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29. Ankebût Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. 69 âyettir. Ankebût, “örümcek” demektir. Adını 41. âyette kâfirlerin 

işinin örümcek ağına benzetilmesinden almıştır. 1-10. âyetler Medîne döneminde inmiştir. (H. T. 

FEYİZLİ, 1/395) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

29/1-6  BİZDEN  KAÇABİLECEKLERİNİ  Mİ  SANDILAR? 

1. Elif, Lâm, Mîm.  

2. İnsanlar (dünyâda Allâh’a ibâdet ve itaat etmeden, çeşitli çile ve güçlüklerle, bâzen de verilen bol 

mal ve refah ile) imtihan edilmeden (sâdece) “inandık” demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar? 

[bk. 2/214; 21/35] 

3. Andolsun ki biz, onlardan öncekileri de imtihan ettik. Allah elbette (îman yönüyle) doğru 

olanları da bilir, yalancıları da bilir. 

4. Yoksa (gizli de olsa) kötülükleri yapanlar bizi geçip savuşacak (yakalanmayacak)larını mı 

sandılar? (Sanmasınlar.) Ne kötü / fenâ hükmediyorlar! 

5. Kim Allâh’a kavuşmayı arzuluyorsa, bilsin ki (bunun için) Allâh’ın belirlediği vakit elbette 

gelecektir. O, (herşeyi) işitendir, bilendir. 

6. Kim (nefsini düzeltmede veya Allah yolunda) cihad ederse, ancak kendi (faydası) için cihad 

etmiş olur. Çünkü Allah, elbette âlemlerden müstağnîdir. (Kimsenin ibâdet ve cihadına ihtiyacı 

yoktur. Ancak O mükâfat vericidir.) [bk. 45/15] 

 

1-6. (1).‘Elif, Lâm, Mîm.’  Bu, birbirinden kopuk harflerin açıklaması için tercih ettiğimiz görüş, bu 

harflerin, Yüce Allâh’ın peygamberine (s) indirdiği kitabın hammaddesini oluşturduklarına dikkat 

çekmek için yer aldıklarıdır. Bu kitap, bunlara benzer harflerden meydana gelmiştir. Bu kitaba 

muhâtap olan Arap toplumu da bu harflere yabancı değildir. Bu harfleri tanıyor ve bu harfler aracılığı 

ile istedikleri sözü kolaylıkla söyleyebiliyorlar. Ancak bu harfler aracılığı ile bu kitabın benzerini 

meydana getiremezler. Çünkü bu kitap, Allah yapısıdır,  insan yapısı değil. (S. KUTUB, 8/137, 138)    

(2).‘İnsanlar (dünyâda) imtihan edilmeden “inandık” demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar?’  

Mânâsı şudur: Şânı Yüce Allâh’ın sâhip oldukları îmâna göre mümin kullarını sınaması kaçınılmazdır. 
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Nitekim Sahih Hadiste şöyle buyurulmuştur: ‘İnsanlar arasında en ağır belâ ve sıkıntılara mâruz 

kalanlar peygamberlerdir. Sonra sâlihler, sonra da onlara yakın olanlardır. Kişi dinine göre belâlara 

mâruz bırakılır. Şâyet metânet ve kararlılık varsa belâları da artırılır. (S. HAVVÂ, 11/70) 

Âyette sözü edilen ‘Allâh’ın imtihânı’ tecrübe ile bilmesi değil, imtihan muâmelesi yapması, doğru 

söyleyenler ile yalan söyleyenleri, ortaya çıkarmasıdır. (..) Îman etmek, sâlih ameller işlemek ve 

haramlardan sakınmak imtihan edilmeye engel değildir. Yüce Allah Bakara sûresinin 155’nci âyetinde 

‘Sizi biraz korku ve açlık ile mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmek sûretiyla mutlaka 

imtihan ederiz’ buyurmuştur. (İ. KARAGÖZ 5/491) 

Bu âyet, Mekke’de Müslüman oldukları için Kureyş müşrikleri tarafından ezâ ve cefâ gören bir grup 

mümin hakkında nâzil olmuştur. Bu ezâdan dolayı onların içi daralıyor ve sabırsızlanıyorlardı. Allah 

Teâlâ bu âyetlerle onları teselli etmek istemiştir. (İ. H. BURSEVİ, 14/539) 

İbnü‘l Münzir de İbn Cüreyc’den şöyle dediğini rivâyet etmektedir: İbn Umeyr ve başkalarının şöyle 

dediklerini dinledim: Ebû Cehil, Ammâr b. Yâsir ve annesine işkence yapıyordu. Ammâr’a oldukça 

sıcak bir yaz gününde demir bir zırh giydirdi, annesini de mızraktan geçirdi. İşte: ‘Yoksa insanlar.. ‘  

(2’nci âyet) âyet-i Kerîmesi bunun hakkında indi. (S. HAVVÂ, 11/72)     

Kul için ilk derece, onun müslüman olmasıdır. Çünkü bunun altında küfür dereceleri bulunur. Bir 

kimse İslâm’a girmekle güzel bir başlangıç yapmıştır; artık pay almaya başlar. Bir kısmı gayret eder, 

îmânı kalbine işler ve hareketlerine yansır. Allâh’a kulluk görevlerini tam olarak yerine getirir, infak 

ve cihad ederek cennette yüksek dereceler kazanır. Bir kısmı da küfre girmez, ama görevlerini yerine 

getirmeyerek, nefsine düşkün olarak günahkârlar ve âsîler derecesine düşer. [bk. Râzî, XVII, 586] (H. 

T. FEYİZLİ, 1/395) 

(3).‘Andolsun ki biz, onlardan öncekileri de (sıkıntılarla) imtihan ettik. Allah elbette (îman 

yönüyle) doğru olanları da bilir, yalancıları da bilir.’ Yâni dînine kim sâdık, kim yalancı ayırd 

edecek. (İbni Atâ) diyor: Kim selâmet ve refah zamanlarında şükür, belâ zamanlarında sabır ederse o, 

sâdıklardandır. Kim iyi günlerde şımarır, belâ zamanlarında şikâyet ederse, o yalancılardandır. 

(Medârik’ten, H. B. ÇANTAY, 2/705.)   

Hadis:  Sizden öncekiler yakalanıp getirilirler; başlarına testere konur ve ikiye bölünürlerdi. Bu, 

onları dinlerinden döndüremezdi. Demir taraklarla kemikleri, etleri ve damarları taranır (parçalanır) 

ve yine bu dinlerinden döndüremezdi. (Buhâri, Ebû Dâvud, Nesâi, Müsned’den İ. H. BURSEVİ, 

14/542)  

‘Allah elbette doğruları bilir ve elbette yalancıları da bilir.’ İbni Kesir der ki. Şânı Yüce Allah, 

olanı da bilir, olmayanı da, olacağı vakit ne şekilde olacağını da bilir. Bu konuda ehl-i sünnet ve’l 

cemaat arasında icmâ vardır. İbn Abbas ve başkaları  Yüce Allâh’ın ‘Bilelim diye..’ buyruğu ve 

benzerleri hakkında ‘görelim diye’ açıklamasını yapar. (S. HAVVÂ, 11/70)    

(4).‘Yoksa kötülükleri yapanlar bizi geçip savuşacak (yakalanmayacak)larını mı sandılar? Ne 

kötü / fenâ hükmediyorlar!’ Amel, kalp ve organlarla yapılan fiiller itibâriyle genel olduğu için 

‘Seyyiât’ küfür ve isyan ile tefsir edilmiştir. Bununla birlikte bu baştaki karşıtı olduğundan burada 

özellikle müminlere karşı yapılan kötülükler söz konusudur. Yâni küfür, dinsizlik taassubu veya bir 

dünyâ menfaati, şehvet ve hırs sebebiyle müminlere düşmanlık, zulüm ve eziyyet eden kimseler ki, 

her türlü kötülüğü işlemekten kaçınmazlar, bunlar sandılar mı ‘ki bizi savuşup geçecekler’ çâresiz 

bırakıp kurtulacaklar? ‘Ne kötü hükmediyorlar.’ Ne kadar yanlış hüküm, ne kadar çirkin hükümet? 

İmkânı yok, Allah’tan kurtulamazlar. (ELMALILI, 6/211, 212)  
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Âlûsi der ki: Bu konuda gelen rivâyetlerin zâhiri bu âyet-i Kerîmenin kâfirler hakkında indiğini 

göstermektedir. İbn Abbas (r)‘dan dedi ki: Şânı Yüce Allah, kötülük yapanlar ile Velîd b. Muğire, Ebû 

Cehil, el Esved, Şeybe, Utbe, Utbe b. Ebi Muayt, Hanzala b. Ebû Vâil ve buna benzer Kureyş’in 

elebaşlarını kasdetmektedir. El Bahr’da belirtildiğine göre âyet-i kerîme; -her ne kadar belli bir sebep 

için nâzil olmuşsa da- kâfir olsun, Müslüman olsun bütün kötülük işleyenleri kapsamaktadır. (S. 

HAVVÂ, 11/71)        

(5).‘Kim Allâh’a kavuşmayı arzuluyorsa, (Allâh’ın cemâline ermeyi veya vaad ettiği sevâba 

erişmeyi isterse) bilsin ki (bunun için) Allâh’ın belirlediği vakit elbette gelecektir. (gelince o vaad, 

gerçekleşecektir. Bundan dolayı, o gelinceye kadar sabredip, o kavuşmaya lâyık imtihanları geçirmek, 

güzellikleri kazanmak için çalışsın, çabalasın. (ELMALILI, 6/212)  

‘Allâh’ın belirlediği vakit kesinlikle gelecektir’ cümlesi, insanlar mutlaka bir gün ölecek, kıyâmet 

bir gün kopacak, Allâh’ın vaadi gerçekleşecek, müminler cennete ve kâfirler cehenneme gidecek, 

demektir. (İ. KARAGÖZ 5/494) 

(Fakat) Bir gün Rableriyle karşılaşacaklarını ve amellerine göre cezâ ve mükâfat göreceklerini bilip 

bunu bekleyenler, ölümün çok uzak olduğunu düşünüp aldanmamalıdırlar. Tam tersine ölümün çok 

yakın ve deneme için verilen sürenin sona ermek üzere olduğunu düşünmelidirler. Bu nedenle, âhirete 

inananlar âhirette saâdete ermelerini sağlayacak ne varsa yapmalıdırlar. (MEVDÛDİ, 4/202)    

(6).‘Kim cihad eder / çaba gösterirse, ancak kendi (faydası) için cihad etmiş / çaba göstermiş 

olur.’ Allâh’a itaat etmek üzere nefsine karşı direnir, vesveselerini savmak sûretiyle şeytana karşı 

cihad eder, Allâh’ın kelimesini yükseltmek için de kâfirlere karşı savaşırsa, ‘ancak kendisi için cihad 

etmiş olur.’ (S. HAVVÂ, 11/79)  

‘Çünkü Allah, elbette âlemlerden müstağnîdir.’ Aksine cihad, sâdece Allâh’ın kullarına rahmetinin 

bir gereğidir ve bu rahmetin gereği o kullarına emir(ler) verir, yasaklar koyar. (S. HAVVÂ, 11/79)    

Cihad,  cihad edenin nefsini ve kalbini onarır, düzeltir, kötülüklerden arındırır. Düşüncesini yüceltir, 

ufkunu genişletir. İçindeki can ve mal cimriliğini törpüler, bu kötü duyguları aşmayı sağlar. Onu her 

türlü maddi çıkarı aşacak düzeye getirir. Ruhsal ve bedensel yapısındaki meziyetlerin, yeteneklerin en 

iyilerini uyarır, ortaya çıkarır. (S. KUTUB, 8/142) 

Mümin, her an kendisini doğru yolda karşılayacağı kayıplarla korkutan ve bâtıl yolların zevk ve 

çıkarları ile kandıran şeytanla savaşmak zorundadır. Mümin, kendisini arzularının esîri yapmak 

isteyen kendi nefsi ile savaşmak zorundadır. Bu cephe evden başlayıp, dalga dalga çevreye yayılır. 

Mümin, inançları, düşünceleri, ahlâk, örf ve âdetleri, kültür ve ekonomileri İslâm’a ters düşen insan 

gruplarıyla savaşmak durumundadır. O, Allâh’a itaatten bağımsız hükümler uygulayan ve iyiyi 

değil, kötüyü yüceltip geliştirmeye çalışan kişi ve kurumlarla da savaşmalıdır. Bu savaş, bir veya iki 

günlük değil, ömür boyu gece ve gündüz her an sürecek bir savaştır. Ve bu, savaş alanında yapılacak 

bir çarpışma değil, hayâtın her cephesinde yapılacak olan bir savaştır. (MEVDÛDİ, 4/203)        

 

29/7-9  DÖNÜŞÜNÜZ  ANCAK  BANADIR 

7. Îman edip de sâlih (sevaplı) işler yapanların günahlarını elbette örteceğiz ve kesinlikle onlara 

yaptıklarının daha güzeliyle ödüllendireceğiz. [bk. 4/40; 16/96] 
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8. Biz insana anne ve babasına güzel davranmasını (ve iyilik yapmasını) emrettik. Bununla 

berâber eğer onlar, hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seninle 

uğraşırlarsa, onlara (bu hususta) itaat etme! (krş. 31/15) Dönüşünüz ancak banadır. O zaman size 

yaptıklarınızı haber vereceğim. [krş. 17/23-24; 31/15] 

9. Îman edip de sâlih (sevaplı) işler yapanları ise, elbette onları iyiler içine koyacağız. 

 

7-9. (7).‘Îman edip de sâlih işler yapanların günahlarını elbette örteceğiz ve mutlaka onlara 

yaptıklarının daha güzeliyle karşılık vereceğiz.’ O bütün varlıklara muhtaç olmamakla, onlara iyilik 

ve lütuflarda bulunmakla birlikte, îman edip sâlih amel işleyenlerin mükâfâtını en güzel şekilde verir. 

Çünkü yaptıkları kötülükleri örter ve yaptıklarının en iyisiyle onlara ecir verir. Hasenâtın azını 

onlardan kabul eder ve bunlara sevap verir. Bire karşı on ve yediyüz kat kadar fazlasıyla mükâfat 

ihsan eder. Günahı ise ya misliyle cezâlandırır yâhut affeder ve bağışlar. ( S. HAVVÂ, 11/79)  

Sâlih işler ‘de Allah ve Rasûlünün gösterdiği yol uyarınca yapılan işlerdir. Kalbin ve zihnin yaptığı 

sâlih iş, insanın düşüncesinin, fikirlerinin ve niyetlerinin doğru ve temiz olmasıdır. Dilin yaptığı sâlih 

iş, insanın kötü şeyleri konuşmaktan çekinmesi, söylediklerinin doğru, âdil ve gerçek olmasıdır. 

Diğer organların, el ve ayakların yaptığı sâlih iş ise, tüm hayatın Allâh’a ibâdet ve O’nun 

hükümlerine ve emirlerine itaatla geçirmesidir. (MEVDÛDİ, 4/203) 

‘..mükâfatlandıracağız / ödüllendireceğiz’: Sözü edilen mükâfatlandırma,  hem uhrevi hem 

dünyevi olabilir. Çünkü âyetteki ‘sâlih ameller’ ifâdesi, kulun Rabbi ile kendisi arasındaki ibâdetlerle 

birlikte her türlü hayırlı, verimli gayretleri; gerek ferdin gerekse toplumun maddi ve mânevi 

gelişmesine, kalkınmasına katkıda bulunan faydalı işleri ve buna engel olacak olumsuz hareketlerin 

engellenmesini de içine alır. (Ö. ÇELİK, 3/724)      

(8).‘Biz insana anne ve babasına güzel davranmasını (ve iyilik yapmasını) emrettik.’ Çünkü anne 

ve baba insanın varlığının sebebidir. Anne ve babanın kişiye iyilikleri oldukça büyüktür. Baba gerekli 

harcamaları yapmakla, anne de şefkat ve merhamet ile iyiliklerde bulunmuştur. Âyet-i Kerîmede 

geçen ‘tavsiye’, emir mânâsını ifâde etmektedir. (S. HAVVÂ, 11/81)  

‘Bununla berâber eğer onlar, hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seninle 

uğraşırlarsa, onlara itaat etme!’ Çünkü yaratana isyânı gerektirecek hususlarda hiçbir yaratılmışa 

itaat yoktur. (S. HAVVÂ, 11/81)  

Kuşkusuz Allah adına kurulan bağ, en öncelikli bağdır. Hiçbir zaman kopmayan sağlam kulp, Allâh’a 

bağlılıktır. Eğer anne ve baba müşrik iseler, onlara iyilikte bulunulur, bakımları, geçimleri 

üstlenilir. Ama onlara itaat edilmez, dedikleri yapılmaz. (S. KUTUB, 8/143)  

Rivâyete göre bu âyet-i kerîme, Sa’d ibn Ebi Vakkas hakkında nâzil olmuştur. Sa’d hâdiseyi şöyle 

anlatıyor: ‘Annem Ümmü Sa’d: ‘-Allah, ana babaya itaati emretmiyor mu? Madem öyle, sen girmiş 

olduğun Muhammed’in dînini inkâr edip, eski dîine dönmedikçe yemek yemeyeceğim, bir şey 

içmeyeceğim, ta ki öleyim de sana ‘anasının kâtili desinler’ dedi. Yemekten içmekten kesildi. 

Sonunda ağzını zorla sopayla açıp ağzinâ bir şeyler akıtmaya başladılar. Hz. Sa’d bu duruma çok 

üzülmüştü. Gelip olanları peygamberimiz (s)’e anlattı. Bunun üzerine bu âyet indi. (Tirmizi Tefsir 

29/1’den, Ö. ÇELİK, 3/725)  

Anne babaya gereken, sert, haşin ve kötü muâmelede bulunarak çocuğu isyâna sevk etmemek; 

bilakis çocuklarının ana – babasına itaat eden bir evlât olmasına yardımcı olmaktır. Çocuğun da 
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hayatta iken, onlara infak etmesi, meşrû işlerde onların emirlerini yerine getirmesi, onlarla iyi ve 

güzel geçinmesi onlara yapacağı iyilikler (birr) cümlesindendir. Vefatlarından sonra da, onlar için 

sadaka vermesi, Cuma günleri kabirlerini ziyâret etmesi, namazlarının peşinde onlar için duâ etmesi, 

ahid ve vasiyetlerini yerine getirmesi ve benzeri hususlar iyi ve güzel amellerdendir. (İ. H. BURSEVİ, 

14/554)      

‘Dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yaptıklarınızı (ve karşılığını) haber vereceğim.’ Nesefi 

şöyle demektedir: Burada dönüşün söz konusu edilmesi, şirk husûsunda anne ve babaya uymak 

hâlinde, bir tehdit ve bir sakındırmadır; dinde sebat ve istikâmet üzere kalmak için de bir teşviktir.’ 

Buna göre; anne babaya şefkat, merhamet ve iyilik yapmak emrinin verilmesi ile berâber, şâyet anne 

ve baba müşrik olmaları hâlinde, evlâtlarından dinlerine uyarak kendilerine tâbi olmayı isteyecek 

olurlarsa, bu konuda sakın onlara uymaya kalkışma, onlara itaat etme,  denilmektedir. (S. HAVVÂ, 

11/82)      

(9).‘Îman edip de sâlih işler yapanları ise, elbette onları iyiler içine koyacağız.’ Salâh, müminlerin 

en belirgin sıfatlarındandır. Aynı zamanda bu, peygamberlerin temenni ettikleri bir konudur. Hz. 

Süleyman: ‘Ve beni rahmetinle sâlih kullarının arasına koy.’ (en Neml, 27/19) diye duâ etmişti. 

Hz. Yûsuf da şöyle duâ etmişti: ‘Müslüman olarak canımı al ve beni sâlihlere kat!’ (Yûsuf, 12/121) 

Yâni sâlihlerin girdiği yere beni de girdir ki, bu da cennettir. (S. HAVVÂ, 11/84)   

 

29/10-13  ALLAH  KALPDEKİNİ  EN  İYİ  BİLEN  DEĞİL  MİDİR? 

10. Kimi insanlar da var ki: “Allâh’a inandık.” der, fakat Allah uğrunda eziyet gördüğü zaman, 

insanların eziyetini, Allâh’ın azâbı gibi sayar. Andolsun ki (mü’minlere) Rabbinden bir yardım 

gelirse (münâfıklar): “Biz de gerçekten sizinle berâberdik.” derler. (Hâlbuki) Allah, âlemlerin 

sînelerinde olan (îman ve nifâk)ı en iyi bilen değil midir? [bk. 22/11] 

11. Allah, elbette îman edenleri de bilir, münâfıkları da bilir. 

12. İnkâr edenler, îman edenlere: “Bizim yolumuza uyun, (dediğimizi yapın, eğer yanlışsa) 

günahlarınızı biz yüklenelim.” derler. Oysa kendileri, onların günahlarından hiçbir şey yüklenip 

taşıyacak değillerdir. Şüphesiz ki onlar yalancıdırlar. 

13. Ve hiç kuşkusuz kâfirler, hem kendi (günah) yüklerini, hem de kendi yükleriyle berâber 

(saptırdıkları kimselerden veya üzerlerinde kalan başkalarının haklarından dolayı) daha nice yükleri 

yüklenecekler ve uydurdukları şeylerden elbette hesâba çekileceklerdir. 

 

10-13. (10).‘Kimi insanlar da var ki: “Allâh’a inandık.” der, fakat Allah uğrunda eziyet gördüğü 

zaman, insanların eziyetini, Allâh’ın azâbı gibi sayar.’ Dünyâ hayâtında bir sıkıntı ve fitne ile 

karşılaşacak olurlarsa, bunun Yüce Allâh’ın kendilerine verdiği bir belâ ve musîbet olduğuna inanır 

ve bundan dolayı da İslâm’dan dönerler. (İbn Kesir’den, S. HAVVÂ, 11/85)  

‘Andolsun ki (mü’minlere) Rabbinden bir yardım gelirse (münâfıklar): “Biz de hakikaten sizinle 

berâberdik.” derler.’ Yâni onlar, biz sizinle berâberiz, dinde size uyanlardanız. Dolayısıyla bizi de 

ganîmete ortak edin, derler. (İ. H. BURSEVİ, 14/560)  

‘(Hâlbuki) Allah, âlemlerin sînelerinde olan (îman ve nifâk)ı en iyi bilen değil midir?’ Yâni O 

bütün âlemlerin özlerinde bulunanı bizzat kendilerinin bilmesinden daha iyi bilendir. İşte O’nun 
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bildiklerinin arasında bu gibi kimselerin kalplerinde gizlediklerinin münâfıklık,  müminlerin de 

kalplerinde bulunanın ihlâs olduğu gerçeği de vardır. (S. HAVVÂ, 11/85)    

(11).‘Allah, elbette îman edenleri de bilir, münâfıkları da bilir.’ Yâni Yüce Allah insanları 

sıkıntılarla, bolluklarla imtihan eder. Bundan maksat ise, darlık ve sıkıntı zamanlarında Allâh’a itaat 

eden kimseler ile yalnız hoşnut olacağı şeylerle karşı karşıya kaldığı zaman Allâh’a itaat edenleri 

ayırdetmek için böyle yapar. (S. HAVVÂ, 11/85, 86)   

(12).‘Küfre sapanlar / inkâr edenler, îman edenlere: “Bizim yolumuza uyun, (dediğimizi yapın, 

eğer yanlışsa) günahlarınızı biz yüklenelim.” derler. Oysa kendileri, onların günahlarından 

hiçbir şey yüklenip taşıyacak değillerdir. Şüphesiz ki onlar yalancıdırlar.’ Yâni onların 

günahlarını yüklenecekleri şeklindeki iddiâlarının gerçekle hiçbir alâkası yoktur. Çünkü hiçbir kimse, 

hiçbir kimsenin günahını yüklenemeyecektir. (S. HAVVÂ, 11/88) 

İslâm dîninde,  suçların şahsiliği temel bir ilkedir. Her insan işlediği suçun cezâsını sâdece kendisi 

çeker. Hiçbir kimse, en yakını bile olsa (eğer suça ortaklığı veya teşviki yoksa) hiç kimsenin işlediği 

suçtan dolayı sorumlu tutulmaz ve cezalandırılmaz. Bu husus, dünyâda da âhirette de böyledir. 

(6/164, 35/18, 39/7, 53/38). Bu âyetlerde açıkça herkesin işlediği günahın vebâlinin sâdece kendine âit 

olduğunu, başka birinin günahından sorumlu olmadığını, başkasının işlediği günahı 

yüklenmeyeceğini, âhirette günahkâr insanın, günahının bir kısmını yüklenivermesi için yakınlarına 

çağrıda bulunacağını, ancak kabul görmeyeceğini beyan etmektedir. (İ. KARAGÖZ 5/506)  

İniş sebebi: Âyet-i Kerîme bir grup kimsenin Mücâhid’den yaptığı rivâyete göre Kureyş kâfirleri 

hakkında inmiştir. Onlar aralarından îman edenlere: Biz de dirilmeyeceğiz, sizler de. O bakımdan 

bize uyunuz. Eğer bundan dolayı sizin üzerinize bir günah (varsa), biz onu üstümüze alırız, demişlerdi. 

İbn Ebi Şeybe ve İbnü‘l Münzir’in rivâyetine göre, İbnü‘l Hanefiyye şöyle demiştir: Ebû Cehil ve 

Kureyş’in ileri gelen kâfirleri, Peygamber (s)’in huzûruna gelip, İslâm’a giren kimselerin karşısına 

çıkar ve şöyle derdi: ‘-Bu içkiyi haram ediyor, zinâyı haram ediyor. Arapların bütün yaptıklarını 

haram ediyor. Siz bu dinden vaz geçiniz, günahlarınızı biz yükleniriz. İşte bunun üzerine bu âyet-i 

kerîme indi. (S. HAVVÂ, 11/89, 90)       

(13).‘Ve hiç kuşkusuz onlar, hem kendi (günah) yüklerini, hem de kendi yükleriyle berâber daha 

nice yükleri yüklenecekler ve uydurdukları şeylerden elbette hesâba çekileceklerdir.’ Kimse 

kimsenin günahını yüklenmez. Ancak, saptıran, hem kendisini hem de sapanı saptırmasının günahını 

yüklenir. Sapan da özrü kabul edilmeksizin, sapmasının ve işlediğinin günahını yüklenir. [bk. 16/25; 

33/66-68; 38/59-61; 38/18; 70/10-11] (H. T. FEYİZLİ, 1/396)  

Hadis: Kişi kıyâmet günü dağlar gibi iyiliklerle gelir. Fakat şuna zulmetmiş, berikinin malını almış, 

ötekinin nâmûsuna el atmıştır. O bakımdan, bu onun iyiliklerinden, beriki onun iyiliklerinden alır. 

Nihâyet hiçbir iyiliği kalmayınca, bu sefer haksızlık ettiği kimselerin günahlarından alınır,  onun 

üstüne bırakılır.’ (S. HAVVÂ, 11/89) 

Hadis: İslâm’da iyi bir çığır açan kimseye, bunun sevâbı vardır. O çığırda yürüyenlerin sevâbından 

da kendisine verilir. Fakat onların sevâbından hiçbir şey noksanlaşmaz. Her kim de İslâm’da kötü bir 

çığır açarsa, o kişiye onun günahı vardır. O kötü çığırda yürüyenlerin günahından da ona pay ayrılır. 

Fakat onların günahından da hiçbir şey noksanlaşmaz. (Müslim İlim 15, Ö. ÇELİK, 3/727)     

Âyet ve hadisler bize gösteriyor ki, insanları günaha teşvik etmek, onların günah işlemelerine sebep 

olmak dînen yasak ve günahtır. Aynı şekilde bir insanın îman etmesine veya dînî bir görevi 

yapmasına herhangi bir şekilde engel olmak da dînen yasak ve günahtır. Mümin insan aslâ bir 
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başkasının îman etmesine ve dînî görevlerini yapmasına engel olamaz. Böyle bir davranışı ancak 

zâlim, kâfir ve münâfıkların yapabileceğini Kur’an bize haber vermektedir. (7/45, 14/2-3, 4/167, 

17/88, 47/1, 34, 31/6; İ. KARAGÖZ 5/508) 

 

29/14-23  SİZ  ALLÂH’I  ÂCİZ  BIRAKAMAZSINIZ  

14. Andolsun ki biz, Nûh’u kavmine (peygamber) gönderdik de içlerinde bin seneden elli yıl eksik 

(950 yıl) kaldı. Nihâyet onlar (yola gelmeyip) zulme devam ederlerken tûfan kendilerini 

yakalayıverdi. 

15. Biz onu da, gemide bulunanları da kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret yaptık. [bk. 36/41-

44; 54/15; 69/11-12] 

16. İbrâhim’i de (peygamber olarak gönderdik). Hani o, kavmine demişti ki: “Allâh’a kulluk edin. 

O’nun emrine uygun yaşayın / karşı gelmekten sakının; eğer bilirseniz, bu sizin için daha 

hayırlıdır.” 

17. (Ey müşrikler!) “Siz ancak, Allâh’ı bırakıp birtakım putlara / heykellere tapıyorsunuz. 

Bunun için de birtakım yalan (ve bahâneler) uyduruyorsunuz. Şüphesiz Allah’tan başka 

taptıklarınızın size rızık vermeye güçleri yetmez. O hâlde rızkı Allah katında arayın, (ibâdet ve 

itaatle ancak) O’na kulluk edin ve O’na şükredin. Siz ancak O’na döndürüleceksiniz.” 

18. (Ey Peygamberim! Müşriklere de ki:) “Eğer (beni) yalanlarsanız, (bilesiniz ki) sizden önceki 

ümmetler de (peygamberlerini) yalanlamışlardı. Peygamberin üzerine düşen, apaçık bir tebliğden 

başkası değildir.” 

19. (Ey Peygamberim!) Allah, varlıkları yaratmaya nasıl başlıyor, görmediler mi? (Görsünler, 

bilsinler) Sonra onu (ard arda yaratmaya devam ediyor, Mahşerde de aynen diriltip) iâde edecektir. 

Şüphesiz bu, Allâh’a göre kolaydır. [bk. 30/17] 

20. (Ey Peygamberim! İnsanlara) De ki: “Yeryüzünde gezip dolaşın, (Allâh’ın) yaratmaya nasıl 

başladığına bakın. Sonra, Allah (tıpkı bunun gibi, kıyâmette) son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü 

Allah herşeye kâdirdir.” 

21. (Allah) dilediğine azap eder, dilediğine de merhamet eder. (Hepiniz) ancak O’na 

döndürüleceksiniz. 

22. (Ey insanlar!) Siz ne yerde ne gökte (Allâh’ı) âciz bırakacak değilsiniz. Sizin Allah’tan başka 

hiçbir dostunuz ve yardımcınız da yoktur. 

23. Allâh’ın âyetlerini ve O’na kavuşmayı (ve aynen dirilip hesâbın görüleceğini) inkâr edenlere 

gelince; işte onlar, benim rahmetimden ümit kesmişlerdir. Üstelik onlar için acıklı bir azap 

vardır. 

 

14-23. (14).‘Andolsun ki biz, Nûh’u kavmine (peygamber) gönderdik de içlerinde bin seneden elli 

yıl eksik (950 yıl) kaldı. Nihâyet onlar (yola gelmeyip) zulme devam ederlerken tûfan kendilerini 

yakalayıverdi.’  Bu olay, peygamberimiz ve müminler için bir teselli, inanmayıp onlara düşman 

olanlar için de ciddi bir uyarıdır. Bir yandan Rasûlullah (s)’e 950 sene gibi uzun bir süre tebliğe 
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devam eden Hz. Nûh’un hâlini düşünerek tebliğini canla başla devam etmesi ve ümitsizliğe 

düşmemesi öğütlenip, sonunda Nûh’u kurtardığı gibi onu da kurtaracağı müjdelenmekte, diğer 

yandan da kâfirler helâk ile tehdit edilmektedir. (Ö. ÇELİK, 3/728) 

Eğer Hz. Nûh’un uzun ömrüne bir açıklama getirmek istersek, şunları söyleyebiliriz: İnsanların 

sayısı o gün için az ve sınırlıydı. Bu yüzden, Yüce Allâh’ın yeryüzünün imârı ve hayâtın sürmesi için 

zorunlu olan sayı çokluğunun yerine az sayıdaki insanlara uzun ömürler vermesi normaldir. Daha 

sonra insanlar çoğalıp yeryüzü îmar edilince, artık insanların uzun süre yaşamalarına gerek 

kalmamıştır. Birçok canlının yaşam sürelerinde bu husus göz önünde bulundurulmuştur. Çünkü 

canlılar arasında sayı ve nesil azaldıkça, ömür uzuyor. Nitekim akbabalarda ve kaplumbağa gibi bâzı 

sürüngenlerde durum bundan ibârettir. Bunlardan bâzılarının ömrü, yüzyıllar bulur.  Öte yandan 

milyonlarca üreyen sinekler, iki haftadan fazla yaşayamazlar. (S. KUTUB, 8/148)    

(15).‘Biz onu da, gemide bulunanları da kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret yaptık.’   Şu 

anlama da gelebilir: ‘Bu korkunç cezâyı veya bu büyük olayı sonraki nesiller için bir uyarı işâreti 

yaptık.’ Fakat olayın burada ve Kamer sûresinde anlatılışından asıl ibret unsurunun, asırlarca dağın 

tepesinde kalan ve insanlara gemiyi dağın tepesine kadar çıkartacak denli büyük bir Tûfân’ın 

gerçekleştiğini sürekli hatırlatan,  geminin kendisi olduğu anlaşılmaktadır. Kamer sûresi (54. Sûre) 

13-15 âyetlerde şöyle buyurulmaktadır: ‘Nûh’u tahtadan yapılmış, mıhla çakılmış bir şeye (gemi) 

bindirdik. İnkâr edilmiş olan Nûh’a mükâfat olarak verdiğimiz gemi gözetimimiz altında 

yüzüyordu. And olsun ki Biz, gemiyi bir ibret olarak bıraktık. Öğüt alan yok mudur?’ (Kamer, 

54/13-15, MEVDÛDİ, 4/211)        

(16).‘ .. Allâh’a ibâdet edin’ demek, ilâh olarak sâdece O’nu kabul edin ve O’na itaat edin, demektir. 

Allâh’a ibâdet, insanın yaratılış gâyesidir. (51/56). Bir insanın Allâh’a ibâdet edebilmesi için, 

şartlarına uygun îman etmesi, Allah ve peygamberinin emir ve yasaklarına uyması gerekir. (..) 

‘Allâh’a karşı gelmekten sakının’, takvâ sâhibi olun, demektir. Bir insanın takvâ sâhibi olabilmesi 

için şartlarına uygun îman etmesi, Allâh’ın emirlerine uyması, yasaklarından sakınması, Allâh’a 

ve peygamberine itaat edip isyan etmemesi gerekir. Îman takvânın olmazsa olmaz şartıdır. Emir ve 

yasaklarda tâvizleri olan insanlar, günah işlemiş ve takvâ derecelerini düşürmüş olurlar. (İ. 

KARAGÖZ 5/512) 

(17).“Siz ancak, Allâh’ı bırakıp birtakım putlara / heykellere tapıyorsunuz. Bunun için de 

birtakım yalan (ve bahâneler) uyduruyorsunuz.’ Yâni, siz putlar değil, yalanlar düzüp 

uyduruyorsunuz. Bu putların kendileri birer yalan. Sonra, onların tanrı – tanrıçalar olduğunu veya 

Allâh’ın cisimlendirilmesi, O’nun oğlu, gözdeleri veya O’nun katında şefaatçı olduğuna veya meslek 

ihsan ettiğine olan inancınız, tamâmen kendi zan ve arzularınızdan uydurduğunuz yalanlardır. Gerçek 

şu ki, onlar cansız, güçsüz ve beceriksiz puttan başka bir şey değildir. (MEVDÛDİ, 4/212, 213)     

(18).“Eğer (beni) yalanlarsanız, (bilesiniz ki) sizden önceki ümmetler de (peygamberlerini) 

yalanlamışlardı. Peygamberin üzerine düşen, apaçık bir tebliğden başkası değildir.” Yâni siz 

beni yalanlayacak olursanız bu yalanlamanızın bana zararı olmayacaktır. Çünkü benden önceki 

peygamberleri de de kendi kavimleri yalanlamış, onlara bir zarar verememişlerdir. Aksine kendilerine 

zararlı olmuşlardır. Çünkü yalanlamaları sebebiyle azap gelip onları yakalamıştır. Rasûlün kendisi 

ise, apaçık tebliğde bulunduğundan dolayı o, görevini yerine getirmiştir ve onun tebliği sayesinde 

herhangi bir tereddüt ve şüpheye yer kalmamıştır. (S. HAVVÂ, 11/100)   

(19).‘Allah, varlıkları yaratmaya nasıl başlıyor, görmediler mi? Sonra onu (Ard arda yaratmaya 

devam ediyor ve Mahşerde aynen diriltip) iâde edecektir. Şüphesiz bu, Allâh’a göre kolaydır.’  Hiç 

kuşkusuz onlar, Yüce Allâh’ın canlıları ilk kez nasıl yarattığını kesinlikle görüyorlardı. Bu işlemi 
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yeşeren bir bitkide, yumurtada, ceninde ve daha önce olmayıp, sonradan ortaya çıkan herşeyde 

gözlemliyorlardı. Bunlardan hiç birini insanlar fert – fert ya da topluca yaratmaya güç yetiremedikleri 

gibi yarattıklarını da iddiâ edemezler. Bir kere tek başına hayat sırrı bile bir mûcizedir. (S. KUTUB, 

8/152)  

Buradan itibâren 23. Âyetin sonuna kadar olan bölüm, Hz. İbrâhim (as) kıssası arasına sokulan ve 

Mekkeli müşriklere hitap eden bir parantez hükmündedir. Kâfirleri uyarmak için anlatılan kıssanın 

arasına bu bölümün sokulmasının anlamı şudur: Onlar iki tür sapıklık içindedir. (1) Şirk ve puta 

tapıcılık, (2) Âhireti inkâr etmeleri. Bunlardan birincisi yukarıda anlatıldığı şekilde Hz. İbrâhim  (as) 

tarafından reddedilmişti. İkincisi ise şimdi, Allah tarafından buradaki bir iki cümle ile 

reddedilmektedir. (MEVDÛDİ, 4/213)     

(20).‘De ki: “Yeryüzünde gezip dolaşın, (Allâh’ın) yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra, 

Allah (tıpkı bunun gibi, kıyâmette) son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah herşeye kâdirdir.” 

(….) göreceğimiz üzere fosil bilimini öğrenmeye ve buna dâir müze ve teşhir galerilerini 

gerçekleştirmeye bir emir vardır. (S. HAVVÂ, 11/103)  

İşte bu iki ayrı yaratılışın olduğunun delilidir. Ve her bir yaratılışın yeni bir başlangıcının, bir var 

edişin, yoktan varlığa çıkartışın bulunduğunu göstermektedir. Ancak âhiretteki yaratılış,  onun bir 

benzerinin yaratılışından sonra olacaktır, birincisi ise böyle olmamıştır. Kıyas gereği şöyle denilir: 

Allah yaratışı nasıl başlattı ise bundan sonra da âhiretin yaratılışını öylece başlatacaktır. Çünkü onlar 

ile yaratılışın tekrar edilmesi hakkında tartışılmaktadır. İlk yaratmanın Allah tarafından yapıldığı 

onlara kabul ettirildikten sonra, yaratılışı tekrar etmenin yoktan yaratmak gibi olduğu onlara karşı 

delil olarak gösterilmiştir. Baştan beri yaratmak O’nu âciz bırakmadığına göre, yaratılışı 

tekrarlamanın da O’nu âciz bırakmaması gerekir.  (Nesefi’den S. HAVVÂ, 11/103)  

Yeryüzünde hayâtın ilk ortaya çıkışına, ilk yaratma eyleminin nasıl başladığına tanıklık eden 

olayları ve manzaraları gözlemlemek mümkündür. Nitekim günümüzde hayâtın gelişim sürecini; 

nasıl ortaya çıktığını, nasıl yayıldığını, nasıl geliştiğini  - hayâtın sırrına ilişkin doyurucu bir sonuca 

ulaşmamış olsalar bile, hayâtın ne olduğunu, yeryüzünde hangi kaynaktan geldiğini, yeryüzündeki ilk 

canlı varlığın nasıl meydana geldiğini öğrenmek için çeşitli kazı faaliyetlerini yürüten arkeologların 

çalışmaları bu amaca yöneliktir. Yeryüzünde hayâtın ilk kez ortaya çıkışını, arkeolojik kazılar 

yoluyla araştırmak, bunu öğrendikten sonra bu eylemi âhiretteki dirilişe bir kanıt olarak 

algılamak Yüce Allâh’ın bu âyette ifâdesini bulan bir direktifidir. (S. KUTUB, 8/153)          

(21).‘(Allah) dilediğine azap eder, dilediğine de merhamet eder. (Hepiniz) ancak O’na 

döndürüleceksiniz.’    Hadis: Şâyet Yüce Allah, göktekilere ve yeryüzündekilere azap edecek olursa, 

onlara herhangi bir şekilde zulmetmeksizin onlara azap eder. (İbn Kesir’den, S. HAVVÂ, 11/106)   

Allah kullarından dilediğini bağışlar, dilediğini cezalandırır: ‘Merhamet ve mağfiret’ yüce Allâh’ın 

özelliklerinden ikisidir. Yüce Allah, ne dünyâda ne âhirette kullarına zerre kadar zulmetmez. Suçsuz 

yere hiçbir kimseyi cezalandırmaz. (4/40, 77, 124, 17/71). Suç ve günah işleyen kullarını tevbe 

ederlerse affeder, kul hakları dışında mümin kullarının inkâr olmayan günahlarını dilerse tevbesiz de 

affedebilir. Âhirette müşrikleri, kâfirleri ve münâfıkları affetmez. (4/48, 116, 9/80, 47/34) onlara 

merhamet nazarı ile bakmaz, onlarla konuşmaz. (2/174, İ. KARAGÖZ 5/517) 

(22).‘Siz ne yerde ne gökte (Allâh’ı) âciz bırakacak değilsiniz.’ ‘Âciz olmaması’ ve ‘kimsenin O’nu 

âciz bırakamaması’ Allâh’ın selbi sıfatlarındandır. Yüce Allâh’ın herşeye gücü yeter. O hiçbir zaman 

âciz olmaz. Dilediğini, dilediği zaman yapar. Hiçbir güç, hiçbir varlık, ne yerde, ne gökte, Allâh’ın 
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yapmak istediğine engel olamaz. Yeryüzünde yaşayan insanlar da, cinler de, göklerde yaşayan 

melekler de ya da başka varlıklar da Allâh’ı âciz bırakamaz. (İ. KARAGÖZ 5/517) 

Yâni, ‘Nereye kaçarsanız kaçın Allâh’ın yakalamasından kurtulamazsınız. Yerin derinliklerine de 

saklansanız, göğün yükseklerine de tırmansanız her hâlükârda yakalanıp Rabbinizin huzûruna 

götürüleceksiniz.’ Aynı şey insanlara ve cinlere bir meydan okuma olarak Rahman sûresinde de ifâde 

edilmiştir: ‘Ey cin ve insan toplulukları! Eğer göklerin ve yerin çevresini aşıp geçmeye gücünüz 

yetiyorsa geçin!! Ama geçemezsiniz, çünkü o büyük bir güç (sultan)  ister. ‘ (MEVDÛDİ, 4/215)  

(..) Buyruğunda büyük bir Kur’âni mûcize dile getirilmektedir. Âyette göğün söz konusu edilmesi,  

insanın göğe yükseleceğinin bilinmesinin bir tecellisidir. O bakımdan şânı Yüce Allah insana, sen 

benim arzımda da göklerimde de beni acze düşüremezsin,  diye hitap etmektedir. (..) Bu sûrede 

‘gökte’ kelimesinin zikredilmesi, bu Kur’ân-ı Kerîm’in mûcizelerinden birisidir. Bu Kur’ân-ı 

Kerîm’in bilgisiyle herşeyi kuşatan Allah tarafından indirildiğini göstermektedir. (S. HAVVÂ, 

11/108)  

‘Sizin Allah’tan başka hiçbir dostunuz ve yardımcınız da yoktur.’ Nerede, Allah’tan başka dost ve 

destekçiler? İnsanlardan yâhut melekler ve cinlerden koruyucu dostlar ve destekçiler nerede? 

Bunların tümü Yüce Allâh’ın yarattığı kullardır. Kendilerine bile herhangi bir fayda veya zarar 

dokunduramazlar. Nerde, kaldı ki başkalarına koruyucu ve destekçi olabilsinler. (S. KUTUB, 8/154)     

(23).‘Allâh’ın âyetlerini ve O’na kavuşmayı (ve aynen dirilip hesâbın görüleceğini) inkâr edenlere 

gelince; işte onlar, benim rahmetimden ümit kesmişlerdir. Üstelik onlar için acıklı bir azap 

vardır.’ Yâni onlar, kıyâmet gününde Allâh’ın rahmetinden ümitlerini keserler. Burada mâzi kalıbın 

kullanılması, bu işin kesinlikle gerçekleşeceğini gösterir. Yâhut da dünyâda iken, öldükten sonra 

dirilmeyi ve cezâyı inkâr ederek Allâh’ın rahmetinden ümit keserler, demektir. (İ. H. BURSEVİ, 

14/583) 

Bil ki, Allâh’ın kulları hakkındaki rahmetinin genişliği, azâbından daha etkilidir. Kur’ân-ı Kerîm’de 

Allâh’ın rahmet sıfatı gazabından daha çok zikredilmiştir. Hadîs-i şerifte ‘Rahmetim gazabımı 

geçmiştir’ buyrulmuştur. (Buhâri’den, İ. H. BURSEVİ, 14/583) 

(O hâlde) mümine gereken,  Allâh’ın rahmetinden ümit kesmemek ve azâbından da emin 

olmamaktır. Çünkü ümitsizlik de emin olmamak da küfürdür. Bilâkis o, hem ümit etmeli ve hem de 

Allâh’ın azâbından korkmalıdır. (İ. H. BURSEVİ, 14/584)   

 

29/24-30  ÎMAN  EDEN  BİR  KAVİM  İÇİN  İBRETLER  VARDIR 

24. Kavminin (İbrâhîm’e) cevâbı: “Onu öldürün veya onu yakın!” demelerinden başka bir şey 

olmadı. (Kavmi onu ateşe atınca) Allah da onu ateşten koru(yup kurtar)dı. Şüphesiz bunda îman 

eden bir toplum için ibretler vardır. [bk. 37/97-98] 

25. (İbrâhim kavmine) dedi ki: “Siz dünyâ hayâtında, aranızda sevgi (ve dostluk) olsun diye 

Allâh’ı bırakıp birtakım putlar edindiniz. (Putların ve putlaştırdıklarınızın etrafında birleşip sevgi 

ve dostluk kurdunuz.)” (Oysa) sonra, kıyâmet gününde (küfürle) birbirinizden uzaklaşacak 

(putlara saygı ve tapınmada önderlik edenler ve onlara tâbi olanlar) birbirinize lânet edeceksiniz. 

Artık sizin barınağınız ateştir. Sizin için yardımcılar da yoktur. [krş. 7/138; 71/23] 
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26. Bunun üzerine ona (İbrâhîm’e, önce yeğeni) Lût îman etti ve (İbrâhim) dedi ki: “Ben, 

Rabbim(in emrettiği yer)e hicret edeceğim. Şüphesiz O, mutlak gâlip, hüküm ve hikmet 

sâhibidir.” [bk. 21/71] 

27. Biz ona (İsmâil’den sonra) İshâk’ı da, (torunu) Yâkûb’u da bağışladık. Peygamberliği ve 

kitapları da onun nesline verdik. Dünyâda ona mükâfâtını verdik. Şüphesiz o, âhirette de 

iyilerdendir. [bk. 19/49; 21/72] 

28. Lût’a da (peygamberlik verdik), o kavmine dedi ki: “Gerçekten siz, sizden önce geçen 

milletlerden hiçbirinin yapmadığı bir hayâsızlığı (çirkin işi) yapıyorsunuz.” 

29. “Siz yine (kadınları bırakıp) erkeklere gidecek, yolu kesecek ve toplântılarınızda meşrû 

davranmayacak (edepsizlik yoluna gidecek) misiniz?” Kavminin ona cevâbı: “(Tehdîdinde) doğru 

söyleyenlerden isen, Allâh’ın azâbını bize getir.” demelerinden başkası olmadı. 

30. (Lût:) “Ey Rabbim! (Senin emrine uymayıp) bozgunculuk yapan kavme karşı bana yardım 

et.” dedi. 

 

24-30. (24).‘Kavminin (İbrâhîm’e) cevâbı: “Onu öldürün veya onu yakın!” demelerinden başka 

bir şey olmadı. (Kavmi onu ateşe atınca) Allah da onu ateşten koru(yup kurtar)dı. Şüphesiz bunda 

îman eden bir toplum için ibretler vardır.’ ‘Onu öldürün yâhut yakın’ sözleri, bütün kalabalığın Hz. 

İbrâhîm’in (as) öldürülmesi fikrini paylaştığını göstermektedir. Fakat onlar, öldürmenin metodu 

hakkında aynı fikirde değillerdi. Bâzıları öldürülmesi, bâzıları da diri diri yakılması görüşündeydiler. 

(MEVDÛDİ, 4/215)  

Âyette, İbrâhim (as)’ın kavminin sefih ve alçaklığına delil vardır; zîrâ onlar, kendilerine delil getiren 

kimseye, öldürmekle veya yakmakla karşılık vermişlerdir. İşte, öteden beri delil ve belgeye mağlûp 

olanların âdeti  böyledir. (İ. H. BURSEVİ, 14/586)  

‘Allah da onu ateşten kurtardı.’ (Fakat ) Enbiyâ sûresinde Allâh’ın şöyle emrettiği belirtilmektedir: 

‘Ey ateş! İbrâhîm’e serinlik ve esenlik ol.’ (Enbiyâ, 21/69) Eğer o ateşe atılmamış olsaydı, ateşe 

serinlik ve esenlik olması için verilen emir anlamsız olurdu. Bu, eşyânın bütün özelliklerinin Allâh’ın 

emrine bağlı olduğunu ve O’nun dilediği zaman dilediği herhangi bir şeyin özelliğini 

değiştirebileceğini ispatlar. Normal olarak her ateş yakıcıdır ve her yanıcı şey yanar. Fakat ateşin bu 

özelliği, kendisinde değildir. Bilâkis Allah tarafından ona verilmiştir. Ve bu özellik, hiçbir şekilde 

Allâh’ı bağlamaz. Ateşin sâhibi O’dur. O, her an dilediğinde ateşe yakıcılık özelliğinden vaz 

geçmesini emredebilir. O her an bir ateş ocağını gül bahçesine çevirebilir. (MEVDÛDİ, 4/216)  

Ateşe ysnma özelliği veren yüce Allah’tır. Allah dilerse ondan yakıcılık özelliğini kaldırabilir. 

Allâh’ın herşeye gücü yeter. Samîmi müminlere zor zamanlarında Allah her zaman yardım eder. 

Onlara dâimâ bir çıkış yolu var eder. (İ. KARAGÖZ 5/520) 

‘Şüphesiz bunda (..) âyetler vardır.’ Allah, dostu İbrâhîm’i (as) bile sınama ve deneylerden 

geçirmişti. Hz. İbrâhim (as) Allâh’ın kendisi için hazırladığı sınavlardan başarıyla geçince Allâh’ın 

yardımı geldi hem de öyle mûcizevi bir şekildeki, ateş onun için serinlik ve esenlik oldu. 

(MEVDÛDİ, 4/216)      

(25).‘(İbrâhim kavmine) dedi ki: “Siz dünyâ hayatında, aranızda sevgi (ve dostluk) olsun diye 

Allâh’ı bırakıp birtakım heykel putlar edindiniz.” (Oysa) sonra, kıyâmet gününde (küfürle) 
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birbirinizden uzaklaşacak,   birbirinize lânet edeceksiniz.’ O gün liderler, kendilerini izleyenler, 

tanımazlıktan gelecekler. Dostlar birbirlerini inkâr edecekler. Her grup arkadaşını kendisini 

saptırmakla, yoldan çıkarmakla suçlayacaktır. Her azgın kendisini azdıran arkadaşına lânet 

okuyacaktır. Üstelik bu küfürleşme ve lânetleşmeler hiçbir işe yaramayacak, hiç kimsenin azap 

görmesine engel olamayacaktır. (S. KUTUB, 8/156) 

Küfür, şirk ve sapıklık üzerine binâ edilen tüm ilişkiler kesilecek ve tüm sevgiler düşmanlık ve nefrete 

dönüşecektir. Baba ve oğul, karı ve koca, hoca ve öğrencisi hepsi birbirini lânetleyecek ve şöyle 

diyecektir: ‘İşte bu günahkâr insan beni saptırdı. Ona iki katı fazla cezâ verilmeli. Bu noktaya 

Kur’ân’ın birçok yerinde değinilmiştir: Meselâ Zuhruf sûresinde şöyle buyurulmaktadır: ‘O gün 

Allâh’a karşı gelmekten sakınanlar dışında dost olanlar birbirine düşman olurlar.’ (43/67) A’raf 

sûresinde: ‘Her ümmet ateşe girdiğinde kendi yoldaşına lânet eder. Hepsi birbiri ardından 

cehennemde toplanınca, sonrakiler, öncekiler için: ‘Rabbimiz, bizi saptıranlar işte bunlardır, 

onlara ateş azâbını kat kat artır’ derler. (7/38) Ahzab sûresinde de: ‘Rabbimiz, biz 

yöneticilerimize ve büyüklerimize itaat etmiştik, fakat onlar bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz, 

onlara iki kat azap ver, onları büyük bir lânete uğrat’ derler’  buyurulmaktadır. 33/67-68, 

MEVDÛDİ, 4/216)      

‘Artık sizin barınağınız ateştir. Sizin için yardımcılar da yoktur.’ Yâni, hepinizin, putların ve 

putlara tapanların, peşine düşen ve peşine düşülenlerin varacakları en son yer ateştir, orada ebedi 

kalacaklardır. Artık sizi bu ateşten kurtaracak hiçbir yardımcınız da yoktur. Rabbim ise beni, sizin 

attığınız ateşten kurtarmıştı. (İ. H. BURSEVİ, 14/588)  

(26).‘Bunun üzerine ona (İbrâhîm’e, önce yeğeni) Lût îman etti’ Kur’ân burada ‘fe âmene lehü lût 

/Lût ona îman etti’ ifâdesini kullanmıştır ve bunlar Hz. Lût’un (as) daha önceden Allâh’a inanmadığı 

veya O’na başka ilâhları ortak koştuğu anlamına gelmez. Bunlar sâdece onun, bu olaylardan sonra 

Hz. İbrâhîm’in (as) peygamberliğini tasdik ettiği ve ona itaati seçtiği anlamına gelir. (MEVDÛDİ, 

4/218)     

‘ve (İbrâhim) dedi ki: “Ben, Rabbim(in emrettiği yer)e hicret edeceğim. Şüphesiz O, mutlak gâlip, 

hüküm ve hikmet sâhibidir.”  Nesefi’nin belirttiği gibi Hz. İbrâhim Kûfe’nin Sevad bölgesi olan 

Kusa’dan Harran’a (bugünkü Şanlıurfa)  doğru göç etmiştir. Daha sonra oradan Şam bölgesinin 

düzlüğü kabul edilen Filistin’e göç etmiştir. İşte bundan dolayı ilim adamları şöyle demiştir: Her bir 

peygamberin bir hicreti, Hz. İbrâhîm’in de iki hicreti olmuştur. Bu hicreti sırasında Hz. Lût ve Hz. 

Sâra da onunla birlikte idi. Hz. İbrâhim de onunla evlenmişti. Buna göre; ‘Rabbime hicret edeceğim’ 

ifâdesinin mânâsı; yâni Rabbimin bana emrettiği yere hicret edeceğim demektir. (S. HAVVÂ, 11/109, 

110)      

(27).‘Biz ona (İsmâil’den sonra) İshâk’ı da, (torunu) Yâkûb’u da bağışladık.’  İshak onun oğlu, 

Yâkub da oğlunun oğludur. Hz. İsmâil’den söz edilmemesinin sebebi bilinen bir husus olmasından 

dolayıdır.  ‘Peygamberliği ve kitapları da onun nesline verdik.’ Bunlardan kasıt ise Tevrat, İncil, 

Zebur ve Furkan’dır. İbn Kesir der ki: İşte bu, oldukça büyük ve üstün bir armağandır ve bu armağan 

ona şânı Yüce Allâh’ın onu insanlara imam kılmasından ayrı olarak verilmiştir. Yüce Allah, onun 

soyundan gelecekler arasında peygamberliği ve kitabı mîras olarak bıraktı. Hz. İbrâhim’den sonra 

gelen bütün peygamberlerin hepsi istisnâsız olarak onun soyundan gelmişlerdir. İsrâiloğulları’nın 

bütün peygamberleri Hz. İbrâhîm’in oğlu, Hz. İshâk’ın oğlu Hz. Yâkub’un soyundandır ve onların 

son peygamberi ise Hz. Meryem’in oğlu Hz. Îsâ’dır. Hz. Îsâ; aralarında Arabi, Kureyşi, Hâşimi, 

mutlak olarak bütün Resullerin sonuncusu, dünyâda ve âhirette Âdem soyundan gelenlerin efendisi 
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şânı Yüce Allâh’ın Arapların soyundan seçtiği Hz. İbrâhîm’in oğlu Hz. İsmâîl’in soyundan seçtiği 

peygamberi müjdeledi. İşte bu, Muhammed (sa) dır. (S. HAVVÂ, 11/110)      

‘Dünyâda ona mükâfâtını verdik. Şüphesiz o, âhirette de iyilerdendir.’ Hz. İbrâhîm’e dünyâda 

verilen lütuflardan bâzıları şunlardır: Ateşten kurtulması, sâlih ameller işlemeye muvaffak kılınması, 

her zaman hürmetle yad edilmesi, bütün din mensuplarının onu mânevi önder ve rehber görmeleri, 

peygamberliğin zürriyeti arasında devam etmesi ve duâsı kabul edilerek neslinden Hz. Muhammed (s) 

gibi bir peygamberin gelmesi. (İbn Atıyye’den, Ö. ÇELİK, 3/732)     

(28).‘Lût’a da (peygamberlik verdik), o kavmine dedi ki: “Gerçekten siz, sizden önce geçen 

milletlerden hiçbirinin yapmadığı bir hayâsızlığı (çirkin işi) yapıyorsunuz.” Daha sonra, İbrâhim 

kıssasının ardından Lût peygamberin kıssası yer alıyor. Kıssa, Hz. Lût’un, Hz. İbrâhim’le birlikte 

Rabbine hicret edip Ürdün vâdisinde konaklamalarından sonra Hz. Lût’un yalnız başına ölü denizin 

ya da kendisinden sonraki adıyla Lût Gölü’nün kıyısına yerleşmiş kabilelerden birinin arasına katılıp 

yaşamını sürdürmesinden sonraki gelişmeleri içeriyor. Hz. Lût’un aralarına katıldığı kabîle Sodom 

kentinde yaşıyordu. Hz. Lût da uzun süre aralarında kalmaktan dolayı onlardan biri olmuştu. (S. 

KUTUB, 8/157) 

Daha sonra bu toplumda tuhaf anormallikler baş gösterdi. Kur’ân-ı Kerîm böyle bir olayın insanlık 

târihinde ilk kez meydana geldiğini belirtmektedir. Bu anormallik, Yüce Allâh’ın erkekler için 

yarattığı kadınlar yerine erkeklere karşı duyulan sapık cinsel eğilimdi. Oysa Yüce Allah, her iki cinsi, 

aralarında bütün canlı türlerinde geçerli olan normal fıtri eğilime uygun olacak nesil yoluyla hayâtın 

devâmını garantileyen üretici doğal birleşmeler gerçekleştirsinler diye yaratmıştır. Çünkü Yüce 

Allah, bütün canlıları dişi ve erkek olmak üzere çift çift yaratmıştır. Dolayısıyla Lût kavminden önce 

böyle bir anormallik, aynı cinse karşı duyulan böyle bir sapık eşcinsel eğilim görülmüş değildi. (S. 

KUTUB, 8/157)      

(29).“Siz yine (kadınları bırakıp) erkeklere gidecek, yolu kesecek ve toplantılarınızda meşrû 

davranmayacak (edepsizlik yoluna gidecek) misiniz?” Kavminin ona cevâbı: “(Tehdidinde) doğru 

söyleyenlerden isen, Allâh’ın azâbını bize getir.” demelerinden başkası olmadı.’  Öte yandan bu 

iğrenç eylemi kendi aralarında düzenledikleri toplantılarda gerçekleştiriyorlardı. Açıktan açığa, hep 

berâber, birbirlerinden utanmadan toplu hâlde işliyorlardı. Bu ise kötülük bakımından daha ileri bir 

derecedir. Fıtratın büsbütün bozulmasıdır, dejenere olmasıdır. Artık düzelmesi mümkün olmayacak 

şekilde insanın rezâletle, iğrençlikle övünç duymasıdır. (S. KUTUB, 8/158, 159)  

‘..yol kesecek ve meclislerimizde edepsizlikler yapacak mısınız?’ Abdullah b. Abbas’a göre ‘..yol 

kesecek..’ sözü, lût kavminin homoseksüellik denilen o iğrenç fiili gerçekleştirmek maksadıyla 

yolcuların yollarını kesmeleri anlamına gelmektedir. (Mâverdi, İbnü ‘l Cevzi, Şevkâni’den M. 

DEMİRCİ, 2/510) 

Hadis: İmam Ahmed ve hasen olduğunu belirterek Tirmizi, sahih olduğunu belirterek Hâkim, 

Taberâni ve Beyhaki ile başkaları Hz. Ali’nin kız kardeşi, Ebû Tâlib’in kızı Ümmü Hâni’den şöyle 

dediğini rivâyet etmektedirler.: Ben Rasûlullah (s)‘e Yüce Allâh’ın: ‘ve toplantılarınızda fenâ şeyler 

yapıyorsunuz ha!’  buyruğu hakkında sordum da şöyle buyurdu: ‘Onlar yolda oturur, yolda geçip 

gidenlere  taş atar, onlarla alay ederlerdi.  

