Mahfuzda ilk olarak meydana çıkartılması göklerin ve yerin yaratılmasından elli bin yıl 

önce olmuştur. Burada zikredilen ‘elli bin sene önce’ rakamının, şânı Yüce Allâh’ın el Meâric 

sûresinde buyurduğu gibi Rabbimizin günlerinden bir gün kadar olduğuna dikkat edelim: ‘Melekler 

de ruh da oraya, miktârı elli bin yıl olan bir günde yükselir.’ (el Meâric, 70/4) Şânı Yüce Allah, 

katındaki bir günün, bizim saydığımız bin yıl gibi olduğunu, yine bir günün miktarının elli bin yıl 

olduğunu zikretmektedir. (S. HAVVÂ, 9/367)             

(72).‘Müşrikler neredeyse kendilerine âyetlerimizi okuyan (Peygamber ve müminlere) şiddetle 

saldıracaklar.’ Âyetin ilk cümlesinde geçen ‘münker’ kelimesi, inkâr edilen, yadırganan şey 

demektir. Bununla maksat, müşriklerin Kur’an okununca yüzlerini buruşturmaları, eğip 

bükmeleri, hoşlanmadıklarını yüz hatları ile belli etmeleri, âyetleri ve içeriğini kabulden 

hoşlanmamaları ve Allah sözü olduğunu kabul etmemeleridir. Okunan Kur’an’dan hoşlanmamak, 

inkârdır. Bu itibarla âyet, müşriklerin sergilediğini sergileyen herkes için geçerlidir. (İ. KARAGÖZ 

4/721) 
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22/73-78  ALLÂH’IN  KADRİNİ  HAKKIYLA BİLEMEDİLER  

73. Ey insanlar! İşte size bir örnek verildi. Şimdi onu iyi dinleyin: Sizin Allâh’ı bırakıp da 

yalvar(ıp/tap)tıklarınız; hepsi bir araya toplansalar dahi aslâ bir sineği bile yaratamazlar. Eğer 

sinek onlardan bir pay kapsa, onu ondan kurtarmaya bile güçleri yetmez. İsteyen de âciz 

(kendisinden) istenen de. 

74. Müşrikler Allâh’ı gereği gibi (anlayıp) takdir edemediler. Doğrusu Allah çok kuvvetlidir, 

mutlak üstündür. 

75. Allah meleklerden de, insanlardan da elçiler seçer. (Bununla birlikte) kesinlikle Allah (her 

şeyi) işitendir, görendir. 

76. (Allah) insanların önlerindekini de arkalarındakini de (yaptıklarını da yapacaklarını da) bilir. 

(Bütün) işler, ancak Allâh’a döndürülür. [bk. 72/28] 

77. Ey îman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki 

umduğunuza erişesiniz. 

78. (Ey müminler!) Allah yolunda hakkıyla cihad edin. Sizi O seçti ve din konusunda da üzerinize 

hiçbir zorluk yüklemedi. Tıpkı babanız İbrâhîm’in dini(nde olduğu) gibi. O (Allah) daha önce(ki 

kitaplarda) ve bu (Kur’ân’)da size “müslümanlar” adını verdi. Tâ ki peygamber size şâhit olsun, 

siz de insanlara şâhit olasınız. Artık namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve Allah’a (O’nun 

dînine) sımsıkı yapışın. Mevlânız (sâhibiniz) O’dur. (O) ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır! 

[krş. 3/103] 

 

73-78. (73).‘Şüphesiz ki sizin Allâh’ı bırakıp ta taptıklarınız bir araya gelseler bir sinek bile 

yaratamazlar.’ Allâh’ı bir yana bırakıp da putlardan ve heykellerden, şahıs ve değerlerden ya da 

rejimlerden yalvarıp yakardığınız, Allah yerine yardım istediğiniz düzmece tanrıların tümü 

‘Biraraya gelseler bir sinek bile yaratamazlar.’ Sinek küçücük, zayıf bir yaratıktır. Ama bu 

düzmece tanrılar, biraraya gelseler, birbirleriyle yardımlaşsalar bile bir sinek yaratamazlar. (S. 