Mücâhid, el Kâsım b. Muhmmed, Katâde ve İbn Zeyd’den gelen rivâyete göre bu fenâlık, birbirlerinin 

gözü önünde toplântı yerlerinde erkeklerin erkeklere yaklaşmsı şeklinde ortaya çıkıyordu. Yine 

Mücâhid’den gelen rivâyete göre bu fenâlık,  güvercinlerle oynamak, parmak uçlarını kınalamak, 
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ıslık çalmak, taş atmak ve bütün işlerinde hayâsızlık etmek şeklinde idi. İbn Abbas’dan gelen rivâyete 

göre ise, meclislerinde yüksek sesle yellenir ve birbirlerini tokatlarlardı. (S. HAVVÂ, 11/116)          

(30).‘(Lût:) “Ey Rabbim! (Senin emrine uymayıp) bozgunculuk yapan kavme karşı bana yardım 

et.” dedi.’ Lût (as)’ın duâsı üzerine Allah, genç delikanlılar sûretinde melekler göndermiş, sapıklar 

onları da tâcize kalkışınca, sonunda helâk olmuşlardı. (bk. A’raf 7/80-84; Hûd 11/70, 74, 77-83; Hicr 

15/59-77; Şuarâ 26/160-175; Neml 27/54-66, H. DÖNDÜREN, 2/628)  

 

29/31-35 YOLDAN ÇIKMALARINA  KARŞILIK  FECİ  BİR  AZAP 

31. Elçilerimiz (melekler), İbrâhîm’e (oğlu olacağına dâir) müjdeyi getirince dediler ki: “Biz şu 

memleketin (Sodom’un) hâlkını helâk edeceğiz. Çünkü oranın hâlkı zâlim kimselerdir.” 

32. (İbrâhim) dedi ki: “Ama içlerinde Lût vardır.” (Onlar:) “Biz orada kim olduğunu daha iyi 

biliyoruz. Onu ve âilesini elbette (Rabbimizin emriyle) kurtaracağız. Yalnız karısı geride (azapta) 

kalanlardan olacaktır.” dediler. 

33. (Melek) Elçilerimiz Lût’a gelince, (Lût) onlar hakkında (tecâvüze uğrayacakları korkusundan 

dolayı) üzüldü ve onlar yüzünden (içi) pek daraldı. Dediler ki: “(Bizden yana) korkma ve üzülme. 

Doğrusu biz, geride (azapta) kalacaklardan olan karın hâriç, (Rabbimizin emriyle) seni ve âileni 

kurtaracağız.” 

34. “Şüphesiz bu şehir (hâlkının) üzerine, yoldan çıkmış olmaları yüzünden, gökten bir azap 

indireceğiz.” 

35. Andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan (o helâk ettiğimiz ülkeden ibret 

alınacak) apaçık bir işâret bırakmışızdır. [bk. 37/137-138] 

 

31-35. (31).‘Elçilerimiz (melekler), İbrâhîm’e (oğlu olacağına dâir) müjdeyi getirince dediler ki: 

“Biz şu memleketin (Sodom’un) hâlkını helâk edeceğiz. Çünkü oranın hâlkı zâlim kimselerdir.”  

‘Şu memleket’ ; Hz. Lût’un (as) kavminin yaşadığı beldedir. O dönemde Hz. İbrâhim (as) Filistin’in 

şimdiki ‘el Hâlîl’  denilen ‘Hebron’ şehrinde ikâmet ediyordu. Bu şehrin birkaç mil güney 

doğusunda, ‘Ölü Deniz’in şimdi deniz suları altında kalan ve bir zamanlar Hz. Lût‘un (as) kavminin 

yaşadığı bölümü yer almaktadır. Bu bölge, alçak bir bölgeydi ve yüksek bir şehir olan Hebron‘dan 

görülebiliyordu. İşte bu nedenle melekler oraya işâret ederek: ‘Biz şu memleket hâlkını helâk 

edeceğiz’ demişlerdi. (MEVDÛDİ, 4/219)  

(32).‘(İbrâhim) dedi ki: “Ama içlerinde Lût vardır.” (Onlar:) “Biz orada kim olduğunu daha iyi 

biliyoruz. Onu ve âilesini elbette (Rabbimizin emriyle) kurtaracağız. Yalnız karısı geride (azapta) 

kalanlardan olacaktır.” dediler.’ Bu kıssanın Hûd sûresinde anlatılan ilk bölümüne göre, Hz. 

İbrâhim (as) ilk önce melekleri insan şeklinde görünce korkmuştu, çünkü meleklerin insan şeklinde 

gelmesi hep çok tehlikeli bir görevin habercisi olurdu. Melekler ona müjde getirince korkusu geçti ve 

onların Hz. Lût‘un (as) hâlkına gönderilmiş olduğunu anladı. Sonra da Hz. Lût‘un (as) hâlkı için 

merhamet istemeye başladı (Hûd, 11/74-75) Fakat bu ricâsı kabul edilmedi ve ona şöyle dendi: ‘Ey 

İbrâhim bundan vaz geç, zîrâ Rabbinin emri gelmiştir. Onlara mutlaka geri çevrilmez azap 

gelecektir.’  (Hûd, 11/76) (MEVDÛDİ, 4/220, 221)  
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Fakat kadın, bütün ömrünü berâber geçirdiği hâlde ona inanmamış ve gönlü hep kendi kavmi ile 

berâber olmuştu. Akrabâlık ve kardeşlik gibi şeylerin Allah katında bir önemi olmadığı ve herkes 

kendi îman ve ahlâkına göre değerlendirildiği için, bir peygamberin karısı olmak bile ona hiçbir 

(ayrıcalık) kazandırmamış ve o da îman ve ahlâk yönünden bağlı kaldığı hâlkı ile birlikte helâk 

olmuştur. (MEVDÛDİ, 4/221)      

(33).‘Elçilerimiz Lût’a gelince, (Lût) onlar hakkında endişeye kapıldı ve onlar yüzünden (içi) pek 

daraldı.’ Melekler insan sûretinde geldikleri için, başlangıçta Lût (as) onların melek olduğunu 

anlamamış ve sapıkların onlara sarkıntılık etmesinden korkmuştu. Bunun üzerine melekler durumu 

açıklamıştır. (H. DÖNDÜREN, 2/628)  

Bundan sonra neler olduğu bu sûrede anlatılmamıştır. Fakat Hûd, Hicr ve Kamer sûrelerinde 

anlatıldığına göre şehrin insanları Hz. Lût’un (as) kapısına dayanmışlar ve konukların kötü 

amaçları için kendilerine teslim edilmesi konusunda diretmişlerdir. (MEVDÛDİ, 4/221)  

‘Dediler ki: “(Bizden yana) korkma ve üzülme. Doğrusu biz, geride (azapta) kalacaklardan olan 

karın hâriç, (Rabbimizin emriyle) seni ve âileni kurtaracağız.”   İşte bunu söylediklerinde melekler 

Hz. Lût‘a kimliklerini açıkladılar ve insan olmadıklarını, bilâkis bu hâlka azap getiren melekler 

olduklarını söylediler. Hûd sûresindeki ifâdeye göre, hâlk Hz. Lût’un (as) kapısına yığıldığında ve Hz. 

Lût (as) misâfirlerini onlardan kurtaramayacağını hissettiğinde şöyle dedi: ‘Keşke sizi savacak 

gücüm olsaydı yâhut da güçlü bir yardımcı olsaydı.’  (Hûd, 11/80, MEVDÛDİ, 4/221)    

(34).“Şüphesiz ki bu şehir (hâlkının) üzerine, yoldan çıkmış olmaları yüzünden, gökten bir azap 

indireceğiz.” Bu yıkılma sahnesi, yağmurlar ve çamura bulaşmış taşlarla gerçekleşmişti. Öyle 

anlaşılıyor ki, bu kenti altüst edip yutan felâket, volkanik bir patlamaydı. Bu patlamayla birlikte 

fışkıran lâvlar üzerlerine yağmıştı. Bu yıkılışın izleri hâlâ gözler önündedir. Yüzyıllardan beri aklını 

kullanıp düşünecek kimselere Allâh’ın gücünün belgelerinden söz etmektedir. (S. KUTUB, 8/160, 

161)  

(35).‘Andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan (o helâk ettiğimiz ülkeden ibret 

alınacak) apaçık bir işâret bırakmışızdır.’  Lût kavminden geriye kalan açık nişâneler, Ölü deniz 

kıyısında bulunan Sodom ve Gomore harâbeleridir. Buradan geçerek Mısır ve Filistin’e gidip gelen 

Hicaz kâfileleri bu harâbeleri görürlerdi. (bk. Sâffât 37/137-138, Ö. ÇELİK, 3/734)     

‘Apaçık bir işâret’: Lût gölü denilen Ölü denizdir. Kur’ân’ın birçok yerinde Mekkeli müşriklere 

şöyle hitap edilmektedir: ‘Sapıklıkları yüzünden helâk edilen günahkâr kavimlerin işâretleri, gece 

gündüz Sûriye’ye giderken görebileceğiniz şekilde yolunuz üstünde durmaktadır.’ (Hicr 15/76, Sâffât 

37/137) Bugün hemen hemen kesin bir şekilde, Ölü denizin güney ucunun Hz. Lût’un (as) kavminin 

başkenti olan Sodom’un yer aldığı bölgenin şiddetli bir zelzele ile yerin dibine batması sonucu 

oluştuğu kabul edilmektedir. (MEVDÛDİ, 4/221)   

 

29/36-44  ALLAH’TAN  BAŞKA  DOST  EDİNENLERİN  DURUMU 

36. Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı (gönderdik): “Ey kavmim! Allâh’a kulluk edin. Âhiret 

günü(nün mükâfâtı)na umut bağlayın. Yeryüzünde (Allâh’ın hükümlerine karşı) bozgunculuk 

yaparak kargaşa çıkarmayın.” dedi. 

37. Ama onu yalanladılar (Allâh’tan gelen emirlere itibar etmediler). Derken kendilerini şiddetli 

bir sarsıntı yakaladı da yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. 
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38. Âd ve Semûd’u da (yok ettik). Bu, onların (harap olmuş) evlerinden siz (Mekkeliler’)e belli 

olmaktadır. Şeytan kendilerine (kötü) işlerini süslü gösterip onları doğru yoldan çevirdi. Hâlbuki 

onlar ileriyi görebilirlerdi.  

39. Kârûn’u, Firavun’u ve (veziri) Hâmân’ı da (yok ettik). Andolsun ki Mûsâ’nın onlara açık 

deliller getirmesine rağmen onlar (îman etmeyip) yeryüzünde büyüklük tasladılar. Hâlbuki 

(azâbımızdan) geçip savuşacak değillerdi. 

40. İşte her birini günahı sebebiyle yakaladık. Onların bir kısmının üzerine taş yağdıran bir 

kasırga gönderdik, kimini korkunç bir çığlık aldı (batırıp yok etti,) kimini yere batırdık, kimini 

de (suda) boğduk. Allah onlara zulmetmiyordu, fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. 

[bk. 25/38] 

41. Allah’tan başka (sığınacak, bağlanacak) dostlar edinenlerin durumu, tıpkı kendisine (ağdan) 

bir ev edinen örümceğe benzer. Hâlbuki evlerin en zayıfı, elbet örümcek ağıdır, keşke bilselerdi! 

42. Şüphesiz Allah, müşriklerin kendisinden başka neye yalvarıp taptıklarını bilir. O mutlak 

gâliptir, hüküm ve hikmet sâhibidir. 

43. İşte biz, bu örnekleri insanlar için (ibret alsınlar diye) getiriyoruz. Ancak onları, âlimlerden 

başkası anlamaz. 

44. Allah gökleri ve yeri, hakkınca (tam yerli yerince) yarattı. Hiç şüphesiz bunda inananlar için 

(Allâh’ın varlığına ve kudretine) elbette bir işâret vardır. [bk. 53/31] 

 

36-44. (36).‘Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı (gönderdik): “Ey kavmim! Allâh’a kulluk edin. 

Âhiret günü(nün mükâfatı)na umut bağlayın. Yeryüzünde (Allâh’ın hükümlerine karşı) 

bozgunculuk yaparak kargaşa çıkarmayın.” dedi.’ Gelmiş geçmiş tüm peygamberlerin sunduğu 

inanç sisteminin temel ilkesi tek ve ortaksız Allâh’a kulluktur. Âhiret gününü akıldan çıkarmamak 

ise, insanların eksik tartmak ve ölçmek, haram kazanç elde etmek, ticâret amacı ile yolda gelip 

geçenlerin mallarına el koymak, insanlara eşyâ satarken onları aldatmak, yeryüzünde bozgunculuk 

yapmak ve Allâh’ın kullarının haklarını çiğnemek gibi dünyâ hayâtından bekledikleri duyguların 

değişmesi için bir garantidir. (S. KUTUB, 8/161)   

(37).‘Ama onu yalanladılar. Derken kendilerini şiddetli bir sarsıntı yakaladı da yurtlarında 

dizüstü çöküp kaldılar.’ (Çünkü) Onun kavmi ölçü ve tartıları eksik yapıyor, insanların yollarını 

kesiyordu. Allah ve Rasûlünü inkâr edip kâfir olmakla berâber, onlar bu işleri de yapıyorlardı. Aziz 

ve Celil olan Allah da büyük bir sarsıntı ile onları helâk etti. Bu sarsıntı ülkelerini oldukça şiddetli bir 

şekilde sarstı. Ayrıca yüreklerini ağızlarına getirecek şiddetli bir sayha da gelmişti. Diğer taraftan 

ruhlarını yerlerinden çıkartan gölge günü azâbı ile helâk etti ki, o büyük bir günün azâbı idi. (S. 

HAVVÂ, 11/117)  

(38).‘Âd ve Semûd’u da (yok ettik). Bu, onların (harap olmuş) evlerinden siz (Mekkeliler’)e belli 

olmaktadır. Şeytan kendilerine (kötü) işlerini süslü gösterip onları doğru yoldan çevirdi. Hâlbuki 

onlar ileriyi görebilirlerdi.’ Âyet-i kerîmede toplumların, Allâh (cc.) ile ilgilerini kesip yaratılış 

gayelerinin dışına çıkarak, O’na isyan hâlinde yaşadıkları takdirde, bir gün onlara ilâhî bir âfetin 

gelmesinin kaçınılmaz olduğu vurgulanmaktadır.) [bk. 8/53; 13/11] (H. T. FEYİZLİ, 1/399) 
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Arapların hemen hepsi bu iki kavmin yaşadıkları toprakları bilirdi. Bugün Ahkaf, Yemen ve 

Hadramût olarak bilinen güney Arabistan’ın tümü eskiden Âd kavminin topraklarıydı ve bütün 

Araplar bunu bilirdi. Hicazın kuzeyinde Rabiğ’den Akabe’ye, Medîne ve Hayber’den, Teyma ve 

Tebük’e kadar uzanan topraklarda bugün bile Semud kavminden geri kalan harâbelere 

rastlanmaktadır. (MEVDÛDİ, 4/223) 

(39).‘Kârûn’u, Firavun’u ve (veziri) Hâmân’ı da (yok ettik’    Kârun, Hz. Mûsâ’nın kavmi 

İsrâiloğulları’na mensup biriydi. Sâhip bulunduğu servetle ve bilgiyle onlara karşı büyüklük taslamış, 

azgınlaşmıştı. Kendisine iyilikte bulunmasını, dengeli hareket etmesini, alçak gönüllü olmasını, 

azgınlaşıp bozgunculuk yapmamasını öğütleyenlerin öğütlerini dinlememişti. Firavun ise, acımasız 

bir zorbaydı. Kötülüklerin en iğrencini, suçların en çirkinini işliyordu.  İnsanları aşağılıyor, onları 

sınıflara bölüyordu. İsrâiloğulları‘nın erkeklerini zorbalıkla, zulümle öldürüyor, kadınlarını erkeksiz 

bırakmak sûretiyle korkunç bir soykırım uyguluyordu. Hâmân ise, onun izleyeceği stratejileri 

belirleyen, bilgi ve becerisiyle zulüm ve diktatörlükte ona yardımcı olan vezîri idi. (S. KUTUB, 8/162, 

163)  

‘Andolsun ki Mûsâ’nın onlara açık deliller getirmesine rağmen onlar (îman etmeyip) yeryüzünde 

büyüklük tasladılar. Hâlbuki (azâbımızdan) geçip savuşacak değillerdi.’ Yâni ‘Onlar Allâh’ın 

yakalamasından kaçıp kurtulabilecek değillerdi;  Allâh’ın plân ve düzenlerini bozmaya güçleri de 

yetmezdi.’ (MEVDÛDİ, 4/224)  

Ayrıca bunda, Kureyş kâfirlerine de bir uyarı ve hatırlatma vardır ki, neseplerinin üstünlüğü onları 

Allâh’ın azâbından kurtarmaz. (İ. H. BURSEVİ, 14/607) 

Cenâb-ı Hak, putperest müşrikleri uyarırken ve müminlere gelecek günlerin mutlaka aydınlık 

olacağını dolaylı şekilde haber verirken, Mûsâ (as) kıssasına çok kısa bir anlatımla değinmekte ve üç 

ayrı tip insanı tarihi misâl olarak vermektedir: (1) Altın ve mücevherâtı, lüks ve konforu tek amaç 

seçip, aklını, zekâsını ve diğer yeteneklerini sâdece bunun için kullanan  Kârun. (2) Dede ve 

babalarından mîras kalan hükümdarlık ve saltanatı hem zulüm aracı olarak kullanan hem de bu gücü 

sâyesinde kendini ilâhlaştıran Firavun.   (3) Zâlimden yana olup onun her görüş ve emrini doğru 

kabul edip uygulayan ve o yüzden bütün kutsal değerlerden kopan, benliğini kaybedip Firavuna kul 

olan Hâmân.  

Târihte ilâhi hışma uğrayıp yıkılan ve yok edilen milletlerin hayâtı incelendiğinde bu üç tip insanın 

her zaman ülkenin batmasında nazım rol oynadıkları görülür. Mekke müşriklerini Rasûlullah (s) 

Efendimiz’in aleyhine kışkırtan ve hakkı bütünüyle red ve inkâr eden ve ettirenlerin de bu üç tip insan 

olduğu kesindir. Günümüzde de İslâm ülkelerini felâkete sürükleyenler bunlardır. (Celâl 

YILDIRIM’dan YASDIMAN, 7/445)        

(40).‘İşte her birini günahı sebebiyle yakaladık. Onların bir kısmının üzerine taş yağdıran bir 

kasırga gönderdik, kimini korkunç bir çığlık aldı (batırıp yok etti,) kimini yere batırdık, kimini 

de (suda) boğduk. Allah onlara zulmetmiyordu, fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı.’  

Âd kavmi, önünde taşları savurarak etrâfı kırıp döken, çarptığı insanı öldüren korkunç bir kasırgaya 

tutuldu. Semud kavmi ise, insanın ödünü koparıp cansız bırakan bir gök gürültüsü ile yok edildi. 

Kârun ve sarayı ise yerin dibine geçirildi. Firavun ve Hâmân da denizde boğuldular. Her biri 

zulmederken suçüstü yakalanıp cezâlandırıldı. (S. KUTUB, 8/163) 

Helâk edilen bu kavimler, fâsık (7/101), bozguncu (11/116), inatçı, zorba (14/15), azgın (51/53), 

müşrik (40/84), kâfir (40/6, 85), suçlu (10/13) ve günahkâr (40/21) idi. Refah içinde şımarmışlar 
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(28/58), kötülüklere dalmışlar (30/10) ve îman etmemekte ısrar etmişlerdi. (7/101; İ. KARAGÖZ 

5/530).  

(41).‘Allah’tan başka (sığınacak, bağlanacak) dostlar edinenlerin durumu,’ Yâni Allah’tan 

başkalarını, ihtiyaçlarına karşı yardım eder, menfaatleri dokunur, işlerini görür, tehlikeden kurtarır 

diye velî, sâhip, koruyucu edinerek mâbud sayanların örnek olacak hâlleri. (ELMALILI, 6/221) ‘tıpkı 

kendisine (ağdan) bir ev edinen örümceğe benzer. Hâlbuki evlerin en zayıfı, elbet örümcek 

ağıdır, keşke bilselerdi!’ Putları velîler edinen, onlara tapan, onlardan fayda ve şefaat uman ve onlara 

itimad eden ve güvenen kimsenin hâli, bir ev edinen örümceğin hâline benzetilmiştir. Nitekim 

örümceğin evi, kendisinden ne bir zararı veya faydayı, ne bir hayrı veya şerri ve ne de yağmuru veya 

ezâyı def eder, savar. En hafif rüzgârla bile bozulur. İşte putlar da böyledir; tapanlara ne bir fayda, 

ne bir zarar ve ne de bir hayır veya şer verir. (İ. H. BURSEVİ, 14/611) 

İşte o örümcek kafalı müşriklerin de dayanakları, tutamakları böyle çürüktür. Bütün tutundukları 

fânidir, yok olucudur. ‘Eğer bilselerdi.’ Râzi der ki: Burada ‘âlihe’ yâni ilâhlar denilmeyip, ‘evliyâ’  

yâni ‘velîler’ denilmesi, yalnız açık şirki değil, gizli şirki dahi yok edip kaldırmaya işâret içindir. 

Çünkü başkasına gösteriş ederek riyâ ile Allâh’a ibâdet edenler de Allah’tan başkasını velî edinmiş 

olur. Onun örneği de örümcek örneğine benzer. (ELMALILI, 6/221) 

Tek güç,  Allâh’ın gücüdür. Biricik dostluk, Allâh’ın dostluğudur. O’nun dışındakiler istediği kadar 

büyüklük taslasın, azgınlaşıp zorbalaşsın, istediği kadar zulüm, baskı ve işkence araçlarına sâhip olsun 

kesinlikle zayıftırlar, güçsüzdürler, önemsizdirler. (S. KUTUB, 8/165) 

Birçok baskı ve işkenceden geçen, aldatma ve baştan çıkarmalarla karşı karşıya kalan dâvâ adamları; 

çeşitli güçlerle yeryüzüne geldiklerinde bu büyük gerçeğin üzerinde durmalı ve onu hiçbir zaman 

akıllarından çıkarmamalıdırlar. Bu güçlerin bir kısmı onları dövmek, ezmek isteyecektir. Kimi 

aldatmaya, satın almaya çalışacaktır. Ama bu güçlerin tümü de Allâh’a göre örümcek ağı 

konumundadır. İnanç sistemi açısından da öyle(dir). Fakat dâvâ adamının benimsediği inanç 

sisteminin doğru olması, varlık âlemindeki güçlerin gerçek mâhiyetini bilmesi, sağlıklı ölçüp 

değerlendirmesi şarttır. (S. KUTUB, 8/165)       

(42)’nci âyetin anlamı şöyledir: Kâfirlere bir tehdit olarak de ki: ‘Allah, onların kendisini bırakıp 

da’ put, yıldız, melek, cin vs. gibi ‘hangi şeye yalvardıklarını şüphesiz bilir.’ Bu, O’na gizli 

değildir. Küfürlerinden dolayı onları cezâlandıracaktır. (İ. H. BURSEVİ, 14/613) 

(43).‘İşte biz, bu örnekleri insanlar için (ibret alsınlar diye) getiriyoruz. Ancak onları, âlimlerden 

başkası anlamaz.’ Kureyş’in beyinsizleri, câhilleri ‘Muhammed (s)’in Rabbi sinekle, örümcekle 

örnekler veriyor’ derler, gülerlerdi. (Medârik) (Meâlen ‘Biz onları insanlar için…’ buyuruluyor. 

Çünkü hayvandan farkı olmayan o câhillerin hakıykatte insanlıkla hiçbir alâkaları yoktu. Nitekim 

bundan sonraki cümle-i celilede de buna işâret buyurulmuştur. (H. B. ÇANTAY, 2/711)  

Hadis: İmam Ahmed rivâyet ediyor… Amr b. Âs (r) dedi ki: Ben Rasûlullah (s)’den bin tâne örneği 

akledip kavradım. İşte bu Amr b. el Âs (r) için büyük bir menkıbedir.  Çünkü Yüce Allah: ‘İşte 

misâller! Biz onları insanlara anlatıyoruz, ancak bilenler akleder’ diye buyurmaktadır. (..) Burada 

şunu hatırlatalım ki, Amr b. el-Âs’ın (r) belirttiği bizim için oldukça anlamlı bir derstir. Çünkü 

Rasûlullah (s)’ın mânâları zihinlere daha iyi yerleştirmek ve anlaşılır kılmak, onların kalplerde daha 

iyi yer edinmesini sağlamak maksadıyla çok büyük ölçüde misâller verdiğinin delilidir. Bu da 

Allâh’ın yoluna dâvet edenlerin bilmesi gereken bir derstir. (S. HAVVÂ, 11/124)  
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(44).‘Allah gökleri ve yeri, hakkınca (tam yerli yerince) yarattı.’ Boşuna değil, geişigüzel de değil, 

bir hak sebebi ve hikmeti iledir. Göğü de öyle, yeri de, yukarısı da, aşağısı da, âlimi de, câhili de 

hepsinin hakkı da, yaratıcının hakkı önünde baş eğmek, boyun bükmektir. (ELMALILI, 6/222) 

‘Hiç şüphesiz bunda inananlar için (Allâh’ın varlığına ve kudretine) elbette bir işâret vardır.’ 

İlmin kıymetini, hakkın önemini, Hak’tan gayrısının / başkasının hiçliğini ve bundan dolayı Allâh’ın 

başkasından dost edinmenin çürüklüğünü ve bunun sonucunda müminlerin başarılı olacaklarını 

ispat eden bir âyet. (ELMALILI, 6/222)   

‘.. hak ile’ Bir amaca yönelik demektir. Yüce Allâh’ın yarattığı her varlığın bir görevi ve bir yaratılış 

gâyesi vardır. Yüce Allah, hiçbir varlığı amaçsız, gâyesiz ve boş yere yaratmamıştır. Şu âyetler, bu 

husûsu açıkça ifâde etmektesir: ‘Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık.’ (39/27, 

bk. 67/2, 23/115, 75/36; İ. KARAGÖZ 5/532, 533)   

 

29/45-51  ZİKİR  İBÂDETLERİN  EN  BÜYÜĞÜDÜR 

45. (Rasûlüm!) Kur’an’dan sana vahyedileni oku (anla, hükümlerine uy, uygula, anlat) ve namazı 

da dosdoğru / gereğine uygun olarak kıl. Çünkü namaz hayâsızlıktan/utanmazlıktan ve kötü 

sayılan şey(ler)den alıkoyar. Allâh’ın zikri (namaz) elbette ibâdetlerin en büyüğüdür. Allah 

yaptıklarınızı bilir. 

46. (Ey müminler!) İçlerinden zulmedenler hâriç, Ehl-i Kitap ile ancak en güzel olan (usul)le 

mücâdele edin ve deyin ki: “Bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ilâhımız da sizin 

ilâhınız da birdir (ve aynıdır) ve biz ancak O’na teslim olanlarız.” [bk. 3/64] 

47. (Rasûlüm!) İşte böylece sana, Kur’ân’ı indirdik. Onun için, kendilerine kitap 

verdiklerimiz(den bir kısmı) ona inanırlar. Şu (Araplar’dan ve diğerleri)nden de ona inanacak 

(nice) kimseler vardır. Âyetlerimizi kâfirlerden başkası inkâr etmez. 

48. (Rasûlüm!) Sen bundan önce herhangi bir kitap okumuyordun, onu elinle de yazmıyordun. 

Şâyet böyle olmasaydı (o zaman, bu Kur’ân’ı başka yerden okudun veya yazdın diye) bâtıla uyanlar, 

elbet şüphelenir(ler)di. [bk. 7/157-158] 

49. Hayır! O (Kur’ân), kendilerine ilim verilenlerin sînelerinde apaçık âyetlerdir. Âyetlerimizi de 

zâlimlerden başkası inkâr etmez. 

50. (Müşrikler şöyle dediler) “Ona, Rabbinden birtakım mûcizeler indirilmeli değil miydi?” 

dediler. (Onlara:) “Âyetler (mûcizeler) ancak Allâh’ın katındadır. Ben ancak apaçık bir 

uyarıcıyım.” de. 

51. (Rasûlüm!) Kendilerine okunan (bu) Kur’ân’ı, sana bizim indirmemiz onlara yetmiyor mu? 

Hiç şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette (büyük) bir rahmet ve bir öğüt / bir 

hatırlatma vardır. 

 

45-51. (45).‘(Rasûlüm!) Kitap’dan sana vahyedileni oku ve namazı da dosdoğru / gereğine uygun 

olarak kıl. Çünkü namaz hayâsızlıktan / utanmazlıktan ve kötü sayılan şey(ler)den alıkoyar.’  

Yâni namaz, iki şeyi kapsamına alır: Hayâsızlıkları ve kötülükleri (münkerleri) terk etmeyi içerir. Yâni 

namaza devam etmek, insanı bunları terk etmek zorunda bırakır. (İbn Kesir’den, S. HAVVÂ, 11/129)  
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‘ütlü / uy, tâbi ol’ Kur’ân’ı okumak, öğrenmek ve anlamaktan maksat, hükümlerini uygulamak, 

emir ve yasaklarına uymak, öğüt almaktır. ‘Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur’an’da insanlar 

için her misalden (örnekler) verdik.’ (39/27). ‘Andolsun biz Kur’ân’ı düşünüp öğüt almak için 

kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?’ (54/17). Anlamındaki âyetler bunun delilidir. (İ. 

KARAGÖZ 5/534) 

Yüce Allah Kur’an’da namazı üşenerek kılmayı (4/142) ve terk etmeyi (9/54) münafık ve kâfirlerin 

niteliği olarak zikretmiştir. (74/44). (..) Beş vakit namazını kılanlar, Allâh’a kulluk etmiş ve O’nun 

rızâsını kazanmış, kılmayanlar Allah ve Peygambere isyan etmiş, büyük günah işlemiş olurlar. 

Namazın farz oluşunu inkâr etmek veya namazı hafife almak veya küçümsemek, insanı dinden 

çıkarır. (İ. KARAGÖZ 5/535) 

‘.. her türlü haram ve kötülük’ diye çevirdiğimiz ‘münker’ kelimesi, yalan, iftira, dedikodu gibi 

söylenmesi haram olan ve içki içmek, kumar oynamak, hırsızlık etmek, cana kıymak ve zulmetmek 

gibi yapılması dînen haram olan, dînin ve aklın hoş görmediği bütün söz, eylem ve davranışlardır. 

(..) ‘Fahşâ’ ve ‘münker’ olarak nitelenen söz, eylem ve davranışlar haram olduğu gibi (6/151), bunları 

teşvik etmek, toplumda fuhuşun işlenmesini ve yayılmasını istemek haramdır. (9/67). Âyette 

namazın bütün bu davranışlardan insanı alıkoyduğu bildirilmektedir. (İ. KARAGÖZ 5/536)  

Günde beş vakit namazını kılan mânevi kirlerden temizlendiği gibi, dış çevre ile devamlı temas 

hâlinde olan organlar günde beş defa yıkandığı için, kirlerden ve bulaşıcı mikroplardan temizlenmiş 

olur. Vücûdu, elbise ve namaz kılınacak yeri temizlemek namazın şartı olduğu için namaz kişiyi 

temiz olmaya mecbur eder. Her namazı vaktinde kılacağı için, hayâtını düzen ve tertibe koyar. (İ. 

KARAGÖZ 5/537)  

Hadis:  Peygamber (s)’e Yüce Allâh’ın ‘Çünkü namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar.’ 

buyruğu hakkında soru soruldu, o da şöyle buyurdu: ‘Her kulun kıldığı namaz, kendisini hayâsızlık ve 

kötülükten alıkoymazsa onun namazı yoktur.’ (İbn Kesir’den, S. HAVVÂ, 11/149) 

Hadis:  Rasûlullah (s) buyurdu ki: ‘Her kimin kıldığı namaz, kendisini kötülük ve hayâsızlıktan 

alıkoymazsa, o namaz ile o kişinin sâdece Allah’tan uzaklığı artar.’ (İbn Abbas’tan, İbn Kesir, S. 

HAVVÂ, 11/149)  

‘Allâh’ın zikri (namaz) elbette ibâdetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.’ (Zîrâ) Tâhâ 

sûresinde ‘Beni anmak için namaz kıl’ (Tâhâ 20/14) buyurulduğu üzere namazın hikmeti, gâyesi 

Allâh’ın zikridir. Yâni Allâh’ı anmak ve bu sâyede ‘Öyle ise beni (taat ve ibâdetle) anın ki, ben de 

sizi anayım.’ (Bakara 2/152) âyetince Allah Teâlâ’nın anmasına örnektir. Bu sûretle namaz bir 

miracdır. Bunu bilenler, ‘Her hâlde Rablerine kavuşmayı uman kimseler’ (Bakara 2/46) âyetine 

göre kendilerini her an Rablerinin huzûrunda mülâkat (kavuşma) hâlinde buluyorlar gibi zevk içinde 

bir niyet ve ihlâsla kılarlar. (ELMALILI, 6/223)  

Hadis-i Kudsi: ‘Allah Teâlâ buyurur: Ben kulumun beni zannı üzereyim, beni zikrettiği zaman 

onunla berâberim. Beni nefsinde zikrederse, ben de onu nefsimde zikrederim. Beni bir toplulukta 

zikrederse: ben de onu, beni zikrettiği topluluktan daha büyük bir toplulukta zikrederim.’ (Buhâri, 

Müslim, Tirmizi, İbn Mâce’den, İ. H. BURSEVİ, 14/623) 

Bu âyet-i Kerîme, bulunduğu yerde cihad eden müminin azığının Kur’ân okumak, namaz kılmak ve 

zikir olduğunu ifâde etmektedir. Yine müminin hayattaki azığının Kur’ân okumak, namaz ve zikir 

olduğunu ortaya koymaktadır. Bu üç husus, müminin sıkıntı ve mihnetlerindeki azığıdır, aynı 

zamanda. İşte bundan dolayı eğitimcilerin Müslümanı ta baştan beri Kur’ân okumaya, namaz kılmaya 
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ve zikre alıştırmaları görevidir. Kur’ân okumadan bir günleri geçmemelidir. Hem farz ve nâfileleriyle 

namazdan payını almaksızın bir gün dahi geçmemelidir. Müslümanın istiğfar, Hz. Peygambere salât-ü 

selâm ve buna benzer Hz. Peygamberden rivâyet edilmiş virdleri / zikirleri / ödevleri okumadıkça bir 

günleri dahi geçmemelidir. (S. HAVVÂ, 11/151, 152)     

(46).‘İçlerinden zulmedenler hâriç, Ehl-i Kitap ile ancak en güzel olan (usul)le mücâdele edin’  

Yâni sevap elde etmek için en güzel yol hangisi ise, onlarla böylece mücâdele edin. Bu yol ise, kabalık 

ve sertliğe karşı yumuşaklık, gazaba karşı hiddetini yenmektir. (S. HAVVÂ, 11/131) 

(Bu metod şöyledir): Karşıdaki insanın hatâsını veya sapıklığını tartışmanın temeli yapmayın, bilâkis, 

karşınızdaki ile aranızda var olan ortak doğruları mücâdeleye başlangıç noktası yapın. Yâni tartışma, 

ihtilâflı noktalardan değil, ortak ve üzerinde anlaşmaya varılmış noktalardan başlanmalıdır. 

(MEVDÛDİ, 4/231)  

‘İçlerinden zulmedenler müstesnâ’ Düşmanlık ve inatta ileri giderek öğüdü kabul etmeyip, 

kendilerine karşı yumuşak davranmanın fayda vermediği kimselere karşı ise kabalık ve sertlik 

kullanınız. Âyet-i Kerîmede din husûsunda kâfirlerle tartışmanın câiz olduğuna ve aynı şekilde delil 

getirebilmemize imkân sağlayacak bilgiyi öğrenmemize de delâlet vardır. (S. HAVVÂ, 11/131, 132)  

‘..ve deyin ki: “Bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ilâhımız da sizin ilâhınız da 

birdir (ve aynıdır) ve biz ancak O’na teslim olanlarız.”  Bu buyrukta bizlere en güzel yolla 

tartışmamız esnâsında söylememiz gereken sözler de öğretilmektedir. Biz onlara Yüce Allâh’ın 

indirmiş olduğu vahye îman ettiğimizi, bu arada Tevrat, İncil ve Zebûr’a da îman ettiğimizi ilân 

edeceğiz. Aynı şekilde bizim de, onların da Rabbi olan Allâh’a îman ettiğimizi, bununla birlikte 

sâdece Allâh’a teslim olduğumuzu ilân etmemizi istemektedir. (S. HAVVÂ, 11/132)   

Âyet-i Kerîmeden anlaşılan kabalık gösterme izni, Kitap ehlinden olan bu zâlimlere karşı 

zulümlerine karşı savaşmak noktasına ulaşmamaktadır. Çünkü sûrenin Mekke’de inmiş olması, bu 

âyetin de Mekki olmasını ortaya koymaktadır ve meşhur olan görüşe Mekke’de savaş meşrû 

kılınmamıştır. (S. HAVVÂ, 11/134)  

Prensip olarak Müslüman, kimseye zulmetmez ve kötülük etmez. Kendisine bir kötülük yapılırsa, 

karşılık vermez ve affedici olur. Affetmez de karşılık vermek isterse ancak misli ile karşılık 

verebilir. Yapılan kötülüğe misliyle karşılık vermek, İslâm’ın temel ilkesi ve adâletin gereğidir. 

Saldırı karşısında nefsi müdâfaa meşrudur. Ancak işlenen suçun cezasının suça denk olması gerekir. 

Bu husus Şâra sûresinin 40’ncı âyetinde ‘Kötülüğün karşılığı, onun gibi bir kötülük, ona denk bir 

cezadır’ cümlesiyle ifâde edilmiştir. (22/60). Müslümanlarla savaşmayanlara iyi davranılması, 

adâletten sapılmaması (60/7-9) ve ‘Sizin dîniniz size, bizim dînimiz bizedir’ denilmesi gerekir. 

(16/125; İ. KARAGÖZ 5/538, 539)   

(47).‘(Rasûlüm!) İşte böylece sana, Kur’ân’ı indirdik. Onun için, kendilerine kitap 

verdiklerimiz(den bir kısmı) ona inanırlar. Şu (Araplar’dan ve diğerleri)nden de ona inanacak 

(nice) kimseler vardır.’ Yâni daha önceki kitapları kabul edip, (onlardaki Allâh’ın birliği inancını 

teyit eden, KUR’AN YOLU, 4/276) onları hakkıyla okuyan kimseler, bu Kur’ân’a da îman ederler. 

Böyle bir ifâde Abdullah b. Selâm, Selmân-ı Fârisi ve benzerlerinin durumuna uygun düşmektedir. (S. 

HAVVÂ, 11/135)  

(48).‘(Rasûlüm!) Sen bundan önce herhangi bir kitap okumuyordun, onu elinle de yazmıyordun.’ 

Yâni sen bundan önce hiç bir kitap okumadığın gibi, yazmayı bilen birisi de değildin. ‘Şâyet böyle 

olmasaydı (o zaman, bu Kur’ân’ı başka yerden okudun veya yazdın diye) bâtıla uyanlar (hevâ ve 
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hevesine göre düşünen ve yaşayanlar), elbet şüphelenir(ler)di.’   Yâni bu hususlardan birisi olsaydı, 

okumuş veya yazmış olsaydı, kitap ehlinden olup bâtılın peşinden koşanlar, şüpheye düşerler ve 

derlerdi ki: Bizim kitaplarımızda niteliğini bulduğumuz kimse ümmîdir.  Okuma ve yazma bilmez. 

Yâhut kâfirler şüpheye düşer ve şöyle derlerdi: Belki de o, başkasından öğrendi veya kendi eliyle onu 

yazdı. (S. HAVVÂ, 11/135)  

Bu âyet, Hz. Muhammed’in, peygamberlikten önce kitap okuyup yazmadığı konusunda açık bir 

delildir. Bu yüzden ona ‘ümmî’  denilmiştir. Buna göre Hz. Muhasmmed’in dîni nitelikli konularda 

bütün bilgi kaynağı ‘vahiy’den ibârettir. Eğer daha önceden okuyup – yazan ve araştıran bir kişi 

olsaydı, müşriklerin Kur’ân’ı kendisinin yazıp, Allâh’a dayandırdığı iddialarına cevap vermek güç 

olabilirdi. (H. DÖNDÜREN, 2/650)  

(49).‘Hayır! O (Kur’ân), kendilerine ilim verilenlerin sînelerinde apaçık âyetlerdir.’ Yâni bu 

Kur’ân-ı Kerîm hakka delâlet / delil olma husûsunda apaçık âyetlerdir; emriyle, nehyiyle, haberiyle o 

böyledir. (..) Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: ‘Andolsun ki Biz Kur’ân’ı düşünmek için (zikir için) 

kolaylaştırdık. Onu düşünen var mı?’  (el Kamer, 54/17, İbn Kesir’den S. HAVVÂ, 11/155)  

‘.. apaçık âyetler’ ile maksat, Kur’ân’ın emir, yasakve hükümleri, açık seçik ve anlaşılabilir, 

öğrenilebilir ve uygulanabilir nitelikte olmasıdır. ‘Andolsun biz, Kur’ân’ı düşünüp öğüt almak için 

kolaylaştırdık.’ (54/17). Âyeti de bu anlamı ifâde eder. (İ. KARAGÖZ 5/542)  

‘.. ilim verilenler’ ile maksat, müminlerdir. Çünkü Kur’an ile müminlere pek çok bilgi verilmiştir. 

Dolayısıyla Kur’an, Hz. Peygamberin başka bir insandan okuyup yazarak derlediği, kendisinin 

ürettiği bir eser değil, müşriklerin iddiâ ettiği gibi, şiir veya bir sihir de değil, tamâmen Allah 

sözüdür. (İ. KARAGÖZ 5/542) 

Zemahşeri (III, 193) bu âyette ‘Kurân’ın iki özelliğine vurgu yapıldığı kanaatindedir: (1) Kur’ân’ın 

apaçık mûcize olan âyetlerden oluşması, (2) Âyette ‘sudûr: kalpler’ kelimesiyle ifâde edilen 

hâfızalarda ezberlenip korunması. Kur’ân bu iki özelliği ile öteki kutsal kitaplardan ayrılmaktadır. 

(KUR’AN YOLU, 4/278)  

‘.. ilim verilen kimselerin kalplerinde olan Kur’an’ ifâdesinde, Kur’ân’ı ezberlemeye de teşvik 

vardır. Her Müslümanın Fâtiha ile birliktebir kısım sûre ve âyetleri hatâsız olarak ezberlemesi farzdır. 

Çünkü Cuma ve beş vakit namazda bunları okuması gerekir. Kur’ân’ın tamâmını ezberlemek ise 

sünnet-i kifâyedir. (İ. KARAGÖZ 5/543) 

‘Âyetlerimizi de zâlimlerden başkası inkâr etmez.’ Bir önceki âyette, Allâh’ın âyetlerini inkâr 

edenlere ‘kâfirler’ denmiştir. Bu âyette, onların bir de, kendilerine zulmetmelerinden dolayı, kâfir 

olmakla kalmayıp aynı zamanda zâlim de oldukları bildirilmektedir. Zâlim olunca da hem kendilerine 

hem de başkalarına zulmettiklerine işâret vardır. (Aydın s. 102, 103’ten H. T. FEYİZLİ, 1/401)    

(50).“Ona, Rabbinden birtakım mûcizeler indirilmeli değil miydi?” dediler. (Onlara:) “Mûcizeler 

ancak Allâh’ın katındadır.’ Takdir ve plânı uyarınca gerek duyulduğu zaman mûcizeleri O gösterir. 

Ben bu konuda Allâh’a herhangi birşey öneremem. Böyle bir şey benim yetkim dışındadır. Benim 

Rabb’ime karşı takınmam gererken edep de buna elvermez. /S. KUTUB, 8/172)    

‘Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.” de.’ Benim görevim uyarmaktır, sakındırmaktır. Gerçekleri 

ortaya koyup açıklamaktır. Ben ancak üstlendiğim görevi yerine getiririm. Bundan sonrası Allâh’a 

âittir. Gelişmeleri dilediği gibi plânlar. (S. KUTUB, 8/172)    
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‘Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım’ cümlesi; ben sâdece gerçekleri, âyetleri ve içerdiği hükümleri 

tebliğ eder, açıklar ve sizi uyarırım. Benim görevim bundan ibârettir, îman edip etmemek sizin 

irâdenize bağlıdır, anlamına gelir. (İ. KARAGÖZ 5/546)  

(51).‘(Rasûlüm!) Kendilerine okunan (bu) Kur’ân’ı, sana bizim indirmemiz onlara yetmiyor 

mu?’ 51’nci âyette (ise) çok önemli bir noktaya dikkat çekilmektedir : ‘Kendilerine okunan bu kitabı 

sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu?’ Şu hâlde Peygamber efendimizin en büyük mûcizesi 

Kur’ân’dır; insanlara asıl gerekli olan, gelip geçici hissi mûcizeler değil, benzerini aslâ ortaya 

koyamayacakları, hayâtın her ânında feyzinden yararlanmaları mümkün olan bu ebedi mûcizedir. 

(Zemahşeri, III, 193) Öteki mûcizeler duyulara hitap eder, gelip geçicidir; Kur’ân ise okunan 

mûcizedir, akla hitap eder.  (İbn Âşur) insanlığın dünyâ huzûru ve âhiret kurtuluşu için muhtaç 

olduğu doğru inanç ve düzgün yaşayışın ilkelerini verir.  (KUR’AN YOLU, 4/278)    

Hadis: Âyet, öncesi ve sonrası dikkate alınınca, müşriklerle ilgili ise de, kimi sahabilerin önceki 

kutsal kitaplardan derlenen kimi kıssaları Hz. Muhammed’in yanında okumaları üzerine indiği de 

nakledilmiştir. Yahûdilerden yazılı bir kutsal kitap metni getiren sahâbilere Nebi (s) şöyle 

buyurmuştur: ‘Bir kavmin kendi peygamberine geleni bırakıp da başkasının başkalarına getirdiğine 

rağbet etmesi sapıklık olarak yeterlidir.’ (Dârimi Mukaddime 42, Âlûsi’den H. DÖNDÜREN, 2/650)     

Hadis: İbn Kesir, İmam Ahmed,  Buhâri ve Müslim tarafından rivâyet edilen şu hadisi nakletmektedir: 

Rasûlullah (sa) buyurdu ki: Kendisine mûcizelerden insanların îman etmelerini sağlayacak kadarı 

verilmemiş hiçbir peygamber yoktur. Bana verilen ise Yüce Allâh’ın bana vahyettiği bir vahiydir. İşte 

bu bakımdan Kıyâmet gününe kadar o peygamberlerin arasında kendisine uyanları en çok kişi ben 

olacağım ümit ederim. (S. HAVVÂ, 11/156)   

‘Hiç şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette (büyük) bir rahmet ve (kulluğunu yerine 

getirmede) bir öğüt / bir hatırlatma vardır.’  Kur’ân’ın rahmet olması, kulların dünyâ ve âhirette 

ilâhi rahmete erişmelerini sağlayacak doğru yolu göstermesidir. Müminler onun emirlerine uyarak 

Allâh’ın sınırsız rahmet ve sayısız lütuflarına erişirler. Öğüt olması ise, Kur’ân üslûbunun 

karakteristik bir özelliğidir. O başından sonuna kadar akıl sâhiplerine öğütler verir, onlara apaçık 

deliller ve belgeler sunar; gerekli her hususta etkili ve tatmin edici dersler verir.  (Ö. ÇELİK, 3/744)  

 

29/52-63  NASIL  HAKTAN  ÇEVRİLİP  DÖNDÜRÜLÜYORLAR? 

52. (Ey Peygamberim! Müşriklere) De ki: “Benimle sizin aranızda şâhit olarak Allah yeter. O, 

göklerde ve yerde olanları bilir. (Gerçek ortada iken) bâtıla inanıp Allâh’a karşı kâfir olanlar ise, 

ziyâna uğrayanların ta kendileridir.” 

53. (Rasûlüm! Müşrikler) Senden azâbı hemen (getirmeni) istiyorlar. Eğer belirtilen bir vakit 

olmasaydı, o azap onlara çoktan gelmişti bile. (Fakat) hiç farkında olmadıkları bir sırada elbette 

o kendilerine gelecektir. 

54, 55. (Ey Peygamberim! Müşrikler) senden azâbı çabukça (getirmeni) istiyorlar; hâlbuki 

cehennem o kâfirleri zâten kuşatmıştır.  O gün azap, onları hem üstlerinden, hem ayaklarının 

altından bürüyecek ve (Allah, onlara): “İşlemiş olduğunuz (günahların cezâsın)ı tadın!” diyecek. 

[bk. 7/41; 21/39; 39/16] 

56. Ey îman eden kullarım! Şüphesiz benim arzım geniştir. O hâlde yalnız bana kulluk edin. 

[krş. 4/97; 39/10] 
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57. Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. 

58, 59. Îman edip de sâlih (sevaplı) işler yapanlar var ya, elbette onları cennette, içinde ebedî 

kalacakları ve alt tarafından (su, süt, şarap ve baldan) ırmaklar akan yüksek köşklere 

yerleştireceğiz. İşte ne güzeldir (böyle sâlih) amel işleyenlerin mükâfâtı! Onlar, (sıkıntılara) 

sabreden ve yalnız Rablerine dayanıp güvenenlerdir. 

60. Nice canlı (varlık) vardır ki rızkını (kendisi) taşıyamaz. Onlara da, size de Allah rızık verir. 

O, hakkıyla işitendir, bilendir. 

61. (Ey Peygamberim!) Andolsun ki eğer onlara: “Gökleri ve yeri kim yarattı? Güneşi ve ayı 

(yararlanmanız için) kim buyruğu altına aldı?” diye sorarsan; mutlaka: “Allah” derler. O hâlde 

nasıl (da hakdan) çevriliyorlar. [krş. 31/25; 39/38; 43/9, 87] 

62. Allah, kullarından dilediğine rızkı yayar (bol verir, dilediğine) kısar. Muhakkak ki Allah 

herşeyi bilendir. 

63. (Ey Peygamberim!) Eğer onlara: “Gökten suyu indirip onunla, ölümünden sonra yeri kim 

diriltti?” diye sorsan, mutlaka “Allah.” derler. (Sen de:) “Bütün övgü Allâh’ındır.” de. Fakat 

onların çoğu düşünmezler. [krş. 6/99; 7/57; 16/11; 27/60] 

 

52-63. (52).‘(Ey Peygamberim! Müşriklere) De ki: “Benimle sizin aranızda şâhit olarak Allah 

yeter.’ Yâni benim peygamberlik iddiâmı onaylayacak şahit olarak Allah yeter.  Allâh’ın şâhitliği ise 

O’nun bu Kur’ân-ı Kerîm’i üzerime indirmesidir. (S. HAVVÂ, 11/137)  

‘O, göklerde ve yerde olanları bilir. (Gerçek ortada iken) bâtıla inanıp Allâh’a karşı kâfir olanlar 

ise, ziyâna uğrayanların ta kendileridir.” Âyet-i kerîmede “bâtıla inanıp Allâh’a karşı kâfir olanlar” 

ifâdesi büyük bir uyarıdır. Allâh’ı bırakıp tâğûtlara, putlara ve bunlara âit olan şeylere inanmak ve 

onlara bağlanmak, böylece bâtıla inanıp vahyi kabul etmemek küfürdür/kâfirliktir (İbni Kesîr 

(Sâbûnî), III, 41; Mehmed Vehbi, XI, 4226). [krş. 2/256] (H. T. FEYİZLİ, 1/401) 

Kıyâmet gününde bunlar zararlı olacaklardır. Yaptıklarının da karşılığını görecekler ve hakkı 

yalanlayıp bâtıla uymaları karşılığında onları cezâlandıracaktır.  Çünkü onlar, Allâh’ın 

peygamberlerini yalanladılar. Hâlbuki o peygamberlerin doğruluğunun delilleri de ortadadır. Onları 

yalanlarken tağutlara ve putlara herhangi bir delil olmaksızın inandılar. Allah bu yaptıklarının 

cezâsını, karşılığını onlara verecektir. O hikmeti sonsuz, Hakîm; herşeyi bilen Alîm’dir. (S. HAVVÂ, 

11/137)   

Herhangi bir îman esâsını inkâr eden, Allâh’ı inkâr etmiş olur. Kâfirlerin dünyâda yaptıkları iyi 

amellerin sevâbı olmaz, âhirette ziyâna uğrarlar. ‘.. ziyâna uğramaları’, zarar etmeleri, putlara 

tapmalarının boşa gitmesi, karşılığını alamamaları ve cehenneme gitmeleridir. (İ. KARAGÖZ 5/548)  

(53).‘(Rasûlüm!, Müşrikler) Senden azâbı hemen (getirmeni) istiyorlar. Eğer belirtilen bir vakit 

olmasaydı, o azap onlara çoktan gelmişti bile. (Fakat) hiç farkında olmadıkları bir sırada elbette 

o kendilerine gelecektir.’ Yâni şânı Yüce Allâh’ın belirlediği ve Levh-i Mahfûzda azaplar için tespit 

ettiği bir süre bulunmasaydı böyle olurdu. Hikmet, onların azaplarının belirlenmiş olan bu süreye 

ertelenmesini gerektirmeseydi, azap çabucak gelip onlara çatardı. (S. HAVVÂ, 11/139)  

Ehl-i sünnet âlimlerine göre iki çeşit ecel vardır. Bunlardan biri ecel-i müsemmâ, diğeri de ecel-i 

kazâ adını almaktadır. Herhangi bir dış müdâhâle olmadan hayâtın tabii bir şekilde sona ermesi ecel-i 
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müsemmâ, bir kazâ ya da öldürme neticesi son bulması da ecel-i kazâ adını almaktadır. (..) Yüce 

Allâh’ın ecel-i müsemmâ ile kasdettiği her canlı için takdir edilen yaşama süresidir. Bilindiği gibi bu 

sürenin sonuna gelindiğinde ölüm olayı gerçekleşmekte ve kabre giren kişi ya cennet nîmetleriyle ya 

da cehennem azâbıyla karşılaşmaktadır. Kabirdeki azap da inkârcıların ve günahkârların mâruz 

kalacakları bir cezâ demektir. Bunu bâzı Kur’an âyetleri açıkça dile getirmektedir. Sözgelimi Firavun 

ve taraftarlarının kabir hayâtı boyunca sabah akşam areşe arzedildiklerini, kıyâmet gününde ise en 

şiddetli azâba uğrayacaklarını bildiren âyetiyle (Mümin 40/46), münâfıkların iki defa azap gördükten 

sonra ardından büyük bir azâba atılacaklarını beyan eden âyetinde (Tevbe 9/101) bu husus açık ve net 

bir şekilde ifâde edilmektedir. O hâlde inkârcıların Allah Rasûlünden aceleyle istedikleri azap, 

ölümün ardından gelen kabir hayâtıyla birlikte başlamakta ve ahrette ebedi olarak devam etmektedir. 

Buna göre söz konusu âyette sözü edilen ecel-i müsemmâ her insanın dünyâda yaşamış olduğu 

hayâtın sonu demektir. (M. DEMİRCİ, 2/515)     

Ne var ki, Yüce Allah onlardan önceki milletlerden Allâh’ın âyetlerini yalanlayanlarda olduğu gibi 

onları kökten yok etmemişti. Yine somut mûcizenin gösterilmesinden sonra yalanlayanların kökten 

yok edilmelerine ilişkin yasanın uygulanması zorunlu hâle gelmesin diye onların bu isteklerine maddi 

bir mûcizeyle karşılık verilmişti. Çünkü onlardan birçoğunun daha sonra Müslüman olmaları, İslâm 

askerlerinin en iyilerinden olmaları takdir edilmişti. Onların soyundan gelen birçok kuşak uzun süre 

İslâm bayrağını taşımıştı. Hiç kuşkusuz bütün bunlar Allah’tan başka hiç kimsenin bilmediği bir plân 

uyarınca gerçekleşmişti. (S. KUTUB, 8/174)  

(54).‘(Müşrikler) senden azâbı çabukça (getirmeni) istiyorlar; hâlbuki cehennem o kâfirleri zaten 

kuşatmıştır.’ Azap kaçınılmaz olarak başlarına geleceği hâlde, onlar yine çabuk gelmesini istiyorlar. 

‘O gün azap, onları hem üstlerinden, hem ayaklarının altından bürüyecek ve (Allah, onlara): 

“İşlemiş olduğunuz (günahların cezâsın)ı tadin!” diyecek.’ Ateş onları kaplayacak, örtecek ve bütün 

yönlerinden onları kuşatacaktır. Bu ise bedeni azâbın en ileri derecesidir. ‘Ve’ şânı Yüce Allah, 

tehdit etmek ve azarlamak üzere maddi ve mânevi azâbı birlikte tatmaları için ‘yaptıklarınızın 

karşılığını tadın, diyecektir.’ (S. HAVVÂ, 11/139)  

Âfet ve musîbetler, insanlar farkına varmadan ansızın gelir. Onun için sürekli Allâh’a duâ edip, âfet 

ve musibetlerden O’na sığınmak, inkâr, isyan ve zulümden sakınmak gerekir. (İ. KARAGÖZ 5/551) 

(56).‘Ey îman eden kullarım! Şüphesiz benim arzım geniştir. O hâlde yalnız bana kulluk edin.’ 

(Çünkü)  - müfessirlerin de ittifakla belirttikleri gibi – ‘Benim arzım geniştir’ İfâdesi, ‘Mekke’de 

inancınızı açığa vurmanıza imkân vermeyen bir baskı altında bulunuyorsanız, dîninizi rahatlıkla 

yaşamanıza elverişli başka bir yere göç edebilirsiniz’ anlamına gelir. Nitekim giriş kısmında da 

kaydedildiği gibi, bu sûrenin inmesinden kısa bir süre sonra Medîne’ye hicret olayı gerçekleşmiştir. 

(KUR’AN YOLU, 4/281)      

Hicretin Şartları: Yukarıdaki âyetin anlamı; Eğer bir beldede Allâh’a ibâdet etmek ve İslâm’ı 

yaşamak imkânsız hâle gelmişse, daha güvenli olan başka beldeye göçün, demektir. Âyetin, Mekke’de 

işkenceye uğrayan kimi zayıf Müslümanlar hakkında indiği nakledilmiştir. Buna göre bir beldede mal, 

can, ırz güvencesi kalmaz, inanç ve ibâdet özgürlüğü bulunmaz, insanlar dinini yaşamakta büyük 

sıkıntı ve baskılarla karşılaşır, dış görünüş ve tecrübelere göre bunu ortadan kaldırma gücünü de 

bulamazlarsa, daha güvenli bölge veya ülkeye göç etmeleri gerekir. Bu gerçekleşinceye kadar da 

‘takıyye’  yoluna başvurmaları câiz olur. Bk. Al-i İmran, 3/28. (H. DÖNDÜREN, 2/650)  

Burada üstü kapalı bir şekilde hicret îmâ edilmektedir: ‘Eğer Mekke’de Allâh’a ibâdet etmenin 

zorlaştığını hissediyorsanız, orayı terk edip, Allâh’a ibâdet eden kullar olarak yaşayabileceğiniz başka 

bir yere gidebilirsiniz, çünkü Allâh’ın arzı geniştir. Yurdunuza, ulusunuza değil, Allâh’a ibâdet 
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etmelisiniz.’ Bu, gerçek olanın, ulus, vatan ve ülke değil, Allâh’a ibâdet olduğunu göstermektedir. 

Eğer belirli bir dönemde vatan, millet sevgisi ile Allâh’a ibâdet çatışırsa, işte bu bir imtihan 

başlangıcıdır. Böyle bir durumda gerçek mümin vatan, millet, ülke sevgisini bir kenara bırakıp, 

Allâh’a ibâdeti seçecektir. (MEVDÛDİ, 4/237)    

Hadis: Peygamberimiz (s) ‘Allah bir ameli ancak ihlâs ile ve kendi rızâsı için yapıldığı zaman kabul 

eder.’ (Nesâi Cihad 24) buyurmuştur. (İ. KARAGÖZ 5/553) 

(57).‘Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.’ Hicret etmek gerektiğinde 

gittiğiniz yerde nasıl geçineceğiniz, ne yiyip ne içeceğiniz hakkında kaygılanmayın. Çünkü sonuçta 

her canlı gibi siz de Allâh’ın takdir ettiği kadar yaşayıp sonunda öleceksiniz. Fâni olan bu hayâtın 

geçim kaygısı öldükten sonra Allâh’ın huzûruna vardığınızda ebedi kurtuluşunuzu sağlayacak olan 

kulluk vecibelerinizi ikinci plâna atmanıza yol açmasın. (KUR’AN YOLU, 4/282) 

Nerede olursanız ölüm size yetişecektir. O bakımdan Allâh’a itaatten ayrılmayınız. Allah size neyi 

emrettiyse onu yerine getiriniz. Bu sizin için daha hayırlıdır. Ölüm kaçınılmaz bir şeydir. Ondan sonra 

ise dönüş Allâh’adır. Kim Allâh’a itaat etmiş ise en faziletli bir şekilde ona karşılığını verecek, ecrini 

eksiksiz bir şekilde tastamam ödeyecektir. (İbn Kesir’den S. HAVVÂ, 11/141)  

Hadis: ‘Lezzetleri ortadan kaldıran ölümü sıkça hatırlayınız.’ (Tirmizi, Nesâi, İbn Mâce ‘den, İ. H. 

BURSEVİ, 14/651) 

(58, 59).‘Îman edip de sâlih (sevaplı) işler yapanlar var ya, elbette onları cennette, içinde ebedî 

kalacakları ve alt tarafından ırmaklar akan yüksek köşklere yerleştireceğiz. İşte ne güzeldir 

(böyle sâlih) amel işleyenlerin mükâfâtı! Onlar, (sıkıntılara) sabreden ve yalnız Rablerine dayanıp 

güvenenlerdir.’    Hadis: İbn Ebi Hâtim rivâyet ediyor. Ebû Mâlik el Eş’ari’nin rivâyetine göre  

Rasûlullah (s) şöyle buyurmuştur: ‘Cennette öyle köşkler vardır ki, içeriden dışarısı, dışarıdan da 

içerisi görülür. Şânı Yüce Allah, bu köşkleri güzel söz söyleyen, namaz ve oruca devam eden, insanlar 

uyurken geceleyin ibâdet eden kimseler için hazırlamıştır.’ (İbn Kesir ‘den, S. HAVVÂ, 11/157, 158)  

‘Onlar ki sabrederler.’ Onlar zorluklar, zararlar, işkence ve belâlar karşısında bile îmanlarında sebat 

ederler. Onlar, îman etmelerinin sonuçlarına katlanırlar ve geri dönmezler. Onlar, îmandan dönerlerse 

elde edecekleri fayda (dünyevi menfaat) ve çıkarlarının farkındadırlar. Fakat bunlara aldanmazlar. 

(MEVDÛDİ, 4/237) 

‘Onlar Rablerine tevekkül ederler.’  Onlar servetlerine, ticâretlerine ve kabilelerine değil, Rablerine 

güvenip dayanırlar. Onlar sâdece Rablerine tevekkül ettikleri için, dünyevi imkânlarına bakmaksızın 

îmanları uğrunda her güçle savaşmaya,  her tehlikeye göğüs germeye ve îmanları gerektirirse yurtlarını 

bile terk etmeye hazırdırlar.  Onlar Rablerinin,  îmanlarının,  işledikleri sâlih amellerinin mükâfâtını 

boşa çıkarmayacağından emindirler ve O’nun bu dünyâda da kendisine inananlara ve sâlih kullara 

yardım edeceğine, âhirette ise onlara en güzel mükâfatları bahşedeceğine inanırlar. (MEVDÛDİ, 

4/237)   

(60).‘Nice canlı (varlık) vardır ki rızkını (kendisi) taşıyamaz. Onlara da, size de Allah rızık verir.’ 

Hicret emrolununca, kimileri geçim imkânlarımızın olmadığı bir beldeye nasıl gideriz? Demişlerdi. 

Âyet bunun üzerine inmiştir. Nitekim herşeyini Mekke’de bırakıp göç eden müminler, Medîne’nin 

yerlisi Ensar kucak açmış, onlarla mallarını paylaşmış, bu destek onlar işlerini kurup gelir sâhibi 

oluncaya ve gazvelerden ganîmet gelirleri elde edinceye kadar sürmüştür. (H. DÖNDÜREN, 2/650)  

Hadis: ‘İyi  ve temiz olandan başka bir şey yememeye gücü yeten kimse, bunu yapsın. Sâdece iyi ve 

temiz olan şeyleri yesin.’ (Buhâri Ahkâm 9; İ. KARAGÖZ 5/559)    
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Hadis: Eğer siz Allâh’a gereği gibi güvenip dayansaydınız, Allah, kuşları doyurduğu gibi, sizi de 

rızıklandırırdı. Kuşlar sabahları kursakları boş çıkaran çıktıkları hâlde akşam doymuş olarak 

dönerler.’ (Tirmizi Zühd 33, İbn Mâce Zühd 14’den, Ö. ÇELİK, 3/746) 

Hadis: İmam Ahmed dedi ki…  Ebû Hureyre dedi ki: Rasûlullah (sa) şöyle buyurdu: ‘Yolculuk 

yapınız, kâr elde edersiniz. Oruç tutunuz, sağlık bulursunuz. Gazâya çıkınız, ganîmet alırsınız.‘ (..) Bir 

lafzında da şöyle denilmektedir: ‘Gayretli, payı bol ve bolluk içerisinde olan kimselerle yolculuğa 

çıkınız.’  (S. HAVVÂ, 11/158)  

(61).‘Andolsun ki eğer onlara: “Gökleri ve yeri kim yarattı? Güneşi ve ayı (yararlanmanız için) 

kim buyruğu altına aldı?” diye sorarsan; mutlaka: “Allah” derler. O hâlde nasıl (da hakdan) 

çevriliyorlar.’  Bu âyet-i kerîme, - müminleri hicret etmek zorunda bırakıncaya kadar baskı altında 

tutan kâfirlere karşı delili ortaya koymakla birlikte – rızık ve Allâh’a tevekkül meselesinde 

Müslümanlar için bir derstir. Gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı musahhar kılan Yüce Allah,  kendi 

yolunda hicret eden siz muhâcirleri rızıklandırmaktan acze düşmez. O bakımdan siz, O’na tevekkül 

ediniz. (S. HAVVÂ, 11/143, 144)  

‘Güneşi ve Ay’ı kim buyruğu altın aldı?’ ‘sahhara’âyette ‘boyun eğdirdi’ anlamındadır. Boyun 

eğdirmekten maksat, Güneş ve Ay’ın Allâh’ın belirlediği sisteme göre çalışmasıdır. Yüce Allah, 

Güneş ve Ay’ı yaratıp onlar için bir çalışma sistemi belirlemiş ve bu sisteme göre çalışmaktadır. 

‘Güneş ve Ay bir hesâba bağlanmıştır.’ (55/5; İ. KARAGÖZ 5/561)  

Mekkeli müşrikler, Allâh’ın varlığını kabul ediyorlar (46/87), ancak birliğini kabul etmiyorlar (38/5), 

şefaatçi olur ve kendilerini Allâh’a yaklaştırır inancıyla (39/3, 43), putlara ilâh diye tapıyorlardı53/19, 

23). Yüce Allah ‘Nasıl haktan döndürülüyorlar’ diye müşrikleri kınamaktadır. Haktan çevrilmeleri 

ile maksat, putları Allâh’a ortak koşmalarıdır. (İ. KARAGÖZ 5/561)  

(62).‘Allah, kullarından dilediğine rızkı yayar (bol verir, dilediğine) kısar.’ Dilediğinin rızkını 

geniş tutar, dilediğininkini de daraltır. ‘Muhakkak ki Allah herşeyi bilendir.’  O kulları neyin 

düzelteceğini ve neyin de ifsad edeceğini bilir. Rızkı yaymak veya kısmak, Yüce Allâh’ın elinde 

olduğuna göre, kullarının da O’na tevekkül etmesi ve emirlerine itaat etmeleri gerekir. (S. HAVVÂ, 

11/144)   

Bütün canlılara rızık ve nîmet veren Allah’tır. Allah dilediğine rıkı çok verir, dilediğine az verir. Bu, 

O’nun irâde ve gücü ile gerçekleşir. Allah, kime çok, kime az rızık vereceğini çok iyi bilir. Allah, 

temiz hava, su, toprak, Güneş’in ısı ve ışığı, hayvanlar, bitkiler, ağaçlar gibi pek çok nimeti 

insanların emeğı olmadan var etmiştir. İnsan, rızık elde etmek için çalışır ama, Allâh’ın lütfu 

olmadan sâdece çalışması yetmez. İnsan sâdece kendi çalışması ile varlıklı olamaz. Allah insana, akıl, 

çalışma azmi ve irâde vermeseydi, hava, su, yağmur, toprak ve Güneş’i var etmeseydi, insan ne 

yapabilirdi ki? İnsan azıcık düşündüğü zaman, bütün nîmetleri verenin Allah olduğunu bilir, 

zenginliğin de Allâh’ın lütfu ile olduğunu idrak eder. (İ. KARAGÖZ 5/562) 

(63).‘Eğer onlara: “Gökten suyu indirip onunla, ölümünden sonra yeri kim diriltti?” diye 

sorsan, mutlaka “Allah.” derler. (Sen de:) “Bütün hamd Allâh’ındır.” de. Fakat onların çoğu 

düşünmezler.’  61, 62 ve 63. âyetlerde görüldüğü üzere müşrikler, Allâh’ın yaratıcılığını kabul 

ederler. Fakat hâkimiyetini, emir ve hükümlerini kabûle ve onlara uymaya gelince onlardan yüz 

çevirip putlara gider; dilek ve şikâyetlerini bunlara bildirirlerdi. [bk. 4/60, H. T. FEYİZLİ, 1/402) 
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29/64-66  KEŞKE  BİLMİŞ  OLSALARDI!  

64. Bu dünyâ hayâtı, bir eğlence ve oyundur. (Geçicidir.) Âhiret yurdu (oradaki hayat) ise, elbette 

(asıl yaşanacak) ebedî hayat odur; keşke bunu bilselerdi. 

65, 66. İşte (müşrikler) gemiye bindikleri (ve bir tehlike sardığı) zaman, artık dîni yalnız Allâh’a 

has kılarak (ve dinde samimi kimseler gibi) O’na yalvarırlar. Fakat (Allah), onları karaya çıkarıp 

kurtarınca, bir de görürsün ki onlar, kendilerine verdiklerimizle hem faydalanmak hem de 

nankörlük yapmak sûretiyle (yine Allâh’a) ortak koşarlar (eski küfür hâllerine dönerler). Ama 

yakında (bunun sonucunu) bilecekler. [bk. 17/67; 30/33-34; 31/32] 

 

64-66. (64).‘Bu dünyâ hayâtı, bir eğlence ve oyundur. (Geçicidir.) Âhiret yurdu (oradaki hayat) 

ise, elbette (asıl yaşanacak) ebedî hayat odur; keşke bunu bilselerdi.’  Bu âyette, dünyâ hayâtını 

horlama ve aşağılamaya bir işâret vardır. Nasıl horlanmasın ki, onun Allah katında sivrisineğin 

kanadinın ağırlığı kadar değeri yoktur. (İ. H. BURSEVİ, 14/658)  

Dünyâ bir uyku âlemidir. Ölümle insan o âlemden ayrılınca uyanır, aklı başına gelir. Dolayısıyla 

dünyâda mal, mülk, makam ve mevki sâhibi olmak rüyâda bunlara sâhip olmak gibidir. Nasıl ki 

insan uyanığında rüyâda gördüğünden hiçbir şey elinde kalmazsa, dünyâ da böyledir. Öldüğü zaman 

dünyâdaki imkânlarından hiçbir şey elinde kalmayacaktır. Fakat îman, sâlih amel ve güzel ahlâk gibi 

ahrette fayda verecek bir sermâyeye yatırım yaptı ise, bunun faydasını görecektir. (Ö. ÇELİK, 3/748) 

‘Asıl hayat âhiret yurdundakidir.’ Yâni sonu gelmeyen, gerçekten devamlı ve sürekli olan, 

sonsuzluğa kadar devam edip giden hayat, âhiretteki hayattır. (S. HAVVÂ, 11/144)  

(Dolayısıyla) Gerçek hayat;  üzüntü ve meşakkatlerin, hastalık ve illetlerin kirletmediği, ölümün ve 

elden kaçırma endişesinin arız olmadığı bir hayattır. Bu,  cennet ehlinin ve Allâh’a yakın kulların 

hayâtıdır. Şâyet onun değerini, kemâlini ve gerçek eşsizliğini anlamış olsalardı; dünyâda iken onu 

kazanmağa daha hırslı ve daha istekli olurlardı. Bu sebeple onu kaçıran, âhirette ona yetişemez. 

Nitekim cehennem ehlinin vasıflarından biri de  - bilindiği gibi – orada ne ölürler ve ne de yaşarlar. 

Yâni onlar orada istirahat edecek gerçek bir hayatla yaşamazlar; ölmek isterler, onu da bulamazlar. (İ. 

H. BURSEVİ, 14/661, 662)  

(65, 66).‘İşte (insanlar) gemiye bindikleri (ve bir tehlike sardığı) zaman, artık dîni yalnız Allâh’a 

has kılarak (ve dinde samimi kimseler gibi) O’na yalvarırlar.’   Yâni dinlerini Allâh’a hâlis kılıp 

tahsis eden,  Allah’tan başkasını anmayan, O’nunla birlikte başka bir ilâha aslâ yalvarmayan 

müminlerin kılığına bürünürler. Onlara benzerler. (S. HAVVÂ, 11/145)  

Fakat (Allâh), onları karaya çıkarıp kurtarınca (ve güvenliğe kavuştuklarını zannettiklerinde, S. 

HAVVÂ) bir de görürsün ki onlar, kendilerine verdiklerimizle hem faydalanmak hem de 

nankörlük yapmak sûretiyle (yine Allâh’a) ortak koşarlar (eski küfür hâllerine dönerler). Yeme, 

içme ve cinsel duyguları tatminden başka bir şey bilmeyen; doğruluk, adâlet, erdemlilik gibi hiçbir 

ahlâki endişe taşımayan hayvanlar gibi dünyânın zevk ve nîmetleriyle oyalanarak yaşayıp giderler. 

Fakat ne büyük bir yanılgı içerisinde olduklarını ‘yakında anlayacaklar!’ (M. KISA, 1/426) 

‘Müşrikler kendilerine verdiğimiz nîmetlere nankörlük etsinler… bakalım.’ Dünyâda mümin 

veya kâfir herkes, Allâh’ın nîmetlerinden yararlanır. Allah, herkese çalıştığının karşılığını verir. 
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(53/39). İnkâr ve isyan ettiler diye Allah, dünyâ nîmetlerinden kimseyi mahrum etmez. Bu, 

Allâh’ın kâfirlerden memnun olduğu anlamına gelmez. ‘Kim geçici dünyâ nîmetlerini isterse, 

dünyâda dilediğimiz kimseye, dilediğimiz kadar nîmet veririz. Sonra ona cehennemi mekân 

yaparız. O, cehenneme kınanmış ve Allâh'ın r’hmetinden kovulmuş olarak girer.’ (17/18; İ. 

KARAGÖZ 5/567)  

 

29/67-69  ALLÂH  İYİ  DAVRANANLARLA  BERÂBERDİR 

67. (Müşrikler) Görmüyorlar mı ki çevrelerindeki insanlar kapıl(ıp öldürülür veya esir edil)irken, 

biz Harem’i (Mekke’yi nasıl) emniyetli (bir yer) yaptık? Hâlâ bâtıla inanıyorlar da Allâh’ın 

nîmetlerine (karşı) nankörlük mü ediyorlar? [bk. 14/35; 106/1-4] 

68. Allâh’a yalan isnad eden veya kendisine hak (Peygamber ve Kitap) gelince onu 

yalanlayanlardan daha zâlim kim olabilir? Kâfirler için barınılacak yer (zâten) cehennem değil 

midir? 

69. Bizim uğrumuzda cihad edenlere (gelince); biz onları elbette yollarımıza eriştiririz. Şüphesiz 

ki Allah iyilik (ve iyi iş) yapanlarla berâberdir. 

 

 

67-69. (67).‘(Müşrikler) Görmüyorlar mı ki çevrelerindeki insanlar kapıl(ıp öldürülür veya esir 

edil)irken, biz Harem’i (Mekke’yi nasıl) emniyetli (bir yer) yaptık? Hâlâ bâtıla (yâni put ve 

şeytana, İ. H. BURSEVİ) inanıyorlar da Allâh’ın nîmetlerine (karşı) nankörlük mü ediyorlar?’  

İslâm hâkimiyetinden önce Arap yarımadasında can ve mal güvenliği yoktu; insanlar öldürülür veya 

yurtlarından yuvalarından koparılıp sürülür, malları yağmalanırdı. Buna karşılık içinde kutsal 

Kâbe’nin bulunması sebebiyle Mekke şehri bir güvenlik merkezi olarak kabul edilir. Kureyş 

sûresinde de bildirildiği gibi Mekkeliler çevredeki Arap topluluklarından saygı görür, bu sâyede daha 

güvenli bir hayat yaşarlardı. (KUR’AN YOLU, 4/286)  

(68).‘Allâh’a yalan isnad eden veya kendisine hak (Peygamber ve Kitap) gelince onu 

yalanlayanlardan daha zâlim kim olabilir?’ 68. Âyette ise, onların uydurma tanrılar ihdas ederek 

bunları Allâh’a ortak koşmaları, Allâh’ın gönderdiği hakikati yâni Peygamberi ve vahyi inkâr 

etmeleri zulüm olarak değerlendirilmiştir. Adâletin zıddı olan zulüm teriminin asıl anlamı, ‘birine 

hak ettiği şeyi vermemek, onun hakkı olan şeyi başkasına vermek’ demektir. Buna göre tanrılık 

yalnızca Allâh’a âit olduğu hâlde, O’ndan başkasına tanrılık isnat ederek Allâh’a gösterilmesi gereken 

saygıyı ona göstermek bir zulümdür,  haksızlıktır. Nitekim Lokman sûresinde (31/13) ‘O’na ortak 

koşmak kesinlikle çok büyük bir haksızlıktır (zulümdür)’  buyurulmaktadır. (KUR’AN YOLU, 

4/286)    

‘Kâfirler için barınılacak yer (zâten) cehennem değil midir?’ Kâfirlerin varacağı durak cehennem 

değil midir? Bu, onların ikâmet yerlerinin cehennem olacağının ifâdesidir. (..) Yâni kâfirler, Allâh 

Teâlâ’ya iftirâ ettikleri ve açıkça hakkı yalanlayıp tekzib ettikleri için, cehennemde ikâmet etmeyi ve 

ebedi kalmayı hak etmişlerdir. (İ. H. BURSEVİ, 14/670)  

(69).‘Bizim uğrumuzda cihad edenlere (gelince); biz onları elbette yollarımıza eriştiririz.’ 

AnkEbût sûresi Mekke’de inmiştir. Mekke’de farz olan cihad ise nefis cihâdı ve dil ile kâfirlere karşı 
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cihaddır. Daha sonra Medîne’de el ile cihad farz kılındı. Dikkat edilecek olursa, Ankebût sûresinde 

iki defa geçmiş olan ‘cihad’  sözü, cihad türlerinden herhangi birisi ile kayıtlandırılmış değildir. Bu 

ise cihad kelimesinin kapsamına giren herşeyin bunun kapsamına girdiğine işâret etmektedir. Şu kadar 

var ki, âyet-i kerîmede öncelikle kastedilen şey, nefse karşı mücâhede olarak anlaşılmaktadır. Şüphe 

yok ki, el ile cihad, nefse karşı cihâdın bir türüdür. Çünkü nefsi Allah yolunda ölüme râzı etmek, 

mücâhedenin en büyük türlerinden birisidir. (S. HAVVÂ, 11/161)  

Cihâdın mânâsı, sâdece silâh alıp düşmanla vuruşmak değildir. Günün şartların, milletlerin tekâmül 

ve tutumuna; ilim ve tekniğin kaydettiği gelişmeye göre, fikirle, kalemle, sözle, kitapla, yaym 

organlarıyla; tahsilli, kültürlü kadrolar yetiştirmekle ve gerektiğinde modern silâhlarla cihad 

yapılır ve böylece asıl amaca hizmet edilmiş olunur. (Celal YILDIRIM’dan, N.YASDIMAN, 7/486)  

Hadis: ‘Kâfirlerle ellerinizle ve dillerinizle cihad ediniz.’ (Ebû Dâvud Cihad 18, Nesâi Cihad 48’ den 

İ. H. BURSEVİ, 14/673)    

‘Şüphesiz ki Allâh iyilik (ve iyi iş) yapanlarla berâberdir.’ Yâni dünyâda nusret, yardım ve koruma 

ile âhirette de mağfiret, ecir ve sevap ile iyilik yapanların yanındadır. (İ. H. BURSEVİ, 14/676) 

Şüphesiz ki Allah, Muhsinlerle berâberdir; onlar, Allâh’ı görür gibi O’na ibâdet ve kulluk eden 

kimselerdir. (İ. H. BURSEVİ, 14/676)  

‘.. yollarımıza eriştiririz.’ ‘Yollarımıza’ ile maksat, Allâh’a ulaşan, rızasına, mânevi kurtuluşa, 

cennete götüren yollar ve amellerdir. Kelimenin çoğul olması, insanı Allâh’ın rızâsına ulaştıran birden 

çok yol bulunduğunu ifâde eder. Zengin, malını Allah yolunda harcayarak, fakir beden gücü ile, âlim 

ilmi ile Allah yolunda cihad eder, yüce Allah da onu başarılı kılar. Hak din İslâm tektir, ancak 

Allâh’ın rızasına ve cennetine götüren yol ve ameller birden fazladır. (İ. KARAGÖZ 5/571)   
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30 / Rûm Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. Yalnız 17-18. âyetler Medîne döneminde inmiştir. 60 âyettir. İranlılar ile 

Rumlar’ın yapacağı savaşta Rumlar’ın gâlibiyetinden bahseden olaydan hareketle sûreye bu ad 

verilmiştir. (H. T. FEYİZLİ, 1/403) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

30/1-7  ALLAH  VAADİNDEN  CAYMAZ 

1. Elif, Lâm, Mîm. 

2-3-4-5. (Ehli Kitap olan) Rumlar, (Arabistan’a) en yakın bir yerde (ateşperest İranlılar’a) yenildi. 

Ama onlar (bu) yenilmelerinden sonra birkaç (3-9) yıl içinde onları yeneceklerdir. (Bundan) önce 

de sonra da emir yalnız Allâh’ındır. İşte o gün mü’minler Allâh’ın yardımıyla sevineceklerdir. 

(Allah) dilediğine yardım eder (zafere ulaştırır). O, mutlak gâliptir, çok merhametlidir. 

6. (Bu) Allâh’ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Fakat insanların çoğu bilmezler. 

7. Kâfirler, dünyâ hayâtının (yalnız görünen) dış yüzünü bilirler (ona değer verirler). Fakat onlar 

âhiretten yana gâfildirler. 

 

1-7. (2-5).‘(Ehli Kitap olan) Rumlar, (Arabistan’a) en yakın bir yerde (Ateşperest İranlılar’a) 

yenildi.’ Rumlar’dan maksat, burada Bizanslılardır. Âyet, Bizanslıların Persler tarafından bozguna 

uğratılmalarının ardından, 627 M. Yılında Ninova toprakları üzerindeki zaferlerini önceden 

bildirmektedir. Burada, Hıristîyanların, puta tapanlara yeğlendiği görülür. (H. DÖNDÜREN, 2/651)    

‘Ama onlar (bu) yenilmelerinden sonra birkaç yıl içinde onları yeneceklerdir.’    ‘bid’i sinîn: 3 ilâ 

9 sene): içinde Bizanslıların İranlılara gâlip geleceğini ve o sırada müminlerin hem onların bu 

zaferine hem de bizzat kendilerine lütfedilecek zaferlere sevineceğini bildirdi. Hâlbuki mevcut şartlar 

içinde ne Müslümanların ne de Rumların üç – beş sene gibi kısa bir süre içinde düşmanlarını 

yenebilecek güçleri vardı. (Ö. ÇELİK, 4/11)   

‘(Bundan) önce de sonra da emir yalnız Allâh’ındır.’ Yâni onların önce mağlûp, sonra gâlip 

gelmeleri, ancak Allâh’ın emri ve hükmü ile olur. (S. HAVVÂ, 11/175)  

‘İşte o gün mü’minler Allâh’ın yardımıyla sevineceklerdir. (Allah) dilediğine yardım eder (zafere 

ulaştırır). O, mutlak gâliptir, çok merhametlidir.’ Mecûsî İranlılar’ın, 613-616 yıllarında, Suriye, 

Mısır ve Anadolu’da Bizanslıları yenmesine Mekke müşrikleri sevinmişlerdi. Müslümanlar da 

Bizanslılar’ın yenilgisine, Ehl-i Kitab olmalarından dolayı üzülüyorlardı. Bu yüzden müşrikler, 

Kitaplılar’ın yenildiğini dillerine dolayarak, müslümanlarla alay ediyorlar ve, “Biz de onlara gâlip 

geleceğiz.” diyorlardı. İşte ilk âyetler 3-9 yıl içinde İranlılar’ın yenileceğini bildirmektedir. Gerçekten 
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624 yılında Romalılar İran’a girdiler. Aynı gün müslümanlar da Bedir’de müşriklere gâlip geldiler. 

(H. T. FEYİZLİ, 1/403) 

Hz. Ebû Bekir’in bahse girmesi: Mekke’de bu âyetler inince, Hz. Ebû Bekir,  ‘birkaç yıl içinde 

İranlıların yenileceğini söylemiş ve puta tapan Ubey İbn Hâlef’le önce on deve ve üç yıl için bahse 

girmişti. Hz. Peygamber’in süreyi 9 yıla çıkarmasını söylemesi üzerine deve sayısı 100 e çıkarılmıştı. 

Bedir savaşı sırasında bu zafer gerçekleşmiş ve Hz. Ebû Bekir, Ubey’in mîrasçılarından 100 deveyi 

alarak, Hz. Muhammed’in tavsiyesi üzerine yoksullara bağışlamıştır. (Tirmizi, ELMALILI’dan, H. 

DÖNDÜREN, 2/651)  

Bu âyet-i kerîme Peygamber (s)’in peygamberliğinin sıhhatine, Kur’ân-ı Kerîm’in Allah tarafından 

indirildiğine apaçık bir delildir. Çünkü gayb bilgisinden haber vermektedir. Bu bahse tutuşma da 

kumarın haram kılınmasından önce olmuştu. Bu, Katâde’den gelmiş bir rivâyettir. Ebû Hanife ve 

Muhammed’in görüşüne göre ise fâiz ve buna benzer akitler türünden olan fâsit akitler, Dârü‘l 

Harp’te Müslümanlarla kâfirler arasında câizdir. Bunun doğruluğuna ise bu kıssayı delil gösterirler. 

(Nesefi ‘den, S. HAVVÂ, 11/182) 

Rumların Farslara karşı Bedir yılında zafer kazandıklarını kabul eden görüşe göre üç âyet-i Kerîmede 

gaybden birkaç haber verilmiş olmaktadır: Rumların gâlip gelecekleri, bunun birkaç sene içerisinde 

gerçekleşeceği ve onların muzaffer olacakları yılda Müslümanların da aynı şekilde zafer 

kazanacakları… Bütün bunlar ise, Kur’ân’ın indiği sıralarda beklenmeyen bir şey idi. İşte bütün 

bunlar, bu Kur’ân-ı Kerîm’in Allah tarafından indirildiğine delil olur. Kur’ân-ı Kerîm’in 

mûcizelerinin en büyükleri arasında yer alır. (S. HAVVÂ, 11/183)  

‘O kimi dilerse yardım eder,’ dilediğini muzaffer kılar. Yâni O’nun yardımı sebeplere bağlı değil, 

sebepler O’nun irâdesine bağlıdır. Dün İranlıları gâlip kılmış iken, yarın Rumları gâlip kılar. Bir de 

bakarsın hiç ümit edilmedik bir zamanda, tutar hiçbir kuvvetleri yok zannedilen müminleri hepsine 

karşı gâlip ve muzaffer kılar. (ELMALILI, 6/239)   

(6).‘Bu, Allâh’ın vaadidir. Allah vaadinden asla caymaz.’ Yâni Ey Muhammed, Bizim sana 

bildirdiğimiz Rumları Farslara muzaffer kılacağımıza dâir sözümüz, Allah tarafından verilmiş hak bir 

vaaddir, doğru ve haktır. Bu asla şaşmaz. Mutlaka gerçekleşecek ve meydana gelecektir. Çünkü 

günleri döndürmesi ve sonunda âkıbeti haklılara yâhut da hakka daha yakın olanlara vermesi 

şeklinde sünneti cereyan edegelmiştir. (S. HAVVÂ, 11/176) 

‘(Bu) Allâh’ın vaadidir.’  Bu anlatılan gâlibiyet ve yardım öyle bir vaaddir ki, onu Allah Teâlâ vaad 

buyurdu. ‘Allah vadinden caymaz.’ Dolayısıyla bunlar mutlaka gerçekleşecektir. Burada açık olarak 

iki vaad var: (1) Birisi Rumların, mağlubiyetlerinden sonra gâlip gelecekleri; (2) birisi de müminlerin, 

Allâh’ın yardımı ile sevinecekleridir. Bu iki vaad, çok geçmeden gerçekleşti. Ebû Bekir (ra) bahsi 

kazandı. Bu şekilde bunun Hz. Muhammed’in peygamberliğini ispat eden ilâhi bir âyet, bir mûcize 

olduğu ortaya çıktı. (ELMALILI, 6/239) 

(7).‘Onlar, dünyâ hayatının (yalnız görünen) dış yüzünü bilirler (ona değer verirler). Fakat onlar 

âhiretten yana gâfildirler.’ Dünyânın bir zâhiri bir de bâtını vardır. Onun zâhiri, bilgisiz kimselerin 

bildiği,  dünyânın süsü,  püsü, kânunları, sebepleridir. Bâtını ise,  dünyânın âhiret için bir geçit 

olduğudur. Bu dünyâda insanlar, itaat ve sâlih ameli azık edinirler ve dünyâ, Yüce Allâh’a O’nun isim 

ve sıfatlarına bir delildir. (S. HAVVÂ, 11/176)  

İnsanların çoğu, âhireti inkâr eder (30/8), çoğu fâsık (5/49) ve çoğu âyetlerden gâfildir. (10/92). 

Müminler, hem dünyâ nîmetlerine hem âhiret nîmetlerine tâlip olur (2/200, 201). Dünyâ 
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nîmetlerinden nasîbini unutmaz, ancak âhireti dünyaya tercih ederler. Çünkü dünyâ geçici, âhiret 

kalıcıdır: ‘Ey İnsanlar! Sizler dünyâ hayâtını tercih ediyorsunuz, hâlbuki âhiret daha hayırlı ve 

süreklidir.’ (87/16; İ. KARAGÖZ 5/577).  

 

30/8-10  HİÇ  DÜŞÜNMEDİLER  Mİ? 

8. (Onlar) kendi kendilerine hiç düşünmediler mi ki Allah; gökleri, yeri ve ikisinin arasında olan 

şeyleri (başka değil), ancak hak (bir nizam, ölçü ve gâye) ile belirli bir vâde için yaratmıştır. Böyle 

iken insanların çoğu, Rablerine kavuşmayı inkâr etmektedirler. 

9. Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? 

(Baksınlar) (Oysa) onlar, kendilerinden daha güçlü idiler. (Ekip dikmek, su ve mâden çıkarmak 

için) toprağı sürmüş ve kazmışlar ve onu bunların îmar ettiklerinden daha çok îmar etmişlerdi. 

Peygamberleri de onlara açık deliller getirmişti. Allah, onlara aslâ zulmetmedi. Fakat onlar 

kendi kendilerine zulmediyorlardı. 

10. Sonra Allâh’ın âyetlerini yalanlayarak ve onlarla alay ederek kötülükte bulunanların (kâfir 

ve zâlimlerin) sonu çok korkunç oldu. 

 

8-10. (8).Bu âyetlerde Allâh’ın kudretinin ve buna bağlı olarak ahretin varlığının delilleri 

serdedilir: (Ö. ÇELİK, 4/14) 

Birincisi / İkincisi: (1,2) ‘(Onlar) kendi kendilerine hiç düşünmediler mi ki Allah; gökleri, yeri ve 

ikisinin arasında olan şeyleri (başka değil), ancak hak (bir nizam, ölçü ve gâye) ile (2) belirli bir 

vâde için yaratmıştır. Böyle iken insanların çoğu, Rablerine kavuşmayı inkâr etmektedirler.’ 

Allah gökleri, yeri ve aralarında bulunan herşeyi ‘hak ile’ yaratmıştır. Yâni iş olsun veya abesle iştigal 

olsun diye değil, gerçek bir sebep ve derin bir hikmet ile sağlam ve şaşmaz bir düzen içinde, hak ve 

adâlet temelleri üzerine yaratmıştır. Dünyâda ciddi bir imtihânın ve âhirette de sıkı bir hesâbın 

olmadığını düşündüğümüzde, bu muazzam kâinat çarkının boş yere döndüğünü söylemiş oluruz ki, 

bunun akla ve mantığa uygun olmadığı kesindir. (bk. Yûnus 10/4, Ö. ÇELİK, 4/14)   

(2) Göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunanların üzerinde düşünen bir kimse, mutlaka şu iki 

sonuca ulaşır:  Gökler ve yer, belli bir hikmet için yaratılmıştır ve (2) bunların belirlenmiş belli bir 

süresi vardır. Çünkü bu, kâinat düzeninin sonsuzluğa kadar mevcut durumunu sürdürmesine imkân 

yoktur. (S. HAVVÂ, 11/185)  

Âyetin ilk cümlesinde her hâlükârda düşünmek emredilmektedir. Düşünmek ile maksat; yaratılış 

gerçeğini, varlıkları bir yaratanın bulunduğunu, Allâh’ın gücünü ve nîmetlerini, hiçbir varlığın boş 

yere yaratılmadığını anlamak, idrak etmek ve bilmektir. İncelediği, gözlediği ve düşündüğü zaman 

insan, hem kendisinin hem diğer varlıkların bir yaratanının olduğunu, hiçbir varlığın amaçsız yere 

yaratılmadığını bilir. (..) Düşünmesi emredilen kimseler, inkâr eden Mekkeli müşrikler ve onların 

konumunda olanlardır. Düşünülmesi istenilen şeyler ise, Allâh’ın birliği (38/5), bir gün kıyâmetin 

kopacağı (18/36, 25/11, 36/48-53, 45/32) ve öldükten sonra dirilmedir. (23/37, 41/6,7; İ. KARAGÖZ 

5/578, 579) 

(9).Üçüncüsü: (3) ‘Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna 

bakmadılar mı? (Oysa) onlar, kendilerinden daha güçlü idiler. (Ekip dikmek, su ve mâden 
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çıkarmak için) toprağı sürmüş ve kazmışlar ve onu bunların îmar ettiklerinden daha çok îmar 

etmişlerdi. Peygamberleri de onlara açık deliller getirmişti.’ Âyette su ve mâden çıkarmak veya 

toprağı işleyip bayındır hâle getirmek için çalışan, sonra da inkârları yüzünden Allâh’ın gazabına 

uğrayıp helâk olan Âd ve Semûd gibi kavimlerden söz edilir. Bunlardan ibret alınması istenir. (H. 

DÖNDÜREN, 2/651)  

‘Demek onlara Allah zulmetmiyordu.’ Yâni Yüce Allâh’ın onları helâk etmesi onlara bir haksızlık 

değildi. ‘Ama onlar kendilerine zulmediyorlardı.’ Fakat bizzat kendileri yok edilmelerini 

gerektirecek işler yaptıklarından dolayı öz canlarına zulmetmekte idiler. (S. HAVVÂ, 11/185) 

Bu Kur’ân-ı Kerîm’de îcâzın tecellilerinden birisi de şudur: Bu kitapta beşeri zaafın herhangi bir 

etkisi bulunmamaktadır. Bu sözü söyleyen kimsenin bilgi itibâriyle herşeyi kuşattığını ve eğer Yüce 

Allah tarafından indirilmemiş olsaydı, bu kitapta yer alan pek çok husûsun yer almayacağını 

anlayabilmekteyiz. Şâyet bu Kur’ân-ı Kerîm, -kâfirlerin de ileri sürdükleri gibi- Muhammed (s) 

tarafından ortaya konulmuş olsaydı Rumlarla İranlılar arasındaki mücâdelenin meydana 

geleceğinden haber verilemezdi. (S. HAVVÂ, 11/186)   

(10).‘Sonra Allâh’ın âyetlerini yalanlayarak ve onlarla alay ederek kötülükte bulunanların sonu 

çok korkunç oldu.’ Yâni dünyâ hayâtında onlar cezâlandırıldılar; daha sonra da cezâlandırmanın en 

kötüsü olan âhiretteki cezâya çarptırıldılar ki, bu da kâfirler için hazırlanmış olan cehennem ateşidir. 

(S. HAVVÂ, 11/185)  

 

30/11-19  HEP  O’NA  DÖNDÜRÜLECEKSİNİZ 

11. Allah, mahlûkâtı önce meydana getirir; sonra yaratmayı tekrar eder (diriltir). En sonunda da 

ancak O’na döndürülüp götürüleceksiniz. 

12. Kıyâmet kopacağı gün, suçlular(ın ümitleri tamâmen kesilir ve ) susarlar. 

13. Onların (Allâh’a) ortak koştuklarından da kendilerine şefaatçiler olmayacaktır. Onlar (o 

zaman) ortaklarını da inkâr edeceklerdir. [krş. 2/165] 

14. Kıyâmet koptuğu gün, (müminlerle kâfirler) ayrılacaklar. [krş. 27/82] 

15. Îman edip de sâlih (sevaplı) amel işleyenlere gelince, onlar (cennet bahçelerinden) bir bahçede 

(ağırlanıp) sevindirilirler.  

16. Fakat küfre sapıp da âyetlerimizi ve âhirete kavuşmayı yalanlayanlara gelince, işte onlar da 

azâbın içinde hazır edileceklerdir. 

17, 18. O hâlde akşama girdiğiniz zaman (akşam ve yatsıda), sabaha erdiğiniz zaman da (sabahta) 

Allâh’ı tesbih edin (namaz kılın). Göklerde ve yerde hamd O’na mahsustur. Yine siz, gündüzün 

sonunda (ikindide) ve öğle vaktine girdiğinizde de (namaz kılıp Allâh’ı tesbih edin). 

19. Ölüden diriyi, diriden ölüyü O çıkarır. Yeri, ölümünden sonra O diriltiyor. İşte tıpkı bunun 

gibi, siz de (kabirlerinizden diriltilip) çıkarılacaksınız. [bk. 7/57; 22/5-7] 
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11-19. (11).‘Allah, mahlûkâtı önce meydana getirir; (öldükten) sonra onu (mahşer günü aynen 

yaratıp) tekrar eder (diriltir).’  Ölümden sonra onları diriltir. Yâni O, ilkin yaratmaya kâdir olduğu 

gibi, daha sonra da tekrar onu iâde etmeye kâdirdir. ‘En Sonunda da O’na döndürüleceksiniz.’ Her 

kişiye ameline göre karşılık verecektir. (S. HAVVÂ, 11/191, 192)  

‘.. yaratmanın tekrar edilmesi’, tabiattaki sürekli yenilenmenin yüce Allâh’ın irâde ve kudretiyle 

gerçekleştiğini ifâde eder. Bu cümle, ‘onu toprağa iâde eder’ ve ‘ölümünden sonra onu diriltir’ 

şeklinde de anlaşılabilir. Bu cümle, insanın kıyâmet kopunca diriltileceğine ve ölüm sonrası hayâtın 

varlığına da işâret eder. (22/5-6, 80/21-24; İ. KARAGÖZ 5/583)   

(12).‘Kıyâmet kopacağı gün, suçlular(ın ümitleri tamâmen kesilince) susarlar.’ Ümitlerini kesecek, 

şaşkın - şaşkın kalacak, bütün rüsvaylıklarıyla ortaya çıkacak ve umutsuzluktan kederle dolacaklardır. 

(S. HAVVÂ, 11/192)  

(13).‘Onların (Allâh’a) ortak koştuklarından da kendilerine şefaatçiler olmayacaktır.’ Allâh’ı 

bırakıp ibâdet ettikleri bu ilâhlar, onlara şefaatçı olmayacak ve kendilerine en çok ihtiyaç duyacakları 

zamanda onları reddedip, yardımsız bırakacaklardır. ‘Onlar (o zaman) ortaklarını da inkâr 

edeceklerdir.’ Yâni kıyâmet gününde ilâhlarını inkâr edecek, reddedeceklerdir. (S. HAVVÂ, 11/192)  

‘Ortaklar: Sürekâ’ üç tür varlığı içerir: (1) Putperestlerin her çağda ilâhi özellikler atfettikleri ve 

tanrı kabul edip taptıkları melekler, Peygamberler, azizler, şehitler ve sâlih insanlar…. (2) Ay, güneş, 

gezegenler, ağaçlar, taşlar,  hayvanlar gibi cansız veya şuursuz varlıklar…. (3) Şeytan, dînî liderler, 

zâlimler, despotlar gibi ya insanları kandırıp saptırarak, ya da baskı yoluyla Allâh’ın kullarını 

kendilerine ibâdete zorlayan baş suçlular. (MEVDÛDİ, 4/255)   

(14).‘Kıyâmet koptuğu gün, (müminler ve kâfirler) ayrılacaklar.’ Hesaptan sonra müminler ve 

kâfirler cennete ve cehenneme ayrılırlar, aslâ bir araya gelmezler. (İ. H. BURSEVİ, 15/35)  

Katâde der ki: İşte bu ayrılık, Allâh’a yemin ederim ondan sonra bir araya gelişin olmayacağı bir 

ayrılıktır. Yâni müminler en yüksek makamlara çıkarılıp, kâfirler de en aşağı makamlara indirileceği 

zaman; işte asıl ayrılık, o zaman gerçekleşecektir. (S. HAVVÂ, 11/192)  

(15).‘Îman edip de sâlih amel işleyenlere gelince, onlar (cennet bahçelerinden) bir bahçede 

(ağırlanıp) sevindirilirler.’ Mücâhid ve Katâde ‘ağırlanacakları’ ifâdesini yâni nîmetlerle ikram 

olunacakları bir cennette bulunurlar, diye açıklamıştır. (..) İbn Kesir ise; âyet-i kerîmede kullanılan 

kelime, bütün bunlardan daha genel bir mânâ ifâde etmektedir, demektedir. (S. HAVVÂ, 11/192) Bu 

âyetin ‘ağırlanırlar’ şeklinde çevirdiğimiz kısmına, ‘sevindirilirler, nîmetlere mazhar kılınırlar, 

kendilerine iyi muâmele yapılır, ikramda bulunulur’ anlamları da verilmiştir. (KUR’AN YOLU, 

4/299) 

(16).‘Fakat küfre sapıp da âyetlerimizi ve âhiret buluşmasını yalanlayanlara gelince, işte onlar 

da azâbın içinde hazır edileceklerdir.’ İhzar: Suçluyu yakalayıp zorla mahkeme huzûruna 

getirmektir. (ELMALILI, 6/244)  

‘.. âhirete kavuşmak’ ile maksat, ölen insanların kıyâmet kopunca dirilmesi, mahşer yerinde 

toplanması, hesaba çekilmeleri, sonuçta müminlerin cennete, kâfirlerin cehenneme girmeleridir. (İ. 

KARAGÖZ 5/587) 

(17, 18).‘O hâlde akşama girdiğiniz zaman (akşam ve yatsıda), sabaha erdiğiniz zaman da 

(sabahta) Allâh’ı tesbih edin (namaz kılın).’ ‘Göklerde ve yerde hamd O’na mahsustur. Yine siz, 

gündüzün sonunda (ikindide) ve öğle vaktine girdiğinizde de (namaz kılıp Allâh’ı tesbih edin).’ 
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Abdullah İbn Abbas’a birisi, ‘Kur’ân’da beş vakit namaz hakkında bir şey gördün mü?’ diye sorunca, 

bu iki âyeti okumuştur. Bu âyetlerde; ‘akşama girme’: akşam ve yatsı namazlarını, ‘sabaha girme’: 

sabah namazını, ‘gündüzün sonu’: ikindi namazını, ‘öğleye erişme’  de: öğle namazını ifâde eder. 

Beş vakit namazın vakitleri için bk. Hûd, 11/114; Tâhâ, 20/130; H. DÖNDÜREN, 2/651)  

Hadis: İmam Ahmed, Sehl b. Muaz el Cüheni’den, o da babasından rivâyete göre Rasûlullah (sa) 

şöyle buyurmuştur: ‘Ben size Yüce Allâh’ın Hâlil’i İbrâhim’e ‘tastamam yerine getiren’ diye söz 

etmesinin sebebini bildireyim mi? Çünkü o, her sabah ve her akşam ettiğinde; ‘Akşamı ederken ve 

sabaha ererken Allâh’ı tesbih edin. Göklerde ve yerde hamd O’nadır. Gündüzün ardından da, 

öğle vaktine varınca da’ (Rûm 30/17, 18) diye söylerdi.’ (S. HAVVÂ, 11/207)  

(19).‘Ölüden diriyi, diriden ölüyü O çıkarır. Yeri, ölümünden sonra O diriltiyor.’ Aslı toprak ve 

hava olan gıdâdan nutfeyi veya kâfirden mümini O çıkartır. Canlı vücuttan ölü hücreleri veya 

müminden de kâfiri çıkartan O’dur. (S. HAVVÂ, 11/193) Gıdâdan hayvan, yumurtadan civciv, 

nutfeden (spermadan) insan, câhilden âlim, kâfirden mümin gibi ki, uyuyandan uyanık da öyledir. 

(ELMALILI, 6/245)  

‘İşte tıpkı bunun gibi, siz de (kabirlerinizden diriltilip) çıkarılacaksınız.’ Yâni bitkinin yeryüzünden 

çıkartıldığı gibi siz de kabirlerinizden öylece çıkartılacaksınız. Mânâsı şudur: Diriden ölüyü, ölüden de 

diriyi çıkartmaya kâdir olan kimse için yoktan var etmek ile var olanı tekrar iâde etmek arasında bir 

fark yoktur. (S. HAVVÂ, 11/193)   

Hadis: ‘Kim sabaha çıktığında ‘fe sübhânallâhi hîne tümsüne… ‘ âyetinden, ‘ve kezâlike 

tuhracûn’a kadar (30/17-19. Âyetler) okursa, o gece kaçırdıklarını elde etmiş olur. Kim de akşama 

ulaştığında bu âyetleri okursa, gündüz kaçırdıklarını elde etmiş olur.’ (Ebû Dâvud’dan, İ. H. 

BURSEVİ, 15/47)   

 

30/20-27  O’NUN  VARLIĞININ  DELİLLERİ 

20. (Ey İnsanlar!) Sizi (ilk önce) topraktan yaratması, O’nun âyetlerinden (kudretinin 

delillerinden)dir. Sonra da siz, çoğalıp (yeryüzüne) yayılmış insanlarsınız. 

21. (Ey İnsanlar!) Kaynaş(ıp huzûra kavuş)manız için size kendi (cinsi)nizden eşler yaratması ve 

aranıza sevgi ve merhamet koyması O’nun (kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz ki bunda 

düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. 

22. (Ey İnsanlar!) Gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin değişik olması da O’nun 

(kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda, bilgili (kimse)ler için ibretler vardır. 

23. (Ey İnsanlar!) Gece ve gündüz gerek uyumanız, gerekse O’nun lütfundan (rızkınızı) aramanız, 

O’nun (kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için elbette ibretler vardır. 

24. (Ey İnsanlar!) Size bir korku ve (yağmur) ümidi vermek için şimşeği göstermesi, gökten 

yağmur indirip onunla ölümünden sonra yeri diriltmesi de, O’nun (kudretinin) delillerindendir. 

Şüphesiz bunda akıl erdirecek bir toplum için elbette ibretler vardır. 

25. (Ey insanlar!) Göğün ve yerin O’nun emriyle (bu şekilde) durması, O’nun (kudretinin) 

delillerindendir. Sonra sizi yattığınız yerden çağırdığı zaman hemen (kabirlerinizden) 

çıkacaksınız. [bk. 22/ 65; 30/25; 35/41] 
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26. Göklerde ve yerde bulunanlar O’nundur. Hepsi O’na boyun eğmektedirler. 

27. (Mahlûkâtı) ilkin yaratan, (öldükten) sonra onu (mahşer günü aynen yaratmayı) tekrar edecek 

olan O’dur. Bu, O’na göre pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfat(lar) O’nundur. O, 

mutlak gâliptir, mutlak hüküm ve hikmet sâhibidir. [bk. 32/12] 

 

20-27. (20).(1) (Birincisi) ‘Sizi (ilk önce) topraktan yaratması, O’nun âyetlerinden (kudretinin 

delillerinden)dir. Sonra da siz, çoğalıp (yeryüzüne) yayılmış insanlarsınız.’  Yüce Allâh’ın kudret 

ve azametinin delilleri sayısız olmakla birlikte burada bir kısmına yer verilir: O atanız Âdem’i 

topraktan yarattı. Sizi de topraktan yarattı. Çünkü siz gıdâdan yaratılmış, gıdâ da topraktan 

yaratılmıştır. (S. HAVVÂ, 11/195)  

Hadis: İmam Ahmed rivâyet ediyor… Ebû Mûsâ’dan: Rasûlullah (s) şöyle buyurdu: ‘Yüce Allah Hz. 

Âdem’i bütün yeryüzünden aldığı bir avuç topraktan yarattı. O bakımdan Âdemoğulları da yerin 

durumuna uygun olarak geldiler. Kimisi beyaz, kimisi kırmızı, kimisi siyah, kimisi bunlar arasında; 

kimisi kötü, kimisi yumuşak, kimisi kötü huylu, kimisi bunlar arasında…’ (S. HAVVÂ, 11/208)  

Allah Teâlâ’nın ilk insanı topraktan yarattığı Kur’ân-ı Kerîm’de değişik vesîlelerle ifâde edilmiştir. 

Burada genel bir hitapla ‘Sizi topraktan yarattı’ buyurulması ise daha çok şu iki biçimde açıklanır: 

(a) Bu, ‘Sizin aslınız olan, kendisinden türediğiniz insanı topraktan yarattı’ demektir. (b) Her insanın 

yaratılışı toprakla ilintilidir, çünkü insanı meydana getiren erkek ve dişi hücrelerin (sperm ve 

yumurtacık) oluşumunda bitkisel ve hayvâni gıdâların katkısı vardır, bunların her ikisi de topraktan 

beslenmektedir. (Bunun bâzı âyetlerde insanın sudan yaratıldığını belirten ifâdelerle çelişmediğine dâir 

izahlarla birlikte bk. Râzi, xxv, 108-109; KUR’AN YOLU, 4/303)     

(21).(2) (İkincisi)  ‘Kaynaş(ıp huzûra kavuş)manız için size kendi (cinsi)nizden eşler yaratması ve 

aranıza sevgi ve merhamet koyması O’nun (kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz ki bunda 

düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.’ İnsanlar için kendi nefislerinden eşler yaratılmış 

olması değişik şekillerde açıklanmıştır. Bunlar arasında, insan eşinin kendi özünden ve kendi türünden 

yâni kadın ve erkeğin aynı özden yaratılmış olduğu mânâsı, Kur’ân’ın diğer açıklamalarına en uygun 

görünenidir. (bilgi ver değerlendirme için bk. Nisâ 4/1, KUR’AN YOLU, 4/303) 

Karşılıklı sevgi ve merhamet evlilik dolayısıyla söz konusudur. El Hasen’den rivâyete göre sevgi, 

cinsel ilişkiden kinâyedir, merhamet ise çocuktan kinâyedir. Sevgi genç kadın için, merhamet ise 

yaşlı içindir de denilmiştir. Sevgi ve merhamet Allah’tan, kadının kocasına buğzetmesi, kocanın da 

hanımına buğzetmesi şeytandandır da, denilmiştir. (S. HAVVÂ, 11/195)   

Allâh’ın eşler arasında var ettiği sevgi ve merhamet sâyesinde birbirlerini severler. (..) Bu iki 

kelimenin birlikte kullanılması çok anlamlıdır. Birisinin varlığı ve yokluğu diğerinin varlığı ve 

yokluğuna bağlıdır. Sevgi varsa merhamet de vardır; merhamet yoksa sevgi de yok demektir. Yüce 

Allah kendisini tanıtırken de bu iki kelimeyi birlikte anmıştır: ‘Gerçekten Rabbim çok 

merhametlidir, çok sevendir.’ (11/90, İ. KARAGÖZ 5/593) 

(22).(3) Üçüncüsü: ‘Gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin değişik olması da 

O’nun (kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda, bilgili (kimse)ler için ibretler vardır.’  

Gökler, yer ve bunlarda gerçekleşen ilginç olaylardır. (Ö. ÇELİK, 4/19)  

Göklerin ve yerin yaratılması hakkında çok az bir şeyler biliyoruz. Aralarında küçük dünyâmızın 

neredeyse boyut ve hacminden yoksun, varlığından habersiz,  bir zerreden başka anlam taşımadığı, 
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sayılamayacak kadar yıldızlar, gezegenler, nebûlalar ve galaksilerden oluşan; insanı irkilten 

büyüklüğe karşın dolaşım ve hareketlerinde çarpışma,  bozulma, geri kalma ve sarsılmadan koruyup  

herşeye durumuna göre ölçü koyan ilginç düzen arzeden evrenin duyarlı, büyük ve mükemmel 

yapısının oluşturulması anlamınadır. (S. KUTUB, 8/195)  

(4) (Dördüncüsü) Farklı dillere sâhip olma, değişik etnik gruplara mensup toplulukların farklı dilleri 

konuşması, aynı dili konuşanlar arasında lehçe, şive ve ağız farklılıklarının bulunması şeklinde 

açıklanabileceği gibi, her bir ferdin ses, konuşma ve ifâde özelliklerindeki farklılıklar biçiminde de 

anlaşılabilir. Çevremize baktığımızda sesinin gürlüğü – zayıflığı, inceliği – kalınlığı, konuşmasının 

düzgünlüğü – bozukluğu, üslubu vb. bütün hususlarda birbirinin aynı iki kişiye rastlamanın hemen hiç 

mümkün olmadığını görürüz. (KUR’AN YOLU, 4/304)  

(5) (Beşincisi) İnsanların renklerinin çeşitli olmasıdır. Aynı topraktan ve aynı elementlerden 

yaratılmalarına rağmen, belki yaratıldıkları toprağın renginin de etkisiyle, insanların derileri 

rengârenktir. Beyaz, siyah, sarı, kırmızı ve çeşitli renklerin birbiriyle karışımında meydana gelen nice 

renkte insanlar. (Ö. ÇELİK, 4/19)  

(Böylece) ilim ehli olan âlimler bilirler ki; ilk olarak, bütün bu çeşitlilik ve farklılık, tabiatın akışını 

değiştirerek farklı tabiatlar yaratan Allah Teâlâ’nın kudretini gösterir. Ve bütün bu değişiklik içinde 

hepsinin düzenini koruyup idâre etmesi de ilim ve sanatındaki mükemmellik ve hikmetini gösterir. 

İkinci olarak, demek ki, dillerin ve renklerin değişmesinde hikmet vardır. Ve bu hikmetlerden birisi de 

‘Biz sizi birbirinizle tanışasınız diye milletlere ve kabîlelere ayırdık.’ (Hucurât, 49/13) 

buyurulduğu üzere gelişip yayılma içinde tanışmadır. (ELMALILI, 6/248)           

(23).(6) (Altıncısı) ‘Gece ve gündüz gerek uyumanız, gerekse O’nun lütfundan (rızkınızı) 

aramanız, O’nun (kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için elbette 

ibretler vardır.’  Uyuyup dinlenmeniz ve lütfundan nasip aramanız; sanat ve ticâret gibi sebeplerden 

birine teşebbüsle Allâh’ın lütuf ve fazlından rızık istemeniz; gerek uyku,  gerek kazanma,  ikisi de 

Allâh’ın nîmetidir. Uykunun nasıl bir nîmet olduğunu, uykusuz kalanlardan dinlemeli, çalışabilmenin 

ne büyük bir nîmet olduğunu da işsiz güçsüz kalanlardan bir sormalı ki, burada uyku, rızık aramadan 

önce söylenmiştir. Çünkü çalışmak için, dinlenmeye ihtiyaç vardır. (ELMALILI, 6/249) 

Gece uyumak ölümün varlığına, uykudan uyanmak öldükten sonra dirilmeye bir delildir. Âyetlerde 

uyumak ve uyanmak, ölmek ve dirilmek olarak ifâde edilmiştir: ‘Allah geceleyin sizi ölü gibi uyutan 

ve gündüz kazandıklarınız bilen, sonra belirlenen eceliniz tamamlansın diye tekrar 

uyandırandır. Sonra dönüşünüz O’nadır. Sonra O, yaptıklarınızı haber verecektir.’ (6/3, 60; 

39/42, 25/47, 78/9-11; İ. KARAGÖZ 5/597)   

Hadis: ‘Uyku ölümün kardeşidir.’ (Ebu Nuaym, Hilye 90/7; İ. KARAGÖZ 5/597) 

‘O’nun lütfundan’ buyurulmuş ve bununla şu nükteler açıklanmıştır: (1) Çalışmalı, fakat kısmet olan 

nasîbi kendinden bilmemeli, Allâh’ın lütfundan bilmelidir. (2) İnsan, her gün bir kâr ve gelişme 

aramalıdır. Çünkü ‘fadl’ (Allâh’ın lütfu) fazla, çok demektir. Nitekim ‘iki günü eşit olan ziyanda’ 

demektir. (3) Aramak, Allah Teâlâ’nın lütfunu sezmek, ummaktır. Ve hattâ çalışıp kazanabilmenin 

kendisi bile Allâh’ın lütfundandır. (ELMALILI, 6/249)  

(24).(7) (Yedincisi) ‘Size bir korku ve (yağmur) ümidi vermek için şimşeği göstermesi, gökten 

yağmur indirip onunla ölümünden sonra yeri diriltmesi de, O’nun (kudretinin) delillerindendir. 

Şüphesiz bunda akıl erdirecek bir toplum için elbette ibretler vardır.’  Şimşeğin çakmasıdır. (8) 

(Sekizincisi) Gökten su indirip, yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesidir. Bu delil, Allâh’ın ölüleri 



40 
 

dirilteceğinin açık bir göstergesidir. Aklını azıcık çalıştıran bu gerçeği hemen kavrar. (Ö. ÇELİK, 

4/20)  

Kupkuru olmuş toprağa gökten indirdiği su ile yeniden can veren Yüce Kudret’in insanlara da 

öldükten sonra yeniden can verebileceğini farketmek, akıl sâhipleri için hiç de zor olmamalıdır. 

(Yer – gök dengesi konusunda bk. Ra’d 13/2, KUR’AN YOLU, 4/307)   

(Allâh’ın) Hem celâl sıfatı vardır, hem cemâl; bâzen bir olayda iki zıt etkisi birden yaratarak ikisini 

birden tecelli ettirir. Hem korkutur,  hem ümitlendirir. (ELMALILI, 6/249)  

İslâm âlimleri Allâh’ın mutlak gücüne ve engin rahmetie îman eden bir kimsenin, dünyâdaki 

beklentileri konusunda olduğu gibi Allâh’ın azâbına uğrama veya rahmetine erişme konusunda korku 

ve ümit arasında bulunmayı öğütleyen âyet ve hadislerden hareketle havf ve recâ terimlerini 

geliştirmiş(tir). (..) İslâm tasavvufunda bu terimler üzerinde geniş bir biçimde durulmuştur. Hayâta ve 

geleceğe bakışını bu anlayış üzerine kuran bir mümin, - o âna kadarki maddi ve mânevi durumu ne 

olursa olsun – bir yandan kendini garantili bir durumda görmeyip sınav bilincini korur ve ödevlerini 

yerine getirmeye özen gösterir. Diğer yandan da aslâ gelecekten ve Allâh’ın rahmetinden ümidini 

kesmez. (bk. Hicr 15/49-50; KUR’AN YOLU, 4/306)   

(25).(9) (Dokuzuncusu) ‘Göğün ve yerin O’nun emriyle (bu şekilde) durması, O’nun (kudretinin) 

delillerindendir.’ Göklerin ve yerin ancak Allâh’ın emriyle ve koymuş olduğu ilâhi yasalarıyla yıkılıp 

dağılmadan, mevcut hâlleriyle ayakta durmaları ve hizmetlerine devam etmeleridir. (Ö. ÇELİK, 4/20) 

Bu buyruk Yüce Allâh’ın ‘İzni ile olmadıkça yerin üzerine düşmemesi için göğü O tutar.’ (el 

Hacc, 22/65) buyruğu ile ‘Muhakkak ki zevâl bulmasınlar diye gökleri ve yeri tutan Allah’tır.’ (el 

Fâtır, 35/41) buyruğuna benzemektedir. Ömer b. el Hattab (r), yeminini oldukça pekiştirmek 

istediğinde şöyle dermiş: ‘Göğün ve yerin emri ile ayakta durduğu kişiye yemin ederim’. Yâni gökler 

ve yer Yüce Allâh’ın onlara verdiği emir ile ve onları emri altına alması ile ayakta durmaktadırlar. 

Daha sonra kıyâmet günü geldiğinde, yer de başka yere, gökler de başka göklere değiştirilir, ölüler 

kabirlerinden Yüce Allâh’ın emri ile ve onları çağırması ile diri olarak kabirlerinden kalkacaklardır. 

(S. HAVVÂ, 11/209)  

Yâni varlık âleminde bulunması, hep O’nun ‘kün’ (ol) emriyledir. Çekim ve denge kânunları hep 

O’nun emrinden ibârettir. (ELMALILI, 6/250) 

‘Sonra sizi yattığınız yerden çağırdığı zaman hemen (kabirlerinizden) çıkacaksınız. ‘ Kabirlerden 

çıkar, mahşere koşarsınız. (..) (ELMALILI, 6/250) 

Yâni kâinatın yaratıcısı ve idâre edicisi için tekrar diriltmek hiç te zor değildir. Bunun için O’nun 

hazırlık yapmasına hiç gerek yoktur. O’nun bir tek çağrısı, yeryüzünün her tarafında, yaratılışın ilk 

gününden beri doğmuş ve doğacak tüm insanları bir araya toplayıp diriltmeye yeter. (MEVDÛDİ, 

4/267)    

Burada ‘sümme: sonra’ kelimesi ile göğün ve yerin ayakta durduğuna atfedilmesi; olacak bu işin 

büyüklüğünü, Yüce Allâh’ın da böyle bir şeye,  kabir ehline kabirlerinden kalkmak emrine kudretli 

olduğunu beyan etmektedir. (S. HAVVÂ, 11/196, 197)   

(26).‘Göklerde ve yerde bulunanlar O’nundur. Hepsi O’na boyun eğmektedirler.’ Yâni gönlüyle 

itaat etmek istemeyen kâfirler bile istemeyerek te olsa sonunda O’na boyun eğmek zorunda kalırlar. 

Kesin hükmüne karşı gelemezler. (ELMALILI, 6/250)  
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‘Göklerde’ olan melekler ‘ve yerde olanlar’ insanlar ve cinler, yaratma, sâhip olma ve tasarruf 

bakımından ‘hep O’nundur.’ Sâdece Allâh’a âittir. Bu hususta başkasının hiçbir yönden ortaklığı 

yoktur. ‘Hepsi’ yâni göklerde ve yerde bulunanların hepsi ‘O’na’ Allah Teâlâ ’ya ‘boyun eğmiştir.’ 