KUTUB, 7/380)    

Müşrikler putlarını zaferan ile sıvarlardı. Daha sonra, bu zaferan kurur, sinek gelir, onlardan bir şeyler 

kapıp götürürdü. Yine putların önüne yemekler koyarlardı. O yemeklere sinekler konar ve ondan 

yerlerdi. Putların ne üzerlerine sineklerin konmasına, ne de önlerindeki yemeklerden yemelerine 

müdâhale edecek hâlleri yoktu. Çünkü cansızdırlar. O hâlde kendilerini bile savunmaktan âciz olan 

şeylerin, başkalarına ne faydası olabilir?   (Ö. ÇELİK, 3/443)  

Yâni putun önüne varıp tapan, isteklerini, yapacaklarını veya şikâyetlerini söyleyen de âciz, put da 

âciz. İslâm öncesi câhiliye devrinin müşrik Arapları, heykel putlarının önünde törenler tertip ederler, 

övgü ve şikâyetlerini dile getirirler, birtakım adaklarla istekte bulunurlardı. İşte yüce Allah, bu ilkellik 

ve câhiliye âdetlerini veciz şekilde bildiriyor.) (H. T. FEYİZLİ, 1/340) 

‘Allah hem meleklerden elçiler seçer’ Cebrâil, Mikâil, İsrâfil ve başkaları gibi, ‘hem de 

insanlardan’ İbrâhim, Mûsâ, Îsâ ve Muhammed (s) gibi elçiler seçer. (S. HAVVÂ, 9/371)  
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(76).‘Allah, onların (Rasullerin) önlerinde olanı da, arkalarında olanı da bilir.’ ‘Onların 

yapacaklarını da, daha önce yaptıklarını da bilir’ ve ‘Onların açıkladıklarını da gizlediklerini de bilir’ 

şeklinde de anlaşılmıştır. (KUR’AN YOLU, 3/754) 

‘Bütün işler Allâh’a döndürülür.’ Allah dilediğini yapar, yaptığından sorumlu olmaz, insanların 

yaptıkları da Allâh’ın denetimi altındadır. Âhirette insanları yaptıkları ve yapmadıkları konusunda 

hesaba çeker, mazlumun hakkını zâlimden alır, kâfirleri cezalandırır, müminleri ödüllendirir. (İ. 

KARAGÖZ 4/725) 

(77).‘Ey îman edenler! (namazınızda) rükû edin, secde edin.’ İmam Azam ve İmam Malik ise âyette 

secdenin rükû ile birlikte zikredilmesinin burada kastedilenin namaz secdesi olduğuna delâlet ettiğini 

söylemişlerdir. (İ. H. BURSEVİ, 13/161) 

Secde, saygının, teslimiyetin, itaatin ve bağlılığınen yüksek şeklidir. Secdenin ibâdet olabilmesi için 

niyet şarttır. Bu anlamda secde sâdece Allâh’a yapılır. Secde, ‘secde-i teshir’ ve ‘secde-i ihtiyar’ 

olmak üzere iki kısma ayrılır. (15/98). Birincisi insanlara, hayvanlara, ve diğer canlılara; ikincisi ise 

sâdece insanlara ve cinlere özgüdür. (13/15). İnsan ve cinlerin dışındaki bütün varlıklar, sözgelimi 

melekler, hayvanlar, bitkiler, zebzeler, ağaçlar, Güneş, Ay ve yıldızlar ..  Allâh’a secde ederler. 

(7/206, 16/49-50, 22/18, 55/6; İ. KARAGÖZ 4/725, 726) 

Allâh’a secde etmek ibadettir. Allâh’a, O’nun emir ve yasaklarına, hüküm ve tavsiyelerine, kazâ ve 

kaderine boyun eğmek, rızâ göstermek, saygıda bulunmaktır. Allah için boyun eğen, alnını secdeye 

koyan, O’nun hükümlerini baş tâcı eden insan, O’ndan başka hiçbir şeye isteyerek boyun eğmez. 