(İ. H. BURSEVİ, 15/66)  

Bu boyun eğiş de akıllı ve irâdeli varlıklar açısından ihtiyâri, diğerleri açısından zarûridir. Tabii ki, 

irâdeli boyun eğiş, zorunlu boyun eğişle eşdeğerde değildir. Zîrâ irâdeli boyun eğişte cüz’î irâdeyi, 

bütün olumsuzluklara rağmen Allâh’ın dilediğine uygun tarafa yönlendirme ve insanın kendisini 

nefsin ve şehevi duyguların tutsaklığından kurtararak, özüne yabancılaşacak herşeyden uzak tutma 

gibi zorluklar vardır. Bunu başarmasından dolayıdır ki insan, günah işleme kâbiliyetinin bulunmasına 

rağmen, söz konusu potansiyeli mümkün olduğu kadar günah işlememe yolunda harcayarak ahlâki 

bir gelişme ve yücelme içerisine girmektedir. Zorunlu boyun eğiş ise, irâdesiz bir şekilde 

gerçekleştiği için mutlaktır. Yâni onda isyan ve günah söz konusu değildir. (M. DEMİRCİ, 2/523, 

524) 

(27).‘(Mahlûkâtı) ilkin yaratan, (öldükten) sonra onu (mahşer günü aynen yaratmayı) tekrar edecek 

olan O’dur. Bu, O’na göre pek kolaydır.’ Allah için kolay veya zor diye bir şey yoktur. ‘O’nun işi 

bir şeyin olmasını dileyince ona ‘Ol’ demektir. O şey hemen oluverir.’ (Yâsin, 36/82) Fakat O, 

insanların kavrayışına göre hitap etmektedir. İnsanların ölçüsüne göre yoktan var etmek, bozulup 

dağılanın var edilmesinden daha zordur. Durum böyleyken ne oluyor da yeniden var etmeyi Allah için 

daha zor görüyorlar, oysa o yapısı açısından daha kolaydır! (S. KUTUB, 8/198)  

‘Göklerde ve yerde en yüce sıfat(lar) O’nundur. O, mutlak gâliptir, mutlak hüküm ve hikmet 

sâhibidir.’ Tam kudret, sonsuz hikmet, yaratıcılık, ilâhlık gibi en yüksek nitelikler ancak O’nundur. 

Kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. (ELMALILI, 6/250)    

 

30/28-32  ALLÂH’IN  YARATIŞINDA  DEĞİŞME  YOKTUR 

28. (Ey Müşrikler!) (Allah, mülkünde ve hükümranlığında ortağı olmadığını anlamanız için) 

kendinizden şöyle bir temsil getirdi: Sizi rızıklandırdığımız (mallarda ve onların idâresin)de 

birbirinizi saydığınız gibi, ellerinizin (altındaki) sâhip olduğunuz (kölelerden) de (kendilerini aynı 

şekilde) saydığınız ve bu nîmetlerde eşit haklara sâhip olarak ortak yaptıklarınız var mıdır? 

(Elbette yoktur.) İşte biz, akıl erdirecek bir toplum için âyetleri böyle açıklıyoruz. 

29. Fakat zulüm (ve inkâr) edenler, (Allâh’ın hükümleri yerine) ilim dışı olarak kendi keyiflerine 

uydular. Allâh’ın sapıklıkta bıraktığını kim doğru yola iletebilir? Onlara hiç yardım eden de 

olmaz. [bk. 28/50] 

30. (Ey Peygamberim!) O hâlde sen yüzünü doğruca, ‘Allâh’ı birleyen’ olarak dîne, (yâni) 

Allâh’ın, insanları üzerinde yarattığı fıtrata (İslâm’a) çevir. Allâh’ın (İslâm’a kâbiliyetli) 

yaratışında hiç değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. 

 

31, 32. Hepiniz O’na yönelerek, emrine uygun yaşayın; namazı da dosdoğru / gereğine uygun 

olarak kılın (fıtratın dışına çıkarak ve hevânıza taparak) müşriklerden olmayın. O (şirke sapan) 

kimseler (ve yahûdiler çıkarları uğruna) dinlerini parçaladılar ve bölük bölük oldular. (Bunlardan) 

her grup kendi yanındaki (benimsedikleri) ile sevinir.  
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28-32. (28).‘(Ey müşrikler!) (Allah, mülkünde ve hükümranlığında ortağı olmadığını anlamanız için) 

kendinizden şöyle bir temsil getirdi: Sizi rızıklandırdığımız (mallarda ve onların idâresin)de 

birbirinizi saydığınız gibi, ellerinizin (altındaki) sâhip olduğunuz (kölelerden) de (kendilerini aynı 

şekilde) saydığınız ve bu nîmetlerde eşit haklara sâhip olarak ortak yaptıklarınız var mıdır? 

(Elbette yoktur.) İşte biz, akıl erdirecek bir toplum için âyetleri böyle açıklıyoruz.’ Âyetin bütün 

zamanlar ve coğrafyalar için geçerli olan mesajı şudur: Hangi sâikle ve hangi biçimde olursa olsun, 

Allâh’ın yegâne yaratıcı olduğu, mutlak  irâdesini hiçbir gücün sınırlayamayacağı gerçeği ile 

bağdaşmayan her inanç ve O’ndan başkasına kulluk etme veya kullukta başkasını aracı kılma 

anlamı taşıyan her davranış şirktir ve âyette vurgulanan çelişkiyi taşır. (KUR’AN YOLU, 4/312) 

Bu misâlle Yüce Allah,  şirkten uzak olduğuna, ortaktan münezzeh olduğuna dikkat çekmektedir. (S. 

HAVVÂ, 11/201)     

(29).‘Fakat zulüm (ve inkâr) edenler, (Allâh’ın hükümleri yerine) ilim dışı olarak kendi keyiflerine 

uydular. Allâh’ın sapıklıkta bıraktığını kim doğru yola iletebilir? Onlara hiç yardım eden de 

olmaz.’  Keyfi eğilimlerin sınırı ve ölçüsü yoktur. Onlar; nefsin değişken eğilimlerine, dengesiz 

atılımlarına, isteklerine ve korkularına bağlıdır. İstekleri ve emelleri ne gerçeğe dayanır, ne sınır tanır, 

ne de bir ölçü ile yenilebilir. Çünkü hidâyete yer bırakmayan, sapıklıktan korunmaya imkân vermeyen 

sapıklığın kendisidir. ‘Allâh’ın saptırdığı kimseleri kim doğru yola eriştirebilir?’ Çünkü bu 

sapıklık ta nefsî arzuların sonucu olur. Kötü gidişten alıkoyacak yardımcı yoktur onlara. (S. 

KUTUB, 8/199)  

‘Allâh’ın sapıklıkta bıraktığını kim doğru yola iletebilir?’ Bütün uyarı ve delillere rağmen, bir 

bilgiye dayanmadan, sırf kişisel arzu ve hevesleri peşinde gitmeyi yeğledikleri için bu haksız 

tutumlarında ısrar eden kimseleri Allah, kendi şaşkınlıklarıyla baş başa bırakır, bu durumda artık 

onları kimse doğruya eriştiremez. (KUR’AN YOLU, 4/312) 

Hevâ; nefsin şehvetlere olan meyli, demektir. Buna; ‘keyif veya tutku’ da denir. ‘Bilgisizce’  kaydı, 

hevânın bilime uygun olan ve olmayan diye ikiye ayrıldığını gösterir. Nitekim iffetli kalmak ve 

çoğalmak  amacıyla evlenme isteği, yaratılışa ve akla uygun, meşrû bir meyildir. Zinâ ve metres hayâtı 

yaşama meyli ise, bilime aykırı olan bir hevâdır. ‘Hevâ sözcüğü çoğunlukla bu ikinci anlamda 

kullanılır. (H. DÖNDÜREN, 2/652)    

(30).‘O hâlde sen yüzünü doğruca, ‘Allâh’ı birleyen’ (Hanif)  olarak dîne, (yâni) Allâh’ın, 

insanları üzerinde yarattığı fıtrata (İslâm’a) çevir.’  Yâni bütün dinlerden uzaklaşıp hak dîne yönel. 

Yüzünü ona dosdoğru tut ve sağa ve sola dönmeksizin sâdece O’na çevir.  (S. HAVVÂ, 11/202) 

‘.. yüzünü dîne çevir’ emri ile Hz. Peygamberin şahsında bütün insanlara ‘İslâm’ı hak din olarak 

kabul edin’ ve ‘dinde samimi olun’ emri verilmektedir. (İ. KARAGÖZ 5/609) 

Yüce Allah bu buyruğunda şunu emretmektedir: Yüzünü hak dîne çevir ve Allâh’ın senin için teşri’ 

buyurmuş olduğu, seni kendisine iletmiş olduğu Hz. İbrâhîm’in dîni olan Haniflik üzerinde kalmaya 

devam et! Yüce Allah bu dîni son noktasına kadar kemâle erdirmiş, sen bu Hanifliğe bağlı kılmaya 

devam etmekle birlikte; yüce Allâh’ın bütün mahlûkâtı üzerinde yaratmış olduğu selim fıtratından da 

ayrılma. Çünkü O, mahlûkâtı kendisini bilecek ve birleyecek şekilde yaratmıştır. O’ndan başka hiçbir 

ilâh yoktur. Nitekim yüce Rabbimizin ‘Ve onları kendi nefislerine karşı şâhid tutarak: Ben sizin 

Rabbiniz değil miyim? Demiş, onlar da: Evet, demişlerdi.‘ (el A’raf, 7/172) buyruğunu açıklarken 

de aynı hususlara temas edilmişti. (İbn Kesir’den S. HAVVÂ, 11/210)    
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Demek ki buradaki ‘hanîfen’ ötedeki şirkin, ilimsiz olarak hevâya tâbi olmanın tam zıddı olan hakka 

meyli, doğruluğu, tevhîdi ifâde etmektedir. Ve mânâ şu olur: Sen yüzünü dîne öyle tut, öyle tam yönel 

ki, o eğriliklerden, o bozuk hevâlardan, bâtıl meyillerden sakınıp, yalnız hakka meylederek dosdoğru 

‘Allah fıtratına’  - dine veya hanifliği açıklamadır- yâni fıtrat olan (yaratılışa uygun düşen- Allâh’ın 

dînine, Allâh’ın o fıtratına, o yaratışına sarıl. (ELMALILI, 6/254) 

‘ki insanları onun (fıtratın) üzerine yaratmıştır.’ Hepsi yaratılış sözleşmesinde ‘Ben sizin Rabbiniz 

değil miyim?’ (A’raf, 7/172) hitâbına ‘belâ’ (evet Rabbimizsin) demiştir. İnsan olarak yaratılmayı 

kabul etmekle yaratanın Rabliğine şâhit olmaya söz vermiştir. Yaratılışın yaratanına delâleti tabii 

(doğal) olduğu için her insanın yaratılışında, kendisine dâir bilincinin aslında, vicdânının 

derinliğinde bir hak duygusu Allâh’ı tanıma gizlidir. Onun içindir ki, başlarının son derece sıkıldığı 

zarûret zamanlarında inatçı kâfirler bile, derinden derine yaratana bir sığınma hissi duyarlar. 

Nitekim ‘İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine duâ ederler.’ (Rûm, 30/33) âyetiyle bu 

hatırlatılacaktır. (ELMALILI, 6/254, 255)    

‘Allâh’ın (İslâm’a kâbiliyetli) yaratışında hiç değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat 

insanların çoğu bilmezler.’ Burada tevhîde yâni insanın mahlûk, Allâh’ın da hâlik-ı Zül’celâl olduğu 

temel kânûnuna vurgu yapılmaktadır. Bu da bilindiği gibine kadar çaba gösterilirse gösterilsin, 

değiştirilmesi aslâ mümkün olmayan bir hakikattir. Yâni insan, ne kendi kulluğunu değiştirebilir, ne 

de Allah’tan başka herhangi bir varlık gerçek anlamda onun ilâhı olabilir. İnsan belki dilediği kadar 

ilâh edinebilir; ancak bu, onun tek bir Allâh’ın kulu olduğu gerçeğini değiştirmez. Çünkü kâinatta 

yegâne otorite Allah’tır, O’ndan başka ilâhi sıfat ve kudrete sâhip hiçbir varlık söz konusu değildir. 

İnsanın kul, Allâh’ın yaratıcı ve mâbud olduğu gerçeği de insanın yaratılış özünde mevcuttur. İşte bu 

da ‘fıtrat-ı selîme’ demektir. Söz konusu selim fıtrat, her insanın tek olan Allâh’a bağlanmaya ve 

O’na ibâdet etmeye doğuştan temâyüllü olduğunu göstermektedir. Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e 

kadar gelip geçen bütün peygamberlerin aslî görevleri de insanın doğuştan sâhip olduğu bu selim din 

duygusunu ve Allâh’a bağlanma eğilimini birtakım olumsuz durumlardan korumak ve ilâhi irâde 

doğrultusunda gelişmesini sağlamaktır. Çünkü bu duygu, zâten onun fıtratında mevcuttur. (M. 

DEMİRCİ, 2/526, 527) 

Yine Hz. Peygamberin şu hadîsi, din duygusunun fıtri olduğunu, fakat kişinin içinde yetiştiği 

çevrenin ve özellikle âilenin bu duygunun şekillenmesi ve gelişmesinde veya geçici olarak yâhut 

bütünüyle körelmesinde önemli etkiye sâhip bulunduğunu göstermektedir: ‘Her çocuk fıtrat üzere 

doğar, Sonra ana babası onu Yahûdi, Hıristiyan veya Mecûsi yapar. ‘ (Buhâri Cenâiz 80, Müslim 

Kader 23, KUR’AN YOLU, 4/313) 

Hadîs-i Kudsi: Kullarımın hepsini hanifler olarak yarattım. Şeytanlar ise onları aldatıp dinlerinden 

uzaklaştırdı ve başkasını Bana ortak koşmalarını onlara emretti.’ (Müslim’den, İ. H. BURSEVİ, 

15/78)   

(31).‘Hepiniz O’na yönelerek,’  Yüce Allâh’a yönelmişler olarak fıtrattan ayrılmayın. Veya sizler, 

Allâh’a yönelmiş kimseler ve Hanifler olarak yüzünüzü dosdoğru dîne döndürünüz. Çünkü burada 

Hz. Peygambere verilen emir, onun ümmetine de verilir. (S. HAVVÂ, 11/203) 

‘..emrine uygun yaşayın;’ (ondan korkun) Yâni O’ndan çekinin, sakının ve O’nun gözetimi altında 

olduğunuzu bilin. ‘namazı da dosdoğru / gereğine uygun olarak kılın’  Vakitlerinde farzlarına, 

sünnetlerine, adabına riâyet ederek eda edin. ‘müşriklerden olmayın.’ Yâni ibâdette O’na başkasını 

ortak koşanlardan olmayın. Aksine O’na ibâdetinizle O’ndan başkasının rızâsını aramayın, ihlâs sâhibi 

muvahhidler olunuz. (S. HAVVÂ, 11/203)  
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‘O (şirke sapan) kimseler dinlerini parçaladılar ve bölük bölük oldular.’ Yâni her birisi kendisini 

saptıran önderinin arkasından giden fırkalara bölünmeyin. Yâni sizler dinlerini parça parça eden, onu 

değiştiren, bir kısmına îman edip bir kısmını inkâr eden müşriklerden olmayınız, demektir. (S. 

HAVVÂ, 11/203)  

‘Onlardan ki, dinlerini ayırdılar da grup grup, öbek öbek oldular.’ Yâni genel fıtratı kavrayacak 

açık bir ruh ve geniş bir hak vicdânı ile hareket etmeyip her biri kendi özelliğine, kendi çıkarına, dar 

kafasıyla kendi kuruntusuna göre bir hevâ ile dînini ayırıp, ayrı bir başkan arkasına düşerek grup 

grup, bölük bölük olmuşlar, ‘her bölük kendilerindekine güvenmektedirler.’ Fıtrattan ayrılıp, 

tutuculukla hakkı gözetmemektedirler. (ELMALILI, 6/257, 258)  

Müşrikleri ise; ‘Dinlerini parçaladılar ve bölük bölük oldular.’ Olarak niteliyor. Şirkin türleri 

çoktur. Müşriklerin kimi cinleri, kimi melekleri, kimi ataları, kimi yöneticileri, kimi papazları ve 

hahamları, kimi ağaçları – taşları, kimi gezegen ve yıldızları, kimi ateşi, kimi geceyi – gündüzü, kimi 

sahte değer yargıları ve arzuları Allâh’a ortak koşarlar. Şirkin türleri sayılmakla bitmez… Her grup 

kendi yanındaki ile sevinmektedir. Oysa doğru din birdir, değişmez ve kollara ayrılmaz; bağlılarını tek 

Allah’tan başkasına götürmez. (S. KUTUB, 8/201)     

‘Her grup kendi yanında olanla sevinir, durur.’ Bu sapık gruplardan her birisi kendi akımını 

benimsemekte onu sevinçle telâkki etmekte ve bâtıllarını hak sanmaktadır. Âyet-i Kerîme şirkin 

bütün hastalıkların başı olduğunun delilidir. Dinde tefrika ve bölünmeler buradan ortaya çıktığı gibi, 

bâtıla taassupla bağlılık da ondan kaynaklanmaktadır. (S. HAVVÂ, 11/204)  

Müşrikler Allâh’a inanmakla berâber put heykellere, geçmiş hükümdarlara, kâhinlere, rahip ve 

bilginlere, sahte değerlere, yanlış gaye, arzu ve benzerlerine sarılıp tapınanlardır. Bunlardan her grup 

kendi benimsediklerini yüceltip onunla övündüler. İhtilaf içinde biri diğerini beğenmez oldu. Hakkı 

değil menfaati önde tuttular. Hâlbuki Allâh’a gerçekten inananlar yalnız O’na kulluk ettiler; şirkin ve 

tâğûtun çarkına girip dinde ihtilafa düşmediler ve çekişip gruplaşmadılar. Çünkü Allâh’ın dini 

bölünmez bir bütündür. Herkes ona bağlanır, onda bütünleşir. [bk. 6/159] (H. T. FEYİZLİ, 1/406) 

 

30/33-40  ALLAH  ORTAK  KOŞTUKLARINIZDAN  MÜNEZZEHTİR 

33, 34. İnsanlar bir sıkıntıya düşünce, Rablerine dönerek O’na yalvarırlar. Sonra (Rableri 

Allah,) onlara katından bir rahmet (ve rahatlık) tattırdığı zaman da hemen içlerinden bir grup 

kendilerine verdiğimiz şeylere nankörlük eder, (bunun sebebini başka şeylerde arar.) Böylece 

Rablerine ortak koşarlar. Hele (şimdilik) sefâ sürün bakalım! Yakında (âkıbetinizi) bileceksiniz. 

[bk. 17/67; 29/66; 31/32] 

35. Yoksa müşriklere bir delil (kitap) indirdik de, o kitap mı (Allâh’a) ortak koşmalarını 

söylüyor? 

36. İnsanlara bir rahmet (iyilik, bolluk) tattırdığımız zaman, sevinip şımarırlar. Kendi işledikleri 

(günahlar) yüzünden kendilerine bir kötülük erişince de (Allâh’ı unutup) umutsuzluğa düşerler. 

[bk. 11/9-10; 70/20-21] 

37. (Kâfirler) Allâh’ın rızkı dilediğine yayıp genişletmekte ve (dilediğine) daraltmakta olduğunu 

görmediler mi? Elbette bunda, inanan bir toplum için ibretler vardır. 
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38. (Ey müminler!) Akrabâya, yoksula, yolda kalmışa, (iyilik ve yardımla) hakkını verin. Bu, 

Allâh’ın rızâsını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa ve murâda erenlerin ta 

kendileridir. 

39. (Ey insanlar!) İnsanların mallarında artış olması için fâizle verdiğiniz şeyler, Allah katında 

artmaz. Allâh’ın rızâsını dileyerek verdiğiniz zekâta gelince; İşte o (zekât ve sadaka veren)ler, 

(sevaplarını ve mallarını) kat kat artıranlardır. 

40. Sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldüren, daha sonra da (mahşerde) diriltecek 

olan Allah’tır. Ortak (koştuk)larınız içinde, bunlardan birini yapan var mıdır? O, onların ortak 

koştuklarından uzak ve yücedir. 

 

33-40. (33).‘(Bâzı) İnsanlar (kıtlık, yokluk ve hastalık gibi) bir sıkıntıya düşünce, Rablerine 

dönerek O’na yalvarırlar. Sonra (Rableri Allah,) onlara katından bir rahmet (sağlık, bolluk ve 

yağmur gibi   rahatlık) tattırdığı zaman da hemen içlerinden bir grup kendilerine verdiğimiz 

şeylere nankörlük eder. Böylece Rablerine ortak koşarlar. Hele (şimdilik) sefâ sürün bakalım! 

Yakında (âkıbetinizi) bileceksiniz.’ Şükredecek yerde tutarlar da bu, şundan oldu, bundan oldu, 

benden oldu, senden oldu diyerek, Allâh’ın lütfunu başkalarına isnad etmeye kalkarlar. (ELMALILI, 

6/258) 

Böylelikle şânı yüce Allah, çelişkili tavırlarını göstererek müşriklere karşı delil ortaya koymaktadır. 

Kimi zaman muvahhid, kimi zaman müşriktirler. Bolluk zamanlarında şirk koşarken, sıkıntılı 

zamanlarında tevhîde yönelirler. (S. HAVVÂ, 11/204)   

(35).‘Yoksa onlara bir delil (kitap) indirdik de, o mu (Allâh’a) ortak koşmalarını söylüyor?’ 

Hayır, öyle bir kitap ve delil indirilmemiştir. Fakat onlar, yukarıda söylendiği şekilde bilgisizce 

hevâları ardında gitmişler, keyiflerine hoş gelene veya gözlerinin korktuğuna tapmışlardır. Dünyâda 

sebepler yok değildir. Fakat egemenlik, sebeplerin değil, Allâh’ındır. Allah izin vermeyince hiçbir 

sebeple yaprak bile oynamaz. Böyle olduğunu fıtrat bilir, onun için sıkıştığı zaman, Allâh’a yalvarır. 

(ELMALILI, 6/258)  

Âyetteki sorudan maksat red ve inkârdır.  Yâni Biz onlara öyle bir şey (kitap gibi apaçık bir delil) 

indirmedik, demektir. (İ. H. BURSEVİ, 15/94)    

(36).‘İnsanlara bir rahmet (iyilik, bolluk, yağmur, sağlık, (S. HAVVÂ) tattırdığımız zaman, 

sevinip şımarırlar. Kendi işledikleri (günahlar) yüzünden kendilerine bir kötülük (kuraklık, darlık 

veya hastalık gibi bir belâ, (S. HAVVÂ) erişince de (Allâh’ı unutup) umutsuzluğa düşerler.’ Burada 

insanın yapısı –yüce Allâh’ın koruduğu ve tevfik ihsan ettiği kimseler müstesnâ – dile getirilerek 

bunun olmaması gerektiği ifâde edilmektedir. İnsana gerçekten bir nîmet isâbet ettiğinde azar ve 

(âyet-i kerîmede de buyurulduğu gibi) ‘Kötülükler benden gitti, der ve şımarıp böbürlenir.’ (Hûd, 

11/10) Yâni kendi kendisine şımarırken, başkalarına karşı böbürlenir. Ona bir sıkıntı da isâbet etti 

mi, ümidini keser ve artık bundan sonra herhangi bir iyilik ile karşılaşacağından tamâmıyla ümit 

keser. Şânı yüce Allah ‘Sabredip sâlih amel işleyenleri’ (Hûd, 11/11) istisnâ etmiştir. (S. HAVVÂ, 

11/213)  

Gerçi ‘De ki, Allâh’ın lütfuyla, rahmetiyle, ancak onunla sevinsinler.’ (Yûnus, 10/58) buyurulduğu 

üzere, Allâh’ın lütuf ve rahmetiyle sevinmek yasak değil, aksine emredilmiştir. Fakat o sevinçten 

maksat, nîmet vereni tanıtarak hamd ve şükrünü bilmek mânâsına sevinçtir. Burada ise, nîmet vereni 
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hesâba almayıp, sâdece nîmete güvenerek,  şımarıp hevâlarına uyan kimselerin hâli açıklanıyor ki, 

bunlar ibâdet ederlerse bile, dünyâ menfaati için ederler. (ELMALILI, 6/258)  

Burada ise nîmet vereni hesâba katmayıp sâdece nîmete güvenerek şımarıp hevâlarına uyan 

kimselerin hâli açıklanmaktadır ki, bunlara hitâben: ‘Şımarma! Şüphesiz Allah şımaranları 

sevmez!’ (Kasas, 28/76) buyrulmaktadır. (Ö. ÇELİK, 4/26)  

Hadis: ‘Bir kula isâbet eden az veya çok âfet ve musibet, ancak günahı sebebiyle isâbet eder. Allah 

ise günahların çoğunu bağışlıyor.’ Hz. Peygamber (s) sözüne delil olmak üzere (Şûra, 30); ‘Başınıza 

gelen herhangi bir musîbet, kendi ellerinizin kazandıkları yüzündendir. Allah ise günahlarınızın 

çoğunu bağışlıyor’ âyetini okumuştur. (Tirmizi Tefsir 44; İ. KARAGÖZ 5/617) 

Hadis: ‘Kul Allâh’ın kendisi için takdir ettiği dereceye ameli ile ulaşamazsa, Allah onun canına, 

malına veya çocuğuna bir musibet verir. Sonra ona sabretme gücü ihsan eder ve böylece onu kendisi 

için takdir ettiği mertebeye ulaştırır. (Ebû Dâvud Cenâiz 1; İ. KARAGÖZ 5/618)   

Hadis:    Mümin tâze ekine benzer. Rüzgâr estikçe yatar, yine kalkar. Kâfir, çam ağacına benzer. 

Rüzgâr estikçe gürler, fakat bir kere yıkılınca artık kalkamaz. (Müslim Münâfikun 58’den, 

ELMALILI, 6/259)      

(37).‘Allâh’ın rızkı dilediğine yayıp genişletmekte’ yâni salâhını bunda gördüğü kimse için 

genişletmekte ve onu şükür ile imtihan etmekte (İ. H. BURSEVİ, 15/96) ‘ve (dilediğine) 

daraltmakta olduğunu görmediler mi?’   Yâni hâlinin nizamını bunda gördüğü kimse için rızkı 

daraltmakta ve sabır ile imtihan etmektedir. Bunu da kendisinin mâlûmu olan onların şükür, 

nankörlük, sabır, sızlanma gibi durumlarını ortaya çıkarmak için yapmaktadır. (İ. H. BURSEVİ, 

15/96)  ‘Elbette bunda, inanan bir toplum için ibretler vardır.’  

Allâh’ın bir kimseye bol rızık vermesi, onun Allah katında değerli olduğunu göstermediği gibi, 

herhangi bir kimseye rızkı az vermesi de onun Allah katında değersiz olduğu anlamına gelmez. Mal 

varlığı, Allâh’ın rızasına uygun kullanmazsa, Allah katında bir değer ifâde etmez. Sonra Allâh’ın 

kimisine az, kimisine çok rızık vermesinin birçok sebebi ve hikmeti vardır. Zuhruf sûresinin 2’nci 

âyetinde bu husus şöyle ifâde edilmiştir: ‘Dünyâ hayâtında insanların geçimliklerini aralarında biz 

paylaştırdık, birbirlerine iş gördürmeleri için çeşitli alanlarda kimini kimine derece derece 

üstün kıldık.’ Her insan eşit derece varlıklı olsa idi, toplumda bâzı işleri yapacak kimse olmazdı. (İ. 

KARAGÖZ 5/620) 

(38).‘Akrabâya, (sıla-i rahim, sadaka ve diğer iyilikler gibi, İ. H. BURSEVİ) yoksula, yolda 

kalmışa, (iyilik ve yardımla) hakkını verin. Bu, Allâh’ın rızâsını dileyenler için daha hayırlıdır. 

İşte onlar kurtuluşa ve murâda erenlerin ta kendileridir.’ ‘.. hakkını ver’ emri, Hz. Peygamberin 

şahsında bütün müminlere yöneliktir. Âyetin ikinci ve üçüncü cümleleri bunun delîlidir.  Yüce 

Allâh’ın bu emrinde zikredilen ‘hak’, farz  olan zekât, vacip veya nâfile olan sadaka, bakmakla 

yükümlü olduğukimseleri nafaka borcu, yakınlara ve yoksullara infak yâni gönüllü olarak yapılan 

yardımdır. (İ. KARAGÖZ 5/621) 

Hakkı olanların ‘akrabâ, yoksul ve yolcu’ olarak sıralanması, sıralama ifâde etmemekle birlikte fakir 

akrabaya yardım önceliklidir. Çünkü fakir akrabanın hem sıla-i rahim ve yakınlık, hem de fakirlik 

hakkı vardır. (..) Allâh’ın rızasına lâyık olan yardımların başa kakmadan, minnet altına almadan 

(2/262) ve sırf Allah rızâsı için yapılması gerekir. (İ. KARAGÖZ 5/623)  
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Muhtaç olan yakınların insanlarda bir hakkı olacağı gibi, geçimsiz kalmış bir çâresizin, yolda kalmış 

bir yolcunun bütün toplumda bir hakkı vardır. Öyle ise bunları gözetecek müesseseler yapılmalıdır. 

(ELMALILI, 6/259)   

Ebû Hanife, (rh) bu âyeti, ihtiyaç olduğunda mahremi olan ikinci dereceden yakınla (zevi-l erham) için 

nafakanın vâcip olmasına delil getirir. Şâfii ise, onları amcaoğluna kıyas eder, nafakayı ancak doğum 

bağı sebebiyle çocuklar ve anne – baba için vâcip görür. (İ. H. BURSEVİ, 15/98) 

(39).‘İnsanların mallarında artış olması için fâizle verdiğiniz şeyler, Allâh katında artmaz. ‘ Yâni 

sizler fâiz yiyenlere mallarında artsın diye verdiğiniz her bir fâiz, hiçbir zaman Allah katında artış 

göstermez. Yâni Allah katında o, temiz olmaz. Ona bereket ihsan edilmez. (S. HAVVÂ, 11/207)  

Fâizin malı arttırmaması: Mekke’de inen bu âyette fâizin malı artırmayacağı, malının zekâtını 

verenin ise anaparasının bereketlenip katlanacağı belirtilmektedir. Burada kesin fâiz yasağı 

gelmemekle birlikte, ileride fâizin yasaklanacağına bir işâret vardır. ‘Allâh fâizi yok eder, 

sadakaları ise bereketlendirir. Şüphesiz Allah hiçbir nankör günahkârı sevmez. ‘(Bakara 2/276; 

H. DÖNDÜREN, 2/652))    

‘Allâh’ın rızâsını dileyerek verdiğiniz zekâta gelince; İşte on(u veren)ler, (sevaplarını ve mallarını) 

kat kat artıranlardır.’ Yâni iyilikleri kat kat artırılacak olan kimseler bunlardır. Yâni bu gibi 

davranışta bulunan kimselerin ecirleri kat kat verilir. Onların bir iyiliklerine on katından itibâren 

Allâh’ın dilediği miktâra kadar kat kat fazlası ile verilir. (S. HAVVÂ, 11/207) 

Zekât, sadaka ve infâkın Allah rızâsı için verilmesi, yâni zekât ve sadaka verilen kimseden herhangi 

bir karşılık beklenmemesi, ona eziyet edilmemesi, onun minnet altına alınmaması ve riyâ 

bulunmaması gerekir. (2/264, 265). Aksi takdirde zekât ve sadaka, ibâdet olmaz; dolayısıyla sevap 

kazanılmaz. (İ. KARAGÖZ 5/625) 

İbn Kesir’den: Yâni her kim başkalarına bir hediye verir de, onlara verdiği hediyeden daha fazlasını 

geri çevirmek isteyecek olursa, bu hediyesinin karşılığında Allah’tan bir sevâbı olmaz. İbn Abbas, 

Mücâhid, Dahhâk, Katâde, Muhammed b. Ka’b ve Şa’bi bunu böylece tefsir etmişlerdir.  Böyle bir 

işte sevap olmamakla birlikte mubahtır. Ancak Peygamber (s) özellikle bunu yasaklamış 

bulunmaktadır. Bunu Dahhâk söylemiş ve yüce Allâh’ın ‘Daha fazlasını isteyerek başa kakma.’ (el 

Müddessir, 74/60) buyruğunu delil göstermiştir. (S. HAVVÂ, 11/213, 214)  

(40).‘Sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldüren, daha sonra da (mahşerde) diriltecek 

olan Allah’tır.’  Yaratan, rızık veren, öldüren, can veren yalnız O’dur. Yaratmak, rızık vermek, 

öldürmek fiillerinin hepsi de insan tarafından görülen şeylerdir ve hepsinde insan, Allâh’ın kudretini 

idrak eder. Bu da insana, yüce Allâh’ın kıyâmet gününde ikinci defa diriltmeye kâdir olduğunu 

gösterir. (S. HAVVÂ, 11/215)  

Allah O’dur ki, sizi yaratmıştır.’ Yâni Allâh’ı tanımak için O’nun zâtı hakkında düşünceye 

dalmamalı, gâyet açık olan fiil ve eserlerini, nîmet ve lütuflarını düşünmelidir. Şüphesiz ki sizi yaratan 

var, işte O sizi yaratandır. (ELMALILI, 6/260)  

‘Ortak (koştuk)larınız içinde, bunlardan birini yapan var mıdır?’ Yâni yüce Allah, ortak 

olduklarını ileri sürdüğünüz mâbudlarınızdan, yâni yaratmak, rızık vermek, hayat vermek, öldürmek 

fiillerinden ‘birini yapan var mıdır?’ onlar âciz olduklarından böyle bir meydan okumaya cevap 

verememektedirler. Şânı yüce Allah, böyle bir şeyin mümkün olmadığını da ifâde etmek üzere şöyle 

buyurmuştur:  ‘O, onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir.’ (S. HAVVÂ, 11/215, 216)  
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30/41-46  YÖNÜNÜ  O GERÇEK  DİNE  ÇEVİR 

41. İnsanların bizzat kendilerinin kazandıkları (günahlar ve cehâletleri) yüzünden, karada ve 

denizde fesat (maddî mânevî bozulmalar, âfet ve felâketler) çıktı. Bu ise yaptıklarının bir kısmını(n 

cezâsını Allâh’ın dünyâda) onlara tattırması içindir. Olur ki onlar, (bu sâyede kötü hâllerinden) 

dönerler. 

42. (Ey Rasûlüm!) De ki: “Yeryüzünde gezip dolaşın da, öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bir 

bakın. Onların çoğu (Allâh’a) ortak koşanlardan idi.” 

43. (Ey Rasûlüm!) Geri çevrilmesi asla mümkün olmayan (ecel), Allah tarafından, bir gün 

erişmeden önce, yüzünü dosdoğru dîne (İslâm’a) yönelt. O gün (kıyâmette insanlar, cennet ve 

cehenneme gitmek üzere) bölük bölük ayrılırlar. 

44, 45. Kim küfre saparsa, küfrü/inkârı kendi aleyhinedir. Kim de sâlih amel işlerse, kendileri 

için (cennetteki yerlerine) hazırlanmış olurlar. 45. Çünkü (Allah), îman edip sâlih ameller 

işleyenleri lütf-u keremi ile mükâfatlandırır. Elbette O, inkâr edenleri sevmez. 

46. Allâh’ın (kudretinin) delillerinden biri de rüzgârları (yağmurun) müjdecisi olarak 

göndermesidir ki size rahmeti (ile nîmeti)nden tattırsın, gemiler emriyle ak(ıp git)sin, siz de 

O’nun lütfundan (rızık) arayasınız ve (verdiklerine) şükredesiniz. 

 

41-46. (41).‘İnsanların bizzat kendilerinin kazandıkları (günahlar ve cehâletleri)  yüzünden, 

karada ve denizde fesat çıktı. Bu ise yaptıklarının bir kısmını(n cezâsını Allâh’ın dünyâda) onlara 

tattırması içindir. Olur ki onlar, (bu sayede kötü hâllerinden) dönerler.’ Yâni şirk, ahlâksızlık, 

çeşitli nefsî hareketler, beşerî ihtiraslar, zimmete geçirme, ihtikâr, kaçakçılık ve benzerleri. [bk. 7/56]  

Diğer taraftan insanlar câhilliğinin ve egoistliğinin bir sevki olarak kimyasal maddelerin kullanımı, 

zehirli atıklar ve ormanların tahribi gibi şeylerle ozon tabakasının delinmesi, atmosferin ısınması, 

hava, su ve toprağın kirlenmesi gibi şeyler… (H. T. FEYİZLİ, 1/407)  

Kur’ân bütün çağları ve milletleri muhâtap edinerek indirilmiştir. O hâlde her çağa ışık tutacak, yön 

verecek ve yönlendirecek kudreti ve mükemmelliği kendinde taşımaktadır. Yukarıdaki âyeti bu açıdan 

ele alıp yorumladığımız takdirde karşımıza şu tablo çıkar: (a) Milletlerin kendi haklarına râzı olmayıp 

sınırlarını genişletmek, başkalarını sömürmek için karada ve denizde çıkardıkları kanlı savaşlar, (b) 

Deniz sâhili ülkelerde hayat ve besin kaynağı olan denizi kirletip, istifâde edilmez duruma getirmek; 

karada ise havayı kirletmek, ormanları kesip veya yakıp yok etmek; yeşil alanları, zirâate elverişli 

toprakları  yağma edip, üzerinde çeşitli tesisler kurmak ve beton yığını hâline getirmek, (c) Kara ve 

denizde bilgisizce avlanıp, insanların yarar ve mutluluğu için yaratılan hayvanların neslini tüketmek 

veya iyice azaltmak, sözü edilen tabloda yer alan elim olaylardan birkaçıdır. (Celal YILDIRIM’dan, 

N. YASDIMAN, 7/540)  

Yeryüzündeki ve uzaydaki olumsuz gelişmeler ile bu âyetteki uyarı arasındaki bağ kurulurken (..) 

Kur’ân’ın teknolojiye ve maddi ilerlemete karşı olduğu tarzında aşırı bir yoruma kayılması, âyeti 

amacı ve anlam çerçevesi dışına çıkarmak olur. Yine doğal çevredeki her türlü bozulmayı özellikle 

günah kavramından hareketle gerekçelendirmek doğru olmaz. Âyette ‘insanların kendi elleriyle 

yapıp ettikleri yüzünden’ buyurulduğu dikkate alınarak insanların herşeyi yerli yerince 
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yapmamaları tarzında genel bir gerekçe üzerinde durulması uygun olur. (KUR’AN YOLU, 4/324, 

325)   

Yâni günahlar sebebiyle ekinlerde, meyvelerde eksiklik baş gösterdi, denilmektedir. Ebû‘l Âliye dedi 

ki: Yeryüzünde Allâh’a isyan eden bir kimse, yeryüzünde fesat çıkartmış, demektir. Çünkü 

yeryüzünün salâhı, itaat ile olur. Bu bakımdan Ebû Dâvud tarafından rivâyet edilen hadîs-i şerifte 

şöyle buyurulmuştur: ‘Yeryüzünde uygulanan Allâh’ın öngördüğü bir cezâ (had) yeryüzü hâlkı için 

kırk gün süre ile yağmur yağdırılmasından daha hayırlıdır.‘ Bunun sebebi ise şudur: Allâh’ın cezâları 

uygulandığı takdirde, insanlar veya onların çoğu veya insanların büyük bir kısmı, haramları 

işlemekten vaz geçer. Günahların terkedilmesi ise, gökyüzünden de yeryüzünden de bereketlerin 

elde edilmesinin sebebini oluşturur.. (S. HAVVÂ, 11/221)   

Böylece bu âyet-i kerîmeden yeryüzünde başgösteren her bir fesâdın sebebinin, Allâh’ın emrinden 

sapmak olduğunu anlamaktayız. Bunun sebebi ise şirk ve küfürdür. Fesâdın ise, şânı yüce Allâh’ın 

insanın gidişindeki ve şirk koşmaktaki hatâsını anlaması için, Allâh’ın belirlediği bir azap olduğunu da 

öğrenmekteyiz. Dünyâmızı, dünyâmızdaki musîbetleri anlayan bir kimse, insanların İslâm’a olan 

ihtiyâcını da anlar. (S. HAVVÂ, 11/216, 217)  

‘Belki de (tuttukları kötü yoldan) yâni üzerinde bulundukları şirk, günah, gaflet, şehvetlerin peşine 

düşme ve vakitleri zâyi etmekten tevhid, taat, Hakk’ı talep ve O’na kulluktan gayret, şeriatı ululama 

ile kaçırdıklarına üzülmeye ‘dönerler.’ (İ. H. BURSEVİ, 15/113)  

(42).‘(Ey Rasûlüm!) De ki: “Yeryüzünde gezip dolaşın da, öncekilerin sonunun nasıl olduğuna 

bir bakın.’ Karada ve denizde fesat çıkaran, sorumsuzca davranıp ilâhi düzeni tahribe çalışan ve 

üstelik aşırı nankörlük içinde Cenâb-ı Hakk’a karşı gelen milletlerin eninde sonunda yıkılıp yok 

edildikleri ilâhi sünnet gereğidir. Gezip onların kalıntılarını görmek, yıkılan medeniyetlerini 

incelemek ve yıkılış sebeplerini bulup tespit etmek emredilirken, târihin bir gün yine tekerrür 

edeceği dolaylı şekilde hatırlatılıyor. Sonra da araştırıcılara bu konuda ipucu verilerek şöyle 

buyuruluyor: ‘Onların çoğu Allâh’a eş – ortak koşarlardı.’ (Celal YILDIRIM’dan, N. 

YASDIMAN, 7/541)   

‘Onların pek çoğu müşrikti.’ Şirk koşmakla Allâh’ın hikmetine karşı hüküm koymaya kalkışmakla, 

Allah’tan kurtulmanın çâresini bulamadılar. Sonunda ister istemez Allâh’ın hükmüne boyun eğerek 

kahrolup gittiler. (ELMALILI, 6/263)    

(45).‘Çünkü (Allah), îman edip sâlih ameller işleyenleri lütf-u keremi ile mükâfatlandırır. 

Elbette O, inkâr edenleri sevmez.’ Bununla birlikte O, aslâ zulmetmeyen âdildir. İşte bu, şânı yüce 

Allâh’ın Kıyâmet gününün varoluş hikmetini de göstermektedir.  Bu da, birinci derecede amel işleyen 

müminlerin amellerinin karşılığını vermektedir. Allâh’ım, bu şekilde mükâfatlandırılacak 

müminlerden kıl bizi! (Âmîn, S. HAVVÂ, 11/217)  

‘Şüphesiz Allah kâfirleri sevmez.’ Allâh’ın mümin kullarını çok seven, güzel amelleri sebebiyle 

onlardan râzı olan, onlara ihsan eden, onları öven anlamındadır. Allâh’ın bir kulunu sevmemesi, onun 

inanç, eylem ve davranışlarından râzı olmaması anlamına gelir. Allâh’ın sevmediğini bildirdiği söz, 

eylem ve davranışlar haramdır. (İ. KARAGÖZ 5/634) 

(46).‘Allâh’ın (kudretinin) delillerinden biri de rüzgârları (yağmurun) müjdecisi olarak 

göndermesidir ki size rahmeti (ile nîmeti)nden tattırsın, gemiler emriyle ak(ıp git)sin, siz de 

O’nun lütfundan (rızık) arayasınız ve (verdiklerine) şükredesiniz.’ Bu da yağmurun yağdırılması, 

buna bağlı olarak mahsullerdeki verimlilik ve rüzgârların esmesi ile birlikte gelen huzur, yerin 
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temizlenmesi ve buna benzer hususlardır. ‘emri ile’ Yâni O’nun tedbir ve tekvîni ile rüzgârların 

esmesi esnâsında denizde gemilerin yüzmesi ve lütfundan denizde ticâret ve bir yerden bir yere 

yolculuk yapmak sûretiyle rızık istemenizdir; belki şükredersiniz.’ Yâni bütün bu hususlarda 

Allâh’ın nîmetine şükredesiniz diye, böyle yaptık. (S. HAVVÂ, 11/219)  

Müjdeci rüzgârları göndermesi ki, o rüzgârlar bize, rahmet, bereket müjdesi getirir. O rüzgâr ile 

hava serinler, pis kokuları uzaklaşır, yağmurun haberi ile birlikte tabiattaki ağaçlar, otlar, çiçekler 

yeşerir. O yeşillik ve güzellik de kendi hâl ve lisânıyla O’na işâret eder.  

Nasıl ki, insan birisinden gördüğü küçük bir iyilik, yardım ve güler yüz için dönüp dönüp teşekkür 

ediyorsa, işte bir damla suyu yaratmaya bile gücü yetmeyen insanın elbette Rabbine şükretmesi 

gerekir. (Mahmut TOPTAŞ’tan, N. YASDIMAN, 7/546)  

 

30/47-53 ALLÂH’IN  RAHMETİNİN  ESERLERİNE  BİR  BAK 

47. (Rasûlüm!) Andolsun ki biz, senden önce de birçok peygamberi kavimlerine gönderdik ve 

onlara açık deliller getirdiler. Biz de, o (inanmayıp) suç işleyenlerden intikam aldık. (Çünkü) 

mü’minlere yardım etmek üzerimize bir hak olmuştur. [bk. 10/103] 

48. Rüzgârları gönderen Allah’tır. Onlar, (yağmur yüklü) bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken 

(Allah) gökte onu dilediği gibi yayar, parça parça eder. Sonuçta onun arasından yağmur 

tânelerinin çıktığını görürsün. Artık onu dilediği kullarına ulaştırınca, derhâl onları bir sevinç 

alır. 

49. Hâlbuki insanlar, daha önce o (yağmur), kendilerine indirilmezden evvel ümitlerini 

kesmişlerdi. 

50. (Ey Peygamberim!) İşte şimdi bak, Allâh’ın rahmetinin eserlerine! Yeri, ölümünden sonra 

nasıl diriltiyor? Şüphesiz ki O, ölüleri de diriltecektir. O herşeye kâdirdir. 

51. Andolsun ki sıcak, kavurucu bir rüzgâr göndersek de o (ekinleri)ni sararmış görseler, ondan 

sonra kesinlikle (Allâh’a karşı) nankörlük etmeye başlarlar. 

52. (Ey Rasûlüm!) Sen, (kalpleri) ölülere (söz) dinletemezsin. Hele arkalarını dönüp giden 

sağırlara (hiç) duyuramazsın. 

53. (Ey Peygamberim!) Sen (kalp gözleri) körleri de, sapıklıklarından (ayırıp) doğru yola iletici 

değilsin. Sen, âyetlerimizi ancak îman edecek olanlara duyurabilirsin. Onlar da müslüman olur 

(selâmete erer)ler. 

 

47-53. (47).‘(Rasûlüm!) Andolsun ki biz, senden önce de birçok peygamberi kavimlerine 

gönderdik ve onlara açık deliller getirdiler. Biz de, o (inanmayıp) suç işleyenlerden intikam 

aldık.’ Allâh’ın onlardan intikam alması, dünyâ hayatında onları helâk etmesiyle gerçekleşmiştir. (S. 

HAVVÂ, 11/220) 

‘(Çünkü) mü’minlere yardım etmek üzerimize bir hak olmuştur.’ Yâni bu, yüce Allâh’ın kerem ve 

lütfu ile kendi kendisine vâcip kıldığı bir haktır. İfâdelerin akışından şânı yüce Allâh’ın rasullerine 
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yardımının düşmanlarını helâk etmek sûretiyle de, intikam almak sûretiyle de gerçekleşebileceğini 

öğrenmekteyiz. (S. HAVVÂ, 11/220)  

(48).‘Rüzgârları gönderen Allâh’tır. Onlar, (yağmur yüklü) bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken 

(Allah) gökte onu dilediği gibi yayar, parça parça eder. Sonuçta onun arasından yağmur 

tânelerinin çıktığını görürsün. Artık onu dilediği kullarına ulaştırınca, derhâl onları bir sevinç 

alır.’ Evreni yaratması, sistemleştirmesi ve yönetmesindeki yasa doğrultusunda ‘Allah rüzgârları 

gönderir.’ Onlar yerdeki su kütlesinden yükselen su buhârı yüklü ‘bulutları yürütürler.’ Ardından 

Allah, ‘Onları gökte dilediği gibi yayar.’ Ve ‘kısım kısım yığar.’ Biraraya gelmeleri, 

yoğunlaşmaları, üst üste yığılmaları veya birbiriyle çarpışmadan veyâhut tabakalar, parçalar arasında 

elektrik kıvılcımı akışını sağlar. Şimşek olayının ardından bulutun ‘Aralarından yağmurun çıktığını 

görürsün.’ Âyette geçen ‘vedga’ sözü bulutun arasından inen yağmur anlamındadır. ‘Onu 

kullarından dilediğine verince sevinirler.’ Bu müjdeleme olayı, yağmurun yağışını doğrudan 

yaşayanların algıladığı gibi algılanamamaktadır. Araplar, hayatları gökten inen yağmura bağlı olduğu 

için, bu işâreti en iyi kavrayan insanlardı. (S. KUTUB, 8/209) 

Kur’ân yukarıdaki âyetle rüzgârların bulutları nasıl sürükleyip üst üste yığdığını ve nasıl yayıp belli 

bölgelere sevk ettiğini konu ediniyor. Bununla havadaki nemliliğin yağmur hâline gelmesine, aynı 

zamanda nemli rüzgârların dağlar boyunca yükselirken soğuk hava ile temas kurmasına; alçak basınç 

alanında yükselen havanın yükseldikçe soğumasına ve havanın sıcak bölgelerden soğuk bölgelere 

sürüklenmesine yol açan fiziksel olaylara dikkatleri çekiyor. Kurulan düzenin işleyiş tarzında ilâhi 

plân ve programın nasıl kusursuz uygulandığını incelememizi ilham ediyor. (Celal YILDIRIM’dan 

N. YASDIMAN, 7/550)  

Önceki 47’nci âyette peygamberlikten bahsedilip, hemen arkasından yağmurun sözkonusu 

edilmesinde, ikisi arasındaki ortak noktaya gizli bir işâret vardır. Yağmurun gelişi nasıl insanın 

maddi dünyâsı için bir lütuf ve rahmet ise, peygamberin gelişi de insanın rûhi dünyâsı için bir 

rahmettir. Kuru toprak nasıl yağmurun yağmasıyla uyanıp yeşermeye ve bitkileri yetiştirmeye 

başlarsa, rûhi ve ahlâki yönden harap olan insan hayâtı da vahyin gelişiyle uyanır ve ahlâki 

mükemmellikler ve faziletlerle yeşermeye başlar. (Ö. ÇELİK, 4/33)  

(49).‘Hâlbuki onlar, daha önce o (yağmur), kendilerine indirilmezden evvel ümitlerini 

kesmişlerdi.’ Âyet-i kerîmenin bu bölümünde ‘min kablihi’  ile ‘min kabli’ buyruklarının 

tekrarlanması pekiştirme içindir. Bu pekiştirme ise onların uzun zamandan beri yağmur 

almadıklarını, bu bakımdan da artık yağmur yağacağından oldukça ümit kestiklerini ifâde 

etmektedir. Dolayısıyla yağmurun yağmasına sevinmeleri, yağmayacağından yana ümitlerini kestikleri 

oranda büyüktür. (S. HAVVÂ, 11/224)  

(50).‘(Ey Peygamberim!) İşte şimdi bak, Allâh’ın rahmetinin eserlerine! Yeri, ölümünden sonra 

nasıl diriltiyor? Şüphesiz ki O, ölüleri de diriltecektir. O herşeye kâdirdir.’ Bu hitap, Hz. 

Peygamber (s)’e yöneltilmiş olsa da, onunla, mükelleflerin hepsi kastedilmiştir. ‘Allâh’ın 

rahmeti’nden maksat, yağmurdur. Çünkü Allah, yağmuru mahlûkâtına rahmeti dolayısıyla 

indirmiştir. Yâni yağmurun eserleri olan bitkilere, ağaçlara, türlü meyvelere ve çiçeklere bakın. (İ. H. 

BURSEVİ, 15/129)  

Mekkeli müşrikler, âhireti ve öldükten sonra dirilmeyi inkâr ediyorlardı (50/2-3). Âyette müşriklere 

ve onların konumunda olanlara kurumasından sonra bitkileri yeniden canlandırmaya gücü yeten 

Allâh’ın, ölümünden sonra da (insanları diriltmeye) gücünün yeteceği ve mutlaka kıyâmet kopunca 

ölüleri dirilteceği bildirilmektedir. (İ. KARAGÖZ 5/639)  



52 
 

(51).‘Andolsun ki sıcak, kavurucu bir rüzgâr göndersek de o (ekinleri)ni sararmış görseler, 

ondan sonra kesinlikle (Allâh’a karşı) nankörlük etmeye başlarlar.’ (Hâlbuki) Onlara Allâh’a ve 

lütfuna tevekkül etmek düşerken, onlar ümitsizliğe düştüler. Nîmeti dolayısıyla şükredip hamdetmek 

gerekirken, şımardılar. Belâlarına sabretmeleri gerekirken, nankörlük ettiler. (S. HAVVÂ, 11/224)  

Allâh’ın hükmüne teslim olup, belâyı kaldırması için boyun eğerek O’na yönelecekleri yerde, 

kızgınlık ve umutsuzluğa kapılarak nankörlük ederler. Bu, Allâh’ın takdîrine inanmayan, basîretle 

Allâh’ın tedbirindeki hikmetine yönelmeyen ve tümüyle bu evreni düzenleyen, birbiri ile bağlantılı 

parçalardan oluşan varlığın kapsamlı düzeni çerçevesinde her olay ve pozisyonu takdir eden, olayların 

arkasındaki Allâh’ın kudretini göremeyenlerin durumudur. (S. KUTUB, 8/210)  

(52).‘(Ey Rasûlüm!) Sen, (kalpleri) ölülere (söz) dinletemezsin. Hele arkalarını dönüp giden 

sağırlara (hiç) duyuramazsın.’ İnsandan istenen, varlıkta şükür, yoklukta sabırdır. Hâlbuki sözü 

edilen inkârcı ve nankör kimselerde iki güzel özellik de yoktur. Çünkü bunların kalpleri mânen ölü, 

kulakları mânen sağır, gözleri mânen kördür. (bk. Neml, 27/81-82, Ö. ÇELİK, 4/34)  

‘Sağırlar’: Herşeyi duydukları hâlde, hiçbir şeyi anlamayacak şekilde kalplerine ve zihinlerine kilit 

vuran kimseler. Hakkı tebliğ eden mesajın, kulaklarına girmesine bile engel olan ve tebliğ eden 

kişilerden sakınıp kaçan bu tür insanlara hiç kimse ne bir şey işittirebilir, ne de bir şey anlatabilir. 

(MEVDÛDİ, 4/279)  

(53).‘Sen (kalp gözleri) körleri de, sapıklıklarından (ayırıp) doğru yola iletici değilsin.’ Yâni 

müşrikleri îmâna, hidâyete gücü yeten değilsin. Çünkü onlar ölülerdir. Ölü ise hiçbir şeyi duyamadığı 

gibi, hiçbir şeyi de göremez. (İ. H. BURSEVİ, 15/136) 

‘Sen, âyetlerimizi ancak îman edecek olanlara duyurabilirsin. Onlar da müslüman olur 

(selâmete erer)ler.’ Boyun eğenler, itaat edenler, çağrıyı kabul edenler ve bağlı kalan kimselerdir. 

Hakkı işitip, hakka uyacaklar işte bunlardır. Bu da müminlerin hâlini ifâde eder. Daha önceki misâl 

ise kâfirler hakkındadır. (S. HAVVÂ, 11/225)  

 

30/54-60 ALLÂH’IN  VAADİ  GERÇEKTİR 

54. Sizi, zayıf (meni/sperma)dan yaratan, sonra diğer zayıflığın (cenin ve çocukluğun) ardından 

size kuvvet (geçimlik) veren (geliştiren), sonra kuvvetin ardından (yeniden) size bir güçsüzlük ve 

ihtiyarlık veren Allah’tır. (O) dilediğini yaratır ve O, hakkıyla bilendir, kâdir-i mutlaktır. [Erzel-

i ömr için bk. 16/70] 

55. Kıyâmet koptuğu gün, kâfirler, (dünyâda ve kabirde) bir saatten başka kalmadıklarına yemin 

ederler. İşte onlar, tıpkı bunun gibi (dünyâda da yalan söylüyorlar, haktan) dönüyorlardı. [bk. 

20/103; 23/ 113; 79/46] 

56. Kendilerine ilim ve îman nasip edilenler de: “Andolsun ki siz, Allâh’ın kitabındaki (yazılıp 

takdir edilen) yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu, yeniden dirilme günüdür. Fakat siz 

bilmiyor (ve inanmıyor)dunuz.” derler. 

57. Artık kıyâmet günü, zulmedenlere mâzeretleri fayda vermeyecek ve onlardan tevbe edip 

hoşnutluk dilemeleri kabul edilmeyecektir.  
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58. Gerçekten biz, bu Kur’ân’da, insanlara her çeşit örnekler verdik. Andolsun ki (Rasûlüm!) 

Eğer onlara bir mucize getirsen, o küfre sapanlar yine kesinlikle: “Siz ancak boş/saçma şeyler 

ortaya atıyorsunuz.” derler. [bk. 6/111; 10/96-97; 15/14-15] 

59. İşte Allah, (kendisini ve hakikatleri) bilmeyenlerin (inkârda ısrar edenlerin) kalplerini böyle 

mühürler. 

60. (Rasûlüm!) Sabret. Şüphesiz Allâh’ın vaadi gerçektir. İnanmayanlar seni hafifliğe ve 

gevşekliğe sevk etmesin.  

 

54-60. (54).‘Sizi, zayıfdan yaratan, sonra diğer zayıflığın ardından size kuvvet veren, sonra 

kuvvetin ardından size bir güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah’tır. (O) dilediğini yaratır ve O, 

hakkıyla bilendir, kâdir-i mutlaktır.’  Cenâb-ı Hak insanı önce güçsüz ve zayıf olarak yaratır. Bu 

bebeklik ve çocukluk dönemidir. İnsan bu dönemde kendi zorunlu ihtiyaçlarını bile karşılamayacak 

kadar zayıftır. Eğer ana babasının yardımı ve koruması olmasa hayatta kalabilmesi güçtür. Sonra 

gençlik ve olgunluk dönemi gelir. Bu, insanın güçlü ve kuvvetli olduğu, kendi işini kendinin 

görebildiği, hatta başkalarına da yardım edebildiği dönemdir.  Sonra tekrar zayıflığın ârız olduğu, 

insanın kuvvetten kesildiği ve saçının başının ağardığı ihtiyarlık dönemi gelir. (bk. Yâsîn, 36/68, Ö. 

ÇELİK, 4/34)  

Nesefi der ki: Durumların bu şekilde değiştirilmesi, herşeyi bilen ve herşeye gücü yeten yaratıcının 

varlığına en açık bir delildir. (S. HAVVÂ, 11/230)   

(55).‘Kıyâmet koptuğu gün, kâfirler, (dünyâda ve kabirde) bir saatten başka kalmadıklarına 

yemin ederler. İşte onlar, tıpkı bunun gibi (haktan) dönüyorlardı.’ Burada yüce Allah, kâfirlerin 

dünyâda da, âhirette de bilgisizliklerini bize haber vermektedir.  Onlar dünyâda puta tapmak gibi 

yapacaklarını yaptılar; âhirette de aynı şekilde büyük bir bilgisizlik sergileyeceklerdir. Bu 

bilgisizliklerinden bir tânesi de Allah adına yemin ederek, dünyâ hayâtında sâdece bir saat (bir anlık 

kısa bir süre) kaldıklarına dâir yemin etmeleridir. Onların bu yeminden kasıtları ise, kendilerine karşı 

bir delilin ortaya konulmadığını ve mâzeret ileri sürebilecek kadar kendilerine mühlet tanınmadığını 

ileri sürmektir. (İbn Kesir’den, S. HAVVÂ, 11/230, 231)  

(56).‘Kendilerine ilim ve îman nasip edilenler de:’ Nesefi der ki: Bunlar, peygamberler, melekler ve 

müminlerdir. (S. HAVVÂ, 11/231) “Andolsun ki siz, Allâh’ın kitabındaki (yazılıp takdir edilen)’ 

Yâni Levh-i Mahfuz’da tespit edilmiş bulunan Allâh’ın ilmindeki veya Allâh’ın hüküm ve kazâsındaki 

‘yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu, yeniden dirilme günüdür. Fakat siz bilmiyor 

(ve inanmıyor)dunuz.” derler.’ Sizin ileri sürdüğünüz gibi kısa bir süre kalmadınız. Böylelikle bilgi 

ve îman sâhibi olan kimseler, onların söylediklerini ve yemin ettikleri şeyi reddetmiş ve onlara 

gerçekleri göstermiş olacaklardır. (S. HAVVÂ, 11/231) 

‘Kendilerine bilgi ve îman verilenler’ buyruğundan şunu anlıyoruz: Bilgi de kaçınılmazdır, îman da 

kaçınılmazdır. Îmansız bir bilginin hiçbir değeri yoktur; aksine küfür söz konusu olur. İlimsiz bir 

îman da nefsi doğrudan doğruya sapıklığa mâruz bırakmaktır. Dolayısıyla insanları eğitmekle 

uğraşan kimselerin bu noktaya dikkat etmeleri ve bir öğrenciyi bu alanda da, öteki alanda da adım 

adım ilerletmeleri gerekmektedir. (S. HAVVÂ, 11/236)    

(57).‘Artık kıyâmet günü, zulmedenlere mâzeretleri fayda vermeyecek ve onlardan tevbe edip 

hoşnutluk dilemeleri kabul edilmeyecektir.’ Dünyâ teklif, kulluk, ibâdet ve çalışma yeridir. Âhiret 

ise, hesap, cezâ ve mükâfat dönemidir ve sonsuz hayâtın değişmeyen yurdudur. Ayrıca dünyâ hayâtı 
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işlenilen kusur ve günahlardan dolayı tevbe, pişmanlık, özür beyan edip Hakk’a yönelme ve mânevi 

kirlerden arınma dönemi, âhiret ise, amellerin niyetlere göre ürününü devşirme zamânıdır. Her kişi 

dünyâ denilen tarlaya hangi tohumları serpmişse, onların yeşeren ürününü biçer. Artık atılan 

tohumların hilâfına bir ürün beklemek söz konusu değildir. (Celal YILDIRIM’dan YASDIMAN, 

7/561)  

(58).‘Gerçekten biz, bu Kur’ân’da, insanlara her çeşit temsiller / örnekler verdik. Andolsun ki 

(Rasûlüm!) Eğer onlara bir âyet getirsen, o küfre sapanlar yine kesinlikle: “Siz ancak boş / 

saçma şeyler ortaya atıyorsunuz.” derler.’ Yâni bu kâfirler – ister onları tehditleri sonucu, ister 

başka bir sebepten dolayı – bir âyet, bir mûcize, bir belge,  bir delil görmüş olsalar, ona îman 

etmezler ve buna bir büyü ve bâtıl olduğunu iddiâ ederler. (S. HAVVÂ, 11/233) 

Yâni biz onlara oldukça dikkat çekici olayları tıpkı bir örnekmiş gibi anlatıp niteledik ve Kıyâmet 

günü öldükten sonra diriltileceklerin niteliklerini, başlarından geçecek olayları, kendilerinin 

söyleyecekleri sözleri, kendilerine söylenecekleri, özürlerinin fayda sağlamayacağı, Rablerinin râzı 

etmek şeklindeki isteklerine kulak verilmeyeceği gibi bütün olayları onlara anlattık. Fakat bunlar 

kalplerinin katılıkları dolayısıyla Kur’ân’ın âyetlerinden herhangi bir âyeti onlara getirecek olursan: 

‘Sen bize bir bâtıl ve doğru olmayan yalan şeyler getirdin’, derler. (Nesefi’den, S. HAVVÂ, 11/233)  

Bunun sihirbazlık ve bâtıl olduğuna inanırlar. ‘Ey Peygamber ve ey müminler! Siz bâtılı ortaya koyan 

ve buna uyan, hükümsüz bir topluluksunuz’ derler… ‘Kendileri üzerine Rablerinin hükmü gerçek 

olan kimseler acıklı bir azap görmedikçe hangi mûcize gelirse gelsin onlar îman etmezler.’ 

(Yûnus, 10/96-97; Vehbe ZUHEYLİ’den, N. YASDIMAN, 7/562)     

(59).‘İşte Allah, (kendisini ve hakikatleri) bilmeyenlerin kalplerini böyle mühürler.’ Şânı yüce 

Allah, sapıklığı seçeceklerini bildiği câhillerin kalplerine bu şekilde mühür basar. O kadar ki onlar, 

eşyaya tam zıtlarının adını verirler. Haklı kimseye haksız, bâtıl iddiâda bulunan zâlim kimseye âdil, 

âdile zâlim derler. Onlar Allâh’ın yaratıkları arasında cehâletleri ve bâtılları en köklü kimselerdir. (S. 

HAVVÂ, 11/233)  

59’ncu âyette, ‘ilimden nasîbi olmayanlar’ diye sözü edilenlerden maksadin zihniyet açısından câhil, 

gözünün önündeki gerçekleri ve delilleri görmezden gelme inadını sürdüren kimseler olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu durumdaki kimselerin kalpleri mühürlenmiştir; yâni hakikatlere kulak vermemekte 

direnmeleri ve irâdelerini kötü yolda kullanmaları sebebiyle ilâhi yardımdan mahrum edilmişler, 

kendi bağnazlıklarıyla başbaşa bırakılmışlardır. (Zemahşeri’ den KUR’AN YOLU, 4/328, 329)  

(60).‘(Rasûlüm!) Sabret.’ Yâni onların muhâlefetlerine, inatlarına, eziyet ve işkencelerine, 

düşmanlıklarına katlan. (S. HAVVÂ, 11/234)  ‘Şüphesiz Allâh’ın vaadi gerçektir. İnanmayanlar 

seni (sabırda) hafifliğe (gevşekliğe) sevk etmesinler.’ Onun düşmanlarına karşı sana yardımcı 

olacağı, İslâm Dînini bütün dinlerden üstün tutacağı, güzel âkıbeti dünyâda da, âhirette de sana ve sana 

uyanlara belirlediği şeklindeki vaadi haktır. Mutlaka bu vaadini yerine getirecektir. Onu aynen 

gerçekleştirecektir. (S. HAVVÂ, 11/234)  

(Bu) âyette Hz. Peygambere ve onun şahsında müminlere baskılardan etkilenip dîni yaşama, anlatma 

ve insanları İslâm’a dâvet etme konusunda gevşeklik göstermeleri yasaklanmaktadır. (İ. 

KARAGÖZ 5/651) 

‘.. sabret’ emri, Hz. Peygamberin şahsında bütün müminlere yöneliktir. Âyette neye sabredilmesi 

gerektiği bildirilmemiştir. Âfet ve musîbetlere, yapılan eziyet ve zulümlere, sıkıntı ve hastalıklara, 
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îmanda sebâta, ibâdetlerin zorluklarına, haramlardan sakınmaya sabredil(melid)ir. ‘Sabret’ emri, 

bütün sabır çeşitlerini kapsar. (İ. KARAGÖZ 5/650)  

Şu âhirete inanmayan kimseler, sakın Allâh’ın yardımının, zaferinin çabucak gelmesini istemeye 

itmesinler. Yâhut onların söyledikleri ve yaptıkları dolayısıyla sabırsızlık göstererek tedirginlik 

gösterme ve aceleciliğe kalkışma! Onlar sapıktırlar. Şüphe içerisindedirler. (S. HAVVÂ, 11/234)   

Bu âyetlerin Hz. Peygamberin Medîne’ye hicret için fikri hazırlık yaptığı sıralarda indiği dikkate 

alınarak burada, şartlar yeterince olgunlaşmadan hareket edilmemesi yönünde bir uyarının 

bulunduğu da düşünülebilir. (DERVEZE’den, KUR’AN YOLU, 4/329)  
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31 Lokmân Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. 34 âyettir. Yalnız 27-29. âyetler Medîne döneminde inmiştir. Adını 

içerisinde bahsi / sözü geçen hikmet sâhibi Lokman’dan almıştır. (H. T. FEYİZLİ, 1/410)  

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

31/1-9  BOŞ  LAFI  SATIN  ALANLAR 

1. Elif, Lâm, Mîm. 

2-3-4. Bunlar, hikmetli Kitab’ın âyetleridir.  (Bu âyetler) güzel davrananlara doğru yol gösterici 

ve rahmet olarak (indirilmiştir).   O (iyi davranışta buluna)nlar namazı dosdoğru / gereğine uygun 

kılarlar, zekâtı (tastamam) verirler ve onlar âhirete de kesin inanırlar. 

5. İşte (bu niteliklere sâhip olan)lar, Rablerinden (yana) bir doğru yol üzerindedirler. İşte onlar, 

kurtuluşa erenler de sâdece onlardır.  

6. Kimi insanlar da vardır ki (din hakkında) bir bilgisi olmaksızın, (insanları) Allah yolundan 

saptırmak ve onu (o yolu), eğlence edinmek için lâf eğlencesi (asılsız, faydasız, boş) sözleri satın 

alır (ve okur veya dinleyip seyreder). İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. 

7. Ona âyetlerimiz okunduğu zaman, sanki (o) kulaklarında bir ağırlık varmış da onu hiç 

işitmemiş gibi büyüklük taslayıp sırt çevirir. (Rasûlüm!) Ona çok acıklı bir azâbı müjdele! [bk. 

21/2] 

8, 9. Doğrusu, îman edip de güzel işler yapanlar var ya, onlar için na’îm (bol nîmet) cennetleri 

vardır. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Allâh’ın vaadi mutlaka gerçekleşir. O mutlak gâliptir, 

mutlak hüküm ve hikmet sâhibidir. 

 

1-9. (1).‘Elif, Lâm, Mîm.’ Kesik harflerden olup, Kur’ân’ın îcâzının uyarısı içindir. (Bunca) 

çabalara ve tartışmalara rağmen âlimler, edipler, belâgat ve fesâhat (bilginleri) ‘elif, lâm, mîm’ hece 

harflerinden oluşan Kur’ân benzeri bir metin oluşturmaktan âciz kalmışlardır. Bu durum, hakîm ve 

alîm olan (Allah) katından indirildiğinin en açık delillerinden ve belgelerindendir. (M. A. SÂBÛNİ, 

2/447)  

(2,3).‘Bunlar, hikmetli Kitab’ın âyetleridir.’ Hikmeti sonsuz olan Allâh’ın kitabı olduğu için, bu 

kitap da hikmeti sonsuz bir kitaptır. Hükümleriyle bu kitap hikmeti sonsuzdur, meseleleri çözmesiyle 

hikmeti sonsuzdur, âyetlerinin, sûrelerinin sıralanışıyla, lâfızlarıyla, hitap şekliyle hikmeti sonsuzdur. 

Âyetlerinin anlaşılması muhtemel yönleriyle hikmeti sonsuzdur. Zaman ve mekânı kuşatacak şekilde 

lâfızlarının esnek seçilmesiyle hikmeti sonsuzdur. Herşeyi yerli yerince koyması açısından hikmeti 

sonsuzdur. (S. HAVVÂ, 11/252)  
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‘Hakîm’ hikmet dolu, çok hikmetli, muhkem, içinde çelişki bulunmayan, verdiği bilgileri doğru, 

hüküm ve ilkeleri, emir ve yasakları doğru, isâbetli, fert ve toplumların yararına olan, demektir. 

Kur’an; her emri, her yasağı ve her hükmü hikmet dolu olan bir kitaptır. (İ. KARAGÖZ 5/653)  

‘(Bu âyetler) güzel davrananlara doğru yol gösterici ve rahmet olarak (indirilmiştir).’ Bu kitap, 

hem doğruya iletir, hem de rahmetin kendisidir. Fakat kimler için? İhsan niteliğine sâhip olan 

kimseler için. İşte bu niteliğe sâhip olan kimseleri, bu kitap her hususta hidâyete iletir, doğruya 

ulaştırır. Bunun sonucunda da onlar, dünyâda da âhirette de Allâh’ın rahmetine nâil olurlar. Her türlü 

karanlık ve azaptan kurtulurlar. (S. HAVVÂ, 11/252)  

Muhsin, Allâh’a yönelerek Kur’ân’ın ipine sarılan kimsedir. Bu sebepledir ki, Hz. Peygamber (s), 

Cibrîl (as) kendisine ‘İhsan nedir?’ diye sorduğunda onu: ‘Sanki O’nu görüyormuşçasına Allâh’a 

kulluk etmendir’ diye tefsir etmiştir. (Buhâri, Müslim Îman 5-7, Ebû Dâvud’dan, İ. H. BURSEVİ, 

15/160)  

‘O (iyi davranışta buluna)nlar namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı (tastamam) verirler ve onlar 

âhirete de kesin inanırlar.’ Bu şunu göstermektedir: Namaz kılmaksızın, zekât vermeksizin, Allâh’a 

îman etmeksizin ihsan sâhibi olmak mümkün değildir. Bu nitelikler insanda bulunduğu takdirde 

ihsan da söz konusu olur; buna sâhip olanlar da Allâh’ın rahmetine erişirler. (S. HAVVÂ, 11/252)  

‘namazı dosdoğru kılarlar’ Bir şeyi ikâme etmek, onun hakkını tam olarak vermektir. Namazı 

ikâme etmek de, onun şartlarını tam olarak yerine getirmektir. Yoksa namazın hâllerini (hey’etlerini) 

yerine getirmek değildir. (İ. H. BURSEVİ, 15/161)  

‘zekâtı verirler’ Zekâtın verilmesi, nefsin yapısal cimriliğine üstünlük kurması ve toplumsal hayat 

için insanların birbirlerine karşı sorumlu ve yardımlaşır olmalarına dayanan bir sistem 

oluşturulmasını sağlamaktadır. O sistemde zenginler ve yoksullar güven, iç rahatlığı, lüks yaşantı ve 

yoksulluğun dejenere etmediği kalplerin sevecenliğini bulurlar. (S. KUTUB, 8/220)   

Bu sûrenin indiği dönemde, henüz beş vakit namazın ve zekâtın farz kılınmadığı dikkate alınırsa, 

buradaki namazı genel anlamda Allâh’a ‘ibâdet ve duâ’ veya o dönemdeki şekliyle namaz, zekâtı da   

özellikle o sıralarda putperestlerin zulüm ve baskısı altında büyük sıkıntılar yaşayan Müslümanlar için 

özel bir önem taşıyan ‘mâli dayanışma’ olarak anlamak yerinde olur. (KUR’AN YOLU, 4/331)  

‘onlar âhirete de kesin inanırlar.’ ‘Îkân’, şeksiz, şüphesiz olmak, demektir. Yâni onların âhiret 

hakkında şek ve şüpheleri yoktur; yâni öldükten sonra dirilmeyi ve cezâyı onaylarlar. (İ. H. 

BURSEVİ, 15/163)  

Âhiret gününe îman, altı îman esâsından biridir. Kur’ân-ı Kerim’de birçok âyet-i kerîmede âhirete 

îmandan açık – seçik söz edilmektedir. Âhiret hayâtına îman etmeyen, veya bu hayattan şüphe eden 

kimse mümin olamaz. (2/177, 4/136, 11/15-16, 41/6-7; İ. KARAGÖZ 5/655) 

(6).‘Kimi insanlar da vardır ki (din hakkında) bir bilgisi olmaksızın, (insanları) Allah yolundan 

saptırmak ve onu (o yolu), eğlence edinmek için lâf eğlencesi sözleri satın alır. İşte onlar için 

aşağılayıcı bir azap vardır.’   Lâf eğlencesi: Eğlence söz; insanı oyalayan, işinden alıkoyan, (hayırlı 

amellerinden alıkoyan, Ö. ÇELİK, 4/43)  sözler, asılsız hikâyeler, masallar, romanlar ve târih kılıklı 

efsâneler, güldürücü lâkırdılar, gevezelikler, (şarkılar ve Ö. ÇELİK, 4/43)  nağmeler gibi eğlendirici 

sesler. (ELMALILI, 6/268) 

Boş Lâf: Konuşulması insanı Allah’tan alıkoyan ve dinlenilmesi insanı Allah’tan perdeleyen bütün 

sözler boş lâftır. (İ. H. BURSEVİ, 15/166) 
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Müzik mubah mı? (Vehbe) ZUHAYLİ bir kısım Hanefi, Mâliki ve Hanbeli bilginlerinin şarkı / 

musiki’nin kerâhetsiz mubah olduğu görüşünü benimsediklerini söylemiş ve bu görüşün genelde 

tercîhe şâyân bir görüş olduğunu ifâde etmiştir. (..)  Dinlenmesi mubah kabul edilebilecek bir müzik 

için ileri sürülen şartlar şunlardır: (a) Güfte, konı itibâriyle isyan, küfür ve İslâm’ın hoş karşlamadığı 

sözler içermemelidir. (b) İster söyleniş tarzı, isterse söyleyenin mimik ve hareketleri açısından olsun 

cinsel tahrik unsuru taşımamalıdır. (c) Vakit isrâfına yol açmamalıdır. (Y. KARDÂVİ, İslâm’da 

Helâl ve Haramlar, 1/324’den M. DEMİRCİ, 2/538, 539)  

Bu âyetin iniş sebebinde deniliyor ki: Nadr b. Hâris ticâretle Fâris’e (İran’a) gidiyor. Acemlerin 

hikâyelerini, efsâne kitaplarını getiriyor ve bunları Kureyş’e okuyarak: ‘Muhammed, size Âd ve 

Semûd hikâyeleri söylüyor, gelin ben size Rüstem’in, İsfendiyar’ın, Kisrâ’ların hikâyelerini 

anlatayım’ diyor ve bu şekilde birçoklarının Kur’ân dinlemesine engel oluyordu. Bundan başka güzel 

bir şarkıcı câriye almış, birinin Müslüman olacağını işittiği zaman onu alıp câriyesine: ‘Haydi buna 

yedir, içir, söyleyiver’ der, böylece eğlendirip: ‘Gördün ya bu, Muhammed’in çağırdığından, 

namazdan, oruçtan, onun önünde çarpışmaktan daha iyi değil mi?’ dermiş. (ELMALILI, 6/268)   

Hadis: Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Muhakkak ümmetimden birtakım topluluklar gelecektir 

ki, ferci (zinâyı), ipek elbiseler giymeyi ve çalgı âletleri çalıp (şehvetli) eğlenceleri helâl ve mübah / 

normal sayacaklar. Allah onların evlerini çökertip helâk edecek, kalanları(n yaşayışlarını) da maymun 

ve domuza çevirecektir.” (Buhârî, Münâvî). Bu felâkete / günaha sebep olabilen, İslâm’a aykırı ses, 

söz, resim ve görüntülerden kendisini ve âile fertlerini korumak her müslümanın görevi olmalıdır. 

Bu hususta uzuvlarımızın da sorumlulukları vardır. [bk. 17/36] (H. T. FEYİZLİ, 1/410)  

(7).‘Ona âyetlerimiz okunduğu zaman, sanki (o) kulaklarında bir ağırlık varmış da onu hiç 

işitmemiş gibi büyüklük taslayıp sırt çevirir. (Rasûlüm!) Ona çok acıklı bir azâbı müjdele!’ 

Kur’ân’ın âyetleri ona okunduğu zaman, onlardan yüz çevirir. Onlara iltifat etmez. Sağır olmadığı 

hâlde duymamış gibi davranır. Çünkü bu âyetleri işitmekten rahatsız olur. Zîrâ o bu âyetlerden 

yararlanmadığı gibi, onları işitmek maksadında da değildir.  (İbn Kesir’den, S. HAVVÂ, 11/254)  

‘.. yüz çevirirler’ Âyetler okunduğu zaman yüz çevirmek ve arkasını dönmek ile maksat, tavır ve 

davranışla âyetleri beğenmemek ve kabul etmemektir. Âyetleri beğenmeyen ve Allah sözü olarak 

kabul etmeyen veya âyetlere karşı kibirlenen kimseler kâfir olurlar. (İ. KARAGÖZ 5/657) 

(8,9).‘Doğrusu, îman edip de güzel işler yapanlar var ya, onlar için naîm cennetleri vardır.’ Yâni 

çeşitli yiyecek, içecek, giyecek, mesken, binek, kadın, güzel manzaralar ve hiç kimsenin hatırına 

gelmeyecek güzel şeyler işitmek gibi türlü lezzet ve sevinç verici şeyler içerisinde, o cennetlerdeki 

nîmetler içerisinde bulunacaklardır. (S. HAVVÂ, 11/255)  

Îman kalp ile onaylamaktır. Tam olarak gerçekleşmesi ise, sâlih amellere bağlıdır. Bu sebeple Allah 

Teâlâ ikisini birlikte peşpeşe zikretmiş ve cennetin ancak ikisiyle kazanılacağını haber vermiştir. 

Nitekim Allah Teâlâ: ‘Güzel sözler O’na yükselir. Onları da Allâh’a sâlih ameller ulaştırır.’ 

(Fâtır, 35/10) buyurmuştur. (İ. H. BURSEVİ, 15/169) 

Kur’ân’da nerede âhirette görülecek karşılık hatırlatılsa, onun öncesinde îmanla birlikte sâlih amel 

hatırlatılır. Bu inanç sisteminin yapısı, îmânın gizli, işlevsiz, durgun, soyut bir gerçek olarak kalpte 

varlığını sürdürmemesini gerektirir. O canlı, aktif, hareketli bir gerçek olup; neredeyse eylem, 

hareket ve davranışla kendisini ispatlamak ve iç dünyâda olanı haber veren, açık olgu dünyâsında 

etkinliklerle yapısını ortaya koymak için harekete geçinceye kadar kalpte yer edinemez, oluşumunu 

tamamlayamaz. (S. KUTUB, 8/222)   
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‘Orada ebedî olarak kalacaklardır. Allâh’ın vaadi mutlaka gerçekleşir.’ Bu, Allâh’ın mutlaka 

gerçekleşecek olan vaadindendir. Allah ise vaadinden caymaz. Çünkü O, Kerîm’dir, Lütuf sâhibidir. 

Dilediğini yapar, herşeye Kâdir olandır. ‘O mutlak gâliptir, mutlak hüküm ve hikmet sâhibidir.’ 

Kur’ân-ı Kerîm’i müminler için hidâyet kılan, sözleri ve fiilleriyle hikmeti sonsuz olandır. (S. 

HAVVÂ, 11/255, 256)  

 

31/10-11  SİZİ  SARSMASIN  DİYE  YERE  ULU  DAĞLAR  KOYDU 

10. (Ey insanlar! Allah,) o gördüğünüz gökleri direksiz yarattı. Sizi (yer) sarsmasın diye yere 

köklü ve yüksek dağlar bıraktı ve orada her çeşit canlıyı yaydı. İşte biz, gökten yağmur indirip 

orada her güzel çiftten (bitkiler) bitirdik. 

11. İşte bu(nlar), Allâh’ın yarattığıdır. Peki bana gösterin bakalım O’ndan başkalarının ne 

yarattığını! Doğrusu zâlimler apaçık bir sapıklık içindedir. 

 

10-11. (10).‘(Allah,) o gördüğünüz gökleri direksiz yarattı.’ İbn Abbas, İkrime ve Mücâhid de şöyle 

demiştir:  Göklerin direkleri vardır, fakat siz onları görmezsiniz. Bu görüşe göre görülmeyen direklere 

işâret, aradaki çekim kânûnuna işâret demektir. Bu görüşe göre yine yüce Allâh, kudreti ile gökleri 

tutmasına dikkatleri çekiyor. Bu da O’nun izzet ve hikmetinin tecellîlerindendir. (S. HAVVÂ, 

11/256) 

‘Görebildiğiniz bir direk olmadan’ ifâdesi, aslında bir direğin var olduğunu ancak insanların onu 

göremediğini ifâde eder. Yüce Allah, gök cisimleri arasında bir düzen, bir sistem koymuştur ki, bu 

sistem sâyesinde gök cisimleri uzay boşluğunda hareket eder, birbirine çarpmaz ve düşmezler. Bu 

sistem, gök cisimlerini birbirinden uzak tutar ve birbirine çarpmalarını önler. Bu sistem, merkezkaç 

kuvveti ve kütlesel çekim gücü, denge kânunudur.  Hac sûresinin ‘Kendi izni olmadıkça 

yerkürenin üzerine düşmemesi için göğü tutan Allah’tır’ anlamındaki 65’nci âyeti, gök cisimleri 

arasındaki bu ilâhi sisteme işâret etmektedir. (2/22, 29, 164; İ. KARAGÖZ 5/660, 661)    

‘Sizi sarsar diye yere sâbit dağlar koymuş’ Bu gerçeğe çağımızda ilim oldukça geniş bir yer 

vermektedir. Çünkü ilim adamları açıkça şunu anlamış bulunuyorlar: Dağlar olmasaydı, yer kabuğu 

pek çok şekilde yarılma ve çatlamalara mâruz kalırdı,  çokça zelzeleler olurdu. Buna bağlı olarak 

yeryüzünde yaşamak da imkânsız bir hâl alırdı. (S. HAVVÂ, 11/256) 

‘Orada her türlü canlıyı yaymıştır.’ Yâni yüce Allah, o yeryüzünde ancak yaratıcısı tarafından 

sayıları, şekilleri, renkleri bilinebilen pek çok canlı türleri var etmiştir. (İbn Kesir’den, S. HAVVÂ, 

11/256)  

Göklerin gözle görülemeyen direkleri ‘çekme ve itme gücü’nden ibâret olmalıdır. Ayrıca bitkilerin 

erkekli – dişili yaratıldığı bugün bilinen bir gerçektir. (H. DÖNDÜREN, 2/653)  

‘Gökten su indirip orada her güzel çifti bitirdik.’ Suyun gökten indirilmesi de, farkında olmadan 

yaşadığımız ilginçliklerden biridir. Nehir yataklarında akan, göllerde dolan, gözelerden kaynayan 

su… İşte bunların hepsi; göklerle yerin düzeni ve aralarındaki bağlantılar, boyutlar, yapı ve biçim 

bağlantılı duyarlı bir sisteme göre gökten inmektedir. Suyun inişinin ardından yerde bitkilerin 

bitmesi de; canlılık, çeşitlenme ve küçük bir otsu veya büyük bir ağaç da kendisini yinelemek üzere, 

küçük bir çekirdekte gizlenen kalıtımı gibi sonu gelmez ilginçlikleri içeren başka bir ilginçliktir. Bu 
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tek otsu bitkinin, bir tek çiçeğindeki renklerin dağılımının araştırılması, açık kalbi, hayatın ve bu 

hayâtın yaratıcısına îmânın derinliklerine götürecektir. (S. KUTUB, 8/224, 225)  

Kur’ân’ın metni, Allâh’ın bitkileri çift yarattığını belirtiyor. ‘Her güzel çifti’ bu, bilimin 

araştırmayla çok yakınlarda ulaştığı bir gerçektir. Her bitkinin, ya aynı çiçekte ya aynı bitkide, ayrı 

çiçeklerde veya aynı cinsten iki ayrı bitkide, eril ve dişil hücreleri vardır. İnsan ve hayvanlarda 

olduğu gibi, eşeysel hücrelerin döllenmesi olmadan hiçbir bitki üremez. (S. KUTUB, 8/225)   

(11).‘İşte bu(nlar), Allâh’ın yarattığıdır. Peki bana gösterin bakalım O’ndan başkalarının ne 

yarattığını! Doğrusu zâlimler apaçık bir sapıklık içindedir.’ Bu muazzam şeylerin Allah tarafından 

yaratıldığını belirterek, onları azarladı ve sizin ilâhlarınızın onlara ibâdet etmenizi gerektirecek şekilde 

neler yarattıklarını gösterin bakalım! Denildi. (Nesefi’den, S. HAVVÂ, 11/257)  

 

31/12-19  LOKMAN  (AS)’IN  OĞLUNA  ÖĞÜTLERİ 

12. Andolsun ki biz, Lokman’a: “Allâh’a şükret.” diye(rek) hikmet verdik. Kim (Allâh’ın 

nîmetlerine) şükrederse, ancak kendi (fayda)sı için şükretmiş olur. Kim de (isyan ve itaatsizlik 

yoluyla) nankörlük ederse, şüphesiz ki Allah Ganîdir (çok zengindir hiçbir şeye ve hiç bir kimseye 

muhtaç değildir). Hem de övülmeye lâyık olandır. [bk. 17/7] 

13. (Ey Peygamberim!) Hani Lokman, oğluna öğüt vererek: “Ey yavrucuğum! Allâh’a ortak 

koşma. Çünkü O’na ortak koşmak büyük bir zulümdür.” demişti. 

14. Biz insana, anne ve babasını(n hakkını gözetmeyi) emrettik. Annesi onu, kat kat güçlük (ve 

zahmetler)le (karnında) taşıdı. Onun (sütten) ayrılması da iki yıl içinde olur. (İşte bunun için:) 

“Bana, anne ve babana şükret, dönüş ancak banadır.” (dedik). [krş. 2/233; 17/23-24; 46/15] 

15. (Ey insan!) Eğer (onlar) seni, hakkında bilgin olmayan şeylerde bana ortak koşmaya 

zorlarlarsa, onlara itaat etme! (Fakat) dünyâ (işlerin)de onlarla iyi geçin ve bana yönelen 

(mü’min)lerin yoluna (İslâm’a) uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. (O zaman) ben de 

yaptıklarınızı (ve karşılığını) size haber vereceğim. [krş. 29/8] 

16. (Lokman:) “Ey yavrucuğum! Şüphesiz ki o (yaptığın iyilik ve kötülük) bir hardal tanesi 

ağırlığında olsa, hem de bir kaya içinde veya göklerde yâhut yer içinde bile olsa, Allah onu 

getirir (ve karşılığını verir). Çünkü Allah Latîftir, herşeyden haberi olandır.” 

17. “Ey Oğulcuğum! Namazı dosdoğru/gereğine uygun olarak kıl, iyiliği emret, kötülüğü engelle. 

(Bu esnâda) başına gelecek (musîbet)lere sabret. Çünkü bunlar (Allâh’ın emrettiği) kesinlikle (ve 

kararlılıkla) yapılacak işlerdir.” 

18. “İnsanları (küçümseyip) yanağını bükme/yüz çevirme ve yeryüzünde şımarık yürüme! 

Çünkü Allah, böbürlenen ve kendisini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez.” [krş. 17/37-38] 

19. “Yürüyüşünde ölçülü (ve tabii) ol. Konuşurken sesini de alçak tut. Çünkü seslerin en çirkini 

elbette eşeklerin sesidir.” 

 

12-19. (12).‘Andolsun ki biz, Lokman’a: “Allâh’a şükret.” diye(rek) hikmet verdik.’  Lokman, 

Kur’ân-ı Kerîm’de ismi sâdece bu sûrede geçen, aynı zamanda sûrenin de ismiyle anıldığı sâlih bir 
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kişidir. Âlimlerin çoğunluğu, Lokman’ın peygamber olmadığını, ancak Allâh’ın kendisini bilgi ve 

hikmetle şereflendirdiğini belirtirler.  İslâm öncesi Arap toplumunda da onun bilge bir kişi olduğu 

kabul edilir, saygıyla anılırdı. İslâm târihi kaynaklarında ve tefsirlerde soyu, milliyeti, hayatı ve 

sözleriyle ilgili güvenilirliği tartışmalı çeşitli rivâyetler vardır. (KUR’AN YOLU, 4/336) 

Hikmet, Nesefi’nin de söylediği gibi hem sözde, hem de amelde isâbetli davranmaktır. İbn Kesir ise, 

hikmet, kavrayış, ilim ve yerli yerince işleri çekip çevirmek, demektir, der. (S. HAVVÂ, 11/261, 262)  

‘Kim (Allâh’ın nîmetlerine) şükrederse, ancak kendi (fayda)sı için şükretmiş olur.’ Çünkü sonunda 

faydası kendine âit olur. Fakat kendine hikmet verilenler içinde nankörlük ederek küfre sapanlar da 

bulunduğuna işâret ile buyuruluyor ki:  ‘Kim de nankörlük ederse, ‘ o hikmeti Allah’tan bilmeyip 

de, ben yapıyorum, ben yaratıyorum diyerek şükretmez de suiistimal ederse, kendi aleyhine etmiş olur. 

(ELMALILI, 6/271, 272)  

Bu şükür, ifâdesini yalnızca dudak ucunda bulmamalı, düşünce, söz ve davranışa yansımalıdır. Kişi 

akıl ve kalbinin derinliklerinde, neye sâhipse Allah tarafından lutfedildiği düşüncesini taşımalı, dili 

sürekli Allâh’ın nîmetlerini ikrarla meşgûl olmalı ve O’nun emirlerine uyarak, yasaklarından 

kaçınarak O’nun rızâsını kazanmaya gayret ederek, O’nun kullarına  bahşettiği nîmeti ve rahmeti 

anlatarak, Allâh’a isyan edenlerle savaşarak, nasıl gerçekten Allâh’a şükreden bir kul olduğunu 

amelde de göstermelidir. (MEVDÛDİ, 4/293)  

‘..şüphesiz ki Allah Ganîdir. Hem de övülmeye lâyık olandır.’ Kimse O’na hamdetmese dahi 

hamdedilmeye lâyıktır, hamd O’nun hakkıdır. İbn Kesir der ki: Kullara muhtaç değildir. 

Şükretmeyecek olsalar hiçbir zarar görmez. Bütün yeryüzündekiler kâfir olacak olsalar dahi bu 

böyledir. Çünkü O kimseye muhtaç değildir. (S. HAVVÂ, 11/262)    

(13).‘Hani Lokman, oğluna öğüt vererek: “Ey yavrucuğum! Allâh’a ortak koşma. Çünkü O’na 

ortak koşmak büyük bir zulümdür.” demişti.’    Zulüm bir şeyi kendi yerinden başka bir yere 

koymak, bir şeyi, bir kimseyi gayesinin dışında kullanmak veya bir hakkı sâhibinden alıp başkasına 

vermektir. Şirkin en büyük zulüm oluşu da Allâh’a âit mâbûdiyet, hâkimiyet ve mâlikiyet gibi 

hakların Allâh’tan başkasına verilmesinden dolayıdır.) [bk. 4/48] (H. T. FEYİZLİ, 1/411) 

Yâhut andolsun ki şirk çok büyük bir zulümdür. Önce bir zulüm, bir haksızlıktır. Çünkü zulüm, bir 

şeyi yerinden başka bir yere koymaktır. Allâh’ın hakkını, Allâh’tan başkasına vermektir. Aynı 

zamanda ‘Andolsun ki Biz Âdemoğullarını üstün bir şerefe nâil kıldık.’ (İsrâ, 17/70) âyetinin 

ifâdesince Allâh’ın şerefli kıldığı, şeref verdiği insan nefsini mahlûka ibâdet ettirerek alçak ve zelil 

kılmaktır. İkinci olarak, büyük bir zulümdür. Çünkü bu mâbutluğu hiç yeri olmayan ve olmasına 

hiçbir şekilde imkân bulunmayan bir mevkiye koymaktır. Zîrâ Zeyd’in malını alıp da Amr’e vermek 

zulümdür. (ELMALILI, 6/272)  

Hadis: Abdullah İbn Mes’ud’dan, şöyle demiştir: ‘Îman eden ve îmanlarına zulüm 

karıştırmayanlara gelince…, ‘ (En’âm, 6/82) âyeti inince, bu, Rasûlullâh’ın ashâbına ağır geldi. 

Dediler ki: ‘Hangimizin îmânına zulüm karışmıyor?’ Bunun üzerine Rasûlullah (s) şöyle buyurdu: 

Âyet, bu anlamda değildir. Sen, Lokman’ın oğluna söylediği: ‘Şüphe yok ki şirk, büyük bir 

zulümdür.’ (Lokman, 31/13) âyetini işitmedin mi?’ (Buhâri Tefsir 31/1’den, H. DÖNDÜREN, 2/653)   

(14).‘Biz insana, anne ve babasını(n hakkını gözetmeyi) emrettik.’ ‘Annesi onu, kat kat güçlükle 

(karnında) taşıdı.’ Vehn, harekette zayıflıktır. Yâni anası günden güne ağırlaşmak sûretiyle zayıflık, 

zayıflık üstüne (onu taşıdık). (ELMALILI, 6/273) 
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‘Onun (sütten) ayrılması da iki yıl içinde olur.’ Bunun zâhirinden, emzik süresinin en çoğunun iki 

sene olduğu anlaşılıyor ki, İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed ile İmam Şâfii’nin görüşleridir. 

Fakat İmâm-ı Âzam, ihtiyat / tedbir olmak üzere Ahkâf Sûresinde gelecek olan ‘Ana karnında 

taşınması ile sütten kesilmesi otuz aydır.’ (Ahkâf, 46/15) âyeti ile otuz ay olduğunu söylemiştir. 

Bununla berâber fetvâ İmâmeyn’in görüşüne göredir. (ELMALILI, 6/273)  

Nitekim yüce Allah, bir başka yerde şöyle buyurmaktadır: ‘Anneler çocuklarını tam iki yıl 

emzirirler. Bu, emzirmeyi tamamlamak isteyen içindir.’ (el Bakara, 2/233) İşte buradan İbn Abbas 

ve diğer imamlar, hâmileliğin en az süresinin altı ay olduğu sonucunu çıkarmışlardır. Çünkü bir diğer 

âyette, yüce Allah şöyle buyurmaktadır: ‘Ona gebe kalınması ve sütten kesilmesi de otuz aydır.’ (el 

Ahkâf, 46/15) Burada yüce Allah, annenin çocuğunu eğitmesini, yorulmasını, gece – gündüz uykusuz 

kalıp ondan dolayı sıkıntılar çekmesini hatırlatmaktadır ki,  çocuk böylelikle kendisine daha önceden 

annesinin yaptığı iyilikleri hatırlamış olsun. Nitekim bir başka yerde de yüce Allah şöyle 

buyurmaktadır: ‘De ki: Rabbim, onlar beni küçükken nasıl terbiye ettilerse Sen de öylece onlara 

merhamet buyur.’ (el İsrâ, 17/24; S. HAVVÂ, 11/279)  

‘(İşte bunun için:) “Bana, anne ve babana şükret, dönüş ancak banadır.” (dedik).’ Bu 

duygulandırıcı sahne aracılığıyla) İlk nîmet verene, ardından da ikinci nîmet veren ana babaya 

şükrâna yönlendirerek görevleri sisteme koyuyor. Buna göre önce Allâh’a şükür, onu ana babaya 

teşekkür izliyor. (S. KUTUB, 8/227) 

Ana babaya şükür, haklarını gözetmek, itaat ve iyilikte bulunmak ve duâ etmektir. (ELMALILI, 

6/273)  

‘.. dünyâda anne babaya iyi davran.’ Anne ve babaya iyi davranmak, iyi söz söylemek ve meşru 

isteklerini yerine getirmek ve itaat etmek, Allâh’a itaat etmek gibi farz, kötü davranmak, imkânı 

olduğu hâlde ihtiyaçlarını karşılamamak, kötü ve kırıcı söz söylemek, meşru isteklerini yerine 

getirmemek, Allâh’a isyan etmek gibi büyük günahtır. (Buhâri Edeb 6, Îman 16; İ. KARAGÖZ 

5/669) 

Hadis: ‘Allâh’a isyan konusunda insana itaat olmaz. İtaat ancak mâruf (İslâm’a ve akl-ı selîme uygun) 

olan şeylerde olur.’ (Müslim İmâre 39, Buhâri Ahkâm 4, İ. KARAGÖZ 5/669) 

Hadis: Hafız Ebû Bekir Bezzâr Müsned’inde   -taşıma zinciri de vererek-  babası kanalıyla 

Büreyd’den şu hadisi vermiş: Bir kişi tavafta annesini kucağına alarak ona tavaf ettiriyordu. 

Peygamberimize (s) ‘Hakkını ödedim mi?’ diye sordu. Peygamberimiz (s) ‘Hayır, tek bir nefes 

verimindekini bile değil.’ (S. KUTUB, 8/227)  

Hadis: Birisi peygamber (s)’e ‘Ben kime iyilik edeyim?’ diye sormuştu. Buyurdu ki: Anana sonra 

yine anana, sonra yine anana. ‘Ya ondan sonra?’ dedi, ‘babana’  buyurdu. (Buhâri Birr 1, Müslim 

Sıla 1, Ebû Dâvut’tan, ELMALILI, 6/273)  

(15).‘Eğer (onlar) seni, hakkında bilgin olmayan şeylerde bana ortak koşmaya zorlarlarsa, 

onlara itaat etme!’ Ancak Allâh’ın hakkı, bütün hakların önünde olduğu için, ana baba çocuklarını 

bu hakkı ihlâl etmeye yâni onu tevhid inancından sapmaya veya Allâh’ın açıkça yasakladığı başka 

işler yapmaya zorlarlarsa kesinlikle onların bu baskısına boyun eğilmeyecek; onunla birlikte meşrû ve 

mâkul olan istekleri yerine getirilecektir. (ayrıca bk. Ankebût, 29/8, KUR’AN YOLU, 4/338) 

‘(Fakat) dünyâ (işlerin)de onlarla iyi geçin ve bana yönelen (mü’min)lerin yoluna (İslâm’a) uy.’ 

Yâni günaha iştirak etmeksizin şeriatın râzı olacağı iyilik ve insanlığın gerektireceği şekilde 

berâberlerinde bulun. Meselâ yemek, içmek, giymek gibi ihtiyaçlarını düzene koymak, eziyet 
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etmemek, ağır söylememek, hastalıklarına bakmak, vefâtlarında defnetmek gibi dünyâya âit 

yardımlarını yap. (ELMALILI, 6/273)  

Bu iki âyet, ilgisi dolayısıyla, Lokman (as)’ın öğütleri arasına girmiş ‘ara cümlesi’ dir. Sa’d İbn Ebî 

Vakkâs (ö. 55/675) annesi hakkında indiği rivâyet edilmiştir. Nitekim Sa’d’in annesi, onun Müslüman 

olduğunu öğrenince, ‘ölüm orucuna’  başlamıştı. Ancak iki gün sonra Sa’d’ın: ‘Yüz canın olsa, birer 

birer çıksa, ben bu dîni bırakmam’ demesi üzerine annesi, ölüm orucundan vaz geçmiştir. (H. 

DÖNDÜREN, 2/654)  

(16).‘(Lokman:) “Ey yavrucuğum! Şüphesiz ki o (yaptığın iyilik ve kötülük) bir hardal tanesi 

ağırlığında olsa, hem de bir kaya içinde veya göklerde yâhut yer içinde bile olsa, Allah onu 

getirir (ve karşılığını verir).” Yâni, ‘Hiçbir şey Allâh’ın ilmi ve kuşatmasından kurtulamaz. Kayanın 

içindeki bir tohum, sizin için gizli olabilir fakat Allâh’a mâlûmdur. Göklerdeki bir zerre size çok uzak 

olabilir. Fakat Allâh’a çok yakındır. Toprağın derinliklerinde yatan bir şey sizin için karanlıklarda 

yatıyor olabilir, fakat Allah için aydınlıklar içindedir. Bu yüzden iyi ya da kötü, istediğiniz yer yâhut 

zamanda Allâh’a gizli kalacak bir şey yapamazsınız. O yalnızca olup biteni bilmekle kalmaz; hesap 

günü geldiği zaman yaptıklarınızın tam kaydını önünüze koyacaktır. (MEVDÛDİ, 4/297) 

‘Muhakkak ki Allah Latîf’tir, Habîr’dir.’   Yâni ilmi lâtiftir, eşyâ onun için gizli kalmaz, istediği 

kadar küçük, ince ve önemsiz olsun o kapkaranlık gecede karıncanın yürüyüşünden dahi 

haberdardır.’ (İbn Kesir’den) Bu tavsiye ile; ihsan makâmından birisi olan murâkabe (Allâh’ın 

gözetimi altında olduğunu bilmek) esâsı üzere bir terbiye söz konusudur. (S. HAVVÂ, 11/265)  

(17).“Ey Oğulcuğum! Namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülüğü engelle.’ Namazı kılmamak, 

büyük günahtır, Allâh’a isyan ve nefse zulmetmektir. Her anne ve babanın çocuklarına namazı 

öğretmesi ve emretmesi gerekir. Yüce Allah ‘Âilene namazı emret ve kendin de ona devam et.’ 

(20/132). Hadis: Peygamberimiz (s):  ‘Yedi yaşında çocuklara namazı öğretin’ (Tirmizi Salât 295) 

buyurmuştur. (..) Namazı dosdoğru kılmak ancak, (1). Namazı vaktinde kılmak, (2). Farzlarını 

eksiksiz yerine getirmek, (3). Tâdil-i Erkâna riâyet etmek, (4). İhlâs ve samimiyetle, (5). Huşû ile 

kılmakla mümkün olur. (İ. KARAGÖZ 5/671, 672)  

‘(Bu esnâda) başına gelecek (musîbet)lere sabret.’ Mârûfu emredip münkeri önlemeye çalıştığın 

vakit, karşı karşıya kaldığın eziyetlere veya musibet ve mihnetlere tahammül edip katlan. Çünkü 

mihnetlere katlanmak, bağışlara erişmeye sebeptir. (S. HAVVÂ, 11/265) 

Burada iyiliği emredip kötülükten sakındıran kimselerin bu dünyâda eninde sonunda belâ ve 

sıkıntılarla karşılaşacağı gerçeğine ince bir îmâ vardır. (MEVDÛDİ, 4/297) 

‘Doğrusu bunlar’ yâni insanların eziyetlerine sabredip katlanmak veya benim sana yaptığım şu 

tavsiyeler ‘azmedilmeye değer işlerdendir.’ Yâni Allâh’ın emrettiği işlerdir. Kesin olarak verdiği ve 

bağlanılmasını, tartışmasız bir şekilde yerine getirilmesini istediği emirlerdir. Nesefi der ki: Azm, asıl 

itibâriyle azmedilmiş, yâni kesin olarak emredilmiş, farz kılınmış işler demektir.’ İşte bu, itaatleri 

diğer ümmetlerin de yerine getirmekle emrolunmuş olduklarının delîlidir. (S. HAVVÂ, 11/265)    

(18).“İnsanları (küçümseyip) yanağını bükme / yüz çevirme’ Yâni büyüklük taslayarak Allâh’ın 

kullarını aşağı görme! Seninle konuştukları zaman yüzünü onlardan öbür tarafa çevirme. Nesefi der ki: 

‘Anlamı şudur: Sen alçak gönüllülük göstererek insanlara yüzünü çevir. Büyüklük taslayanların 

yaptığı gibi yüzünü öbür tarafa çevirme!’ (S. HAVVÂ, 11/265) 

Selâm verdiğin, konuştuğun veya karşılaştığın zaman alçak gönüllü olarak yüzünü bütünüyle 

insanlara çevir. Onlardan yüzünü çevirme ve büyüklük taslayan kimselerin insanların, özellikle 
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fakirleri, küçümseyerek yaptıkları gibi yüzünün bir tarafını çevirme. İyi davranma bakımından senin 

nazarında zengin ile fakir aynı seviyede olsun. (İ. H. BURSEVİ, 15/213)   

‘ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme!’ Büyüklük taslayan bir zorba kişi gibi yürüme! Böyle bir iş 

yapma. Çünkü o takdirde Allah sana buğzeder. İşte bundan dolayı yüce Allah: ‘Şüphesiz ki Allah, 

kendini beğenip böbürleneni’ yâni başkalarına karşı büyüklük taslayarak onlara karşı haksızlık 

etmek, zulmetmek maksadıyla üstünlüklerini sayıp dökmeye kalkışan kimseyi ‘hiç sevmez.’ (S. 

HAVVÂ, 11/265)    

Hadis: Câhiliye döneminde, üzerinde güzel elbise bulunan bir adam büyüklenerek yola çıktı. Allah 

Teâlâ arza emretti de (yarılıp) onu içine aldı. O kıyâmet gününe kadar yere batmaya devam edecek. 

(Buhâri, Müslim, Tirmizi, Nesâi, Müsned’den, İ. H. BURSEVİ, 15/214)  

Hadis: Hafız Ebû‘l Kâsım et Taberâni şunu rivâyet etmektedir… Sabit b. Kays b. Şemmas’dan dedi 

ki: Rasûlullah (s)’in huzûrunda kibirden söz edildi. Bu konuda işi oldukça sıkı tuttu ve şöyle buyurdu: 

‘Şüphesiz ki Allah, kendini beğenip böbürleneni hiç sevmez.’ Orada bulunanlardan bir kişi şöyle 

dedi: Allâh’a yemin ederim ey Allâh’ın Rasûlü, ben elbiselerimi yıkarım, beyazlıkları hoşuma gider, 

ayakkabımın bağları hoşuma gider.’ Hz. Peygamber şöyle buyurdu: Kibir bu değildir, kibir hakkı 

kabul etmemek, insanları da küçümsemektir. (S. HAVVÂ, 11/281)   

(19).“Yürüyüşünde ölçülü (ve kibirsiz) ol.’ Mûtedil olmak; aşırı gitmek ile kusurlu hareket etmek 

arasında orta yolu seçmek demektir. … İbn Kesir der ki: Yâni ağır da olmayan, aşırı derecede süratli 

de olmayan, her ikisinin arasında mûtedil bir şekilde yürü’ (S. HAVVÂ, 11/265)  

‘.. yürüyüşünde ölçülü ol’ emri, sürücüler için de geçerlidir. Belirlenen hızdan fazla veya eksik 

vâsıta kullanmak, trafiğin düzen, emniyet ve akışını ihlâl eder. Özellikle vâsıtayı çok yavaş sürmek, 

trafiğin akışını önlediği gibi, fazla sürat de kazâlara sebep olur. Trafik kazâları binlerce can almakta, 

pek çok insanı sakat bırakmakta ve milyarlarca liralık servet kaybına neden olmaktadır. Bu itibarla 

vâsıta kullanımında ölçülü ve dengeli olmak, trafik kuralarına uymak da ‘.. yürüyüşünde ölçülü 

ol’ emrine dâhildir. (İ. KARAGÖZ 5/675) 

‘Konuşurken sesini de alçak tut.’ İbn Kesir der ki: Konuşmakta abartıya kaçma! Fayda olmadık 

yerde de sesini yükseltme. (S. HAVVÂ, 11/266) 

Sesini kıs; hitap ederken, konuşurken, özellikle iyiliği emredip kötülükten sakındırırken, duâ ve 

münâcat esnâsında sesini alçalt. Yâni bağırıp çağıran, nârâ atan, uzun dilli ve sert konuşan olma. 

Ancak düşmanı ve benzeri şeyleri korkutmak için sesi yükseltmek istisnâ edilmiştir. (İ. H. 

BURSEVİ, 15/216)   

Yüce Allah konuşmada ölçülü ve dengeli olunmasını istediği gibi, Kur’an okuma, zikir ve duâda da 

ölçülü ve dengeli olunmasını istemektedir. ‘.. namazda sesini pek yükseltme..’(17/110), ‘.. kısık bir 

sesle duâ edin..’ (7/55), ‘.. yüksek olmayan bir sesle sabah akşam zikret..’ (7/205) âyetleri bu 

gerçeği açıklamaktadır. (İ. KARAGÖZ 5/676)  

‘Çünkü seslerin en çirkini elbette eşeklerin sesidir.” Çünkü eşeklerin sesi bir yerde 

cehennemliklerin soluk alıp vermelerini andırır. Seslerini yükseltenlerin eşeklere benzetilmeleri, 

onların bu şekilde yüksek sesle konuşmalarının anırmaya benzeyeceğini ifâde etmekte ve böylelikle 

sesi yükseltmenin son derece çirkin bir şey olduğuna dikkat çekilmektedir. (S. HAVVÂ, 11/266)  
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Hadis: Merkep anırmasını işittiğiniz zaman şeytandan Allâh’a sığının. Çünkü o, şeytanı görmüştür. 

Horozun ötüşünü işittiğiniz zaman ise Allah’tan lütuf isteyin. Çünkü o, meleği görmüştür. (Buhâri, 

Ebû Dâvud, Tirmizi, Müsned’den İ. H. BURSEVİ, 15/219)  

 

31/20-26  ALLAH  KALPLERDE  OLANI ÇOK  İYİ  BİLİR 

20. (Ey insanlar!) Göklerde ve yerde olan şeyleri, Allâh’ın size hizmet etmeleri için yarattığını, 

size açık ve gizli nîmetlerini (bolca) tamamladığını görmez misiniz? (Görmeniz gerekir) Yine de, 

öyle insanlar vardır ki hiçbir ilmi, hiçbir rehberi, hiçbir aydınlatıcı kitabı yokken (hâlâ) Allah 

hakkında tartışır. 

21. Müşriklere: “Allâh’ın indirdiği (Kur’ân’ı)na uyun.” denildiği zaman: “Hayır! Biz atalarımızı 

üzerinde bulduğumuz şeylere uyarız.” derler. Şeytan onları alevli ateşin azâbına çağırıyorsa da 

mı (atalarının yolunda gidecekler)? [krş. 2/170; 43/22] 

22. Kim iyi davranışlarda bulunarak (samimiyetle) özünü Allâh’a teslim ederse, hiç şüphesiz o, 

en sağlam kulpa (İslâm’a) yapışmış olur. (Bütün) işlerin sonu, ancak Allâh’a varır. 

23. (Ey Peygamberim!) Kim de inkâr ederse, onun inkârı seni üzmesin. Onların dönüşü ancak 

bizedir. Biz de onlara yaptıklarını (ve karşılığını) haber veririz. Şüphesiz ki Allah, sînelerin 

özünü hakkıyla bilendir. 

24. Kâfirleri (dünyâda) biraz geçindirir, sonra onları ağır bir azap ile (karşılaşmaya) mecbur 

ederiz. [bk. 3/178; 19/84; 86/17] 

25. (Ey Peygamberim!) Andolsun ki kâfirlere: “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan, 

mutlaka: “Allah” derler. Sen de (onların bu itirâfından dolayı): “Hamdolsun Allâh’a” de. Fakat 

onların çoğu (bunun anlamını) bilmezler. 

26. Göklerde ve yerde(ki şeylerin hepsi), ne varsa Allâh’ındır. Şüphesiz Allah Ganîdir (hiçbir şeye 

muhtaç değildir), hamde (övgüye) lâyık olan da O’dur. 

 

20-26. (20).‘Göklerde ve yerde olan şeyleri, (Göklerde: Güneş, Ay, yıldız ve başka yaratıkları; Yerde 

olanları: denizler, nehirler, mâdenler, hayvanlar ve başka varlıkları, S. HAVVÂ, 11/284) Allâh’ın 

sizin istifâdeniz için yarattığını, size açık ve gizli nîmetlerini (bolca) tamamladığını görmediniz 

mi?’ ‘.. görmediniz mi?’ sorusu, istifhâm-ı inkâri olup, görmeniz, bilmeniz ve incelemeniz gerekir 

anlamındadır. Yüce Allâh’ın varlığına, birliğine, gücüne ve nîmetlerine delâlet eden iki çeşit âyeti 

vardır: Biri kitâbi, diğeri kevnî âyetlerdir. Bütün varlıklar Allâh’ın varlığına ve gücüne bir alâmet ve 

delildir. Yüce Allah, bunların görülmesini ve bilinmesini istemektedir. (İ. KARAGÖZ 5/678)   

Yine de, öyle insanlar vardır ki hiçbir ilmi, hiçbir rehberi, hiçbir aydınlatıcı kitabı yokken (hâlâ) 

Allah hakkında tartışır.’ Allah hakkında tartışmak; Allâh’ın varlığı, birliği, gücü ve diğer sıfatları 

hakkında tartışmaktır. Müşriklerin putlara ilâh, meleklere Allâh’ın kızları (53/21, 27), 

Hıristiyanların Hz. Îsâ’ya ilâh ve Allâh’ın oğlu, (5/17, 72-74, 9/30). Yahûdilerin Hz. Üzeyir’e 

Allâh’ın oğlu (9/30) demeleri, deistlerin Allah yarattıktan ve kâinâta bir düzen kurduktan sonra insana 

ve kâinâta karışmıyor demeleri, ateistlerin Allâh’ın varlığını inkâr etmeleri, bu âyetin kapsamına 

girer. (İ. KARAGÖZ 5/679)   
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‘Görmez misiniz ki Allâh göklerde olanları da yerde olanları da sizin hizmetine sunmuş…’ 

buyruğu (a) göklerde ve (b) yerde bulunan herşeyin insan için hizmetine sunulduğunu ifâde 

etmektedir. Gökler insan için hizmete sunulmuştur. Çünkü oraya bakanlar, gerçekten zevklenirler. 

Gökler vâsıtasıyla Allâh’ı tanırlar. İnsan gökleri tanımak sûretiyle bilgiye olan susamışlığını giderir. 

Diğer taraftan bu kâinat düzeninin birbirine, çekim kânunları ile bağlılığı söz konusudur. Bu da 

göklerin insanın hizmetine sunuluşunun tecellîlerindendir. Güneş ve Ay olmaksızın hayat olmaz; bu 

da hizmete sunmanın bir tecellîsidir. Yıldızlardan yeryüzüne birtakım ışıklar ulaşır ve yıldızlar 

sâyesinde insanlar yollarını bulurlar. İşte bütün bunlar bir tür insanın hizmetine sunmadır. (S. 

HAVVÂ, 11/293)  

(a). Gerçekten Allah göklerde olanları, insan denen bu canlının hizmetine sunmuştur. İşte güneşin, 

ayın ışığı, yıldızların yol göstericiliği, yağmur, hava ve onda gezinen kuşlardan yararlanmayı onun 

erişebileceği çerçeveye koymuştur. Yerde bulunan varlıkları da onun hizmetine vermiştir. Yerdeki 

durum daha açık, gözlemlenmesi ve kontrolü daha kolaydır. Onu bu geniş mülkte temsilci ve yerin 

içerdiği hazîneleri elde edebilir kılmıştır. O hazînelerin kimi gizli, kimi açıktır, kimini insan biliyor, 

kimini etkilerinin dışında özünü kavrayamıyor, anlamadan yararlandığı güçlerin sırları gibi onlardan 

kimini de hiç bilmiyor. Kuşkusuz insan gece ve gündüzün her ânında Allâh’ın ne ölçüde kavranılmaz 

türleri sayılıp bitirilemez nîmeti ile kuşatılmış durumdadır. Tüm bunlara karşın insanların bir kısmı 

ne şükrediyor, ne Allâh’ı anıyor, ne çevresindeki olayları düşünüyor ve ne de karşılıksız iyilikte 

bulunan, nîmet verene kesin inanıyorlar. (S. KUTUB, 8/231)  

Yüce Allah âyette iki şeyi insanların hizmetine sunduğunu bildirmektedir: (a). Göklerde olanlar, (b). 

Yerde olanlar. (..) (b). Yerde Olanlar: Toprak, bitkiler, ağaçlar, meyveler, mantarlar, denizler, 

ırmaklar, göller, mâdenler, hayvanlar, kısaca yerin altında ve yüzeyinde bulunan herşey… (İ. 

KARAGÖZ 5/678) 

‘açık ve gizli nîmetlerini’: delil ile bilinebilen, müşâhede ile görülen. Açık ile maksat, görme, işitme, 

dil ve diğer organlar; ‘gizli’den kastın ise kalp, akıl, kavrama ve benzeri nîmetler olduğu da 

söylenmiştir. (S. HAVVÂ, 11/284)  

Tefsirlerde 20’nci âyet metnindeki ‘ilim’ akla veya nakle dayanan bilgi, ‘hüda’ akıl ve basireti, 

‘kitâbün münir’ ise ilâhi vahiy olarak açıklanmıştır. (KUR’AN YOLU, 4/342)  

(21).‘Onlara: “Allâh’ın indirdiği (Kur’ân’ı)na uyun.” denildiği zaman: “Hayır! Biz atalarımızı 

üzerinde bulduğumuz şeylere uyarız.” derler. Şeytan onları alevli ateşin azâbına çağırıyorsa da 

mı?’ Allâh’ın kitabına uyan, elbette Rasulü’ne de uyar. (bk. 5/104, H. T. FEYİZLİ, 1/412)  

‘..saîr / alevli ateş’: Cehennemin isimlerinden biridir. Cehennemde ilâhi cezânın esâsı ateştir. Bu 

yüzden cehennem cezâsı ateşle nitelenmiş ve cehennemin yedi isminden altısı ateş anlamına gelen 

kelimelerden seçilmiştir. Kâfirler, cehenneme atılacaklar, orada ebedi olarak kalacaklardır. (İ. 

KARAGÖZ 5/680, 681) 

(22).‘Kim iyi davranışlarda bulunarak (samimiyetle) özünü Allâh’a teslim ederse,’ Allâh’ın 

emrine bağlanarak, O’nun şeriatına uyar ve bu arada da kendisine emrolunanlara uymak ve 

yaklaşmamak istenen terk etmekte ihsan ile hareket ederse, ‘hiç şüphesiz o, en sağlam kulpa 

yapışmış olur.’ İbn Kesir der ki: Yâni o yüce Allah’tan kendisine azap etmeyeceğine dâir sağlam bir 

teminat ve söz almış demektir. (S. HAVVÂ, 11/285)    

İhsan: Bir hadiste ihsan, (iyilik yapma, iyi davranma) derecesi şöyle belirlenmiştir: İhsan, Allâh’ı 

görüyormuşsun gibi O’na ibâdet etmendir. Her ne kadar sen, O’nu görmüyorsan da O seni 
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görmektedir. (Buhâri, Müslim, ayrıca bk. Nahl 16/128; Yûnus 10/26) Burada müminin Allâh’a tam 

teslim olması kastedilmiştir. Müminin her an Yüce Allâh’ın huzûrunda olduğunu bilerek ve sürekli 

olarak görüldüğünü düşünerek davranması, iç kontrol bakımından önemlidir. Böyle bir kişinin 

kötülük yapması düşünülemez. (H. DÖNDÜREN, 2/654)  

Sağlam kulp, Allâh’ın dînidir. Cenâb-ı Hakkın sapasağlam ipi olan Kur’ân-ı Kerîm ile ona nasıl 

uyulacağını nümûne şahsiyetiyle örnekleyen Rasûlullah (s) efendimizdir. Nitekim Allah Rasûlü (s) 

şöyle buyurur:  Hadis: Size iki şey bırakıyorum. Bunlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla sapıklığa 

düşmezsiniz: Allâh’ın kitabı ve Rasûlü’nün sünneti. (Muvatta’dan, Ö. ÇELİK, 4/54)   

(23).‘Kim de inkâr ederse, onun inkârı seni üzmesin.’ Böyle olaylar üzerine, Hz. Peygamberin 

üzülmemesi için indirilmiş birçok âyet vardır. Kehf ve Yâsin sûrelerinde; ‘Onların bu sözü seni 

üzmesin.’ Şuarâ sûresi 3’ncü âyetinde ‘Neredeyse kendini onlar îman etmiyorlar diye 

parçalayacaksın’ buyuruluyor. İşte bu âyette de aynı anlamda; ‘onların küfretmeleri seni üzmesin’ 

buyurulmakta ve Allah (cc) Hz. Peygamberi teselli etmektedir. (M. TOPTAŞ’tan, N. YASDIMAN, 

7/597)    

‘Onların dönüşü ancak bizedir. Biz de onlara yaptıklarını (ve karşılığını) haber veririz.’ Haber 

verme, siz şunu şunu yaptınız şeklinde değil; yaptıklarının karşılığını Biz onlara gösterir, cezâsını da 

veririz, anlamındadır. (M. TOPTAŞ’tan, N. YASDIMAN, 7/597, 598)   

‘Şüphesiz ki Allah, sînelerin özünü hakkıyla bilendir.’ Şüphesiz Allah (cc) gönüllerde olanı dahi 

bilir. Değil yaptıklarını, söylediklerini, gönüllerinden geçeni de bilir. Bakara 284’ncü âyetinde ‘Allah 

nefislerinizde olanı gizleseniz de, açığa çıkarsanız da Allah onlardan sizi hesâba çeker.’ Âyeti 

nâzil olunca sahâbe, Hz. Peygambere; ‘Ya Rasûlallâh, kalbimizden öyle kötü şeyler geçiyor ki, biz 

mahvolduk’ deyince, Hz. Peygamber yine; ‘Allah hiçbir nefsi gücünün üstünde hiçbir şeyle 

mükellef tutmaz’ âyetini okur. Kötülük, kalbe ilk geldiğinde insanın buna gücü yetmez ama ilk 

gelişten sonra, o kalbe gelen kötülüğü hayâlinde plân yapıp devam ettirmezse bir sorumluluk yoktur. 