O’ndan başkasına kulluk etmez. İnsanın Allah için secde etmesi, kulluğun ikrârı, başka hiçbir varlığa 

boyun eğmeyeceğinin beyanıdır. (9/112, 15/98, 19/58, 25/64, 32/15, 39/9, 48/29; İ. KARAGÖZ 4/726) 

Bütün emrettiklerinde itaat etmek sûretiyle ‘Rabbinize ibâdet edin ve’ bütünü ile ‘iyilik yapın ki, 

kurtuluşa eresiniz.’ Nesefi der ki: ‘Denildiğine göre zikrin diğer itaatlere göre özel bir meziyeti 

olduğundan dolayı Yüce Allah, önce katışıksız bir zikir olan namaza müminleri dâvet etti. Namazın 

katışıksız bir zikir olması Yüce Allâh’ın ‘Ve beni zikretmek için namaz kıl.’ (Tâhâ 20/14) 

buyruğudur. Bundan sonra namazın dışında oruç, hac ve buna benzer diğer ibâdetlerde bulunmaya 

dâvet etti, arkasından diğer bütün hayırları işlemeye teşvik etti. (S. HAVVÂ, 9/373)  

Bir fiilin ve amelin ibâdet olabilmesi için îman, ihlâs ve iyi bir niyetin bulunması ve ibâdetin 

Kur’an ve sünnete uygun olması şarttır. Îmansız, niyetsiz, ihlâssız, Kur’an ve sünnete uygun 

olmayan amel, ibâdet olmaz. Böyle bir amel boşa gider. (5/5; İ. KARAGÖZ 4/726, 727)  

‘..ve hayır işleyiniz.’ Namaz ve diğer ibâdetlerden başka bir de her işinizde hayır ve sevap getiren 

şeyleri araştırıp, nâfile ibâdetler, yakın akrabayı gözetmek, güzel ahlâk, insanlara yararlı olmak ve 

Allâh’ın yaratıklarına şefkat gibi gücünüzün yetebildiği iyiliği yapınız. (ELMALILI, 5/504) 

(78).‘Allah yolunda da hakkıyla cihad edin.’ Cihad, düşmana karşı savunmada bütün gücünü 

harcamaktır ki, üç kısımdır: (1) Birincisi, açıkça kendini belli etmiş düşman ile yapılan cihad. (2) 

İkincisi, şeytan ile yapılan cihad. (3) Üçüncüsü de nefis ile yapılan cihaddır. (ELMALILI, 5/504)  

Âyet-i kerimedeki ‘Allah yolunda hakkıyla cihad’ kaydı, (1). herhangi bir çıkar gözetmeksizin sırf 

Allah için cihad edin, (2). Allah yolunda cihad ederkentepkilerden ve kınanmaktan çekinmeyin, (3). 

İslâm’ın emir ve yasaklarına uymak ve insanlara anlatmak için maddî ve mânevî her türlü imkânı 

seferber edin ve nefsinize uymayın, inlamlarını ifâde eder. (4/84, 95, 5/35, 9/73; İ. KARAGÖZ 4/729, 

730) 
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 ..‘O sizi seçti.’ Kendi dini için ve dinine yardımcı olmanız için sizi seçmiştir. İbn Kesir der ki: ‘Ey 

Ümmet! Allah sizi seçti. Diğer ümmetler arasından tercih etti, size fazilet ve üstün şeref verdi. 

Rasullerin en mükerremini ve en mükemmel şerîatı size tahsis etti. (S. HAVVÂ, 9/373)  

‘.. seçkin insan’ olmayı hak edebilmek içinşartlarına uygun îman etmek, îmânın gereği sâlih amelleri 

işlemek, haramlardan sakınmak, Kur’an ahlâkına sâhip olmak, Allah için çalışmak yâni cihad 

etmek gerekir. (İ. KARAGÖZ 4/730) 