Fakat devam ettirirse sorumlu olur. (M. TOPTAŞ’tan, N. YASDIMAN, 7/598)  

(24).‘Onları (dünyâda) biraz geçindirir, sonra onları ağır bir azap ile (karşılaşmaya) mecbur 

ederiz.’ Yâni kâfirleri dünyâ menfaatleriyle biraz faydalandırırız. Ya da az bir süre yararlandırırız. 

Hemencecik geçiveren kısa bir zaman için nîmet ve mutluluk gibi nasipler veririz. İnsanlar 

dünyâdaki nîmetlerden çok yararlansalar da neticede bu, yok olacaktır. Dolayısıyla devamlı olan âhiret 

nîmetlerine nispetle, ne kadar çok olsa da bir gün yok olacak nîmetler elbette azdır. (İ. H. BURSEVİ, 

15/232)   

(25).‘Andolsun ki kâfirlere: “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan, mutlaka: “Allah” derler. 

Sen de (onların bu itirâfından dolayı): “Hamdolsun Allâh’a” de. Fakat onların çoğu (bunun 

anlamını) bilmezler.’ İnsanların çoğu, Allâh’ı kâinâtın Hâlik’ı olarak kabul etmenin zorunlu sonuç ve 

gereklerini, bununla neyin çatıştığını bilmez. Bir kimse Allâh’ı yerin ve göklerin yaratıcısı olarak 

kabul ettiği zaman, İlâh ve Rabbin yalnızca Allah olduğunu da kabul etmek zorundadır. Yalnızca 

O’nun ibâdet ve taate lâyık olduğunu, yalnızca O’ndan yardım istenebileceğini ve O’ndan başka hiçbir 

varlığın, yaratılmışın kânun koyucu ve hüküm koyan olamayacağını da kabul etmek zorundadır. 

Birincisi Hâlik’tan başkasını ilâh kabul etmek akla aykırıdır ve yalnızca câhillerin içine düşebileceği 

bir çelişkidir. Aynı şekilde bir varlığın yaratıcı olduğuna inanıp, onun yarattıkları arasından birini 

(yâni sahte tanrıları) belâları giderici veya bir ilâh, kudret, hüküm ve hâkimiyet sâhibi bir varlık 

olarak kabul etmek, hiçbir akıl sâhibinin teslim ve tasdik edemeyeceği bir çelişki olacaktır. 

(MEVDÛDİ, 4/301)    



68 
 

Andolsun ki onlara :‘Gökleri ve yeri kim yarattı? Diye sorsan; Allah, derler.’ Bu soru ile gökleri 

ve yeri yaratanın sâdece Allah olduğunu kabul etmek zorunda bırakıldıklarını ve hamdin ve şükrün 

de yalnız O’na yapılması, O’ndan başkasına ibâdet edilmemesi gerektiğini itiraf etmek zorunda 

bırakılmaktadırlar. ‘Hayır onların çoğu bilmezler.’ Bu sorunun onları böyle bir itirafta bulunmak 

durumunda bırakıldığının farkına varmazlar. Buna dikkatleri çekilecek olursa, gereken şekilde dikkat 

etmezler. (S. HAVVÂ, 11/286)   

İnsanların çoğu ilâhi gerçekleri bilmezler: Allâh’ın varlığını ve yaratıcı olduğunu kabul ettikleri 

hâlde, başka varlıklara ilâh demek, câhilliktir. Allâh’ı hakkıyla tanımamaktır. İnsanların çoğu îman 

etmediği (16/83), kâfir olduğu (11/17) ve Allâh’a ortak koştuğu (12/106) için gerçekleri 

bilmemektedir. (İ. KARAGÖZ 5/685)  

(26).‘Göklerde ve yerde(ki şeylerin hepsi), ne varsa Allâh’ındır.’ 26’ncı âyete göre müşriklerin 

taptıkları putlar da dâhil olmak üzere evrendeki herşey Allâh’a âittir, O’nun mülküdür; herşey O’na 

muhtaçtır ve O’nun hiç kimseye, hiçbir şeye ihtiyâcı yoktur, dolayısıyla yaratma ve yönetmesinde 

sınırsız bir özgürlüğe sâhiptir. (KUR’AN YOLU, 4/343)  

(..) Dahası O, göklerde ve yerde bulunan herşeyin de Rabbidir. Allah bu kâinatı yaratıp da, başkaları 

hepsine yâhut bir kısmına hükmetsin diye onu terk etmiş değildir. Tam aksine bizzat O, 

yarattıklarının Rabbidir ve bu kâinatta var olan herşey O’nundur. Yalnızca O, ilâhi hak ve kudrete 

sâhiptir; başka hiçbir varlık değil. (MEVDÛDİ, 4/303)    

‘Şüphesiz ki Allah, asıl ganî ve övülmeye lâyık olandır.’ Yâni O, tek başına müstağnidir. Zengindir; 

O’nunla birlikte müstağni, zengin olan kimse yoktur. Nitekim Allah Teâlâ: ‘Allah zengindir, sizler 

ise fakirlersiniz.’ (Muhammed, 47/38) buyurmaktadır. (İ. H. BURSEVİ, 15/233)     

 

31/27-30  ALLÂH’IN  SÖZLERİ  YAZMAKLA  TÜKENMEZ 

27. (Ey Peygamberim!) Eğer yerdeki ağaçlar (birer) kalem olsa, deniz de (mürekkep olsa), 

ardından yedi deniz ona (katılıp) yardım etse yine (bunlar tükenir de) Allâh’ın kelimeleri 

tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak gâlip, mutlak hüküm ve hikmet sâhibidir.’   

28. (Ey insanlar!) Sizin (toptan) yaratılmanız ve tekrar dirilmeniz, tek bir kişi(nin yaratılması) gibi 

(kolay)dır. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, görendir. 

29. (Ey Peygamberim!) Görmedin mi Allah, geceyi gündüze katıyor, gündüzü de geceye katıyor 

(böylece onları uzatıp kısaltıyor). Güneşi ve ayı istifâde(niz) için yaratmıştır. Her biri, belirli bir 

vakte kadar (kendi yörüngesinde) akıp gidecektir. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla 

haberdardır. [bk. 22/65; 45/13] 

30. Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Muhakkak ki O’ndan başka yalvardıkları 

(sığındıkları putlar ve putlaştırılan şeyler) ise (tümüyle) bâtıldır. Şüphesiz Allah, çok yüce, çok 

büyüktür. [bk. 22/62] 

 

27-30. (27).‘Eğer yerdeki ağaçlar (birer) kalem olsa, deniz de (mürekkep olsa), ardından yedi 

deniz ona (katılıp) yardım etse yine (bunlar tükenir de) Allâh’ın kelimeleri tükenmez. Şüphesiz 

Allah mutlak gâlip, mutlak hüküm ve hikmet sâhibidir.’  Yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsa, 
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denizler de yedi kat fazlası ile mürekkep olsa ve bu kalemlerde bu mürekkepler yazı için kullanılsa, 

Allâh’ın kelimeleri tükenmez; fakat kalemler ve mürekkepler bitip tükenir. (S. HAVVÂ, 11/286)  

27’nci âyette verilen misâl, Allah Teâlâ’nın sonsuz kudret ve azametini, Kur’ân’ı Kerîm’in şeref ve 

kıymetini beşeri idrak seviyesine yakınlaştırmaya çalışarak, kulları sahte tanrıları bırakıp yalnızca 

Allâh’a teslimiyete yönlendirmektedir. (bk. Kehf, 18/109) Yine Allah, öyle nihâyetsiz bir kuvvet ve 

kudrete sâhiptir ki, O’na göre – isterse trilyonlarca olsun – bütün insanları yoktan yaratmak, 

öldürmek ve yeniden diriltmek, sâdece bir insanı yaratıp diriltmek gibidir. O’nun için ‘zorluk’  diye 

bir şey söz konusu değildir. (Ö. ÇELİK, 4/55) 

Kısaca; âyet Allâh’ın azameti, kibriyâsı, celâli, tam kelimeleri, ilmi ve hiçbir kimsenin 

kuşatamayacağı, mâhiyetine ve derinliğine hiçbir beşerin muttali olamayacağı / öğrenemeyeceği ilâhi 

sırlarını haber vermektedir. Âyetin benzeri olan bir başka âyet şudur: ‘Deniz, Rabbimin kelimeleri 

için mürekkep olsa, bir o kadar denizi yedekte bulundursak bile Rabbimin kelimeleri 

tükenmeden önce denizler tükenirdi.’ (Kehf, 18/109, ZUHAYLİ’den, N. YASDIMAN, 7/603)     

(28).‘(Ey insanlar!) Sizin (toptan) yaratılmanız ve tekrar dirilmeniz, tek bir kişi(nin yaratılması) 

gibi (kolay)dır.’ Bir tek nefis yaratmak ve bir tek nefsi diriltmek gibidir. Yâni O’nun kudreti açısından 

çoğun ve azın farkı yoktur. Bir işle uğraşması, bir başka işle uğraşmaktan O’nu alıkoymaz. (S. 

HAVVÂ, 11/286, 287) 

Dilemenin salt yaratılacak nesneye yönelimi ile yaratmayı gerçekleştiren irâde açısından bir veya 

birden fazla nesnenin yaratılması aynıdır. O ferdin yaratılmasında sınırlı bir emek harcamadığı gibi, 

her ferdin yaratılmasında emek yinelemez de. O’na göre bir tek kişinin yaratılması ile milyonların 

yaratılması ve bir ferdin diriltilmesi ile milyonların diriltilmesi birdir. Yaratma işi bir ‘kelime’  

dilemedir, sâdece ‘Bir şey dilediği zaman O’nun buyruğu sâdece o şeye ‘ol’ demektir, hemen 

olur.’ (Yâsin, 36/82; S. KUTUB, 8/235, 236)  

Yine Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır: ‘Bizim emrimiz tek bir olup göz kırpması gibidir.’ 

(Kamer, 54/50). O bir şeyi bir defa emreder, bu da hemen oluverir. Bu emrin tekrar edilmesine ve 

tekid edilmesine ihtiyaç yoktur. Cenâb-ı Hak buyuruyor ki: ‘Fakat o ancak bir haykırıştır. O 

zaman, onlar, görürsün ki hemen diri olarak toprağın yüzündedirler.’ (Nâziât, 79/13-14; 

ZUHAYLİ’den, N. YASDIMAN 7/604)  

‘Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, görendir.’ Bir tek kişinin durumunu nasıl görüyor nasıl sözlerini 

işitiyorsa, bütün mahlûkâtınki de öyledir. Aynı şekilde O’nun kullarına kâdir olması bir tek nefse kâdir 

olması gibidir. (S. HAVVÂ, 11/287)  

(29).‘Görmedin mi?’ (Bu) soru istifhâm-ı inkâri olup, ‘gör, bil ve anla’ demektir. Hitap, Hz. 

Peygambere ve O’nun şahsında bütün müminleredir. Bütün yaratılmışlar, Allâh’ın varlığına, birliğine 

ve gücüne delâlet eder. Yaratılanları gözleyen ve inceleyen, aklını ve muhâkemesini kullanan insan, 

bu gerçekleri görür ve bilir. (İ. KARAGÖZ 5/687)  

‘Allah, geceyi gündüze katıyor, gündüzü de geceye katıyor. Güneşi ve ayı istifâde(niz) için 

yaratmıştır.’  Yâni ‘gündüz ile gecenin sâbit ve düzenli biçimde ortaya çıkıp dönüşmesi’, 

kendiliğinden, güneş ve ayın bir sisteme boyun eğdiğini gösterir. Güneş ve ay burada özellikle 

zikredilmiştir. Çünkü her ikisi de göğün önde gelen cisimleridir. O kadar ki, en eski dönemlerden beri 

insanoğlu bunlara ilâh olarak tapmıştır ve bugün bile birçok kimse için durum böyledir.  Ancak 

gerçek şu ki Allah, yeryüzü de dâhil olmak üzere kâinâtın tüm yıldız ve gezegenlerini,  kendisinden 

bir parmak bile sapamayacakları bir sisteme bağımlı kılmıştır. (MEVDÛDİ, 4/303) 
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‘Her biri, belirli bir vakte kadar (kendi yörüngesinde) akıp gidecektir. Şüphesiz Allah, 

yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.’ Yâni, ister güneş olsun, ister ay, isterse diğer yıldız ve 

gezegenler âlemde hiçbir şey ebedi değildir. Herşeyin bir eceli vardır ve görevini ancak vâdesi 

gelinceye kadar sürdürebilir. Herşeyin var olmadan önceki zaman içinde bir başlangıcı ve ondan sonra 

olamayacağı bir sonu vardır. Bu, böyle geçici ve güçsüz varlıkların insanın tanrıları olamayacağı 

gerçeğini içerir. (MEVDÛDİ, 4/303)  

(30).‘Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Muhakkak ki O’ndan başka yalvardıkları 

(sığındıkları putlar ve putlaştırılan şeyler) ise (tümüyle) bâtıldır. Şüphesiz Allah, çok yüce, çok 

büyüktür.’ Yâni onlar hayâlinizin kuruntularıdır. Falanın ilâhlığa ortak olduğunu, filâna zorlukları 

savacak, ihtiyaçları giderecek gücün verildiğini siz kendiniz uyduruyorsunuz. Oysa aslında bunlardan 

hiçbiri herhangi bir şeyi kılma veya kılmama gücüne sâhip değildir. (MEVDÛDİ, 4/304)  

O’nun dışında herşey dönüşür – değişir, O’nun dışında herşey azalır – çoğalır, O’nun dışında herşey 

güçlülük, zayıflık, gelişme, çöküntü, ilerleme, gerileme gösterir. Varken yok olurlar. Değişmez, 

başkalaşmaz, yok olmaz, ebedi, sürekli olan – olumsuzluklardan beri olan – yalnız O’dur. (S. KUTUB, 

8/237)     

 

31/31-34  İNSANLARIN  BİLEMEDİĞİ  BEŞ  ŞEY 

31. (Ey Peygamberim!) Allâh’ın nîmeti (ve lütfu) ile gemilerin denizde akıp gitmekte olduğunu 

görmedin mi? (Gör ve bil) Bu, (kudretinin) delillerinden bir kısmını size göstermek içindir. 

Muhakkak ki bunda, çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. 

32. (Gemide giderken) onları, gölge yapan (dağ ve kara bulut)lar gibi dalga sardığı zaman; 

(gönüllerinde bağlılık gösterdikleri putları atarak) artık dîni yalnız Allâh’a has kılarak (ihlâsla O’na) 

yalvarırlar. Sonra (Allah) onları karaya çıkarıp kurtarınca, içlerinden (yalnız) bir kısmı, dengeli 

(mutedil ve doğru) yolu tutar. Bizim âyetlerimizi nankör gaddarlar inkâr eder. [bk. 29/66. Ayrıca 

krş. 17/67; 30/33-34] 

33. Ey insanlar! Rabbinizin emrine uygun yaşayın, babanın çocuğuna fayda veremeyeceği, 

çocuğun da babasına fayda veremeyeceği bir günden korkun! Şüphesiz ki Allâh’ın vaadi 

gerçektir. Dünyâ hayâtı, sizi aslâ aldatmasın. O çok aldatıcı (şeytan ve dostları) da sizi Allâh(’ın 

affı) ile sakın aldatmasın (günaha daldırmasın ve ibâdetten alıkoymasın!) 

34. (Kıyâmet) saatin(in) ilmi şüphesiz ki Allâh katındadır. Yağmuru (dilediği miktar ve şekilde) O 

indirir. Rahimlerde ne olacağını O bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiçbir 

kimse hangi yerde öleceğini bilmez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, (herşeyden) haberdardır. 

 

31-34. (31).‘Allâh’ın nîmeti (ve lütfu) ile gemilerin denizde akıp gitmekte olduğunu görmedin 

mi? Bu, (kudretinin) delillerinden bir kısmını size göstermek içindir. Muhakkak ki bunda, çok 

sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır.’ Gemiler denizde, Allâh’ın deniz, gemi, rüzgâr, 

yer ve göğe koyduğu yasalar uyarınca yürürler. Gemileri denizde batmadan veya dikilip kalkmadan 

yürür kılan, bu yaratıkların bu özellikleriyle yaratılmalarıdır. Eğer bu özellikler, herhangi bir yönde 

değişecek olsa, gemiler denizde yüzmez. Suyun veya geminin yapıldığı maddenin yoğunluğunun 

değişmesi, deniz yüzeyinde hava basıncı oranının değişmesi, hava ve su akıntılarının değişmesi, 

suyun su kaldırma sınırı ve hava ile su akıntılarının uygun sınırlarını aşacak ölçüde ısının değişmesi 



71 
 

gibi… Eğer bu oranlardan hangi yönde olursa olsun bir teki değişecek (olursa), gemiler suda 

yürümez. Tüm bu elverişli şartların var olduğu durumda da, fırtınada dalgalar arasında, Allah’dan 

başka tutunacakları bir şeyin olmadığı yerde, gemilerin koruyucusu, gözeteni yine Allah’tır. (S. 

KUTUB, 8/238)      

(32).‘(Gemide giderken) onları, gölge yapan (dağ ve kara bulut)lar gibi dalga sardığı zaman; 

(gönüllerinde bağlılık gösterdikleri putları atarak) artık dîni yalnız Allâh’a has kılarak (ihlâsla O’na) 

yalvarırlar. Sonra (Allah) onları karaya çıkarıp kurtarınca, içlerinden (yalnız) bir kısmı, dengeli 

yolu tutar. Bizim âyetlerimizi nankör gaddarlardan başkası inkâr etmez.’ ‘Dîni yalnız Allâh’a 

hâlis kılmak’tan kasıt ise, O’nu tevhid edip, sâdece O’na itaat etmek demektir. İşte onlar böyle bir 

durumda iken Allâh’a tevhid ile yönelmekle berâber; ‘onları karaya çıkararak kurtardığı zaman da 

içlerinden bir kısmı orta yolu tutar.’ Yâni îman ve daha önce ortaya koyduğu ihlâs üzere kalır, bir 

daha küfre dönmez veya denizde sâhip olduğu ihlâsta orta yolu tutar. Yâni bu korku esnâsında 

meydana gelen ihlâs aynı derecede hiçbir kimsenin yanında varlığını sürdürmez. İşte buna göre orta 

yolda olan, amelinde orta yolu izleyen kimse demek olur. Veya çok az bir amele sâhip olan kişi 

demektir. (S. HAVVÂ, 11/290) 

İbn Kesir şöyle diyor: Burada bu ifâde ile bu şekilde dehşetli ve büyük işlere denizde bu göz 

kamaştırıcı âyetlere tanık olduktan, Allâh’ın da kendisini kurtararak nîmette bulunduktan sonra, 

eksiksiz bir amelde bulunması, ibâdette gayretli olması, hayırlara koşmakta elini çabuk tutması 

îcâb ederdi. Fakat bütün bunlardan sonra orta yolu tutan bir kimse, kusurlu davranmış 

olacağından, böyle davrananların bu tavırlarının inkârı (reddi) mânâsına gelme ihtimâli de vardır. 

Doğrusunu en iyi bilen Allah’tır. (S. HAVVÂ, 11/290, 291)  

‘Muktesıd: orta yolu tutanlar’  kelimesine münâfık ya da kâfir anlamını vermek doğru değildir. 

Doğru olan, söz konusu kelimeyi, Allâh’a ve O’nun birliğine samimi bir şekilde inanan; ancak İbn 

Kesir’in de dediği gibi ibâdetinde eksiklik ve kusur söz konusu olan kişi diye tanımlamaktır. (M. 

DEMİRCİ, 2/546)   

(33).‘Ey insanlar! Rabbinizin emrine uygun yaşayın, babanın çocuğuna fayda veremeyeceği, 

çocuğun da babasına fayda veremeyeceği bir günden korkun!’ Yâni babanın çocuğu adına 

borçlarından bir şey ödeyemeyeceği, günahlarını üstlenemeyeceği ve ona kendi sevaplarından 

veremeyeceği, aynı şekilde çocuğun da babası için bahsedilen / sözü edilen bu hususlardan hiç birini 

yapamayacağı, babanın oğlundan azâbı uzaklaştıramayacağı o ‘günden’ kıyâmet gününden ‘çekinin’ 

korkun. (İ. H. BURSEVİ, 15/253)  

Âhirette diğergâmlık: Âhirette herkes önce kendini kurtarmaya çalışacaktır. Bu yüzden ne babanın 

oğluna ve ne de oğulun babasına bir faydası olmaz. ‘O gün ne mal, ne de oğullar yarar vermez. 

Ancak Allâh’a temiz kalp getiren yarar görür.’ (Şuarâ, 26/88, 89) ‘İşte o gün kişi kaçar 

kardeşinden, anasından babasından, eşinden ve oğullarından’ (Abese, 80/34 – 36) Ancak Rabbi 

nezdinde itibârı olan peygamberler, şehitler, sâlihler başkalarına şefaat ederek yardımcı olabilir. Bu 

gibi güzel amel sâhibi olan kişinin kendi âile fertlerine yardımcı olması da mümkündür. (H. 

DÖNDÜREN, 2/654)    

Âhirette alışveriş olmaz. Anne, baba ve çocukları dâhil kimse kimseye sevabından vermez, 

günahını alıvermez. Kâfirler için şefaat eden olmaz (2/254), olsa bile kabul edilmez (26/99, 103, 

74/48), fidye de kabul edilmez (2/123). Müminler için hem şefaat hem Allâh’ın affı, lütfu ve 

merhameti olur.  Bu konuyu açıkça anlatan âyet ve hadisler vardır. (19/87, 43/86, 21/28, 20/109; İ. 

KARAGÖZ 5/694)  
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‘Şüphesiz ki Allâh’ın vaadi gerçektir.’ Haşr, cennet, cehennem, mükâfat ve cezâ ile alâkalı verdiği 

söz gerçektir. Ondan dönüş yoktur. (İ. H. BURSEVİ, 15/254) (..) Gecikmez, yanlış çıkmaz. Bu zor 

durumla karşılaşmaktan kaçış yoktur. Babanın oğula ve oğulun babaya yararı dokunmayacak duyarlı 

yargı ve âdil karşılıktan da kaçış yoktur. (S. KUTUB, 8/239)  

‘Dünyâ hayâtı, sizi aslâ aldatmasın.’ Dünyâ hayâtından maksat, onun ziyneti, süsü ve emelleridir. 

Yâni dünyânın gönül çeken, aldatan malları sizi aldatmasın. (İ. H. BURSEVİ, 15/254)  

Dünyâ hayâtında bulacağınız rahat ve huzur, âhiret yurdunu size unutturmasın. Dünyâ hayâtı 

süsleriyle, zevkleriyle sizleri oyalamasın. Çünkü bu hayâtın nîmetleri kısa ömürlü, lezzetleri fânidir. 

(S. HAVVÂ, 11/292)   

‘O çok aldatıcı (şeytan ve dostları) da sizi Allâh(’ın affı) ile sakın aldatmasın’ Bütün bu sıkıntı ve 

zorlukları aşabilmek için gösterilen kurtuluş yolu îman, takvâ ve sâlih amellerdir. Bunlara 

yönelebilmek ve maddi, mânevi tüm imkânları bu yola sarf edebilmek için ‘iki aldatıcı’ ya karşı 

dikkatli olmak gerekir: (1) Birincisi; dünyâ hayâtı; dünyânın insanı Allah’tan uzaklaştıran oyun, 

zevk ve eğlenceleri. (2) İkincisi; insanı, Allâh’ın af ve merhametine güvendirerek aldatan şeytan, 

nefis, kötü arkadaş gibi diğer aldatıcılar. (Ö. ÇELİK, 4/58)    

(34).‘(Kıyâmet) saatin(in) ilmi şüphesiz ki Allah katındadır.’ Allah insanları sürekli uyanıklık, 

beklenti ve hazırlık çabası içinde olmaları için (1) kıyâmetin zamânını, kendisinden başkasının 

bilmediği gayblerden kılmıştır. Dolayısıyla insanlar onun ne zaman geleceğini bilmiyorlar. Belki de 

onlara, herhangi bir anda azık edinmek ve kıyâmet hazırlığı için zaman kalmaksızın ansızın 

gelecektir. (S. KUTUB, 8/240)  

Hadis: Ebû Hüreyre’nin naklettiği Cibril Hadîsi’nde ‘kıyâmetin ne zaman olacağı’ sorusuna, Hz. 

Peygamber şöyle cevap vermiştir: ‘Bu konuda, sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir. Fakat sana 

onun alâmetlerinden haber vereyim: (a) Câriyenin efendisini doğurması, (b) Yalınayak baldırı 

çıplakların insanlara başkan olması. Bundan sonra Hz. Peygamber, yukarıdaki âyette yer alan beş 

gayb konusunu bildirmiştir. Sonra soruları soran kişi ayrılıp gidince, onu geri getirmelerini istemiş, 

fakat arkasından gitmek isteyenler, hiçbir şey görememişti. Bunun üzerine Nebi (s) şöyle 

buyurmuştur: Bu, Cibrildir, insanlara dinlerini öğretmek için geldi. (Buhâri Tefsir 31/2’den, H. 

DÖNDÜREN, 2/655)    

(2)‘Yağmuru (dilediği miktar ve şekilde) O indirir.’ Bu âyet yağmuru indirenin Allah olduğunu 

vurguluyor. Çünkü yağmuru oluşturan, düzenleyen evrensel nedenlerin yaratıcısı yüce Allah’tır. Buna 

göre yağmur konusunda Allâh’ın tekelinde olan, metinden anlaşıldığı gibi yaratmaya güç 

yetirebilme tekelidir. Yağmurun iniş zamanının bilgisini Allâh’ın yalnız kendisinin bildiği sırlardan 

sayanlar, yanılmışlardır. (S. KUTUB, 8/240)    

(3)‘Rahimlerde ne olacağını O bilir.’ Her an her aşamada rahimlerde olanın durumu nedir? Baştan 

rahimlerin kendilerinin eksiklik fazlalık durumları, döl, hacim ve gövdeye kavuşmadan dölün durumu, 

yumurta ve spermanın birleşmelerinin ilk anında kimsenin henüz bir şey öğrenmeye yol bulmadığı 

zaman, erkeklik dişilik açısından dölün türünün ne olduğu, çocuğun kime çekeceği, özellikleri, 

durumları ve yetenekleri…  Bunların tümü Allâh’ın bilgisine özgüdür. (S. KUTUB, 8/240) 

Allâh onun erkek mi kız mı, canlı mı cansız mı, organları tam mı eksik mi, mutlu mu bedbaht mı 

olduğunu bilir. (İ. H. BURSEVİ, 15/260)  

(2)‘…. Fakat yağmurun yağma zamanı ve (3) rahimdeki bebek hakkında ‘Bunları yalnız Allah 

bilir’ gibi bir sınırlama bulunmamakta; sâdece yağmuru Allâh’ın yağdırdığı, dolayısıyla zamânını 
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da bildiği; kezâ O’nun rahimlerdekini de bildiği ifâde edilmektedir. Bu ifâdeden kesinlikle bu iki 

konuda Allâh’tan başkasının önceden bilgi sâhibi olamayacağı anlamı çıkmaz. Diğer bir ifâdeyle 

âyette diğer üç konudaki bilginin yalnız Allâh’a mahsus olduğu açıkça belirtilirken, yağmurun vakti ve 

henüz doğmamış olan bebeğin cinsiyeti ve özellikleri hakkında, böyle bir sınırlamaya yer 

verilmemiştir; bu da –eski tefsircilerin iddiasının aksine– belirtilen iki konuda insanların önceden 

bilgi sâhibi olabileceklerini gösterir. (KUR’AN YOLU, 4/345)    

(4)‘Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilmez.’ Hayır şer, yarar zarar, kolaylık – zorluk, sağlık – 

hastalık, Allâh’ın emirlerini yerine getirme veya onlara ters düşme açılarından ne kazanacaktır? Kimse 

bilmez. Görüldüğü gibi, kazanma teriminin kapsamı, ticâri kazanç anlamıyla sınırlı olmayıp, ondan 

daha genel bir anlam içeriyor. O kişinin yarın karşılaşabileceği herşeyi kapsıyor. (S. KUTUB, 

8/240)  

(5)‘Hiçbir kimse hangi yerde öleceğini bilmez.’ Yine hiç kimse ne zaman öleceğini bilemediği gibi, 

çârelerine başvursa bile, ‘nerede’ karada mı, denizde mi, ovada mı, yoksa dağda mı ‘öleceğini 

bilemez.’(İ. H. BURSEVİ, 15/261)  

‘Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, (herşeyden) haberdardır.’ Ayrıca, Allâh’ın zât ve sıfatlarının 

mâhiyeti, rûhun (17/85), sûrun (6/73; 18/99; 36/51 vd.), dâbbenin (27/82), Arş, Kürsü, Levh-i mahfûz, 

Sidre-i müntehâ, Kalem ve Beyt-i ma’mûr, cennet ve cehennemin mahiyetleri ve âhiret hâlleri de 

Allâh’ın bilgisindedir (bk. 6/59). İnsanların ne zaman diriltileceği (bk. 27/65); Kıyâmetin ne zaman 

kopacağı (bk. 7/187) bilgisi Allâh’ın katındadır, mutlak gayblardandır. [bk. 2/3; 6/59, H. T. FEYİZLİ, 

1/413) 

El Münâvi’nin el Camiu ‘ssağir’e yazdığı şerhte daha önce gördüğümüz ‘Beş şey vardır ki, onları 

Allah’tan başkası bilmez’ şeklindeki Büreyde hadîsine dâir açıklamalarda şunlar söylenmektedir: 

Burada, Allah’tan başkasının bilmemesinden kasıt, kuşatmak ve kapsamlı bir şekilde bilmektir; 

küllisiyle cüz’isiyle herşeyini bilmek demektir. Yüce Allâh’ın has yaratıklarından bâzılarını gaybi 

bâzı şeyleri bildirmesi, bu beş şey ile ilgili olsa dahi, buna aykırı değildir. Çünkü bildirdiği bu şeyler, 

cüz’i ve sayılabilen şeylerdir. Mutezile’nin bunu reddetmesi ise, bile bile bir inatlaşmadır. (Âlûsi’den, 

S. HAVVÂ, 11/297)  

Yüce Allâh’ın sâdece kendisine tahsis ettiği bilgi, herkesin durumuna dâir etraflı, teferruatlı ve 

eksiksiz bilgidir. Meleğin bildiği ve Allâh’ın bâzı kullarına bildirdiği bilgilerin ise, bu bilgiden daha 

aşağı olması söz konusudur. Daha doğrusu şüphesiz olarak vâkıada onların bildikleri de böyledir. 

Evliyânın, sözü geçen şeyler hakkında elde ettikleri bilgiler olarak onların bu bilgisi bir yakini bilgi 

değildir, denilebilir. (S. HAVVÂ, 11/298)   

 

 

________________________________________ 
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32 / Secde Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. 18 ve 20. âyetler Medîne’de inmiştir. (H. T. FEYİZLİ, 1/414) 

Hadis:  Tirmizî’nin rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte şöyle buyurulmuştur: “Peygamber Secde ve Mülk 

sûrelerini okumadan uyumazdı.” İbni Mes’ûd da, “Secde sûresini okumak kabir azâbını önler.” 

buyurmuştur. (H. T. FEYİZLİ, 1/416) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

32/1-6  ALLAH  HER  İŞİ  DÜZENLEYİP  YÖNETİR 

1. Elif, Lâm, Mîm. 

2. İçinde hiç şüphe olmayan (bu) Kur’an’ın indirilmesi, âlemlerin Rabbi (tarafı)ndandır. 

3. Yoksa: “Onu uydurdu!” mu diyorlar? Hayır! O (Kur’ân), senden önce (asırlarca) kendilerine 

hiçbir uyarıcı (peygamber) gelmemiş olan bir kavmi uyarman için Rabbinden gelen bir gerçektir 

ki onlar, bu sâyede doğru yolu bulsunlar. 

4. (Ey İnsanlar!) Gökleri, yeri ve bunların arasında olan şeyleri altı günde (devirde, aşamada) 

yaratan, sonra Arş’ı hükmü altına alan Allah’tır. Sizin için O’ndan başka hiçbir dost ve şefaatçi 

yoktur. (Hâlâ) düşünüp öğüt almıyor musunuz? (Düşünüp öğüt alın) [krş. 7/54; 41/9-12] 

5. (Ey insanlar!) Gökten yere kadar her işi O yönetir. Sonra işler O’na bir günde yükselir ki o 

günün miktârı, sizin saydığınız (günler)den bin sene eder. [bk. 22/47; 70/4] 

6. İşte O, görünmeyeni de görüneni de bilen, mutlak gâlip ve çok merhametli olandır. 

 

1-6. (2).‘İçinde hiç şüphe olmayan (bu) Kur’ân’ın indirilmesi, âlemlerin Rabbi (tarafı)ndandır.’ 

‘Yoksa: “Onu uydurdu!” mu diyorlar?’  Yâni, aslında onlar Muhammed uydurdu, demektedirler. 

Bu üslûp ile onların bu söyledikleri reddedilmekte ve böyle bir şey söylemelerinin aslında şaşılacak bir 

durum olduğu ifâde edilmektedir. Çünkü en beliğ edebiyat ustaları dahi, bu Kur’ân-ı Kerîm’in bir 

sûresinin bir benzerini dahi getirmekte âciz oldukları ortaya çıkmış ve böylelikle Kur’ân-ı Kerîm’in 

îcâzı açık – seçik bir şekilde anlaşılmış bulunmaktadır. (S. HAVVÂ, 11/312)  

(3).‘Hayır! O (Kur’ân), senden önce (asırlarca) kendilerine hiçbir uyarıcı (peygamber) gelmemiş 

olan bir kavmi uyarman için Rabbinden gelen bir gerçektir ki onlar, bu sâyede doğru yolu 

bulsunlar.’ Şunun belirtilmesi gerekir ki, Arabistan’da hakiki inancın ışığı tümüyle ilk kez, târih 

öncesi dönemde yaşamış olan Hûd ve Sâlih peygamberler tarafından yayılmıştı. Onları Rasûlullah’tan 

(s) (yaklaşık) 2 500 yıl önce yaşamış olan İbrâhim ve İsmâil (as) izledi. Onlardan sonra ve 

Rasûlullah’tan (yaklaşık) 2 000 yıl önce Arabistan’a gönderilmiş olan son peygamber Şuayb – (as)’dı. 

Görülüyor ki, bu oldukça uzun bir zaman dilimidir. İşte, bu kavme hiç uyarıcının gelmediği bu yüzden 

zikredilmektedir ve gerçek de budur. Bu, onlara hiç peygamber gönderilmediği anlamına değil, bu 

kavmin uzun süredir bir uyarıcıya ihtiyaç duyduğu anlamına gelir. (MEVDÛDİ, 4/316)   
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(4).‘Gökleri, yeri ve bunların arasında olan şeyleri altı günde (devirde, aşamada) yaratan, sonra 

Arş’ı hükmü altına alan Allah’tır. Sizin için O’ndan başka hiçbir dost ve şefaatçi yoktur. (Hâlâ) 

düşünüp öğüt almıyor musunuz?’    ‘Altı gün’den maksat, süresini akılla idrak etmemiz mümkün 

olmayan altı uzun zaman dilimidir. Gökler, yer ve onlarda bulunan varlıkların yaratılması bu uzun 

zaman dilimleri içinde gerçekleşmiştir. Cenâb-ı Hak, kâinâtın yaratılışını tamamladıktan sonra arşa 

istiva etmiş, yâni varlıkları kendi hâline bırakmayıp, onların saltanat, hâkimiyet, tedbir ve 

tasarrufunu kudret elinde tutmuştur. (Ö. ÇELİK, 4/65)  

‘Allâh’ın Arş’a istivâsı’nı selef âlimleri yorumlamadan kabul edip îman etmişlerdir. (..) Allâh’ın 

Arş’a istivâsı mecâzi anlamda olup bununla maksat, herşeyi yaratması, bütün varlıkları egemenliği 

altına alıp yönetmesidir. (10/3, 13/2, 20/5). ‘Allah her an bir iş üzerindedir’ (55/29) âyetinde 

belirtildiği üzere yüce Allah, varlık âlemini yaratıp bir kenara çekilmiş değildir. O ilmi, irâdesi, 

hikmeti ve lütfu ile her an varlık âlemi le ilişkisini sürdürmekte ve yönetmektedir. ‘O’nun ilmi 

dışında bir yaprak dahi düşmez.’ (6/59; İ. KARAGÖZ 5/704).  

Gökler, yeryüzü ve her ikisi arasında yer alıp da hakkında çok az şey bildiğimiz, buna karşın çok 

şeyden de habersiz olduğumuz bu dehşet verici varlıklar… Bu, uzadıkça uzayan, göz alabildiğine 

geniş, uçsuz bucaksız insanı ürküten bir büyüklüğe sâhip varlıklar âlemi… İnsanın; titiz ve güzel 

sanatı, ahenkli ve duyarlı düzeni karşısında âdetâ büyülendiği, dehşete kapıldığı, hayran kaldığı 

görkemli evren… Göz kamaştırıcı bir uyum, çekici bir güzelliğe sâhip yaratıklar… Hiçbir gözün, 

hiçbir duygunun, hiçbir kalbin kusur bulamadığı, ne kadar uzun boylu irdelese de hiçbir düşünürün 

bütünüyle kavrayamadığı, tekrârın ve alışkanlığın çekiciliğinden, hiçbir şey kaybettirmediği ve her 

zaman tâzeliğini koruyan, gerçek güzelliğe sâhip varlık bütünü. Renkleri, cinsleri, hacim ve şekilleri, 

özellik ve görünümleri, yetenek ve görevleri birbirinden farklı, ama hepsi de tek bir yasaya boyun 

eğen hareketlerinde aynı âhenge sâhip olan, tek bir kaynağa yönelik olan, sâdece o kaynaktan direktif 

ve komut alan, itaat ve teslîmiyetle O’na yönelen şu çeşit çeşit varlıklar. Evet bütün bunları Allah 

yaratmıştır. (S. KUTUB, 8/249, 250)         

(5).‘Gökten yere kadar her işi O yönetir.’ (Tefsir edilmekte olan 5’nci âyette) Allah Teâlâ’nın 

kâinâtı nasıl yönettiği ve oradaki işleri nasıl sevk-u idâre ettiği anlatılır. Rabbimiz işleri ve olayları 

gökten yere doğru ‘tedbir’ etmektedir. ‘Tedbir’ bir işin arkasını görerek ona göre gereğini 

belirlemektir. Allah Teâlâ’nın tedbîri ise, hikmetine uygun olarak irâde buyurmasıdır. Anlaşılan o 

ki, bizim dünyâ şartları içinde bin yıl zaman alan olaylar, Cenâb-ı Hakka göre bir günlük iştir. 

Rabbimiz, âdetâ günlük iş programını, o işlerle görevli meleklerine havâle eder. Onlar da o günün 

çalışma raporunu huzûruna çıkıp kendisine takdim ederler ve yine bizim hesâbımıza göre bin yıl 

tutacak ertesi güne âit emirleri alırlar. Bu, böylece devam edip gider. (Ö. ÇELİK, 4/65)  

‘Sonra işler O’na bir günde yükselir ki o günün miktârı, sizin saydığınız (günler)den bin sene 

eder.’  İbn Kesir der ki: Ameller dünyâ göğü üstündeki ilgili divanlarına yükseltilir. Bununla yeryüzü 

arasındaki mesâfe ise beş yüz yıllık bir mesâfedir. Mücâhid, Katâde ve ed Dahhâk der ki: Beşyüz 

yıllık bir mesâfeden iner ve yine beşyüz yıllık bir mesâfe boyunca yükselir. Fakat o bu mesâfeyi göz 

açıp kırpacak kadar kısa bir sürede kateder.’ (S. HAVVÂ, 11/317)  

Yâni sizin târihiniz içinde bin yıl zaman alan olaylar, Allâh’a göre bir yıllık iştir. O, iş programını 

‘kazâ ve kader melekleri’ne havâle eder. Onlar da o günün çalışma raporunu kendisine sunarlar ve 

ertesi güne (ki hesâbı sizin hesâbınıza göre bin yıl tutar) âit emirleri alırlar. (MEVDÛDİ, 4/318) 

Ayrıca O’nun pek çok işi bir arada yapmasıyla tek bir işi yapması arasında bir fark yoktur. Yâni aynı 

anda yapacağı birçok iş için ‘kün / ol’ emrini verdiği gibi, tek bir iş için de aynı emri vermektedir. 

(Lokman 31/28). O hâlde bütün insanların bin yılda karar verip yapacağı işleri, Allah Teâlâ bir 
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günde hattâ bir anda yapabilmektedir. İşte söz konusu âyet muhtemelen buna işâret ederek Allâh’ın 

yüce kudreti konusunda bize bir fikir vermektedir. Zîrâ Kur’ân’ın hedefi bir taraftan Allâh’ın 

kudretine, tasarrufunun mutlaklığına delil getirmek, diğer taraftan da kâinâtın büyüklüğünü gözler 

önüne sermek sûretiyle insana âcizliğini itirâf ettirmektir. (M. DEMİRCİ, 2/552)   

(6).‘İşte O, görünmeyeni de görüneni de bilen, mutlak gâlip ve çok merhametli olandır.’ Yâni 

kulların gördüklerini de görmediklerini de bilen ‘Azîz’ yâni güç sâhibi olan, herşeyi kahreden, mağlûp 

eden, bütün mahlûkâtın kendisine boyun eğdiği ve emrinde gâlip olan ‘ve rahîm olan’ yâni lütuf ve 

kolaylaştırması en ileri derecede olan ‘işte O’dur.’ (S. HAVVÂ, 11/317)  

 

32/7-11  YARATTIĞI  HER  ŞEY  GÜZEL 

7, 8, 9. Yarattığı herşeyi güzel yapan ve (ilk) insanı yaratmaya da çamurdan başlayan, sonra 

onun neslini, hakir bir suyun özünden (spermadan) yaratan sonra onu (tastamam) düzeltip ona 

kendi rûhundan üfleyen, sizin için kulaklar, gözler ve gönüller yaratan O’dur. (Buna rağmen) ne 

kadar az şükrediyorsunuz! 

10. (Müşrikler): “Biz yerde (çürüyüp) kaybolduğumuz zaman, yeni bir yaratılışta mı olacağız?” 

dediler. Çünkü onlar, Rableriyle karşılaşmalarını da inkâr ederler. 

11. (Ey Peygamberim!) De ki: “Üzerinize vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra da 

Rabbinize döndürüleceksiniz.” 

 

7-11. (7, 8, 9).‘O, yarattığı herşeyi güzel yapmış ve..’ (..) Allah herşeyi bir amaca, hikmete ve 

maksada uygun biçimde yaratmuştır. Hiçbir şey amaçsız, gâyesiz ve hikmetsiz değildir. Ancak tüm 

bunların yanında bir de Allah Teâlâ herşeyi son derece güzel, sağlam ve estetik bir tarzda 

yaratmıştır. (..) Kur’ân’a baktığımız zaman görürüz ki O, insanlar doğadaki güzelliklere baksınlar, 

Yüce ve üstün yaratıcı kudreti seyretsinler, (tefekkür etsinler, M. SELMAN) eserden hareketle 

müessiri yâni eserin sâhibini tanısınlar ve böylece de tevhid sırrına ulaşsınlar diye, gökyüzünü 

kusursuzca yaratılmış ve onu yıldızlarla süslemiştir. Nitekim (Kâf 50/6) âyeti bu anlamda bir uyarı 

görevi yapmaktadır. (..) Kur’ân bitkiler dünyâsından da söz ederek orada da insanı hayrete düşürecek 

bir uyum bulunduğunu gözler önüne sermektedir. (Hicr 15/19) âyeti de bu husûsu açıkça ortaya 

koymaktadır. Bitkiler âlemindeki söz konusu uyum ve güzellik te kuşkusuz bitkilerin yapı, yükseklik 

ve şekillerinin bizzat yüce kudret tarafından belirlendiğini göstermektedir. Çünkü her türlü bitki ancak 

belirli bir ölçü, boy ve kalınlıkta büyümektedir. (..) Allah Teâlâ hayvanları da sağlıklı, besili, hoş 

görüntüleriyle (bâzı hayvan türlerinin göze hitap etmemesinde de hikmetler vardır, M. SELMAN) 

estetik haz uyandıracak bir tarzda yaratmıştır. (Nahl 16/6), Sâd 38/31-33) âyetleri de bu husûsun 

apaçık birer örneğidir. (M. DEMİRCİ, 2/553, 554)         

’Yarattığı herşeyi güzel yapan ve (ilk) insanı yaratmaya da çamurdan başlayan,‘ Belli bir 

hikmete binâ edilmiş olarak yarattığı herşeye en uygun biçimini vermiştir ve onu, kendisine en uygun 

keyfiyetlerle donatmıştır. Sözgelimi görmek ve işitmek için yaratılmış olan göz ve kulağın daha iyi, 

daha uygun bir yapıda düşünülmesi mümkün değildir. Hava, yaratıldığı gâyeye uygun özelliklere, su, 

yaratılmış olduğu hikmete en uygun keyfiyetlere sâhip olarak yaratılmıştır. Hiç kimse, Allah 

tarafından yaratılmış, herhangi bir şeyin biçiminde ne bir kusur ne de bir çatlak gösterebilir ve ne de 

o biçimde herhangi bir değişiklik öngörebilir. (MEVDÛDİ, 4/319)  
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Yüce Allâh’ın insanı çamurdan yaratmaya başlaması, O’nun yaratmadaki güzelliğinin bir 

belirtisidir. Bu ifâdeden çamurun başlangıç olduğunu ve bunun yaratılışın ilk aşaması olduğunu 

anlamak mümkündür. Ancak çamur aşamasından sonra gelen aşamaların sayısı, süre ve zamanlarına 

ilişkin bir açıklama yer almıyor. Dolayısıyla bu alanda yapılacak bir araştırma için kapı her zaman 

açıktır. Özellikle bu âyet, ‘İnsan süzme çamurdan yaratılmıştır.’ (Müminûn, 23/12) anlamındaki 

âyete eklendiği zaman, insanın çamurdan yaratılışına ve bu yaratılış aşamasına işâret edildiği anlamını 

çıkarmak mümkündür. Bu çamur, yüce Allâh’ın insanın içine hayat üflenmesinden önceki aşama 

olabilir. Hiç kuşkusuz bu, hiç kimsenin çözemediği bir sırdır. İçeriği nedir, nasıl meydana gelmiştir, 

kimse bilmiyor. Bu canlı hücreden insan meydana gelmiştir. (S. KUTUB, 8/253)     

‘sonra onun neslini, hakir bir suyun özünden (spermadan) yaratan’     Nutfe, sperma demek olup 

dişi yumurtayı dölleyen ve üremeyi sağlayan hücredir. O da normalde dökülen milyonlarca hücreden 

yalnız bir tânesidir. Büyüklüğü ise milimetrenin on binde biri kadardır. (H. T. FEYİZLİ, 1/414)  

Cenînin gelişmesinin ilk aşaması olan bir damla sudan… Basit bir damla sudan başlayan hayat 

zinciri içinde cenînin gelişmesi şu şekilde gerçekleşir: Bir damla sudan kan pıhtısına, oradan bir 

çiğnem ete, oradan cenînin gelişmesinin tamamlanış noktası olan kemiğe… Bu bayağı suyun, bir 

damlacığını olağanüstü ve komplike bir yapıya sâhip insan hâline kadar geçtiği evrelerin özelliklerine 

bakıldığında, ortada dehşet verici bir varoluş süreci görülecektir. Hiç kuşkusuz bu oluşumun ilk 

evresi ile son evresi arasında son derece uzak ve akıl almaz mesâfe vardır. (S. KUTUB, 8/254)   

‘sonra onu (tastamam) düzeltip ona kendi rûhundan üfleyen,’ Yâni onun içine ruh geçirmiştir. 

Şöyle denilmiş gibidir: Onun içine kendine has ve kendi bilgisi altında olan şeyi sokmuştur / 

yerleştirmiştir ki, bu da ruhtur. Burada rûhun Allâh’a izâfe edilmesi, rûhun O’na has bir emir 

olmasından dolayıdır. Yoksa Allah bir ruhtur da, O kendi rûhundan bir cüz’ü onun içine üflemiştir, 

demek değildir. (S. HAVVÂ, 11/318) 

‘sizin için kulaklar, gözler ve gönüller yaratan O’dur. (Buna rağmen) ne kadar az 

şükrediyorsunuz!’ Kulak ve gözler, insanın kendileriyle bilgi elde ettiği vâsıtaları tazammun eder / 

içerir. Her ne kadar tatma, dokunma ve koklama duyuları da bilgi vâsıtaları iseler de, işitme ve 

görme en önde gelen ve önemli duyulardır. Bu yüzden Kur’ân-ı Kerîm çeşitli yerlerde yalnızca bu iki 

duyuya Allâh’ın insana en önemli bağışı olarak zikretmektedir. Kalp, duyular aracılığıyla sağlanan 

bilgiyi düzenleyip, ondan çıkarımlarda bulunan, muhtemel eylem biçimlerinden birini seçip onu 

izlemeye karar veren akla delâlet eder. (MEVDÛDİ, 4/322)  

Bu organik yapıdan kulak, göz ve insanı diğer hayvansal organizmalardan ayıran en belirgin özellikler 

olan kavrama yeteneğini meydana getiren Allâh’ın rûhundan bir soluktur! ‘Sizin için kulaklar, 

gözler ve gönüller yarattı.’ Bunun dışındaki bütün yorumlar, insan aklının büyük bir şaşkınlıkla 

karşıladığı bu olağanüstü mûcizeyi açıklamaktan uzaktırlar. Başka türlü bunun içinden çıkmak 

mümkün değildir. (S. KUTUB, 8/255) 

Basit bir sudan, onurlu ve yüce bir insan meydana getiren, küçük ve zayıf hücreye çoğalma, gelişme, 

dönüşme, genelleşip özelleşme yeteneklerini bahşeden, ayrıca insanı insan yapan bütün üstün 

özellikleri, yetenekleri ve görevleri içine yerleştiren ilâhi lütufa rağmen… Evet bunca iyiliğe rağmen 

insanlar çok az şükrediyorlar! (S. KUTUB, 8/255)    

(10).‘(Müşrikler): “Biz yerde (çürüyüp) kaybolduğumuz zaman, yeni bir yaratılışta mı olacağız?” 

dediler. Çünkü onlar, Rableriyle karşılaşmalarını da inkâr ederler.’ Âyetin ifâde akışı, onların bu 

tutumunun Allâh’ın varlığını inkâr etmekten değil, cesetlerinin çürümesinden sonra yeniden can 

kazanmasını kabullenmek istememelerinden kaynaklandığını göstermektedir; nitekim başka birçok 
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âyette de belirtildiği üzere onlar Allâh’ın varlığını ve kudretini kabul etmekteydiler. (KUR’AN 

YOLU, 4/351, 352)  

Bir gün kıyâmetin kopacağına, ölen insanların diriltileceğine, Allâh’a hesap verileceğine ve âhiret 

hayâtına îman etmek farzdır. Bunları inkâr eden kâfir olur. 10’uncu âyette ‘.. onlar Rablerine 

kavuşmayı (öldükten sonra dirilmeyi) inkâr eden kimselerdir’ cümlesi bu anlama gelir. (İ. 

KARAGÖZ 5/709)  

(11).‘(Ey Peygamberim!) De ki: “Üzerinize vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra da 

Rabbinize döndürüleceksiniz.” Yâni canınızı aldıktan sonra sizler hesâba çekilmek üzere 

diriltileceksiniz. İşte Allâh’a kavuşmanın mânâsı budur. Vefat etmek ise rûhun geri alınmasıdır. (S. 

HAVVÂ, 11/324) 

Bu âyet-i Kerîmenin zâhirinden anlaşıldığına göre ölüm meleği, daha önce İbrâhim sûresinde 

zikredilen el Berâ b. Âzib’in rivâyet ettiği hadîs-i şerifinden anlaşılacağı üzere meleklerden belirli bir 

kişidir. Bâzı rivâyetlerde bu meleğin adı Azrâil olarak geçmektedir ki, meşhur olan görüş budur. 

Katâde ve başkaları böyle söylemiştir. Bu meleğin yardımcıları da vardır. Nitekim hadîs-i şerifte 

onun yardımcılarının ruhları cesedin diğer taraflarından çekip aldıklarını, nihâyet boğaza geldiğinde 

ölüm meleğinin bu işi üstlendiğini belirtmektedir. (S. HAVVÂ, 11/332)  

Azrâil kelimesi muhtemelen İbrânice asıllı olup, Kur’ân-ı Kerîm’de ve sahih hadislerde 

geçmemektedir. Burada ve başka bâzı âyetlerde can almakla görevli melek hakkında tekil kalıbı 

kullanıldığı hâlde, bir kısım âyetlerde de (meselâ Enfâl, 8/50; Nahl 16/32-33) kelimenin çoğul şekli 

(melâike) kullanılmıştır. Buradan hareketle bu âyette geçen ve Azrâil olarak bilinen meleğin ruhları 

almakla görevli melekler topluluğunun reisi olduğunu veya meleklerden yardımcılarının 

bulunduğunu söylemek mümkündür. Bâzı âyetlerde, ölüm meleklerinin kötülüklerden korunan 

müminlerin ruhlarını kabzederken şefkat ve merhametle davranıp, kendilerine selâm verdikleri 

(Nahl, 16/32), kötülüklere saplanarak kendilerine zulmedenlerin canlarını alırken ise yüzlerine ve 

arkalarına vurarak onlara karşı sert ifâdeler kullandıkları (Nisâ 4/97; A’raf 7/37; Enfâl 8/50; 

Muhammed 47/27 belirtilir. (..) (KUR’AN YOLU, 4/352)  

 

32/12-22  YAPTIKLARINA  KARŞILIK  OLARAK 

12. (Ey Peygamberim!) Günahkârların, Rablerinin huzûrunda (utançtan) başlarını öne eğerek: 

“Ey Rabbimiz! (Şimdi herşeyi) gördük, işittik, bizi (dünyâya) geri gönder de sâlih amel işleyelim. 

Çünkü artık biz kesin inananlarız.” (dediklerini) bir görsen! [bk. 6/27-28; 7/53; 14/44; 23/99-100; 

42/44; 63/10-11] 

13. (Ey Peygamberim!) Biz dileseydik herkese (dünyâda) hidâyetini verir (doğru yola iletir)dik. 

(Ancak herkesi kendi irâdesine bıraktık.) Fakat: “Kesinlikle cehennemi, cinlerden ve insanlardan 

bütün (günahkârlarla) dolduracağım.” şeklindeki sözüm haktır (gerçekleşecektir). [krş. 7/179; 

10/99; 64/2; 76/3] 

14. (Kâfirlere âhirette) “O hâlde siz, bugününüze kavuşmayı unuttuğunuzdan (ve hevânıza göre 

yaşadığınızdan) dolayı tadın (azâbı)! Doğrusu biz de sizi (şimdi cehennemde bırakıp) terk ettik. 

Yapmakta olduklarınıza karşı tadın ebedî azâbı!” (denilecek) (Nebe 78/24-30) 

15. Bizim âyetlerimize ancak, kendilerine öğüt verildiği zaman büyüklük taslamayarak secdeye 

kapanan ve Rablerini hamd ile tesbih eden kimseler îman eder. 
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16. Onlar (gece namazı için) yataklarından kalkarlar, korkarak ve umarak Rablerine yalvarırlar 

ve kendilerine verdiğimiz rızıktan da (hayır yolunda) harcarlar. [krş. 2/25] 

17. Artık, (müminler için) yaptıklarına bir karşılık olarak, onlar için gözler aydınlığı nice 

(nîmetlerin) saklandığını hiç kimse bilmez. 

18. Îman eden bir kimse, fâsık (kâfir) olan kimse gibi midir? Onlar (elbette) bir olmazlar. [krş. 

11/23-24; 40/58; 45/21; 59/20] 

19. Îman edip de sâlih amellerde bulunanlara gelince: Onlar için, (bu yapmış olduklarına karşılık) 

bir ağırlama / ikram yeri olarak (barınacakları) Me’vâ cennetleri vardır. 

20. Fâsıklara (hak yoldan çıkan, âsî olanlara) gelince, onların barınacakları yer de ateştir. Ne 

zaman oradan çıkmak isteseler, yine oraya geri çevrilirler ve onlara: “O yalan saydığınız ateşin 

azâbını tadın!” denilir. 

21. Belki (doğru yola) dönerler diye onlara, o büyük azaptan önce, yakın (dünyâ) azâbın(ın 

çeşitlerin)den de mutlaka tattıracağız. 

22. Kendisine Rabbinin âyetleriyle öğüt verilip de sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha 

zâlim kim olabilir? Muhakkak ki biz kâfirleri cezalandırırız.  

 

12-22. (12).‘(Ey Peygamberim!) Günahkârların, Rablerinin huzûrunda (utançtan) başlarını öne 

eğerek:’ Rablerinin kendilerini hesaba çekeceği zamanda zilletten, utangaçlıktan, pişmanlık ve 

mahcûbiyetten (S. HAVVÂ, 11/324) 

“Ey Rabbimiz! (Şimdi herşeyi) gördük, işittik, bizi (dünyâya) geri gönder de sâlih amel işleyelim. 

Çünkü artık biz kesin inananlarız.” (dediklerini) bir görsen!’     ‘lev terâ: eğer görseydin’ âyetinin 

cevabı gizlenmiş olup takdiri; feci ve korkunç bir şey görürdün şeklindedir… Onlar cehenneme girme 

ânında kendilerini ayıplıyorlardı. Bu durumu Allah Teâlâ bir başka âyette şöyle haber vermektedir: 

‘Onlar şöyle derler: Biz dinleseydik ya da aklımızı kullansaydık, şu çılgın cehennem hâlkı içinde 

olmazdık.’ (Mülk, 67/10) (ZUHAYLİ’den, N. YASDIMAN, 7/632)  

Fakat Allah gâyet iyi biliyor ki eğer onları tekrar dünyâya iâde etse, dünyâda eskiden olduğu gibi, 

yine kâfir olacak, Allâh’ın âyetlerini yalanlayacak, peygamberlerine karşı geleceklerdir. Nitekim 

Cenâb-ı Hak bir başka âyette şöyle buyurmaktadır: ‘Onlar ateşin karşısında durdurulup da: ‘Ah 

biz ne olurdu, dünyâya geri döndürülseydik, Rabbimizin âyetlerini yalan saymasaydık, îman 

edenlerden olsaydık’ dedikleri zaman onları bir görseydin!’ (En’âm, 6/27-28; ZUHAYLİ’den, 

YASDIMAN, 7/632)   

Bütün varlıkları yaratan Allâh, bizleri de insan olarak yaratmış (4/1) fakat başıboş bırakmamıştır 

(75/36).  Sorumluluk yüklemiş ve hangimiz daha güzel (sevaplı) işler yapacak diye imtihan etmek 

için de ölümü yaratmıştır (67/2). Ölüm, dönüşü olmayan (2/16; 7/53; 26/101-102) bir uyanış ve 

gittiğimiz dünyâda ölümsüzce yaşamaktır (87/13). Herkes dünyâda yaptıklarının karşılığını orada 

eksiksiz görecektir (17/13-14, 71; 50/17-22; 99/7-8). Bunlar, kısaca kaynağı ilâhî olan en kesin 

bilgilerdir. Fakat insan kaynaklı, âhiret inancı olmayan çok tanrılı Hint dinlerinin, ilâhî dayanağı 

olmayarak ortaya attıkları reenkarnasyon (tenâsuh, ölen insan rûhunun insan veya bir hayvan 

cesedine girerek tekrar dünyâya gelmesi) olayı, hem akla hem İslâm’a aykırı hayalî bir tasavvur 

(kurgu)dur. Bunlar, Allâh’ın yapmadığını, kendi akıllarına yaptırmak istemektedirler. Ancak Allâh’ın 
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emirlerine gönüllerini, kulaklarını ve gözlerini kapayanlar, Kur’ân ifâdesiyle ‘onlar (mânen) hayvan 

gibidirler; hatta daha da aşağı!’ (7/179). Mü’minler de bunu böyle bilirler. Mühim olan hayvânî 

vasıflardan kurtulmayı bilmek ve Allâh’a bu sıfatla gitmemektir. Her devirde Allâh’a, Kitab’ına, 

peygamberlerine ve âhiret gününe inanmayan dinsizler yine de kendilerinin ürettiği bir tapacak bulmuş 

veya bulma peşindedirler.) (H. T. FEYİZLİ, 1/415) 

(13).‘Biz dileseydik herkese (dünyâda) hidâyetini verirdik. (Ancak herkesi kendi irâdesine 

bıraktık.)’ Yâni dilemiş olsaydık, bizler sâhip olduğumuz lütuftan dolayı her bir nefse hidâyeti 

seçmeleri hâlinde hidâyet bulacakları şeyleri verirdik. Fakat bizler onların küfrü seçip tercih 

ettiklerini bildiğimizden dolayı onlara böyle bir lütufta bulunmadık. (S. HAVVÂ, 11/325)   

‘Fakat: “Kesinlikle cehennemi, cinlerden ve insanlardan bütün (günahkârlarla) dolduracağım.” 