‘Dinde sizin için bir zorluk kılmamıştır.’ Sizin için dînin hükümlerini dar tutmamıştır. Aksine sizi 

yükümlü tuttuğu temizlik, namaz, hac, oruç gibi bütün amellerinizde teyemmüm, îmâ, kasır /kısaltma, 

sefer ve hastalık özürleri sebebiyle oruç açmak; binek ve azık bul(a)mama hâlinde hacla yükümlü 

tutmamak gibi ruhsatlar vermiştir. (S. HAVVÂ, 9/373)  

Herkesin sıkıntısına, ihtiyâcına, mâzeretine göre ruhsatlar verdi. Meselâ ayakta namaz kılamayanın 

oturmasına, oturamayanın îmâ ile kılmasına müsâade etti, kolaylıklar gösterdi. Cihâdı da yeterli bir 

gücün varlığı ile orantılı olarak farz kıldı. (ELMALILI, 5/505) 

Kolaylaştırma (teysir) İslâmiyetin temel ilkelerinden olup, birçok âyet ve hadiste bu noktaya vurgu 

yapılmıştır. Meselâ bir hadiste İslâm’ın kolaylık dîni olduğu ifâde edilmiş (Buhâri), Hz. Peygamber 

de kendisinin kolaylaştırıcı bir eğitimci olduğunu belirtmiştir. (Müslim, ayrıca bk. Bakara 2/185; Nisâ 

4/28; Maide 5/6). Bu konuda dikkat edilmesi gereken bir ölçüyü yine Rasûlullâh’ın hayatından 

öğreniyoruz. Hz. Âişe’nin verdiği bilgiye göre Peygamber efendimiz, Allah tarafından kural 

konmamış bir konuda iki seçenekle karşı karşıya geldiğinde en kolay olanı tercih ederdi; fakat 

Allâh’ın koyduğu hükümlerin yerine getirilmesi için de herkesten titiz davranırdı. (Buhâri, Müslim, 

KUR’AN YOLU, 3/757, 758)     

Hadis: ‘Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin.’(Buhâri) 

Hadis: Ey insanlar! Dinde aşırılıktan sakının. Çünkü sizden öncekileri dinde aşırılık helâk etmiştir.’ 

(İbn Mâce Hac 63, İ. KARAGÖZ 4/734) 

‘Babanız İbrâhîm’in dininde olduğu gibi…’ Nesefi der ki: ‘İbrâhim (as) bütün ümmetin atası 

olmamakla birlikte, Yüce Allâh’ın ondan ümmetin atası diye söz etmesi, Rasûlullah (s)’in atası 

olması dolayısıyladır. Ona ata olunca, onun ümmetinin de atası olur. Çünkü Rasûlün ümmeti, onun 

çocukları hükmündedir. Hadis: Nitekim peygamber (s), ‘Ben sizin için bir baba gibiyim’ 

buyurmuştur. (S. HAVVÂ, 9/373)  

‘Daha önceden (inmiş kitaplarda) ve bunda da (Yâni Kur’ân-ı Kerim’de de) size Müslüman adını 

veren O’dur.’ O, sizleri diğer ümmetlere üstün tutarak bu güzel isimle adlandırdı. (S. HAVVÂ, 

9/374) 

Âyet-i kerimedeki ‘Peygamber size şâhit olsun, siz de onlara şâhit olasınız’ cümlesi, müminin 

örneklik görevini ifâde eder. Âyette geçen ‘şâhit’ kelimesi örnek ve delil anlamlarına gelir. Dünyâda 

Peygamberimiz (s) Müslümanlara modeldir. Müslümanların da inancı, ahlâkı, dürüstlüğü, temizliği, 

kamu ve insan haklarına saygısı, diğer insanlara model olmaları gerekir. Bu niteliklere sâhip 

Müslümanlardan oluşan toplumun, her türlü aşırılıklardan uzak, akıllı, itidalli, adâletli ve dengeli bir 

toplum olması gerekir. (2/143) Aşağıdaki hadisler müminin örnek insan olması gerektiğini ifâde 

etmektedir: Hadis: ‘Müslüman elinden ve dilinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir.’ 

(Buhâri). Hadis: ‘Mümin, insanların mallarına ve canlarına karşı emin olduğu kimsedir.’ (Tirmizi; İ. 

KARAGÖZ 4/734)  
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’Şu hâlde namaz kılın, zekât verin.’ Bu büyük nîmete şükürle karşılık verin. Size farz kılmış olduğu 

şeyleri edâ etmek sûretiyle, vâciplerine itaat etmek, haram kıldıklarını da terketmek sûretiyle Allâh’ın 

hakkını tastamam yerine getirin. Bunlar arasında ise en önemlileri namaz kılmak ve zekat vermektir. 

(S. HAVVÂ, 9/374) 

Hadis: ‘Namazı kasden terk etmeyin. Çünkü kim namazı kasden terk ederse, Allâh’ın ve Rasûlünün 

himâyesi ondan uzak olur.’ (Ahmed 6/421, İ. KARAGÖZ 4/735)  

İslâm’ın beş temel esâsından biri de zekâttır. Zekât âyet ve hadislerde hep namazla birlikte zikredilir. 

Bu, zekâtın dînimizdeki yerini ve namaz ile zekât arasındaki kuvvetli bağı ifâde eder. Zekât 

vermek, namaz ile birlikte kendilerine cennet vaad edilen takvâlı ve Muhsin müminlerin en önde gelen 

niteliğidir. (5/55, 23/1-8). Zekât, fakir ile zengin arasında bir köprüdür, sosyal yardımlaşma ve 

dayanışmadır, serveti mânen temizlemektir. Zengin olduğu hâlde zekâtını vermeyenler Allâh’a isyan 

etmiş, kul hakkı üstlenmiş ve kendilerini ilâhi azâba duçar etmiş olurlar. (9/34, 35, İ. KARAGÖZ 

4/735) 

‘Allâh’a (O’nun dînine) sımsıkı sarılın.’ Allâh’a sarılmaktan maksat, O’nun varlığına ve birliğine, 

peygamberine ve kitabına îman etmek, Peygamberine uymak ve kitabına sarılmaktır. Bu husus ‘Hep 

birlikte Allâh’ın ipine (Kur’ân’a) sımsıkı sarılın.’ (3/103) âyeti ile dile getirilmiştir. (İ. KARAGÖZ 

4/735) 

‘..ve Allâh’a dayanın.’ İbn Kesir der ki: ‘Allah’tan gücünüzü alın, O’ndan yardım isteyin, O’na 

tevekkül edin, O’nun desteğini alın.’ Nesefi der ki: ‘Güveneceğiniz ve tevekkül edeceğiniz şeyler, 

namaz ve zekât olmasın. Siz Allâh’a güvenin, O’na tevekkül edin.’ (S. HAVVÂ, 9/374) 

Sonuç olarak yüce Allah, âyette Müslümanlara beş görev yüklemiş, bu görevleri yapanların 

Mevlâ’sı ve yardımcısı olduğunu bildirmiştir. Bu görevler: Allah uğrunda cihad etmek, hak dînin 

ilkelerine uymak, beş vakit namazı dosdoğru kılmak, zekâtı vermek ve Allâh’a sarılmaktır. Bu 

emirler bağlayıcıdır. Yâni her Müslümanın bu emirleri yerine getirmesi zorunludur, bu görevleri 

yapanlar ibâdet etmiş, sevap kazanmış, terk edenler ise isyan etmiş ve günaha girmiş olurlar. (İ. 

KARAGÖZ 4/736)  

‘O’dur sizin mevlânız.’ Mâlikiniz, yardımcınız, işlerinizi çekip çeviren, sizi koruyacak olan, 

düşmanlarınıza karşı zafer verecek olan. (..) ‘O ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır.’ 

Düşmanlara karşı ne güzel zafer verir. İşte Allâh’ın Mevlâ ve yardımcısı olduğu kimse ise 

kurtulmuştur. (S. HAVVÂ, 9/374) (Allah’ın izniyle tamamlandı: 28 Mart 2015/ 8 Cemâziyelahir 1436, 

Rabbimiz okuyup amel etmeyi nasip eylesin. Âmîn) 
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