şeklindeki sözüm haktır (gerçekleşecektir).’  Bu, benim için vâcip olmuştur. Çünkü onların arasından 

bâzılarının cehennemi boylamalarını gerektirecek işler yapacaklarını bilmişimdir. (S. HAVVÂ, 

11/325)  

Allah dilediği takdirde herkesi doğru yola eriştirmeye kâdir olmakla birlikte, sınav gereği olarak 

dünyâda böyle genel bir dilekte bulunmamış, herkesi kendi tercihiyle baş başa bırakmıştır. Böylece, 

insanlardan doğru yolu tercih edenler olduğu gibi, belki daha fazlasıyla küfür yolunu tercih edenler de 

olmuştur ve olmaktadır. İşte öte dünyâda cehennemi dolduracak olanlar, küfrü tercih eden bu 

insanlar ve cinlerdir.  Cenâb-ı Hakk’ın ‘Ben dolduracağım’ sözü ise, tabii olarak gerçekleşecek bu 

sonucu haber vermektedir. Yoksa Allah Teâlâ, kimseyi zorâki ve mecbûri olarak cehenneme atacak 

değildir. (Ö. ÇELİK, 4/69)    

(14).’(Kâfirlere denilecek) “O hâlde siz, bugününüze kavuşmayı unuttuğunuzdan dolayı tadin 

(azâbı)! Doğrusu biz de sizi (şimdi cehennemde bırakıp) terk ettik.’ Unutulmuşlar gibi azapta terk 

ettik. İbn Kesir der ki: ‘Biz de sizlere sizleri unutan kimsenin davranışı gibi işlem yaparız. Çünkü 

şânı yüce Allah aslâ unutmaz; hiçbir şey O’ndan kaybolmaz. Onlara karşılık söylenen bu söz, 

davranışlarına uygun karşılık vermek türündendir.’ (S. HAVVÂ, 11/325) 

‘Yapmakta olduklarınıza karşı tadın ebedî azâbı!” (denilecek)’ Hiçbir kesintisi olmayan sürekli 

azâbı işlediğiniz küfür ve masiyetlerin karşılığında tadınız. Yâni bu azâbınız sizin dünyâ hayâtında 

iken küfür ve yalanlamanız sebebiyledir. (S. HAVVÂ, 11/325)  

Îman Edenlerin Altı Özelliği:  

(15).‘Bizim âyetlerimize ancak, kendilerine öğüt verildiği zaman büyüklük taslamayarak  

(tevazu, huşu ile ve kendilerine bağışlamış olduğu İslâm nîmetine şükür olmak üzere, S. HAVVÂ ) (1) 

secdeye kapanan ve (2) Rablerini hamd ile tesbih eden kimseler îman eder.’  Ancak onlar bu 

âyetlerimizi tasdik ederler, onlar hakkında herhangi bir şüphe ve tereddüde düşmezler. İbn Kesir’e 

göre secdeye kapanmalarından kasıt; onlar bu âyetlere kulak verdiler, söz ve fiilleriyle itaat ettiler, 

demektir. İşte onlar Allah Teâlâ’nın âyetlerine uyarak secde ederler, emrine uyarak itaat ederler. Buna 

göre onlar, kâfir ve fâcir bilgisizlerin yaptıkları gibi (3) büyüklük taslamazlar. (S. HAVVÂ, 11/326)  

Tilâvet Secdesi: Bu âyeti okuyanların tilavet secdesi yapması vâcip olur. Bu secde için abdestli, 

temiz, avret yerleri örtülü ve kıbleye yönelmiş olmak şarttır. Secde, ayaktan niyetle ve ‘Allâh-ü 

Ekber’ denilerek rükûsuz secdeye varmakla yapılır. Secdede ‘Sübhânallâhi ve bi hamdihi, 

Sübhane Rabbiye ‘l A’lâ’ denilir. Bundan sonra yine tekbirle ‘Ğufrâneke Rabbenâ ve ileyke ‘l 

masîr’ denilerek ayağa kalkılması müstehaptır. (bk. Araf 7/206, Sâd 38/24; H. DÖNDÜREN, 2/656)  
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(16).(4) ‘Onlar (gece namazı için) yataklarından kalkarlar, (teheccüd kılarlar, ELMALILI, 6/287) 

(5) korkarak ve umarak Rablerine yalvarırlar ve (6) kendilerine verdiğimiz rızıktan da (hayır 

yolunda) harcarlar.’  Uyuyacak yataklarından uzaklaşırlar. İbn Kesir der ki: ‘bununla kastedilen 

onların gece namazı kılmaları, uyumayı terk etmeleri ve rahat döşeklerde uyumaktan uzak 

kalmalarıdır.’ (S. HAVVÂ, 11/326)  

16’ncı âyetteki ‘yanların yataklardan uzak tutulduğu’ vakitlerin, başka tevcihler olmakla birlikte, 

sözün geliminden daha çok seher vakitleri olduğu anlaşılmaktadır. Burada ilâhi medhe ulaşan 

müminlerin, geceleri biraz uyuduktan sonra kalkıp namaz kıldıkları haber verilir. (bk. Zâriyât 51/17-

18; Müzzemmil 73/20; Ö. ÇELİK, 4/71)  

Âyette geçen korku ve ümit, bir taraftan Allâh’ın azâbına uğramaktan endişe duyarken, diğer taraftan 

da O’nun rahmetinden ümit kesmemek şeklinde açıklanır. Müminin hayâta ve geleceğe bakışı 

konusunda dengeli olmayı öğütleyen bu içerikteki âyet ve hadislerden hareketle İslâm âlimleri havf 

ve recâ terimlerini geliştirmişlerdir. Özellikle tasavvufta bu terimler üzerinde geniş bir biçimde 

durulmuştur. (bu konuda bk. Hicr 15/49-50;  KUR’AN YOLU, 4/356)  

Hadis: Nitekim Rasûlullah (s), kendisine: ‘Ya Rasulallâh! Bana, cennete girmemi sağlayacak ve beni 

cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle’ diye talepte bulunan Muâz b. Cebel (r)’a şöyle 

buyurmuştur: ‘Sana iyiliklerin kapılarını göstereyim mi: Oruç bir kalkandır, sadaka suyun ateşi 

söndürdüğü gibi günahı söndürür. Kişinin geceleyin namaz kılması da bu iyilik kapılarından biridir.’ 

Efendimiz bunun ardından Secde sûresi 16-17’nci âyetleri okumuştur. (Tirmizi Îman 8, İbn Mâce 

Fiten 12, Ö. ÇELİK, 4/71)  

(17).‘Artık, yaptıklarına bir karşılık olarak, onlar için gözler aydınlığı nice (nîmetlerin) 

saklandığını hiç kimse bilmez.’ Hiçbir kimse sözü geçen bu tür müminlere gözlerini aydınlatacak, 

yaptıklarının karşılığı olmak üzere onlara verilecektir. Yaptıkları sâlih ameller sebebiyle onlar, bu 

mükâfatlara lâyık görülmüştür. (S. HAVVÂ, 11/326)  

Hadîs-i Kudsi: Allah Teâlâ şöyle buyurur: Sâlih kullarım için, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın 

işitmediği ve hiçbir insanın hayâlinden geçmeyen şeyler hazırladım!’ (Ebû Hüreyre sözlerine 

devamla: Siz öğrendiğiniz cennet nîmetlerini bir tarafa bırakın. (Onlar Allâh’ın hazinesinde gizli 

olanların yanında çok hafiftir.) Dilerseniz şu âyeti okuyunuz: ‘Onlar için göz aydınlığı olacak nice 

nîmetler saklandığını hiç kimse bilmez.’ (Buhâri Tefsir 32/1, Müslim, Tirmizi’den, İ. H. BURSEVİ, 

15/310)   

(18).‘Îman eden bir kimse, fâsık (yâni kâfir) olan kimse gibi midir? Onlar (elbette) bir olmazlar.’  

İbn Kesir der ki: Yüce Allah, adâletini ve lütfunu bize bildirerek Kıyâmet gününde vereceği 

hükümde, âyetlerine îman eden, peygamberlerine uyan kimseyi; fâsık yâni Rabbine itaatin çerçevesi 

dışına çıkan, Allâh’ın kendisine göndermiş olduğu peygamberleri inkâr eden kişi ile eşit 

kılmayacağını haber vermektedir.’ (S. HAVVÂ, 11/326)  

(19).‘Îman edip de sâlih amellerde bulunanlara gelince: Onlar için, (bu yapmış olduklarına 

karşılık) bir ağırlama / bir ikram yeri olarak (barınacakları) Me’vâ cennetleri vardır.’ 19’ncu 

âyette geçen cennetü‘l me’vâ tamlamasını bâzı âlimler bağımsız bir isim olarak düşünmüşlerdir; bu 

anlayışa göre tamlamayı ‘me’vâ cenneti’ şeklinde ve bir özel isim tarzında çevirmek gerekir. Fakat 

genel kanaate göre burada geçen ‘sığınılacak, barınılacak yer’ anlamındaki me’vâ kelimesi cenneti 

nitelemektedir. (DİA’ dan, KUR’AN YOLU, 4/357)   
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Sidrenin yanında (53/13-15) olduğu bildirilen me’vâ cenneti 20’nci âyette îman edip sâlih ameller 

işleyen, Nâziât sûresinin 40 ve 41’nci âyetlerinde Rabbinin makamından korkan ve nefsini kötü 

arzulardan alıkoyan kimselere vaad edilmektedir. (İ. KARAGÖZ 5/721, 722)  

(20).‘Fâsıklara (kâfirlere) gelince, onların barınacakları yer de ateştir. Ne zaman oradan çıkmak 

isteseler, yine oraya geri çevrilirler ve onlara: “O yalan saydığınız ateşin azâbını tadın!” denilir.’ 

Bu onların cehennemde ebedi olarak kalmalarından ibârettir. Çünkü gerçekte ne çıkış, ne de geri 

çevrilme vardır. Nitekim başka bir âyette: ‘… cehennemin ateşi dindikçe, onlara çılgın ateşi 

artırırız.’ (el İsrâ, 17/97) buyrulmuştur. Cehennem ateşi ise dinmez. Yâni cehennem ehlinden biri ne 

zaman ateş dindi, diyecek olsa, hemen ateş artırılır. (İ. H. BURSEVİ, 15/314)   

(21).‘Belki (doğru yola) dönerler diye onlara, o büyük azaptan önce, yakın (dünyâ) azâbından da 

mutlaka tattıracağız.’ Huzursuzluk, bunalım, şaşkınlık, mihnet ve türlü çeşitli azapları âhiretteki 

azaptan önce tattıracağız. Yâni âhirete ulaşmadan önce onlara dünyâda da azâbı tattıracağız. (S. 

HAVVÂ, 11/327)  

Tefsirlerde genellikle 21. âyette geçen ‘büyük azap’tan maksadın âhiret azâbı olduğu belirtilir; 

‘yakın azap’ ise, daha çok dünyâ hayatındaki belâ ve sıkıntılar şeklinde açıklanır. Bâzı müfessirler 

bunu ‘kabir azâbı’ olarak yorumlamışlar; İbn Mes’ud’dan da burada müşriklerin Bedir savaşı’nda 

mağlup olacaklarına işâret bulunduğu yorumu nakledilmiştir. (KUR’AN YOLU, 4/357)  

(22).‘Kendisine Rabbinin âyetleriyle öğüt verilip de sonra onlardan yüz çeviren kimseden’   yâni 

Allâh’ın, kendisine âyetlerini hatırlatıp, ona genişçe açıklayıp îzah ettikten sonra, bu âyetleri terk eden, 

onlardan yüz çeviren ve sanki onları görüp tanımamış gibi unutuveren kimseden (S. HAVVÂ, 11/327)    

daha zâlim kim olabilir? Muhakkak ki biz kâfirleri cezalandırırız.’ (..) (H. T. FEYİZLİ, 1/416)  

 

32/23-30  HÂLÂ  KULAK  VERMEZLER Mİ?  

23. (Ey Peygamberim!) Andolsun ki biz, Mûsâ’ya Kitab’ı verdik, sen de ona (onun gibi bir Kitab’a) 

kavuşacağından şüphe etme! Onu İsrâiloğulları’na bir rehber kılmıştık. 

24. Sabrettikleri ve (Tevrat’taki) âyetlerimize kesin inandıkları zaman, içlerinden (onları) 

emrimizle doğru yola çağırıp götürecek önderler yetiştirdik. [bk. 17/2] 

25. (Ey Peygamberim!) Şüphesiz ki Rabbin, hakkında ayrılığa düştükleri şeylerde, kıyâmet günü 

onların arasında hükmünü verecek (haklıyı, haksızı ayıracak)tır. 

26. (Ey Peygamberim! Şimdi) yurtlarında gezip durdukları, kendilerinden önceki nice nesilleri 

yok etmiş olmamız, hâlâ onları doğru yola sevketmez mi? Doğrusu bunda elbette ibretler vardır. 

Hâlâ (öğüt) dinlemeyecekler mi? [bk. 19/ 98; 22/45-46] 

27. (Ey Peygamberim! Müşrikler) Görmüyorlar mı ki biz kurak yere suyu sevkediyoruz da, onun 

sâyesinde içinden hem hayvanlarının hem kendilerinin yediği ekini çıkarıyoruz; hâlâ 

görmeyecekler mi? 

28. (Ey Peygamberim! Müşrikler bir de:) “Eğer doğru söylüyorsanız, bu hüküm (kıyâmet) günü ne 

zaman (bildirin!)” diyorlar. 

29. (Rasûlüm!) De ki: “Hüküm günü, küfre sapanlara (artık) îman etmeleri fayda vermeyecek ve 

onlara mühlet de verilmeyecek.” 
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30. (Rasûlüm!) Artık müşriklerden yüz çevir (ve azaplarını) bekle. Çünkü onlar da, (zanlarınca 

senin helâkini) beklemektedirler. 

 

23-30. (23).‘Andolsun ki biz, Mûsâ’ya Kitab’ı verdik, sen de ona (onun gibi bir Kitab’a) 

kavuşacağından şüphe etme! Onu İsrâiloğulları’na bir rehber kılmıştık.’ Yâni Kur’ân-ı Kerîmde 

şüphe olmadığı gibi, Mûsâ’nın Âlemlerin Rabbi olan Allah’tan kitabı aldığında da hiçbir şüphe yoktur. 

(S. HAVVÂ, 11/328)  

Ara cümleciğinin yorumu, Hz. Peygamberin getirdiği gerçek üzerinde kararlı olması, bu gerçeğin Hz. 

Mûsâ’nın da kendi kitabında getirdiği değişmez gerçeğin aynısı olduğunu, her iki peygamberin ve 

her iki kitabın aynı gerçek etrafında birleştikleri şeklindedir. Bu yorum, bana göre bâzı 

müfessirlerin, bunun Hz. Peygamberin İsrâ ve Mîrac gecesinde Hz. Mûsâ ile buluşmasına yönelik bir 

işâret olduğu şeklindeki açıklamadan daha doğrudur. Çünkü değişmeyen bir gerçek ve aynı inanç 

sistemi etrafında birleşmek, ancak söz konusu edilmeye değerdir. (S. KUTUB, 8/261, 262)     

Hitap açık şekilde Rasûlullah’a (sa) dır. Ancak asıl muhâtaplar onun risâletinden ve kendisine ilâhi 

kitabın vahyedildiğinden kuşku duyanlardır. Buradan itibâren konu, sûrenin başlangıcında sözkonusu 

edilen aynı temaya dönmektedir. (bkz. 2, 3, âyetler) Mekke kâfirleri şöyle diyorlardı: Muhammed’e 

Allah’tan kitap falan gelmedi. Kendisi uydurdu onu. Fakat O Allah tarafından indirildiğini söylüyor’ 

buna verilen cevabın ilki başlangıç âyetlerinde geçmişti. Bu ise ikinci cevaptır. (MEVDÛDİ, 4/330)   

(24).‘Sabrettikleri ve (Tevrat’taki) âyetlerimize kesin inandıkları zaman, içlerinden (onları) 

emrimizle doğru yola çağırıp götürecek önderler yetiştirdik.’  İnsanları Tevrat’ta bulunan Allâh’ın 

dînine ve şeriatına, Allâh’ın emri ile insanları çağıran ve oraya yönlendiren önderler kıldık. (S. 

HAVVÂ, 11/329) ‘ve onlar âyetlerimizi (Tevrat’ı) çok iyi biliyorlardı.’ Herhangi bir şüphenin söz 

konusu olmayacağı bir bilgi ile onlar hakkında bilgi sâhibi idiler. İbn Kesir der ki: ‘Bâzı ilim adamları 

şöyle demiştir: Sabır ve yakîn ile dinde önderlik (imamet) konumuna ulaşılır. Âyet-i Kerîme, 

Allâh’ın âyetlerine îmânın berâberinde sabrın da bulunması gerektiğine delildir. (S. HAVVÂ, 

11/329)   

Burada amaç, o sıralarda Mekke’deki Müslüman azınlığa, İsrailoğulları arasındaki seçkinler gibi 

sabretmeleri, tıpkı onlar gibi Allâh’ın âyetlerine kesin şekilde îman etmeleri, böylece onlar 

İsrailoğulları’na yol gösterici önderler oldukları gibi kendilerinin de Müslüman kitleye önderler 

olmaları mesajını vermek, bunun yanı sıra önderlik ve kılavuzluğun yolunun sabır ve kesin inanç 

olduğunu vurgulamaktır. (S. KUTUB, 8/262)  

Yâni Allâh’ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarını terk etmek, rasullerini tasdik etmek, getirdikleri 

hususlarda onlara uymak esasları üzerinde sabrettikleri zaman onlardan Allâh’ın emriyle hakka 

ileten önderler, hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülüğü yasaklayıp önleyen önderler vardı.  Daha 

sonra değiştirip tahrif edince, olmadık yorumlara sapınca, bu makam kendilerinden alındı, kalpleri 

katılaştı. Sözü gerçek yerlerinden tahrif etmeye başladılar. Ne sâlih bir amelleri kaldı, ne sâlih bir 

inançları. İşte bundan dolayı yüce Allah, şöyle buyurmuştur: ‘Andolsun ki, Biz İsrailoğulları’na 

kitabı…….vermiş idik.’ (el Câsiye, 45/16, İbn Kesir’den, S. HAVVÂ, 11/337)  

(25).‘Şüphesiz ki Rabbin, hakkında ayrılığa düştükleri şeylerde, kıyâmet günü onların arasında 

hükmünü verecek (haklıyı, haksızı ayıracak)tır.’ Yâni peygamberlerle ümmetleri yâhut müminlerle 

fasıklar arasında hükmederek haklı olanı bâtılın peşinde olandan ayırdedip çıkartacak olan, O’dur. 

(S. HAVVÂ, 11/329)  
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(26).‘(Şimdi) yurtlarında gezip durdukları, (Mekke hâlkı, ticâret seferlerinde helâk olan yurtlarına 

ve beldelerine uğradıkları, helâk edildiklerinin izlerini ve evlerinin harabelerini gördükleri)    

kendilerinden önceki (Âd, Semûd ve Lût kavmi gibi)  nice nesilleri yok etmiş olmamız, hâlâ onları 

doğru yola sevketmez mi? Doğrusu bunda elbette ibretler vardır. Hâlâ (öğüt) dinlemeyecekler 

mi?’  (İ. H. BURSEVİ, 15/329)  

(27).‘Görmüyorlar mı ki biz kurak yere suyu sevkediyoruz da, (yağmur yağdırıyor, ırmaklar 

akıtıyor, S. HAVVÂ) onun sâyesinde içinden hem hayvanlarının hem kendilerinin yediği ekini 

çıkarıyoruz. Hâlâ görmeyecekler mi?’ Gözleriyle bunları görerek yüce Allâh’ın varlığına, O’nun 

ölüleri dirilttiğine bunları delil görerek Allâh’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret 

gününe ve kadere îman etmezler mi? (S. HAVVÂ, 11/330)  

(28).‘(Bir de:) “Eğer doğru söylüyorsanız, bu hüküm (kıyâmet) günü (yâni Kıyâmet günü ki, o gün 

müminlerin düşmanlarının birbirlerinden ayrılıp aralarında hükmün verileceği gündür, S. HAVVÂ)   

ne zaman” diyorlar.‘ Onlar bunu bir taraftan acelecilikleri, bir taraftan böyle bir şeyi uzak bir ihtimal 

gördükleri, diğer taraftan da yalanlamak maksadıyla ve inat olsun diye söylüyorlardı. (S. HAVVÂ, 

11/330)   

(29).‘(Rasûlüm!) De ki: “Hüküm günü, küfre sapanlara (artık) îman etmeleri fayda vermeyecek 

ve onlara mühlet de verilmeyecek.” Fetih günü: Yâni Kıyâmet günü ki, o gün müminlerin de 

düşmanlarının birbirlerinden ayrılıp aralarında hükmün verileceği gündür. (S. HAVVÂ, 11/330) 

Bundan kastın Mekke’nin fethi olduğunu ileri sürenler alabildiğine uzak bir ihtimalden söz etmiş ve 

büyük bir hatâya düşmüşlerdir. Çünkü Mekke’nin fethi günü Rasûlullah (s) Mekkelilerin Müslüman 

olmalarını kabul etmiştir. Sayıları da yaklaşık iki bin kişi idi. Eğer bundan kasıt Mekke’nin fethi 

olsaydı, onların İslâm’a girişlerini kabul etmezdi. (S. HAVVÂ, 11/339)  

(30).‘Yüz çevir onlardan’ Bu kâfirlere aldırış etme ve sen, sana Rabbinden indirilenleri tebliğ et! 

‘Ve’ zaferi, onların da helâk olmasını ‘bekle!’ ‘Zaten onlar da beklemektedirler’ Size gâlip 

gelmeyi, sizin helâk olmanızı bekleyip duruyorlar. Sen onlara karşı sabretmenin âkıbetini / sonucunu, 

Allâh’ın risâletini yerine getirmenin âkıbetini / sonucunu, sana yapacağımız yardım ve sana 

vereceğimiz desteklerimizle göreceksin. Onlar da senin hakkında ve ashâbın için beklediklerinde 

büyük bir aldanış içerisinde olduklarını göreceklerdir. (S. HAVVÂ, 11/330)    

‘Müşriklerden yüz çevir’ demek, ne derlerse desinler aldırış etme, eziyetlerine tahammül et, Allâh’a 

ortak koşmalarına aldırış etme, meclislerinde bulunma, aralarına karışma ve onlara karşı sevgi 

besleme, Allah sana yardım edecek, vaadini yerine getirecek, demektir. (İ. KARAGÖZ 5/731) 

Yaşadığınız Müslümanca bir hayatın sonunda dünyâdaki başarılarınızı onlar görecek, sizler de 

yaşadıkları bu pis hayâtın sonunda onların rezilliklerini, rüsvâlıklarını, helâklerini göreceksiniz. 

Onlar sizin öbür taraftaki başarılarınızı, cennetlerinizi, sizler de onların helâklerini, cehenneme 

yuvarlanışlarını göreceksiniz. (Ali KÜÇÜK’ten N. YASDIMAN, 7/657) 

_______________________________________ 
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33 / Ahzâb Sûresi 

Medîne döneminde inmiştir. 73 âyettir. Ahzâb, hizb kelimesinin çoğuludur. Hizb topluluk, grup, parti 

anlamlarına gelir. Burada, 9’ncu âyette müslümanlara karşı savaşmak için birleşen müşrik Arap 

kabileleri kastedilmektedir. Sûreye ad olan bu kelime, 20 ve 22. âyetlerde geçmektedir. (H. T. 

FEYİZLİ,  1/417) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

33/1-6  ALLAH  GERÇEĞİ  SÖYLER 

1,2,3. Ey Peygamber(im)! Allâh’ın emirlerine uygun yaşama konusunda sebat et. Kâfirlere ve 

münâfıklara itaat etme! Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, mutlak hüküm ve hikmet sâhibidir. 

Sen, Rabbinden sana vahyedilene uy! Hiç şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla 

haberdardır. Allâh’a güvenip dayan. Vekil olarak Allah yeter. 

4. Allah, hiçbir insanın (iç) boşluğunda iki kalp (iki vicdan, iki zıt şeyi berâber sevme duygusu) ile 

yaratmadı (Ey müminler!) Zıhar yaptığınız (:“Sen bana artık, annemin sırtı, yâni annem gibisin.” 

dediğiniz) eşlerinizi, anneleriniz (gibi haram) yapmadı. Evlâtlıklarınızı da (öz) oğullarınız (gibi) 

kılmadı. Bu sizin kendi ağızlarınızla söylediğiniz bir lâf(tan ibâret olup evde yabancı 

hükmünde)dir. Allah gerçeği söyler ve O (doğru) yolu gösterir. 

5. (Ey müminler! Evlâtlık aldığınız çocuklara gelince) onları, babalarına nisbetle (onların adıyla) 

çağırın. Bu, Allah katında daha adâletlidir. Babalarını bilmiyorsanız bile (ancak) dinde 

kardeşleriniz ve dostlarınızdır. (Ancak) yanıl(ıp yap)tıklarınızda size bir günah yoktur. Fakat 

kalplerinizin bile bile yaptığında (sorumluluk) vardır. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet 

edicidir. 

6. Peygamber, mü’minlere kendi canlarından daha önceliklidir. Onun eşleri de (mü’minlerin) 

anneleridir. Akrabâ olanlar, Allâh’ın kitabında birbirlerine mü’minlerden ve muhâcirlerden 

daha yakındır. (Mîrâs artık akrabayadır.) Ancak dostlarınıza bir iyilik (bir vasiyet) yapmanız 

hâriçtir. Bu (hüküm), Kitap’da (Kur’an’da) yazılmıştır. 

 

1-6. (1, 2, 3).‘Ey Peygamber(im)! Allâh’ın emirlerine uygun yaşama konusunda sebat et.’  Yâni 

Allah’tan korkmak (takva) üzere sebat göster ve devam et! Takvânı her geçen gün daha da artır. 

Çünkü takvâya nihâyet yoktur. (S. HAVVÂ, 11/354)  

‘Kâfirlere ve münâfıklara itaat etme! Yâni onların sözlerini dinleme, onlarla danışma. (İbn 

Kesir’den, S. HAVVÂ, 11/354) (..) Bu yasak, her zamanki toplumlar için geçerlidir. Müminleri genel 

anlamda kâfir ve münâfıkların görüşlerine uymaktan, özellikle inanç, kânun koyma ve sosyal düzen 

açısından onlara itaat etmekten sakındırıyor. Bununla Müslümanların hayat sisteminin tamâmen 

Allâh’ın dînine uygun olması, kesinlikle başka görüş ve direktiflerin bu sisteme bulaşmaması 

amaçlanıyor. (S. KUTUB, 8/272)  
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Yüce Allah, kâfirlere ve münafıklara itaat edilmesini yasaklamakta, ancak müminlerin onlarla 

sosyal ilişkiler kurmalarını, aynı toplumda birlikte yaşamalarını, komşuluk, eğitim, iş ve yicâret gibi 

faaliyetlerini yasaklamamaktadır. Allah ve peygamberin dışında bir insana itaat, ancak mâruf olan, 

haram ve günah olmayan konularda söz konusudur. (İ. KARAGÖZ 6/5). 

Müşriklerden ileri gelenler Uhud gazvesinden sonra Medîne’ye teklif götürmüşlerdi. “Sen bizim 

taptıklarımızı diline dolamaktan vazgeç, biz de seni Rabbinle başbaşa bırakalım.” demişlerdi. 

İslâm’dan tâviz vererek, putperest sistemlerini ayakta tutmaya yönelik uzlaşma teklifi yapan 

müşriklere ve “müslümanların kökünü kazıyalım” diyerek onlarla birlik olan, İslâm düşmanlığıyla 

dolu münâfıklara itaati / boyun eğmeyi yüce Allah yasak etmiştir.) [bk. 76/24] (H. T. FEYİZLİ, 

1/417)  

‘Allâh’a güvenip dayan. Vekil olarak Allah yeter.’ Ondan başka dayanacak, işler kendisine havâle 

edilecek yoktur. Zîrâ O’nun koruduğuna başkası zarar veremez, O’nun vereceği zarardan da başkası 

koruyamaz. (ELMALILI, 6/293)  

Allâh’a tevekkül; Allâh’ın yardımına, çalışanın emeklerini boşa çıkarmayacağına, iyi amellerinin 

sevâbını vereceğine, duâları kabul edeceğine, âdil olduğuna ve haksızlık etmeyeceğine inanmak ve 

güvenmektir. (..) Allâh'a tevekkül; çalışmadan, sebeplere sarılmadan işi Allâh’a havâle etmek 

değildir. İnsan her ne iş yaparsa yapsın, o işini kurallarına uygun olarak yapması, çalışması, 

sabretmesi, Allah’tan başarısı için yardım istemesi ve Allâh’ın kendisini başarılı kılacağına güvenmesi 

gerekir. Bu husus Ankebur sûresinin 58 ve 59’ncu âyetlerinde açıkça belirtilmiştir: ‘Çalışanların 

ücreti ne güzeldir! Onlar ki sabrederler ve Rablerine tecekkül ederler.’ Buna göre çalışma, sabır 

ve tevekkül birlikte olacaktır. (İ. KARAGÖZ 6/6).  

İnsanların senin yanında ya da karşında olmalarına önem verme. Komplo ve tuzaklarına aldırma. 

Bütün işlerini Allâh’a bırak. O, sonsuz ilmine, hikmet ve öntasarımına göre bu işleri yönlendirir. İşi en 

sonunda Allâh’a bırakmak ve sâdece O’na dayanıp güvenmek, kalbin gölgesinde yatıştığı sağlam bir 

dayanaktır. (S. KUTUB, 8/273)   

(4).‘Allah, hiçbir insanın (iç) boşluğunda iki kalp ile yaratmadı.’ (Çünkü) Yüce Allah, insana 

sâdece bir kalp bahşetmiştir. Bu yüzden tek bir yasaya boyun eğmesi, bir tek düşünce sistemine 

dayanması, eşyâ ve olayları tek bir ölçüye göre değerlendirmesi zorunludur. (..) Bu yüzden insanın 

izleyeceği hareket metodu bir tânedir. Sâdece bir yolda yürümeli, sâdece bir vahye ve yalnızca bir 

merciye yönelmelidir. Kısacası tek ve ortaksız Allâh’a teslim olmalıdır. Çünkü bir kalp, iki ilâha 

birden kulluk yapamaz, iki efendiye birden hizmet edemez. Aynı anda iki yolu izleyemez, iki merciye 

yönelemez. Böyle bir şey yapmaya kalkıştığı an duygu, düşünce ve davranış olarak paramparça bir 

görünüm sergiler, kendi kendi(si) ile çelişir, et ve kemik yığınına dönüşür. (S. KUTUB, 8/274)  

Evet Allah insanda tek kişilik, tek vicdan ve tek akıl yaratmıştır. İdrak, duygu, karar ve îman bu 

yeteneklerle elde edilmektedir. İkiyüzlüler, inanmış görünen ama içten inanmayanlar, gizli olarak 

farklı din taşıyanlar iki dinli değillerdir. Onların da bir dîni vardır. Bu din, İslâm’a aykırı olduğundan 

münâfıklar da inkârcıdır; üstelik bu durumlarını menfaatleri sebebiyle gizledikleri için Müslüman 

olmayanların en aşağı mertebesinde bulunmaktadırlar. (Nisâ 4/145, KUR’AN YOLU, 4/365).  

‘ve zıhar yaptığınız (:“Sen bana artık, annemin sırtı, yâni annem gibisin.” dediğiniz) eşlerinizi, 

anneleriniz (gibi haram) yapmadı. Evlâtlıklarınızı da (öz) oğullarınız (gibi) kılmadı. Bu sizin 

kendi ağızlarınızla söylediğiniz bir lâf(tan ibâret olup evde yabancı hükmünde)dir. Allah gerçeği 

söyler ve O (doğru) yolu gösterir.’    Bu âyet-i kerîme, Câhiliye dönemindeki üç yanlış husûsu ihtar 

edip kaldırmıştır: (1). Câhiliyede bâzı kimseler insanın iki kalpli / iki vicdanlı olanları olduğunu 
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iddia ederlerdi. (2). Karısından ayrılmak isteyen kimse,“Sen bana annemin sırtı gibisin.” derdi. (Bu 

“sırt” ifâdesi, şahsı belirtmek için kullanılır.) (3). Evlâtlıklar, kendi babasının adıyla değil, evlât 

edinenin öz oğlu gibi onun adıyla çağırılırdı. Bunların lâftan ibâret, geçersiz âdetler olduğu 

bildirilmiştir. ( H. T. FEYİZLİ, 1/417) 

İslâm geldiği zaman Araplarda iyice kökleşmiş iki âdet vardı: Zıhar ve tebenni. (Evlât edinme)  

Zıhar bir adamın hanımına ‘Senin sırtın bana annemin sırtı gibidir’ dediğinde, o kadının kendi anası 

gibi sayılması ve artık erkeğin o hanımına yanaşamaması demekti. (..) Tebenni ise, başkasının 

çocuğunu evlât edinmek böylece mîras ve evlilik konularında ona öz evlâdı gibi davranmaktı. Buna 

göre yabancı bir çocuğu evlâtlık almak isteyen bir adam, hâlkın önünde o çocuğu evlât edindiğini 

söyler, artık o çocuk onun öz evlâdı sayılırdı. Onun adına çağrılır, baba ile oğul arasındaki hukûki 

durumlar, bunlar arasında da geçerli olurdu. Birbirlerine vâris olurlar, baba ile oğul arasındaki nikâh 

yasakları bunlar arasında da kurulurdu. (Ö. ÇELİK, 4/83)  

(Yâni ) Câhiliye döneminin boşaması şöyleydi: Onlar hanımlarına: ‘Sen bana annemin sırtı gibisin, 

yâni ‘Sen bana annemin karnı gibi haramsın’ derlerdi. Onlar adının anılması mahrem yerinin adının 

anılmasına yakın olan karnı zikretmemek için karından kinâye olarak sırtı söylerlerdi. (İ. H. 

BURSEVİ, 15/348)   

Zıhar ise Mücâdile sûresinin 1-4. Âyetlerinde açıkça haram kılınmış ve bu uygulamayı devam 

ettirmek isteyenlere cezâ olmak üzere kefâret hükmü getirilmiştir. (Ö. ÇELİK, 4/83, 84)  

Hanefi müctehidlere göre erkek, zıhar yaptığı eşini öpmesi, kucaklaması ve cinsel ilişkide 

bulunması; Şâfii müctehidlere göre sâdece cinsel ilişkide bulunması haram olur. Zıhardan 

kurtulabilmek için, erkeğin kefâret ödemesi gerekir. Zıhar kefâreti, gücü yeten kimse için öncelikle 

bir köle âzâd etmesi, buna gücü yetmiyorsa peşpeşe 60 gün oruç tutması, buna da gücü yetmiyorsa 60 

fakiri doyurması gerekir. (58/3-4; İ. KARAGÖZ 6/10, 11) 

Evlâtlık uygulaması, Medîne döneminin ilk yıllarında da sürmüş, hicretin 5. Yılında inen yukarıdaki 

4’ncü ve 5’nci âyetlerle bu uygulama kaldırılmıştır. Abdullah İbn Ömer (r) şöyle demiştir: 

‘Çocukları öz babalarına nisbet ederek çağırın.’ (Ahzâb, 33/5) âyeti ininceye kadar biz Zeyd İbn 

Hârise ‘yi Zeyd İbn Muhammed (Muhammed’in oğlu Zeyd) ‘ diye çağırıyorduk. Bundan sonra 

kendi babasına nisbet ederek çağırdık. (Buhâri’den, H. DÖNDÜREN, 2/657)  

Ancak şunu da belirtelim ki, İslâm’ın evlâtlık müessesesini kaldırması, yetim, öksüz ve kimsesiz 

çocuklarla ilgilenilmeyeceği anlamına gelmez. Bu gibi çocuklar âileler nezdinde veya çocuk 

yuvalarında himâye altına alınır,  bakılır, eğitilir, sanat ve meslek sâhibi kılınır, evlendirilir. Bir 

mümin bu çeşit amellerinden ötürü büyük ecir kazanır. Ancak böyle bir çocuğu kendi nesep hısımı 

yapamaz ve erginlik çağından sonraki görüşmeler İslâmi ölçüler içinde olur. (H. DÖNDÜREN, 

2/658)  

Hadis: Kimsesiz çocukları (yetim) koruması altına alan kimse ile ben, cennette yan yana iki parmak 

gibi berâber olacağım. (Tirmizi Birr 14’den, KUR’AN YOLU, 4/366)  

(5).‘(Evlâtlık aldığınız çocuklara gelince) onları, babalarına nisbetle (onların adıyla) çağırın. Bu, 

Allah katında daha adâletlidir.’ Öz babalarına nisbet ederek çağırmanız, herkesin soyunu 

karıştırmayıp saklı tutmanız, doğrusunu söylemeniz, Allah katında adâlet ve hakkâniyete daha uygun, 

genel menfaatlerinize daha elverişlidir. (ELMALILI, 6/294)   

‘Babalarını bilmiyorsanız bile (ancak) dinde kardeşleriniz ve dostlarınızdır. (Ancak) yanıl(ıp 

yap)tıklarınızda size bir sorumluluk yoktur. Fakat kalplerinizin bile bile yaptığında (sorumluluk) 
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vardır.’ Yâni bu yasak gelmeden önce bilmeden ve hatâ ederek yaptıklarınızdan dolayı sizin için 

günah yoktur. Fakat bu yasak geldikten sonra kasten yaptıklarınızdan dolayı üzerinize günah vardır. 

(S. HAVVÂ, 11/358)  

Hadis: Babası olmadığını bile bile başkasının (onun) babası olduğunu iddia eden kimseye cennet 

haramdır. (Buhâri, Müslim, Ebû Dâvud’dan İ. H. BURSEVİ, 15/355)  

‘Şâyet babalarını bilmiyorsanız…’ ifâdesi, bize câhiliye toplumundaki soy karışıklığının, cinsel 

ilişkilerdeki kargaşanın boyutlarını tasvir etmektedir. İslâm âile düzenini babalık temeline, 

toplumsal düzeni de doğal ve sağlam âile esâsına dayandırmak sûretiyle bu karışıklığı ve bu kargaşayı 

ortadan kaldırmıştır. (S. KUTUB, 8/278)  

(6). Âyet-i Kerîmede üç önemli husus beyan edilir: (1) Birincisi, Peygamberimiz (s)’in müminlere 

kendi canlarından daha yakın olmasıdır. (Ö. ÇELİK, 4/84) ‘O Peygamber, mü’minlere kendi 

canlarından daha evlâdır (yakındır).’ Yâni her konuda O, kendi öz nefislerinden dahi daha çok hak 

sâhibidir. O’nun hükmü, kendilerinin hükmünden daha çok kendileri üzerinde etkili ve geçerlidir. O 

bakımdan onun uğrunda ve ona vahyedilenler uğrunda ve ona vahyedilenler yolunda öz canlarını 

ortaya koymaları ve fedâ etmeleri gerekir. O herhangi bir emir verecek veya herhangi bir şeyi 

yasaklayacak olursa, hiç gecikmeksizin buna itaat etmelidirler. Yâhut da burada ‘daha 

önceliklidir’ ifâdesi onlara daha çok merhametli, daha çok şefkatli ve daha çok faydalıdır, 

anlamında da olabilir. (S. HAVVÂ, 11/358, 359)  

Hadis: ‘Ben kendisine canından, evlâdından, malından ve tüm insanlardan daha sevgili olmadıkça 

sizin hiç biriniz gerçekten îman etmiş olamaz.’ (Buhâri Îman 8, Müslim, Nesâi, İbn Mâce’den İ. H. 

BURSEVİ, 15/358)  

(2) İkincisi: ‘Onun zevceleri de (mü’minlerin) anneleridir.’ Eşleri O’nun hanımları ululama, hürmet 

ve nikâhlarının haram oluşunda onların analarıdır. Yâni anneleri onların yerine konulmuştur. 

Nitekim Allah Teâlâ: ‘Sizin Allâh’ın elçisini incitmeniz ve kendisinden sonra onun eşlerini 

nikâhlamanız aslâ olamaz.’ (el Ahzâb, 33/53) buyurmuştur. Nikâh ve evlenme dışında onlara 

bakmak, onlarla başbaşa yalnız kalmak (hâlvet), onlarla berâber yolculuğa çıkmak ve mîrâs 

konularında onlar diğer yabancı kadınlar gibidir. Onun için (kendi ziynetleri içinde) onlara bakmak 

helâl değildir. Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: ‘Onlardan (Peygamberimizin (s) hanımlarından)  

bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin.’ (el Ahzâb, 33/53) Öyleyse onlarla hâlvet ve 

yolculuk câiz değildir. Onlar müminlere, müminler onlara mîrasçı olmaz. (İ. H. BURSEVİ, 15/359)  

(3) Üçüncüsü: ‘Akraba olanlar, Allâh’ın kitabında birbirlerine mü’minlerden ve muhâcirlerden 

daha yakındır. (Mîras artık akrabâyadır.) Ancak dostlarınıza bir iyilik (bir vasiyet) yapmanız 

hâriçtir. Bu (hüküm), Kur’an’da (Nisâ 4/7-14 ve 176’ncı âyetlerinde, M. KISA, 1/440) yazılmıştır.’ 

Hz. Muhammed, Medîne’ye hicretten sonra her Mekke’li muhâcir bir âileyle, Medîne’li bir âileyi, 

kardeşleştirme sözleşmesiyle bir araya getirmiş, böylece onları, ‘ortak çalışma, kazanma ve 

paylaşma(ya) yönlendirmiştir. Onlar birlikte kazanıyor ve birbirlerine mîrasçı da oluyorlardı.  İşte 

yukarıdaki âyet ve  bunun benzeri olan, Enfâl Sûresi 8/75 âyette: ‘Nesep hısımlarının Allâh’ın 

kitabında, diğer müminlerden ve muhâcirlerden daha yakın’ olduğu bildirilerek, bu mîras 

uygulaması kaldırılmıştır. Ancak yukarıdaki âyette farklı olarak ‘dostlarınıza yaptığınız iyilik 

bunun dışındadır’ buyurularak, ‘yardımlaşma, iyilik, ziyâret, ihsan ve ‘vasiyet yoluyla mal 

bırakma’ bundan istisnâ edilmiştir. (H. DÖNDÜREN, 2/658)    
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33/7-14  BİZ  PEYGAMBERLERDEN PEK  SAĞLAM  BİR  SÖZ  ALDIK 

7,8. (Rasûlüm!) Hani vaktiyle biz, peygamberlerden (tebliğ ve dâvet hususunda) sağlam sözlerini 

almıştık. Senden, Nuh’tan, İbrâhim’den ve Mûsâ ile Meryemoğlu Îsâ’dan da. (Evet) biz, 

onlardan kuvvetli bir söz almıştık. [krş. 3/81; 7/6]  (Bu da Allâh’ın) o doğruluk üzere (olan 

peygamber)lere (tebliğ ve dâvet konusundaki) sözlerine sadâkatlarını sorması ve inkârcılara da 

pek acıklı azâbı hazırlaması içindir. 

9. Ey îman edenler! Allâh’ın üzerinizdeki nîmetini hatırlayın. Hani (Hendek gazvesinde) 

üzerinize ordular gelmişti de biz onların üzerine bir rüzgâr ve görmediğiniz (meleklerden) 

ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. 

10. (Ey müminler!) O vakit (kâfirler) size hem üst taraftan (vâdinin doğusundan), hem aşağı 

taraftan (vâdinin batısından) gelmişlerdi. O zaman gözler (korku ve şaşkınlıktan yerinden) kaymış, 

yürekler ağızlara dayanmıştı da, Allâh’a karşı (türlü) zanlarda bulunuyordunuz. 

11. İşte Hendek savaşında mü’minler imtihâna tâbi tutulmuş ve şiddetli bir sarsıntı ile 

sarsılmışlardı. 

12. Hani münâfıklar ve kalplerinde (mânevî) bir hastalık bulunanlar: “Allah ve Rasûlü bize 

(zafer diye) aldatan bir vaadde bulundı.” diyorlardı. 

13. O zaman yine onların bir kısmı da: “Ey Medîne hâlkı! Artık size (burada) duracak yer yok, 

haydi (evlerinize) dönün!” demişti. Onların bir kısmı da: “Hakikaten evlerimiz açık 

(korumasız)dır.” diyerek Peygamber’den izin istiyordu. Hâlbuki onlar(ın evleri) açık değildi. 

Onlar kaçmaktan başka bir şey istemiyorlardı. 

14. Eğer o (Medîne’)nin etrâfından üzerlerine hücum edilse de, sonra kendilerinden karışıklık 

çıkarmaları (küfre dönüp müslümanlara saldırmaları) istenseydi, elbette buna katılırlar ve bunda 

az bir süre kalabilirlerdi.  

 

7-14. (7, 8).‘(Rasûlüm!) Hani vaktiyle biz, peygamberlerden sağlam sözlerini almıştık. Senden, 

Nuh’tan, İbrâhim’den ve Mûsâ ile Meryemoğlu Îsâ’dan da. (Evet) biz, onlardan kuvvetli bir söz 

almıştık.’  Hani Biz, bütün peygamberlerden yüce Allâh’ın dînini uygulamak, risâletini tebliğ etmek, 

şeriatına uymak, bu şeriata muhâlefet edenlerden uzak durmak ve yüce Allâh’a tevekkül etmek 

konularında söz almıştık. Sen de bunu hatırla! (S. HAVVÂ, 11/360)  

Burada ismi anılan beş peygamber, ‘Rasûlüm! Azim ve kararlılık sâhibi peygamberler nasıl 

sabrettilerse sen de öylece sabret’ (Ahkâf, 46/35) âyetiyle işâret edilen ulü ‘l Azm peygamberlerdir. 

Allah katındaki şan ve şereflerine işâret etmek üzere ismen zikredilmişlerdir. Efendimiz (s)’in başta 

anılması, ona ululama içindir. Hz. Îsâ’nın annesinin ismiyle birlikte anılması ise, hıristîyanların 

zannettikleri gibi, Îsâ’nın Allâh’ın oğlu değil, Meryem’in oğlu ve bir insan olduğunu belirtmek içindir. 

(Ö. ÇELİK, 4/86)    

Rasûlullah (s)’ın Hz. Nuh ve ondan sonra sözü geçenlerden önce zikredilmesi,  bu atfın sözü geçen bu 

kimselerin üstünlüğünü beyan etmek için yapılmasından dolayıdır. Çünkü bu peygamberler Ulü‘l 

Azm ve şeriat sâhipleridir. Muhammed (s) bunların en üstünlerinden olduğundan dolayı, hepsinden 

önce anılmıştır. (Nesefi’den, S. HAVVÂ, 11/360)  



90 
 

‘(Bu da Allâh’ın) o doğruluk üzere (olan peygamber)lere (tebliğ ve dâvet konusundaki) sözlerine 

sadâkatlarını sorması ve inkârcılara da pek acıklı azâbı hazırlaması içindir.’ Şânı yüce Allâh’ın 

bunu yapmasının sebebi, kavimlerine karşı delil ortaya koymak için, neler söylediklerini, onlara neleri 

tebliğ ettiklerini sormak içindir. Bu tebliğ sayesinde de onların ileri sürecek bir mâzeretleri 

kalmamış olur. Veya yüce Allah, peygamberleri tasdik edenlere tasdikleri hakkında sormak için bu  

sözü almıştır, anlamına da gelebilir. (S. HAVVÂ, 11/361)  

(9).‘Ey îman edenler! Allâh’ın üzerinizdeki nîmetini hatırlayın.’ Yâni Ahzab günü diğer adıyla 

Hendek günü, Allâh’ın size verdiği nîmetlerini hatırlayın. Bu savaş, sahih ve meşhur kanaate göre 

hicretin beşinci yılı Şevval ayında olmuştur. (S. HAVVÂ, 11/373)  

‘Hani (Hendek gazvesinde) üzerinize ordular gelmişti de’ (Hicret’in beşinci yılında Mekkeli Kureyş 

müşrikleri ve Gatafân kabilesi bütün kolları ile birleşik ordu (ahzâb) hâlinde Medîne üzerine 

yürümüş ve Medîne’de oturan yahûdi Benû Nadir ve Benû Kureyza kabileleri de müslümanlarla olan 

ittifak antlaşmalarını bozup “Muhammed ve O’nunla birlikte olanların kökünü kazıma” söylemiyle 

onlara katılmıştı. (İbni İshak, III, 299-310 vd. H. T. FEYİZLİ, 1/418). 

‘biz onların üzerine bir rüzgâr ve görmediğiniz (meleklerden) ordular göndermiştik. Allah 

yaptıklarınızı hakkıyla görendir.’ Hicretin Beşinci yılında, Kureyş ve Gatafan kabileleri ile bunlara 

destek veren Kureyza Yahûdileri, 12 000 kişilik birleşik güç oluşturarak Medîne’yi kuşatmışlardı. 

Daha önce saldırı hazırlığını haberini alan Hz. Muhammed, şehrin dışa açık olan tarafına (Selmân-ı 

Farisi’nin teklifiyle, (KUR’AN YOLU) hendek kazdırarak savunma savaşına karar verdi. Atla bile 

aşılamayacak genişlik ve derinlikte olan hendekten çıkan toprakların arkasına da sahâabe birlikleri 

mevzilendi. Bir ay süren kuşatmanın arkasından Cenâb-ı Hakkın yardımı görüldü. Çıkan soğuk bir 

rüzgâr tüm düşman çadırlarını yıkıyor, ateşlerini söndürüyor, atları ürkütüyor ve kendileri de toz 

toprak içinde kalıyordu. Bu durum düşmanı korkuttu ve savaşı bırakıp çekildiler. Ancak önceki 

anlaşmayı bozan Yahûdiler de o bölgeden sürgün edildi. Yukarıdaki âyet ve birkaç âyet, bu olayla 

ilgili olarak inmiştir. (H. DÖNDÜREN, 2/658)  

‘.. görmediğiniz ordular’ ile maksat, Allâh’ın Müslümanlara yardım için görevlendirdiği 

meleklerdir. Görünmeyen bu melekler, müşrikleri kuşatıp, yüzlerine toprak atıyor, çadırların iplerini 

kesiyor, direklerini söküyor, kazanlarını deviriyor, atlarını ürkütüyor ve Müslümanların yanlarında 

tekbir getiriyorlardı. Böylece yüce Allah, müşriklerin içlerine korku veriyordu. (İ. KARAGÖZ 6/25). 

Müslümanlar savaşı kazanmış, pek çok ganimet ele geçirmişti. Müşriklerden üç asker öldürülmüş, 

Müslümanlar da altı şehit vermişlerdi. (İ. KARAGÖZ 6/22). 

Hadis: ‘Ey insanlar! Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Allah’tan afiyet isteyin. Şâyet 

düşmanla karşılaşırsanız, sabır gösterin ve bilin ki, cennet kılıçların gölgeleri altındadır.’(Buhâri Cihad 

112; Müslim Cihad 20’den, İ. H. BURSEVİ, 15/376) 

Hadis: ‘Bizi orta namaz olan ikindi namazından meşgul edip alıkoydular. Allah onların kabirlerini ve 

evlerini ateş doldursun.’ (Buhâri, Müslim, Tirmizi, Nesâi, İbn Mâce’den, İ. H. BURSEVİ, 15/376)  

(10).‘O vakit (kâfirler) size hem üst taraftan (vâdinin doğusundan)( bu taraftan gelenler Gatafan 

oğulları idiler, (S. HAVVÂ), hem aşağı taraftan (vâdinin batısından) (Kureyşliler), (Yâhut üst 

taraftan gelenler Kureyş ve Gatafan orduları idiler. Alt taraftan gelenlerle kasıt ise, Kureyza 

oğullarıdır.  (S. HAVVÂ) gelmişlerdi. O zaman gözler (korku ve şaşkınlıktan yerinden) kaymış, 

yürekler ağızlara gelmişti,’ Âyet-i Kerîmede zikredilen el hanâcir, hançerenin çoğuludur. Bu da ileri 
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derecedeki korku ve dehşetin şiddetinden kalplerin çarpıntı ve ızdırabını ifâde eden bir misâldir. (S. 

HAVVÂ, 11/374)    

‘Allâh’a karşı (türlü) zanlarda bulunuyordunuz.’ Müminler yüce Allâh’ın kendilerini iptilâ / 

imtihan etmekte olduğunu sandılar. Bu bakımdan ayaklarının kaymasından ve tahammül 

gösterememekten korkmuşlar; münâfıklar da Müslümanların kökten yok edileceklerini sanmışlardı. 

(S. HAVVÂ, 11/374) ‘İşte orada mü’minler sınava tâbi tutulmuş ve şiddetli bir sarsıntı ile 

sarsılmışlardı. 

(12).‘Hani münâfıklar ve kalplerinde (mânevî) bir hastalık bulunanlar: “Allah ve Rasûlü bize 

(zafer diye) boş vaadde bulundı.” diyorlardı.’ Hendek kazılırken, büyük bir kayaya rastlanmıştı, 

kayayı sökmeyi veya kırmayı başaramayan askerler Peygamberimize başvurdular. O, üst giysisini 

çıkardı, kazmayı eline aldı ve üç vuruşta kayayı parçaladı. Her vuruşta ‘Allâhü Ekber’  diyor ve 

‘İran, Sûriye, Yemen’ gibi yerleri zikrederek, ileride Müslümanların gerçekleştirecekleri fetihleri 

bir bir müjdeliyordu. Bu müjdeyi işiten Yahûdiler ve münâfıklar ise ‘Biz korkudan helâya 

gidemezken o bize İran ve Bizans’ın hazînelerini müjdeliyor, bu aldatmadan başka bir şey değil’ 

demişlerdi. (Nesâi’den, KUR’AN YOLU, 4/376)  

(13).‘O zaman yine onların bir kısmı da: “Ey Yesrib (Medîne) hâlkı! Artık size (burada) duracak 

yer yok, haydi (evlerinize) dönün!” demişti. Onların bir kısmı da: “Hakikaten evlerimiz 

korumasızdır.” diyerek Peygamber’den izin istiyordu. Hâlbuki onlar(ın evleri) korumasız 

değildi. Onlar sâdece savaştan kaçmak istiyorlardı.’ Yâni Beni Kurayza kabîlesi de düşmanlara 

katılınca, münâfıklar savaştan çekilmek için bahâne bulmuş oldular ve Hz. Peygamberden tehlike 

hâlinde olan âilelerini korumak için savaştan ayrılıp geri gitme izni istemeye başladılar. Oysa o 

sırada Medîne’deki bütün hâlkın korunma ve savunmasından bizzat Hz. Peygamber sorumlu idi. 

(MEVDÛDİ, 4/355)  

Bu gruptaki âyetlerde münâfıkların ortak karakteri sözlerinden ve davranışlarından örnekler 

verilerek açıklanmaktadır: Bunlar söz verirler ama yerine getirmezler. Fitne fesat fırsatı çıkınca ev 

bark âile düşünmeyip o fırsatı değerlendirmeye koşarlar; hizmet gerektiğinde ise türlü bahâneler 

ileri sürerek izin almak isterler. Sûret-i haktan görünerek müslümanların moralini bozarlar; çoluk 

çocuklarını, evlerinin tehlikede olduğunu hatırlatarak savaş alanından çekilmeyi tavsiye ederler. 

Korkunun ölüme faydası olmadığı hâlde, inançsızlıkları sebebiyle savaşmaktan ve ölümden fazlaca 

korkarlar, korku ortamı geçip zafer kazanılınca da kendilerinin de payları varmış gibi konuşmaya 

ve hak talep etmeye başlarlar. (KUR’AN YOLU, 4/377) 

13’ncü âyette geçen Yesrib Medîne’nin Allâh Rasûlü (s)’in hicretinden önceki ismiydi. ‘Kurak, çorak 

yer’ anlamını taşıyordu. Efendimiz (s), gelince onu Medîne olarak değiştirmişti. Münâfıklar buna 

rağmen, Yesrib demekle içlerindeki nifâkı ortaya koyuyorlardı. (Ö. ÇELİK, 4/89)  

(14).‘Eğer o (Medîne’)nin etrâfından üzerlerine hücum edilse de, sonra kendilerinden karışıklık 

çıkarmaları (küfre dönüp müslümanlara saldırmaları) istenseydi, elbette buna katılırlar.’ Onlar 

aslında evlerinin korumasız olduklarını söylerken, tek amaçları Allâh’ın Rasûlü’ne ve müminlere 

yardım etmekten kaçmak ve kalplerini dehşet ve korku ile dolduran Ahzab’la yâni karşı taraftaki 

ordularla yüz yüze gelmekten kaçıp kurtulmaktı. (S. HAVVÂ, 11/375) 

‘..ve bunda az bir süre kalabilirlerdi.’ Böyle bir teklifi kabul etmelerinin sebebi ise onların İslâm’a 

olan kinlerinden, küfre olan sevgilerinden başka bir şey değildir. (S. HAVVÂ, 11/375)     
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33/15-20  ALLÂH’A  VERİLEN  SÖZ,  MESULİYETİ / SORUMLULUĞU  GEREKTİRİR 

15. Hâlbuki münâfıklar, bundan önce (Uhud’da) arkalarına dön(üp kaç)mayacaklarına dâir 

Allâh’a söz vermişlerdi. Allâh’a verilen söz sorumluluğu gerektirirdi.  

16. (Rasûlüm! Savaştan ayrılmak isteyen münâfıklara) De ki: “Eğer ölümden veya öldürülmekten 

kaçıyorsanız, (bilin ki) kaçmak size aslâ fayda vermez. O takdirde (kaçsanız) bile, (hayatta kalıp 

dünyâdan) faydalanacağınız süre pek azdır.” [bk. 4/78; 62/8] 

17. /Ey Peygamberim!) De ki: “Eğer (Allah) size bir kötülük dilese veya size bir rahmet istese 

(bunlara engel olmak için) Allah’tan gelenlere karşı sizi kim saklayabilir?” Onlar kendileri için 

Allah’tan başka ne bir dost bulurlar ne de bir yardımcı. 

18,19. Allah, içinizden (savaşta Peygamber’e yardımdan) alıkoyan (münâfık)ları ve kardeşlerine 

de: “(Savaşa gidip ölmeyin.) Bize gelin!” diyenleri elbet biliyor. Zâten bunların pek azı 

dışındakiler savaşa gelmezler.  19. (Gelseler bile) size karşı cimri olarak (ve gösteriş için gelirler). 

Bir de (savaşta) korku gelince, üzerine ölümden baygınlık çökmüş kimse gibi, gözleri dönerek 

sana baktıklarını görürsün. O korku gidince de hayra karşı cimri (fakat alınan ganîmete düşkün) 

kimseler olarak, keskin dilleriyle sizi incitirler. Onlar, (gönülden) inanmamışlardır. Allah, 

onların amellerini boşa çıkarmıştır. Bu Allâh’a göre çok kolaydır. 

20. (Ey müminler!) Münâfıklar, (korkularından dolayı düşman) birliklerin(in Medîne etrâfından) 

henüz gitmediklerini sanıyorlardı. Eğer o birlikler (bir daha) gelse, (o münâfıklar) isterlerdi ki 

kendileri bedevî Araplarla çölde olsunlar da sizin haberlerinizi (oradan) sorsunlar. Esâsen 

içinizde bulunsalar bile çok azı savaşırlardı. 

 

15-20. (15).‘Hâlbuki onlar, bundan evvel (Uhud’da) arkalarına dön(üp kaç)mayacaklarına dâir 

Allâh’a söz vermişlerdi. Allâh’a verilen söz sorumluluğu gerektirirdi.’ Yâni, onlar Uhud 

savaşında gösterdikleri zayıflıktan pişman olmuşlar ve bundan sonra karşılaşacakları ilk imtihanda bu 

zayıflığı tâmir edeceklerine dâir Allâh’a söz vermişlerdi. Fakat Allah, boş sözlerle kandırılamaz. O. 

Kendisine söz verenlerin samîmi olup olmadıklarını ortaya çıkarmak için, onları şu veya bu şekilde 

denemeden geçirir. İşte bu sebeple, Uhud savaşından sâdece iki yıl sonra, onları daha büyük bir 

tehlike ile karşı karşıya getirmiş ve verdikleri sözde ne kadar samîmi olduklarını ortaya çıkarmıştır.  

(MEVDÛDİ, 4/357)  

Yüce Allâh’a verilen sözün tutulması farz, terk edilmesi büyük günahtır. Allâh’a verdiği sözü 

tutmayanlar, sözlerine ihânet etmiş olurlar. Verilen sözü tutmamak münâfıklığın alâmetidir. (2/27, 

8/56, 13/25, 16/92; İ. KARAGÖZ 6/31). 

(16).‘(Rasûlüm!) De ki: “Eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, (bilin ki) kaçmak size 

aslâ fayda vermez. O takdirde (kaçsanız) bile, (hayatta kalıp dünyâdan) faydalanacağınız süre pek 

azdır.” Şâyet sizin eceliniz yaklaşmış ise, kaçışın size faydası olmaz. Eceliniz gelmemiş ve yine kaçtı 

iseniz, sizin dünyâda faydalandırılıp eğlendirilmeniz, ancak çok az bir süre olabilir ki, bu da 

ömürleriniz kadar olacaktır. Zâten bu da az bir süredir. (S. HAVVÂ, 11/375) 

Âyet 16’(nın) buyruğunu bâzı kimseler yanlış anlamışlardır. Çünkü kimisi şöyle anlamıştır: ‘Her kim 

ölümden yâhut öldürülmekten kaçacak olursa, ömrü artar.’  Ancak bu, naslara da, icmâa da aykırı 

bir anlamadır. Mûtezile’nin dışında bu kanâatte olan kimse yoktur. (S. HAVVÂ, 11/381)  
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Münâfıkların Altı Özelliği:  

(18, 19).(a).‘Allah, içinizden (savaşta Peygamber’e yardımdan) alıkoyan (münâfık)ları ve 

kardeşlerine (zâhirde Müslüman olan kardeşlerine yâni kendi arkadaşlarına, aşiretlerine, kendileriyle 

birlikte oturup kalkanlara, S. HAVVÂ) de: “(Savaşa gidip ölmeyin.) Bize gelin!” (içinde 

bulunduğumuz bu meyveler, bahçeler arasında yaşamak üzere yanımıza gelin, S. HAVVÂ) diyenleri 

elbet biliyor. (b). Zâten bunların pek azı dışındakiler savaşa gelmezler.’ Kısa bir süre, riyakârlık 

olsun diye savaşırlar, sonra da çekip giderler. (S. HAVVÂ, 11/376) (..) Amaçlarımüslümanların 

birliğini bozmank, onları paniğe düşürüp savaşta yenilmelerini sağlamaktır. Münkü münâfıklar 

mallarıyla Allah yolunda yardıma yanaşmayan, canlarıyla da savaşmak istemeyen, herhangi bir tehlike 

ânında korkup kaçan, ancak tehlike geçince dillerini çıkarıp yiğitlik taslayan bir karaktere 

sâhiptirler. (M. DEMİRCİ, 2/570)  

(c.)‘(Gelseler bile) size karşı cimri olarak (gelirler).’ ‘eşihhaten aleyküm’ sözü, münâfık grupların 

savaşa iştirak etme konusunda isteksiz oldukları anlamına gelmektedir. (M. DEMİRCİ, 2/571)  

(d, e).‘Bir de (savaşta) korku gelince, üzerine ölümden baygınlık çökmüş kimse gibi, gözleri 

dönerek sana baktıklarını görürsün. (d.) O korku gidince de hayra karşı cimri (fakat alınan 

ganîmete düşkün) kimseler olarak, (e).keskin dilleriyle sizi incitirler.’ Bu korku kaybolup güvenlik 

geri dönecek olursa, sizinle katı ve şiddetli bir şekilde konuşur, sözleriyle sizi incitirler, sizleri 

eleştirirler, itiraz ederler. Kusurları sayarlar, mal ve ganîmetten yana da tama(h) ve arzu içerisinde 

bulunurlar, konuşmalarında da şöyle derler: ‘Bizim payımızı unutmayınız. Çünkü bizler, sizinle 

birlikte bulunduk, sizinle berâber savaştık. Biz aranızda olduğumuz için düşmanınıza üstün geldiniz.’ 

(S. HAVVÂ, 11/376)    

‘Onlar, (gönülden) inanmamışlardır. Allah, onların amellerini boşa çıkarmıştır. Bu Allâh’a göre 

çok kolaydır.’ Burada özellikle bir nokta dikkate değer: Allâh’a ve Rasûlüne inandıklarını iddiâ eden, 

namaz kılan, oruç tutan, zekât veren ve diğer iyi işlerde Müslümanlarla işbirliği yapan kimselerin 

gerçekte hiç îman etmemiş oldukları konusunda kesin bir hüküm verilmektedir. Onlar İslâm ile gayri 

İslâm arasındaki savaşta ikiyüzlülük yaptıkları, kişisel çıkarlarını dînin çıkarlarına tercih ettikleri ve 

kendilerini, servet ve gayretlerini İslâm uğrunda harcamaktan çekindikleri için böyle bir hüküm 

(amelleri boşa çıkmıştır, hükmü, M. SELMAN) verilmiştir. Bu da bir insan hakkında verilecek 

hükmün kriterinin görünen ameller değil, bağlılık ve fedakârlık olduğunu göstermektedir. 

(MEVDÛDİ, 4/358) 

‘Size karşı pek cimridirler.’ İçlerinde Müslümanlara karşı bir çekememezlik, cihâda ve onların elde 

ettikleri mala karşı bir kıskançlık, Müslümanlara yönelik duygu ve düşüncelerinde bir cimrilik vardır. 

(S. KUTUB, 8/297) 

(20).‘Bunlar (münâfıklar), (korkularından dolayı düşman) birliklerin(in Medîne etrafından) henüz 

gitmediklerini sanıyorlardı. Eğer o birlikler (bir daha) gelse, (o münâfıklar) isterlerdi ki kendileri 

bedevî Araplarla çölde olsunlar da sizin haberlerinizi (oradan) sorsunlar. Esâsen içinizde 

bulunsalar bile çok azı savaşırlardı.’ Münâfıklar, korkaklıkları dolayısıyla Medîne’den çıkıp çöle 

yerleşmek ve Bedeviler arasında kalmak istiyorlardı. Böylelikle kendilerini güvenlik altına almış ve 

savaş korkusundan uzak kalmış olacaklardı. Onlar savaşa iştirak etmek yerine, Medîne’den uzakta, 

Medîne tarafından gelecek olan herkese sizin haberlerinizi ve sizin başınızdan geçenleri sorup 

öğrenmek isterlerdi. (S. HAVVÂ, 11/377)  
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33/21-27  RASÛLULLAH  SİZİN  İÇİN  EN  GÜZEL  ÖRNEKTİR 

21. (Ey müminler!) Andolsun ki Allâh’ı(n rızâsını) ve âhiret gününü(n saâdetini) umanlar ve 

Allâh’ı çokça ananlar için Allâh’ın Rasûlü’nde, sizin için, pek güzel bir örnek vardır. 

22. Mü’minler (Hendek savaşında düşman) birlikleri(ni) görünce: “İşte bu, (bir imtihan vesîlesi ve 

zafer olarak) Allah ve Rasûlü’nün bize vaadettiği şeydir. Allah ve Rasûlü doğru söylemiştir.” 

derler. (Bu da) ancak onların îman ve teslîmiyetini artırır (kuvvetlendirir). [bk. 9/124] 

23, 24. Mü’minlerden öyle yiğitler vardır ki Allâh’a verdikleri sözde durdular. Onlardan kimi 

(can) adağını ödedi (çarpışıp şehit oldu), kimi de (şehitliği) beklemektedir. Onlar (verdikleri sözü) 

hiçbir şekilde (aslâ) değiştirmediler. 24. Çünkü Allah sâdık kalan (mü’min)leri doğruluklarıyla 

mükâfatlandıracak, münâfıklara da dilerse azap edecek yâhut tevbelerini kabul edecektir. 

Şüphesiz Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir. 

25. Allah, o kâfir (birlik)leri(ni), hiçbir başarıya erememiş bir hâlde, öfkeleriyle geri çevirdi. 

Allah savaşta (fırtına çıkarıp melekleriyle yardım ederek) mü’minlerin imdâdına yetişti. Allah 

güçlüdür, mutlak gâliptir. [bk. 33/9 ve dipnotu] 

26. (Allah,) Ehl-i Kitap’dan (hâinlik ederek) onlara yardım eden (Kureyza yahûdi)lerini de 

kalplerine korku düşürerek kalelerinden indirdi. (Ey müminler! Siz, onları kuşatıp) bir kısmını 

öldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz. 

27. Onların (Benî Kureyza Yahûdilerinin)  yerlerine, evlerine, mallarına ve henüz (fethedip) ayak 

basmadığınız topraklara da sizi mirâsçı yaptı. Allah herşeye kâdirdir. 

 

21-27. (21).‘Andolsun ki Allâh’ı(n rızâsını) ve âhiret gününü(n saâdetini) umanlar ve Allâh’ı 

çokça ananlar için Allâh’ın Rasûlü’nde, (sözlerinde, fiillerinde ve hâllerinde uyulması gereken, S. 

HAVVÂ,11/377) sizin için, pek güzel bir örnek vardır.’ Bu örnekler, korku, ümid, sıkıntı, bolluk 

durumlarında; geceleyin ve gündüzün Allâh’ı ananlar içindir. (S. HAVVÂ, 11/377) 

Bu âyet, Rasûlullâh’ın ‘Peygamber size neyi verdi ise onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan 

sakının.’ (Haşr, 59/7) âyeti gibi, yalnız sözleriyle değil, fiil ve hareketleriyle dahi delil ve kendisine 

uyulan bir peygamber olduğunu hükme bağlar. Yâni Rasûlullah, din ve ahlâkın teorik kısmını tebliğ 

ve hükme bağlamakla kalmamış, gerek savaşta gerek barış zamanında fiilleri ve uygulamaları ile 

ve bütün incelikleriyle kendisinde canlı olarak güzel bir uyma örneği olacak ders ve örnek vermiştir. 

Onun içi Hz. Muhammed’in hayat hikâyesinde her açıdan insanlık dünyâsı için pek güzel bir örnek 

vardır. (ELMALILI, 6/303, 304) 

Savaşta – barışta, zorlukta – kolaylıkta, darlıkta – genişlikte nasıl davranılacağı husûsunda da 

örnektir. Efendimiz (s) mânevi sahada bir mürşit, bir âlim ve muallim, en mükemmel bir ahlâk 

modeli, bir terbiyeci,  bir devlet başkanı, bir kumandan, bir diplomat, bir eş, bir baba, bir arkadaş, 

bir komşu ve insanlar içinde onlardan bir fert olarak her sahada örnek olmuştur. Dolayısıyla 

Müslümanlar, hayatlarının her yönünde Allah Rasûlünü örnek bir şahsiyet kabul etmeli, onun söz, fiil 

ve davranışlarını, fiili kıstas olarak alıp, şahsiyet ve karakterlerini ona göre şekillendirmelidirler. 

(Ö. ÇELİK, 4/92)    
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Âyet ve sahih hadisler ile emredilen ve yasak kılınan konularda Hz. Peygambere itaat etmek ve onu 

örnek edinmek Allâh’a itaat demektir. Dolayısıyla itaat farz ve sevaptır, aksine davranmak isyan ve 

günahtır. (İ. KARAGÖZ 6/36) 

Allâh’ın Rasûlü Muhammed (s), Kur’ân’ı yaşama örneği ve onun muallimidir. O’nun hayâtı ve 

sünneti bilinmeden Kur’ân gâyesine uygun anlaşılmaz. Allâh’ı sevmek ve onun hoşnutluğunu 

kazanmak için de kimseyi değil, ancak prensip olarak onu örnek almak Kur’ân ifâdesidir (3/31). 

Onun hayâtı ve sahih sünneti ortada iken, başkalarını öne çıkarmak veya onu devre dışı bırakarak, 

Allah ile Rasûlü’nün ve kullarının arasını açmak, “Peygamber’in görevi yalnız Kur’ân’ı getirmektir.” 

demek, Allâh’a ve Kur’ân’a münâfıkça inanmak anlamına gelmektedir. [bk. 4/80] (H. T. FEYİZLİ, 

1/419) 

(22).‘Mü’minler (Hendek savaşında düşman) birlikleri(ni) görünce: “İşte bu, (bir imtihan vesîlesi 

ve zafer olarak) Allah ve Rasûlü’nün bize vaadettiği şeydir. Allah ve Rasûlü doğru söylemiştir.” 

derler.’ Allah, biraz güçlük ve sıkıntı çekildikten sonra zaferin Müslümanlara âit olacağını 

bildirmiş, Hz. Muhammed de Hendek savaşında sonucun Müslümanların lehine olacağını haber 

vermişti. Bu haber, bir aylık bir kuşatmanın arkasında doğrulanmıştır. (H. DÖNDÜREN, 2/659)  

Bu, Allâh’ın ve Rasûlü’nün bize vaadetmiş olduğu imtihan ve denemedir; bunun arkasından hemen 

zafer vardır. İbn Abbas ile Katâde: böyle diyen müminler, yüce Allâh’ın Bakara sûresindeki (2/214) 

şu buyruğunu kastediyorlardı: ‘Yoksa siz, sizden önce geçenlerin hâli başınıza gelmeden cennete 

girivereceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluklar ve sıkıntılar gelip çattı ve öyle sarsıntılara 

uğradılar ki, nihâyet Peygamber ve onunla birlikte îman edenler: Allâh’ın yardımı ne zaman? 

derlerdi. Şunu bilin ki şüphesiz Allâh’ın yardımı pek yakındır. (el Bakara 2/214, S. HAVVÂ, 

11/377)    

‘(Bu da) ancak onların îman ve teslîmiyetini artırır.’  Allah ve Rasûlü zaferin belirtileri husûsunda 

doğru söylemiştir. Bu yüzden kalpleri Allâh’ın yardımı ve vaadine yönelik sarsılmaz bir güvenle 

doludur. (S. KUTUB, 8/302)  

Kişi başlangıçta sâdece İslâm’ın temel akîdesini kabul ederek (kelime-i şehâdet) müslüman ve mümin 

olabiliyorsa da, onun îman durumu sâbit kalmaz bilâkis gerilemeye veya ilerlemeye müsâittir. 

Samîmiyet ve itaat ruhundaki bir azalma, îmânın gerilemesine neden olur,  öyle ki bu sürekli 

gerileme kişiyi, ufacık bir hareketinde müminlikten münâfıklığa geçeceği bir uç sınıra getirebilir. 

Bunu aksine bir kimse, ne kadar çok samîmi ise, onun itaati o kadar mükemmel, Din yoluna bağlılık 

ve fedakârlığı o kadar büyük olacak, îmanı da o denli artıp sâdıklar derecesine yükselebilecektir. 

(MEVDÛDİ, 4/361)  

(23, 24).‘Mü’minlerden öyle yiğitler vardır ki Allâh’a verdikleri sözde durdular. Onlardan kimi 

adağını ödedi (çarpışıp şehit oldu), ‘ Hamza, Musâb, Enes b. Nadr gibi şehid olarak vefat etti. (S. 

HAVVÂ) ‘kimi de (şehitliği) (yâni Osman ve Talha gibi şehâdet üzere vefat etmeyi, (S. HAVVÂ, 

11/378) beklemektedir. Onlar (verdikleri sözü) hiçbir şekilde (aslâ) değiştirmediler.’ Şehid olan da 

şehid olmayı bekleyen de sözünde durdu, sözünde değişiklik yapmadı. Bu buyrukta, sözünde 

durmayan münâfıklara ve hasta kalplilere bir tariz bulunmaktadır. (S. HAVVÂ, 11/378)  

‘Çünkü Allah sâdık kalan (mü’min)leri doğruluklarıyla mükâfatlandıracak, münâfıklara da 

dilerse azap edecek yâhut tevbelerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah, çok bağışlayan, çok 

merhamet edendir.’ Yâni yüce Allah, kullarını korku ile sarsıntı ile dener. Böylelikle murdar olanı 

temiz olandan ayırd eder. Bunun durumu da, ötekinin durumu da fiilen ortaya çıkar. Şânı yüce Allah 

bir şeyi olmadan önce bilmekle birlikte, onların durumlarını bilmesine göre, onlara azap vermez. Tâ ki 
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onlar, kendileri hakkındaki bilgisine göre amel ile bu durumu fiilen ortaya koyuncaya kadar.’ (İbn 

Kesir’den, S. HAVVÂ, 11/378)  

Allah Teâlâ onları dünyâda düşmana karşı pekiştirme ve muzaffer kılma, bayrağını yüceltme ile; 

âhirette ise güzel sevap, iyi bir dönüş, sürekli cennet nîmetleri içinde ebedîlik, ikram ve tâzimde / 

ululamada akranlarının önüne geçirerek mükâfatlandıracaktır. (İ. H. BURSEVİ, 15/412)     

(25).‘Allah, o kâfir (birlik)leri(ni), hiçbir başarıya erememiş bir hâlde, öfkeleriyle geri çevirdi.’ 

Burada onların Müslümanlara karşı zafer kazanmalarından ‘hayır’ diye söz edilmesi, onların kendi 

kanaatlerince durumu böyle değerlendirmelerindendir. (S. HAVVÂ, 11/378)  

‘Allah savaşta mü’minlerin imdâdına yetişti. Allah güçlüdür, mutlak gâliptir.’  Allah Hendek 

günü, bir ay kadar süren düşman kuşatmasının ardından şiddetli bir rüzgâr ve melek orduları yardımı 

ile müminlere destek vermişti. (H. DÖNDÜREN, 2/659)  

‘Allah savaşta müminlere yetti’ buyruğunda, Müslümanlarla Kureyş arasındaki savaşın durumuna 

bir işâret bulunmaktadır. Nitekim ondan sonra da böyle oldu ve müşrikler bir daha Müslümanların 

üzerine gazâ / savaş tertip edemediler. Aksine Müslümanlar kendi topraklarında onlara savaş yaptı. 

(S. HAVVÂ, 11/390)  

Hadis: Süleyman b. Surad (r.a.)’dan dedi ki: Rasûlullah (s) Ahzab günü şöyle buyurdu: ‘Artık şimdi 

biz onlara karşı savaş yapacağız; onlar bize karşı savaş yapamayacaklardır.’ (Buhâri’den, S. HAVVÂ, 

11/390) 

Hadis: ‘Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O bir ve tek’tir.  Vaadini yerine getirdi, kuluna zafer nasib 

etti. Askerini güçlendirdi, Ahzâb’ı tek başına bozguna uğrattı, Ondan sonra da hiçbir şey yoktur.’ (Ebû 

Hüreyre’den Buhâri ve Müslim, S. HAVVÂ, 11/390)  

(26).‘(Allah,) Ehl-i Kitap’dan (hâinlik ederek) onlara yardım eden (Kureyza yahûdi)lerini de 

kalplerine korku düşürerek kalelerinden indirdi. (Siz, onları kuşatıp) bir kısmını öldürüyor, bir 

kısmını da esir ediyordunuz.’ Bu kitap ehli, Yahûdilerden Kureyza oğulları’dır. Rasûlullah ile 

anlaşma yapmışlarken, Nadiroğullarının ısrârı ile dönmüşler, Ahzâb’a yardım etmişlerdi. Ahzâb’ın 

yenilip dağıldığı gecenin sabahı, Müslümanlar Medîne’ye dönüp silâhlarını bıraktıkları sırada Cebrâil 

Rasûlullah (s)’e gelmiş, ‘Zırhını çıkarıyor musun? Melekler henüz silâhı bırakmadılar, Allah Teâlâ 

senin Kureyzaoğulları üzerine yürümeni emrediyor, ben de onlara gidiyorum.’ (Müslim), demişti. 

Bunun üzerine, ‘İkindiyi Kureyzaoğullarında kılsınlar’ (Buhâri, Müslim) diye Müslümanlara ilân 

edildi. Müslümanlar vardılar yirmi, yirmi beş gece kuşatma yaptılar, Rasûlullâh’ın hükmünü kabul 

etmeleri teklif edildi, kabul etmediler, Sa’d b. Muaz‘ın hükmünü kabul etmeye râzı oldular. O da 

savaşa katılanların öldürülmelerine, çocukların ve kadınların esir edilmelerine hükmetmişti ki, 

bu olay meşhurdur. (ELMALILI, 6/306)     

Bu (kesimde) öğrendiğimiz derslerden birisi de şudur: Savaş hâlinde hâinlik yapanların cezâsı 

îdamdır. Nitekim göreceğimiz gibi Rasûlullah (s) Kurayzaoğullarına bu hükmü uygulamıştır. (S. 

HAVVÂ, 11/381)  

(27).‘Onların (Benî Kureyza Yahûdilerinin)  yerlerine, evlerine, mallarına ve henüz (fethedip) 

ayak basmadığınız topraklara da sizi mîrasçı yaptı. Allah herşeye kâdirdir.’ Bunun kapsamına, 

kıyâmet gününe kadar İslâm tarafından fethedilecek topraklar girmektedir ve bu başlı başına bir 

müjdedir. (S. HAVVÂ, 11/378)  
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(..) Âyetteki ‘.. henüz ayak basmadığınız topraklara..’ ifâdesini hem özel hem de genel anlamı 

itibâriyle ele almak daha isâbetli olabilir. Çünkü Kur’ân’ın bir kısım âyeti özel sebepler üzerine 

inmiştir, ancak bu durum onların genel bir anlama gelecek şekilde yorunlanmasına engel değildir. Bu 

yüzden söz konusu âyeti, iniş sebebini dikkate alarak Müslümanlarla yapmış oldukları antlaşmayı 

bozan Benî Kureyza Yahûdileriyle ilişkilendirmek sûretiyle yorumlayabiliriz ki, işte bu onun özel 

anlamı demektir. Buna göre diyebiliriz ki, âyette zikredilmek istenen husus, (..) Mekke, Hayber, Fars 

ve Rum topraklarının fethi olabilir. Çünkü Benî Kureyza olayı vuku bulduğunda bu topraklar henüz 

Müslümanlar tarafından fethedilmiş değildi. Âyeti genel anlamı itibâriyle ele alarak da ‘..henüz ayak 

basmadığınız topraklara..’ ifâdesini, kıyâmete kadar Müslümanların fethedecekleri topraklar 

olarak yorumlamak mümkündür. (M. DEMİRCİ, 2/573)  

 

33/28-34  EY  PEYGAMBER  HANIMLARI! 

28. Ey Peygamber! (Bu sırada seni dünyâlık isteyerek huzursuz eden) hanımlarına de ki: “Eğer siz 

dünyâ hayâtını ve onun süsünü istiyorsanız, gelin size boşanma bedellerini vereyim ve sizi 

güzellikle serbest bırakayım.” 

29. “Eğer; Allâh’ı, Rasûlü’nü ve âhiret yurdunu istiyorsanız, şüphe yok ki Allah, içinizden güzel 

hareket edenlere büyük mükâfat(lar) hazırlamıştır.” 

30. Ey peygamber hanımları! İçinizden kim açıkça edep dışı bir günah işlerse, onun azâbı iki kat 

artırılır. Bu, Allâh’a göre kolaydır. 

31. (Ey Peygamberin hanımları!) Sizden kim de Allâh’a ve Rasûlü’ne itaat eder, sâlih amel işlerse 

ona mükâfâtını iki kere veririz. Ona (cennette) bol bir rızık hazırlamışızdır. 

32. Ey peygamber hanımları! Siz, kadınlardan herhangi bir (kadın) gibi değilsiniz. Eğer 

‘Allâh’ın emrine uygun yaşamak istiyorsanız’ (yabancı erkeklere karşı) edâlı ve cilvelî 

konuşmayın. Sonra kalbinde bir hastalık (kötü duygu) bulunan kimse, umuda kapılır (ve kendine 

bir pay çıkarır). Sözü uygun (ölçülü ve ciddi) şekilde söyleyin. 

33. (Ey Peygamberin hanımları! Çoğu zaman, vakarla) evlerinizde oturun. Dışarıya da evvelki 

câhiliye zamânı/İslâm öncesi kadınlarının çıkışı gibi süslenip kendinizi teşhir ederek çıkmayın. 

Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Allâh’a ve Rasûlü’ne itaat edin. Ey Peygamberin ev hâlkı! 

Allah, sizden ancak kiri (günahı) gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister. [krş. 24/31; 33/59] 

34. (Ey Peygamberin hanımları!) Evlerinizde okunan Allâh’ın âyetlerini ve hikmeti hatırda tutun. 

Şüphesiz ki Allah, Latîf (herşeyin inceliklerini bilen)dir, hakkıyla haberdardır. 

 

28-34. (28, 29).Ey Peygamber! Hanımlarına de ki: “Eğer siz dünyâ hayâtını ve onun süsünü 

istiyorsanız, gelin size boşanma bedellerini vereyim ve sizi güzellikle serbest bırakayım.”  “Eğer; 

Allâh’ı, Rasûlü’nü ve âhiret yurdunu istiyorsanız, şüphe yok ki Allah, içinizden güzel hareket 

edenlere büyük mükâfat(lar) hazırlamıştır.” Tefsircilere göre, bu âyetin geliş sebebi, Hz. 

Peygamberin eşlerinin ondan, lüks, ziynet kabilinden bâzı şeyler istemek, birbirlerini kıskanmak 

sûretiyle kendisini üzmeleri, bunun üzerine Hz. Peygamber’in bir ay onlara yaklaşmamak üzere 

yemin edip (îlâ) ayrı yaşamaya karar vermesidir. Ay dolunca, eşlerine seçme hakkı verildiği’  için bu 

mânâda ‘tahyir’  adıyla anılan âyet inmiştir. Âyet gelince Hz. Peygamber, o gün nikâhı altında 
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bulunan eşlerini toplamış ve kendilerine seçim imkânı tanımıştır. Ebû Bekir İbnü‘l Arabi, genellikle 

tefsircilerin kaydettileri dokuz isimden oluşan listeye haklı olarak itiraz etmiş, tahyir olayında buna 

muhâtap olacak durumdaki eşlerin Âişe, Hafsa, Ümmü Seleme ve Sevde’den ibâret olduğunu 

kaydetmiştir. (lll, 1524) Eşleri bu durum karşısında heyecanlanmış, Hz. Peygamber, kendilerini 

boşamadığı için sevinç gözyaşları dökerek ‘Allah ve Rasûlünü tercih ettiklerini’ ifâde etmişlerdir. 

(Buhâri, Müslim’den, KUR’AN YOLU, 4/380, 381)    

Boşama Yetkisinin Kadına da Verilmesi (Tefviz-i Talâk): Evli bir erkek, vekil aracılığı ile 

boşanabileceği gibi, bu yetkiyi kendi eşine de verebilir. Buna ‘tefviz’ denir. Sürekli olarak verilince, 

artık kocanın bundan dönmesi geçerli olmaz. Bunun delili, yukarıdaki âyet ve ona dayalı sünnettir. (H. 

DÖNDÜREN, 2/659)   

(30).‘Ey peygamber hanımları! İçinizden kim açıkça edep dışı bir günah işlerse, onun azâbı iki 

kat artırılır. Bu, Allâh’a göre kolaydır.’ 30’ncu âyette yer alan ‘fâhişe’ kelimesi, zinâ dâhil olmak 

üzere hayâsız, terbiyesiz, çirkin işleri ifâde eder. Rasûlullah (s)’e başkaldırarak, onu zor durumda 

bırakacak ve kederlendirecek hareketlerde bulunmak da bunun içeriğine dâhildir. Fakat buradaki 

ifâde, Rasûlullah (s)’in hanımlarından birinin böyle bir edepsizlik yapmış olma ihtimâli bulunduğu 

mânâsına gelmez. Bilâkis bu uyarı, onların müminlerin anneleri olduklarını unutmamaları gerektiğini, 

bu sebeple ahlâki sorumluluklarının büyük olduğu ve davranışlarının mükemmel, temiz ve saf olması 

lazım geldiğini beyan eder. (Ö. ÇELİK, 4/102)  

‘Ona azap iki kat katlanır’ (..) Yüce Allah söz konusu âyette özel bir statüyü gündeme getirerek 

onların bulundukları konumun yüceliğini ve sorumluluğunu onlara hatırlatmak istemiştir. 

Dolayısıyla burada esâsen vurgulanmak istenen maddi bir cezâ değil peygamber eşlerinin üzerinde 

taşıdıkları sorumluluğun mânevi ağırlığıdır. Zîrâ Allah Teâlâ Hz. Peygamber (s)’i ve âilesini her türlü 

iffetsizlik ve kötülükten koruduğu için, onların bu türden çirkinlikleri işlemeleri mümkün değildir. 

O hâlde mümkün olmayan bir fiil için cezâ da söz konusu edilmemelidir. (..) Bu âyetle Yüce Allah 

sâdece Hz. Peygamber’in eşlerinin pozisyonları ile ilgili bir düzenleme getirerek, bu hassas konuda 

onları uyarmak istemiştir. Dolayısıyla esâsen burada amaç maddi anlamda cezâlandırmak değil, bir 

varsayımdan hareket ederek onların toplum içindeki konumlarına dikkat çekmektir. (M. DEMİRCİ, 

2/575)  

(31).‘Sizden kim de Allâh’a ve Rasûlü’ne itaat eder, sâlih amel işlerse ona mükâfâtını iki kere 

veririz. Ona (cennette) bol bir rızık hazırlamışızdır.’ Yâni başkasının alacağı sevâbın iki katını 

veririz. Çünkü o, bir örnektir. Onun için hem işlediği amelin ecri vardır, hem de örnek ve önder 

olmanın (ecri vardır.) (S. HAVVÂ, 11/404)  

(32).‘Ey peygamber hanımları! Siz, kadınlardan herhangi bir (kadın) gibi değilsiniz.’ Sizde diğer 

kadınlarda bulunmayan nitelikler var: Peygamberlerin en hayırlısının hanımları ve bütün müminlerin 

anaları olmak niteliklerine sâhipsiniz. (ELMALILI, 6/309) 

‘Eğer ‘Allâh’ın emrine uygun yaşamak istiyorsanız’ (yabancı erkeklere karşı) edâlı ve cilveli 

konuşmayın.’ Bir söz söylendiği zaman, sakın yılışık bir biçimde cevap vermeyin ve söylerken 

yayılarak, kırıtarak söylemeyin. (ELMALILI, 6/309) 

‘.. yabancı erkeklerle konuşurken sözü yumuşak bir edâ ile söylemeyin’ cümlesi, Müslüman bir 

kadının örfe ve dîne uygun olmak şartıyla, evlenmesi dînen câiz olan bir erkekle konuşmasının 

haram olmadığını; sâdece harama vâsıta olacak , konuştuğu erkek tarafından mesaj olarak 

algılanabilecek, erkeklik hislerine hitap edecek, şüphe ve tereddütlere sevk edecek nitelikte kocaları 
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ile konuştukları gibi, cilveli, işveli ve edâlı bir biçimde konuşmanın haram olduğunu ifâde eder. (İ. 

KARAGÖZ 6/48, 49).  

‘Sonra kalbinde bir hastalık bulunan kimse, umuda kapılır (ve kendine bir pay çıkarır). Sözü 

uygun (ölçülü ve ciddi) şekilde söyleyin.’ Yâni yapmacıklıktan uzak, ağırbaşlılık ve ciddiyetle 

dosdoğru söyleyin veya sert olsa da mâkul ve meşrû güzel söz söyleyin. (ELMALILI, 6/309)  

‘.. mâruf söz’, kelime-i tevhid, Kur’an âyetleri, peygamber sözleri, hak, doğru, etkili, faydalı ve yol 

gösterici sözler dâhildir. ‘.. mâruf söz söyleyin’ cümlesi, iyi ve güzel olan şeyleri ve dînî görevleri 

anlatın, insanları yasaklardan sakındırın, yâni emr-i bi’l mâruf ve nehy-i ani’l münker (iyiliği  emir ve 

kötülüğü yasaklama) yapın, anlamını da içerir. (İ. KARAGÖZ 6/49).  

(33).‘(Çoğu zaman, vakarla) evlerinizde oturun.’ Bu emir, onların hiçbir zaman evlerinden 

çıkmayacakları mânâsına gelmemekle birlikte, daha çok evlerinde kalmalarını ve bir mecbûriyet 

olmadıkça dışarı çıkmamalarını istemekte, dışarı çıktıklarında da nasıl bir İslâmi tesettür ve edep 

dâiresinde çıkmaları gerektiğini belirtmektedir. (Ö. ÇELİK, 4/103)  

İbn Kesir şunları söylemektedir: Yâni evlerinizden ayrılmayın, ihtiyaç olmadıkça dışarıya çıkmayın. 

Şer’i ihtiyaçlar arasında, şartına riâyet ederek mescidde namaz kılmak da vardır. Nitekim Rasûlullah 

(s) şöyle buyurmuştur:    Hadis: ‘Allâh’ın hanım kullarını Allâh’ın mescidlerinden engellemeyiniz.  

Ancak dışarı çıktıklarında da koku sürünmesinler.’ Bir rivâyette de: ‘Bununla birlikte evleri onlar 

için daha hayırlıdır’ buyurulmuştur. (Ebû Dâvud Salât 52, No 565; S. HAVVÂ, 11/417) 

Burada şunu da belirtelim ki; kadının şer’i ihtiyaçlarından bir kısmı da şunlardır: Babasını, annesini 

ziyâret etmesi, farz-ı ayn olan ilmi talep etmek üzere çıkması yâhut şartına riâyet ederek farz-ı kifâye 

olan ilim talebine çıkması, kocasının cevabını bulamadığı bir soruyu bir ilim adamına sormak üzere 

çıkması, eğer ihtiyâcını hizmetini görecek kimse yoksa kendi ihtiyaçlarını kendisinin karşılaması. (S. 

HAVVÂ, 11/417)  

‘Dışarıya da evvelki câhiliye zamanı / İslâm öncesi kadınlarının çıkışı gibi süslenip kendinizi 

teşhir ederek çıkmayın.’ Yâni İslâm’dan önceki câhiliyet âdeti gibi süslerinizi göstererek ve 

görünmek için kırıtarak çıkmayın. Bu âyet, bu emir ve yasak ile Rasûlullâh’ın hanımlarına yalnız 

‘tesettür’ü değil, özellikle ‘hıdr’i, yâni yabancı erkeğe hiç görünmemek demek olan 

‘muhâdere’liği dahi vâcip kılmıştır.  Diğer İslâm kadınları için ileride geleceği ve Nûr sûresinde 

geçtiği üzere tesettür vâcip ise de ‘hıdr’ vâcip değil, müstehaptır. (ELMALILI, 6/309)  

Mücâhid, Teberrüc /Açılıp saçılmak, hakkında şunları söylemektedir: Kadın, erkekler arasında çıkıp 

yürürdü. İşte bu, câhiliyenin açılıp saçılmasıdır. Katâde de ilk câhiliyenin açılıp saçılmasını şöylece 

açıklamıştır: Kadınlar dışarıya çıktıklarında kırıta kırıta ve işveli bir şekilde yürürlerdi. Mukâtil b. 

Hayyan ise, açılıp saçılmayı (teberrüc) açıklarken şunları söylemektedir: Teberrüc şudur: Kadın 

örtüsünü başına atar; fakat boynunu, küpelerini, gerdanını örtecek şekilde bağlamazdı. Çağdaş 

câhiliye kadınları ise, bundan daha çirkin, beyinsizce ve daha bayağı şekilde açılıp saçılmış 

durumdadırlar. (S. HAVVÂ, 11/405)   

‘Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Allâh’a ve Rasûlü’ne itaat edin. Ey Peygamberin ev hâlkı! 

Allah, sizden ancak kiri (günahı) gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister.’  Allâh’ın bereketli ve 

temiz kıldığı, Hz. Peygamber sebebiyle bir mânâda kutsallaşmış bulunan, her salâvat okuduğumuzda 

kendilerine de gönderme yaptığımız Peygamber âilesi (Ehl-i Beyt) kimlerden oluşmaktadır? En 

azından buradaki ehl-i beyt’e Hz. Peygamber’in eşlerinin de dâhil bulunduğunda şüphe yoktur, hattâ 

daha da ileri giderek burada yalnız eşlerinin kastedildiğini söylemek de mümkündür. Başka 
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münâsebetlerle Peygamber aleyhisselâm, Ehl-i Beyt’ini zikrederken Hz. Fâtıma, Ali, Hasan ve 

Hüseyin’in isimlerini anmış, hattâ bir defâsında bunları abasının altına alarak (âl-i aba) onlar için 

hayır duâda bulunmuştur. (DİA’dan KUR’AN YOLU, 4/382)  

(34).‘Evlerinizde okunan Allâh’ın âyetlerini ve hikmeti hatırda tutun. Şüphesiz ki Allah, 

Latîfdir, hakkıyla haberdardır.’   Hikmeti: İnce mânâları, Rasûlullah’ın öğrettiği hüküm ve 

uygulamaları. (bk. 2/129, 152; H. T. FEYİZLİ, 1/421)            

 

33/35-39  ALLAH VE RASÛLÜ  BİR  İŞE  HÜKÜM  VERDİĞİ  ZAMAN  

35. Şüphesiz ki müslüman olan (Allâh’ın emirlerine teslim olan) erkeklerle, müslüman kadınlar; 

îman eden erkeklerle, îman eden kadınlar; itaate devam eden erkeklerle, itaat (ve ibâdet)e 

devam eden kadınlar; doğru erkeklerle, doğru kadınlar; sabreden erkeklerle, sabreden 

kadınlar; alçak gönüllü (ve saygılı) erkeklerle, alçak gönüllü kadınlar; sadaka veren erkeklerle, 

sadaka veren kadınlar; oruç tutan erkeklerle, oruç tutan kadınlar; mahrem yerlerini (haramdan) 

koruyan erkeklerle, mahrem yerlerini (ve görünümlerini haramdan) koruyan kadınlar; Allâh’ı 

çok anan erkeklerle (Allâh’ı çok) anan kadınlar (var ya, işte) Allah, onlar için mağfiret ve büyük 

bir mükâfat hazırlamıştır. 

36. Allah ve Rasûlü bir meselede hüküm verdiği zaman, inanan bir erkek ve kadına, artık o işte, 

kendi (arzu ve heves)lerine göre (başka) tercih hakkı yoktur. Kim Allâh’a ve Rasûlü’ne karşı 

gelir (onlar tarafından verilmiş hükümleri beğenmez, kendi tercihlerine önem verir)se, kesinlikle o, 

apaçık bir sapıklıkla sapmış olur. [krş. 4/65] 

37. (Rasûlüm!) Hani Allâh’ın kendisine (İslâm ile) nîmet verdiği, senin de yine kendisine nîmet 

ver(ip kölelikten âzât et)tiğin kimseye (Zeyd’e): “Hanımın (Zeyneb’)i yanında tut, Allâh’a saygılı 

ol (boşanma).” diyordun. Fakat (ona dâir) Allâh’ın açığa çıkaracağı (emri)ni, insanlardan 

korkarak içinde gizliyordun. Hâlbuki kendisinden korkmana Allah daha lâyıktır. Şimdi mâdem 

ki Zeyd, (kendi dileğiyle boşayıp) onunla ilişkisini kesti, biz de onu sana zevce yaptık ki (bundan 

böyle) evlâtlıkların, kendilerinden ilişkisini kestiği hanımların(ı nikâhlama)da mü’minlere bir 

günah olmasın. Allâh’ın emri yerine getirilmiştir. 

38, 39. Allâh’ın kendisine farz (ve takdir) buyurduğu şeyler(i yerine getirme)de Peygamber’e 

hiçbir vebâl yoktur. Daha önce geçen (peygamber)lerde de, bu, Allâh’ın âdeti olarak böyledir. 

Allâh’ın emri takdir edilmiş bir kader (ve kesin bir hüküm)dür.  (Peygamberler) öyle kimselerdir 

ki Allâh’ın gönderdiklerini tebliğ ederler, Allah’tan korkarlar ve O’ndan başka hiçbir kimseden 

korkmazlar. (Dinlemeyenlere) hesap görücü olarak Allâh yeter. 

 

35-39. (35).Bu (35’nci) âyet-i Kerîmede zikredilen on husus İslâm dininin çok önemli esaslarını  

içermektedir: (1) ‘Şüphesiz ki müslüman olan (Allâh’ın emirlerine teslim olan) erkeklerle, 

müslüman kadınlar;’ İslâm; teslim olmaktır. Îman ise, tasdik etmektir. Bu iki nitelik arasında sağlam 

bir bağ vardır. Veya biri diğerinin öteki yüzüdür. Çünkü teslim olmak, tasdik etmenin gereğidir. 

Teslim olmak, gerçek anlamda tasdik etmekten kaynaklanır. (S. KUTUB, 8/324)  

(2) ‘îman eden erkeklerle, îman eden kadınlar’ mümin de her hususta Allâh’ı ve Rasûlünü tasdik 

eden kimse demektir. Âyet-i Kerîme, îmânın İslâm’dan farklı olduğunun ve îmânın İslâm’dan daha 

özel bir mânâ ifâde ettiğinin delilidir. (S. HAVVÂ, 11/407) 
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‘Doğrusu Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümine kadınlar’ 

buyruğunda îmânın büyük bir hayır olduğunu, İslâm’ın ise ondan daha özel bir mânâ taşıdığını 

göstermektedir. Çünkü yüce Allah şöyle buyurmuştur: ‘Bedevi Araplar, Biz îman ettik, dediler. De 

ki: Îman etmediniz, lâkin İslâm olduk, deyiniz. Henüz îman kalplerinize girmedi.’ (el Hucurât, 

49/14) Buhâri ve Müslim’de  ‘Zâni zinâ ederken mümin olarak zinâ etmez’ denilmektedir. Bu 

durumda îman ondan alınır. Fakat bununla birlikte müslümanların icmâı ile kâfir olması da 

gerekmez. Bu sâdece îmânın, İslâm’dan daha özel bir mânâ taşıdığının delilidir. (S. HAVVÂ, 11/423)  

(3) ‘itaate devam eden erkeklerle, itaate devam eden kadınlar’ Bu mânâyı ifâde için kullanılan 

‘kunut’ kelimesi, farzları ve nâfileleriyle, ahlâk ve âdâbıyla, Allâh’ın emirlerine tamâmen itaat etmek, 

yasaklarından da bütünüyle kaçınmak anlamındadır. (Ö. ÇELİK, 4/106)  

İbn Kesir der ki: İslâm’dan sonra yükselinecek bir mertebe vardır, o da îmandır.  Bundan sonra da 

her ikisinden doğan kunut (itaatkârlık) mertebesi gelir. (S. HAVVÂ, 11/407)   

(4) ‘doğru erkeklerle, doğru kadınlar’ Sâdık olan insanlar, hüküm vermek, şâhitlik yapmak ve akitte 

bulunmak gibi her türlü işlerde söz ve fiilleri birbirine uyan, doğru ve güvenilir kişilerdir. Bu 

özelliğe sâhip olan müminler, yalan, hıyânet ve aldatma gibi kötü özelliklerden uzak dururlar. (Ö. 

ÇELİK, 4/106, 107) Diğer taraftan doğruluk, îmanın alâmetidir. Nitekim yalan söylemek de, nifâka 

delâlet eden bir işârettir. (S. HAVVÂ, 11/407)  

(5)‘sabreden erkeklerle, sabreden kadınlar’ Bir Müslüman attığı her adımda sabra muhtaçtır. 

Nefsin ihtiraslarına karşı sabır. Dâvetin zorluklarına karşı sabır. İnsanların işkencelerine karşı sabır. 

Kişilerin kaypaklıklarına, zayıflıklarına, sapıklıklarına ve dönekliklerine, renkten renge girmelerine 

karşı sabır. İmtihanlara, denemelere, dinden döndürme amaçlı baskılara karşı sabır. Bolluğa ve darlığa 

karşı sabır. Evet bu zor ve meşakkatli iki olguya karşı sabır.  (S. KUTUB, 8/324, 325)  

(6) ‘huşû duyan erkeklerle, huşû duyan kadınlar’ İbn Kesir şöyle der: Huşû; sükûn, itminan, 

ağırbaşlılık, vakar, alçak gönüllülüktür. Huşûa iten sebep ise, şânı yüce Allah’tan korku ve O’nun 

gözetimi altında olduğunu bilmektir. (S. HAVVÂ, 11/407)  

(7) ‘sadaka veren erkeklerle, sadaka veren kadınlar’ Burada farz veya nâfile, Allah yolunda 

yapılan bütün harcamalar kastedilmektedir. (Ö. ÇELİK, 4/107)   

(8) ‘oruç tutan erkeklerle, oruç tutan kadınlar’ Burada farz ve nâfile olarak tutulan bütün oruçlar 

kastedilir. Oruç, nefsin arzu ve isteklerini dizginlemek, şehevi duyguları terbiye etmek ve takvâya 

ermek için gerekli olan önemli bir ibâdettir. (Ö. ÇELİK, 4/107)  

(9) ‘mahrem yerlerini (haramdan) koruyan erkeklerle, mahrem yerlerini (ve görünümlerini 

haramdan) koruyan kadınlar’  

(10) ‘Allâh’ı çok anan erkeklerle (Allâh’ı çok) anan kadınlar’ Nesefi der ki: Tesbih, tahmid, tehlil, 

tekbir, Kur’ân kıraati ile Allâh’ı zikredenler. İlim ile uğraşmak ta zikirdendir. (S. HAVVÂ, 11/408)  

Hadis: ‘Erkek geceleyin hanımını uyandırıp her ikisi de ikişer rekât namaz kılarlarsa, işte o gece 

Allâh’ı çokça zikreden erkek ve kadınlardan olurlar.’ (Ebû Dâvud, Nesâi ve İbn Mâce’den, S. 

HAVVÂ, 11/423)    

‘(var ya, işte) Allah, onlar için mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.’ Bu âyette erkeğin 

yanında kadından da söz ediliyor. Böylece İslâmi pratiğin bir parçası olarak, kadının değerinin 

yükseltilmesi, toplum içinde kadına yönelik bakış açısının daha ileri düzeye götürülmesi, Allah’la 
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ilişkide, temizlik, ibâdet ve hayat içinde dengeli ve tutarlı bir davranış sergilemek bakımından bu 

inanç sisteminin yükümlülüklerini yerine getirmede erkekle eşit oldukları alanlarda hakkettiği yeri 

alması hedefleniyor. (S. KUTUB, 8/325)  

(Diğer) Rivâyete göre Ümmü Seleme (r) ‘Ey Allâh’ın Rasûlü! Erkekler savaşa çıkıyor, savaşıyor ve 

şehit oluyorlar; biz bunları yapamıyoruz. Ayrıca bize, erkeklerin mîrâsının yarısı veriliyor. Keşke biz 

de erkek olsaydık’ dedi. Bunun üzerine yukarıdaki âyet-i kerîme indi. (Esbâbü’n Nüzul, Ahmed b. 

Hanbel’den, Ö. ÇELİK, 4/106)   

Nafaka yükümlülüğü, âdet ve lohusa hâllerinde namaz ve oruçtan muaf olma, örtülmesi gereken avret 

yerleri ve benzeri konularda bâzı farklılıklar bulunmakla birlikte îman, ibâdet, sâlih amel, takvâ, 

helâl, haram ve benzeri dînî emir ve yasaklara, Kur’an ve sünnette geçen hükümlere riâyet etme 

konusunda kadın ve erkek arasında bir fark yoktur. (İ. KARAGÖZ 6/53).    

(36).‘Allah ve Rasûlü bir meselede hüküm verdiği zaman, inanan bir erkek ve kadına, artık o 

işte, kendi (arzu ve heves)lerine göre (başka) tercih hakkı yoktur.’   Bu âyet-i kerîme, bütün işleri 

kapsayan genel bir buyruktur. Şöyle ki: Allah ve Rasûlü herhangibir şey hakkında hüküm verdi mi, 

hiç kimse ona aykırı hareket edemez ve bu durumda hiç kimsenin tercihi söz konusu olamaz. (İbn 

Kesir’den, S. HAVVÂ, 11/408)  

‘Kim Allâh’a ve Rasûlü’ne karşı gelir (onlar tarafından verilmiş hükümleri beğenmez, kendi 

tercihlerine önem verir)se, kesinlikle o, apaçık bir sapıklıkla sapmış olur.’ Eğer isyan, bir red ve 

kabulden kaçınma türünden bir isyan ise bu, sapıklıktır, küfürdür. Eğer emri kabul etmek ve ona 

uymanın vücûbuna inanmakla birlikte bir isyan ise, bir hatâ ve fâsıklık dalâleti, sapmasıdır. 

(Nesefi’den, S. HAVVÂ, 11/408)  

Bu âyet, özel bir olay üzerine inmesine rağmen âyetteki emir ve tâlimat İslâm anayasa hukûkunun 

temel ilkesidir ve bütün İslâmi hayat sistemi için geçerlidir. Buna göre, hiçbir Müslüman fert ve 

milletler, kurum, mahkeme veya parlamento ya da devletin,  Allah ve Rasûlünün hüküm verdiği 

bir konuda kendi isteğine göre seçme hakkı yoktur. Müslüman olmak, kendi düşünce, davranış ve 

seçme özgürlüğünü Allah ve Resulüne teslim etmek demektir. Hiçbir mâkul insan, iki karşıt davranışı 

birleştirmeye kalkmaz. Müslüman kalmak isteyen kimse, mutlaka Allah ve Resulünün emrine boyun 

eğmek zorundadır, boyun eğmeyi istemeyen kimse ise Müslüman olmadığını kabul etmelidir. 

(MEVDÛDİ, 4/377)  

Allah ve Rasûlü’nün, herhangi bir konuda koyduğu bir hüküm varken hiç kimse onun aksine bir tercih 

yapamayacağı gibi, başkası için de “isteyen yapsın, istemeyen yapmasın” diye bir serbesti tanıyamaz, 

bir ideolojik fikri dayatamaz. Çünkü ideolojiler hevâ ve heves putunun (25/43) söylem şekilleridir. 

Çünkü bu durumda yeni bir din icat etmiş ve sapıtmış olur ki Allah ve Rasûlü’nün hükümlerine bağlı 

mü’minlerce itibar görmezler. (H. T. FEYİZLİ, 1/422) 

Elimizdeki güvenilir bilgiye göre bu âyet, Cahş kızı Zeynep hakkında inmiştir. Olay şöyle: 

Peygamberimiz, Müslüman toplumun geçmişten devraldığı sınıf farklarını ortadan kaldırarak 

insanların tarak dişleri gibi eşitleştirme ve Allah’tan korkma derecesi dışındaki sözde üstünlük 

derecelerini geçersiz kılmak istiyordu. Oysa o günün toplumunda âzad edilmiş köleler, efendiler 

zümresinden aşağıda bir sınıf sayılıyordu. Peygamberimizin âzâtlık kölesi ve evlâtlığı olan Zeyd b. 

Hârise bu sınıfın bir üyesi idi. Peygamberimiz bu eski kölesini Hâşimoğullarının soylu bir kızı olan 

Cahş kızı Zeynep ile evlendirmeyi düşündü. Böylece kendi ile çevresi içinde ve kendi insiyatifi ile 

sınıf farklılığını geçersiz kılarak toplumda tam bir eşitlik sağlamayı amaçlamıştı. Bu sınıf farklılığı 
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bilinci o kadar köklü ve o kadar katı idi ki, onu ancak Peygamberimizden kaynaklanan bir uygulama 

ortadan kaldırabilirdi. (S. KUTUB, 8/326)    

‘Allah ve Rasulü bir işte hüküm verdiği zaman….’ Âyeti hakkında Avfi, Abdullah b. Abbas’a (r) 

dayanarak şu açıklamayı yapıyor: Peygamberimiz, bir gün Cahş kızı Zeyneb’i evlâtlığı Zeyd b. 

Hârise’ye istemeye gitti.  Zeynep, ‘Ben onunla evlenmem’ dedi. Peygamberimiz ‘Hayır, onunla 

evleneceksin’ dedi. Bunun üzerine Zeynep, ‘Öyleyse bu konuyu düşüneyim’ dedi. Tam onlar bu 

konuyu konuşurlarken yüce Allah, peygamberimize ‘Allah ve Rasûlü bir işte hüküm verdikleri 

zaman…’ diye başlayan âyeti indirdi. Bunun üzerine Zeynep, ‘Ya Rasûlallâh, sen onunla evlenmemi 

uygun görüyor musun?’ diye sordu. Peygamberimizin ‘Evet, uygun görüyorum’ demesi üzerine, ‘Ben 

Allâh’ın Rasûlüne karşı gelecek değilim, öyleyse onunla evleniyorum’ dedi. (İbn Kesir’den S. 

KUTUB, 8/326, 327)  

(37).‘(Rasûlüm!) Hani Allâh’ın kendisine (İslâm ile) nîmet verdiği, senin de yine kendisine nîmet 

ver(ip kölelikten âzât et)tiğin kimseye (Zeyd’e): “Hanımın (Zeyneb’)i yanında tut, Allâh’a saygılı 

ol (boşanma).” diyordun.’  Buradaki yasak tenzihidir. Çünkü öncelikli olan, boşamamasıdır. 

Rasûlullah bu sözlerini ona Hz. Zeyd’in, Hz. Zeyneb’in kendisine karşı büyüklenmesini, üstünlük 

taslamasını ve böylelikle onu rahatsız etmesini söyleyip, bundan dolayı şikâyet ettiğinde söylemişti. 

(S. HAVVÂ, 11/412)   

‘Fakat (ona dâir) Allâh’ın açığa çıkaracağı (emri)ni, insanlardan korkarak içinde gizliyordun.’ 

Yâni Zeyd onu boşayacak olursa, onu nikâhlayacağını içinde saklı tutuyordu. İşte yüce Allâh’ın 

açıkladığı ve Rasûlüne bildirdiği de budur. Gördüğümüz gibi yüce Allah Rasûlüne, Hz. Zeyneb’in 

hanımlarından birisi olacağını haber vermişti. (S. HAVVÂ, 11/412) 

Deniliyor ki, peygambere karşı en şiddetli âyet bu ‘İçinde Allâh’ın meydana çıkaracağı bir şey 

gizliyordun’ âyetidir. Hz. Âişe der ki: ‘Rasûlullah (s) Allâh’ın kitabından bir şey gizleseydi, bu 

âyeti gizlerdi. … Demek ki bu âyet, bu şekilde Rasûlullâh’ın doğruluğuna ve pek yüksek olan huşû ve 

takvasına da açık bir delil oluyor. (ELMALILI, 6/319)  

‘Hâlbuki kendisinden korkmana Allah daha lâyıktır. Şimdi mâdem ki Zeyd, (kendi dileğiyle 

boşayıp) onunla ilişkisini kesti, biz de onu sana zevce yaptık’ İbn Kesir der ki: Yâni Zeyd, Hz. 

Zeyneb’den ayrılıp onunla alâkası kalmayınca, Biz onu seninle evlendirdik. Hz. Zeyneb’i Peygamber 

(s) ile evlendirme velâyetini üstlenen yüce Allah’tır. Yâni: Hz. Peygamber’e velîsiz, ak(i)dsiz, 

mehirsiz, insanlardan şâhit tutmaksızın gerdeğe girmesini vahiy ile emretti. (S. HAVVÂ, 11/412)    

‘İlişkinin kesilmesi’ sâdece boşandığını söylemekle meydana gelen bir durum değildir. Çünkü iddet 

süresi içinde, koca eğer dilerse karısına tekrar dönebilir ve kadının hâmile olup olmadığı anlaşılıncaya 

dek kocanın karısına olan ilgisi devam eder. Bu nedenle kocanın eski karısı ile olan ilişkisi ancak 

iddet süresinin bitmesiyle sona erer. (MEVDÛDİ, 4/379)  

‘ki (bundan böyle) evlâtlıkların, kendilerinden ilişkisini kestiği hanımların(ı nikâhlama)da 

mü’minlere bir günah olmasın.’ Bir kimsenin oğul edindiği evlâtlığının hanımını boşayıp iddeti 

çıktığı zaman, o adamın onunla evlenmesi şer’an câizdir, bunda hiçbir sakınca yoktur. İşte câhiliyet 

devrinde kökleşmiş olan bu âdetin, bu darlığın İslâm’da kaldırılması için ilâhi hikmet, Peygamber’in 

bizzat kendisinde uygulamasını gerektirmiş ve bu hikmet için o evlenme emredilmiştir. (ELMALILI, 

6/319)    

Bu sözler, Allâh’ın, insanlar tarafından başka türlü kabullenilmesi çok zor olan bir sosyal reformu 

Peygamber’i (s) aracılığı ile gerçekleştirdiğini göstermektedir. Arabistan’da evlâtlık ilişkileriyle ilgili 
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uygulamada olan yanlış gelenek ve âdetlere bir son vermenin başka yolu yoktu. Sâdece Allâh’ın 

Rasûlü bu âdetleri ortadan kaldırmak için bir önlem alabilirdi. O hâlde Allah bu nikâhı, sâdece 

Peygamber’in (s) ev halkına bir eş daha eklemek için değil, önemli bir sosyal reformu 

gerçekleştirmek için murad etmiştir. (MEVDÛDİ, 4/379)   

‘Allâh’ın emri yerine getirilmiştir.’  Yâni, Allâh’ın olmasını dilediği emri mutlaka olur, gerçekleşir. 

(..) İbn Kesir der ki: Yâni meydana gelen bu emir, yüce Allâh’ın takdir ettiği ve kesin olarak hükme 

bağladığı, mutlakâ gerçekleşecek olan bir emirdir. Hz. Zeyneb’in yüce Allâh’ın ilminde, sonunda 

Hz. Peygamber’in hanımlarından birisi olacağı belliydi. (S. HAVVÂ, 11/412, 413)   

Kur’ân’da ismi geçen tek sahâbî Hz. Zeyd b. Hârise’dir. Hz. Hatice tarafından satın alınıp 

Rasûlullâh’a hediye edilmiş, o da onu âzât etmiş, sonra da Zeyneb bint Cahş (r.anhâ) ile nikâhlamıştı. 

Peygamberimiz’in hatırı için evlenen Zeyneb, bir köle âzadlısı ile evlenmeyi kendisine yediremiyordu. 

Bunu da Zeyd’e söylüyordu. Zeyd artık buna dayanamayıp Peygamberimiz’in “Hanımını yanında 

tut.” demesine rağmen boşamıştı. Bu arada Hz. Peygamber, Cenâb-ı Hakk’ın, onunla evleneceğine 

dâir kalbine bildirdiğini gizliyordu. Fakat onda gözü yoktu. Olsa idi, daha önce kendisi alırdı. Ancak 

daha sonra Allâh’ın emri üzerine onu nikâhlamıştı. Burada aslolan bir hikmetin, İslâm hukûkuna âit 

bir hükmün ortaya çıkmasıdır. O da evlâtlığın, evlât hükmünde olamayacağı, dolayısıyla onun bir 

din kardeşi olup ayrıldığı hanımıyla da evlenilebileceğidir. Allâhu Teâlâ bu hükmü Rasûlü’nde 

uygulamış oldu. (H. T. FEYİZLİ, 1/422)  

(38, 39).‘Allâh’ın kendisine farz (ve takdir) buyurduğu şeyler(i yerine getirme)de Peygamber’e 

hiçbir vebâl yoktur.’ Yüce Allah Peygamber’e, Zeynep ile evlenerek evlâtlıkların boşanmış eşleri ile 

evlenmeyi yasaklayan eski Arap geleneğini kaldırmasını buyurdu. Buna göre bu uygulamada hiçbir 

sakınca yoktur. (S. KUTUB, 8/334)    

‘Daha önce geçen (peygamber)lerde de, bu, Allâh’ın âdeti olarak böyledir.’ İbn Kesir der ki: Yâni 

bu, yüce Allâh’ın ondan önceki peygamberler hakkındaki hükmüdür. O, o peygamberlere, onları 

zorluğa koşacak bir emir vermemiştir. Bu buyruk, Hz. Peygamber’in âzâtlısı ve evlâtlığı Hz. Zeyd’in 

boşadığı hanımı ile evlenmesinde bir eksiklik olduğunu vehmeden münâfıklara bir red 

mahiyetindedir. (S. HAVVÂ, 11/413)   

‘Allâh’ın emri takdir edilmiş bir kader (ve kat’î bir hüküm)dür.’ İbn Kesir der ki: Yâni yüce 

Allâh’ın takdir ettiği bir emir, kaçınılmaz olarak gerçekleşir. Mutlaka gerçekleşir, bundan başka yol 

yoktur. Allâh’ın dilediği olur, dilemediği olmaz. (S. HAVVÂ, 11/413)  

‘(Peygamberler) öyle kimselerdir ki Allâh’ın gönderdiklerini tebliğ ederler, Allah’tan korkarlar 

ve O’ndan başka hiçbir kimseden korkmazlar. (Dinlemeyenlere) hesap görücü olarak Allah 

yeter.’ 39’ncu âyette Peygamberlerin üç önemli özelliğine dikkat çekilir: (1) Allâh’ın gönderdiği 

vahiyleri, emirleri insanlara tebliğ ederler. Dolayısıyla onlar, ister hoşlarına gitsin ister gitmesin, 

kendilerine gelen ilâhi emirlerin hiç birini gizleme yetkisine sâhip değildirler. Eğer bir âyet 

gizleyecek olsalar, elçilik vazifelerini yapmamış olurlar. (bk. Mâide, 5/67) (2) Sâdece Allah’tan 

korkarlar. Yaptıklarının O’nun emrine uygun olmasına son derece dikkat gösterirler. (3) Allah’tan 

başka hiç bir kimseden korkmazlar. Bu sebeple, eğer yaptıkları Allâh’ın emrine uygunsa insanların 

ne diyeceğine aldırış etmezler. Onların tüm hesapları Rableri iledir. Çünkü kulu esas hesâba çekecek 

ve ona göre karşılık verecek tek merci Allah’tır. (Ö. ÇELİK, 4/111, 112)  

Bu konumda hatta her konumda insanların efendisi, önderi, Allâh’ın Rasûlü Muhammed (s)’dir. O 

risâleti hakkıyla yerine getirdi. Âdemoğlunun bütün cinslerine, doğu ve batıdakilerine hakkıyla tebliğ 

etti. Yüce Allah da onun kelimesini, dînini ve şeriatını bütün din ve şeriatlara üstün kıldı. Çünkü 
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ondan önceki bir peygamber, özel olarak kendi kavmine gönderilirken, kendisi Araplarıyla, Arap 

olmayanlarıyla bütün insanlara peygamber olarak gönderilmiştir: ‘De ki: Ey insanlar, muhakkak 

ki ben sizin hepinize Allâh’ın gönderdiği peygamberiyim.’ (el A’raf, 7/7, S. HAVVÂ, 11/429)  

Burada şunu da belirtelim ki, bu âyet-i kerîme şuna delildir: Kalplerinde insan korkusuna yer 

olmayan kimseler, ancak eksiksiz olarak tebliğin yükümlülüklerini üstlenebilir ve bunların altından 

kalkabilirler. (S. HAVVÂ, 11/430)     

 

33/40-48  PEYGAMBERLERİN  SONUNCUSU  

40. (Ey müminler!) Muhammed, adamlarınızdan hiçbirisinin babası değildir; fakat o Allâh’ın 

Rasûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah, herşeyi hakkıyla bilendir. 

41, 42. Ey îman edenler! Allâh’ı çok anın.  O’nu, sabah akşam tesbih edin. [bk. 30/17-18] 

43. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize rahmetini gönderen O’dur ve (sizin 

için) bağışlama dileyen de melekleridir. (Allah) mü’minlere çok merhamet edendir. 

44. (Mü’minler,) Allâh’a kavuşacakları gün, onlara yönelik iltifâtı “selâm”dır. (Allah) onlara 

şerefli bir mükâfat hazırlamıştır. [bk. 10/10; 36/58] 

45, 46. Ey Peygamber! Şüphesiz biz seni, (ümmetin üzerine) bir şâhit, bir müjdeci ve bir uyarıcı 

olarak hem de Allâh’ın izniyle, bir dâvetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. 

47. (Rasûlüm!) Mü’minlere, Allah’tan kendilerine, cidden büyük bir lütuf verileceğini müjdele! 

48. (Ey Peygamberim!) Kâfirlere ve münâfıklara itaat etme, onların sana verdikleri eziyetlere 

(şimdilik) aldırma, Allâh’a güvenip dayan. Koruyucu olarak Allah (sana) yeter. 

 

40-48. (40).‘Muhammed, adamlarınızdan hiçbirisinin babası değildir’ Yâni kendisinden dünyâya 

gelmiş olmayan, sizin içinizdeki erkeklerden hiçbirinin gerçek anlamı ile babası olmamıştır. Bundan 

dolayı Zeyd’in de gerçekte babası değildir. Onun için ‘hürmet-i müsâhare’ (Evlenme ile meydana 

gelen akrabalıktan dolayı haramlık) meydana gelmez ve bundan dolayı bir güçlük konusu olmaz. 

Gerçi Kâsım, İbrâhim, Tayyib, Tâhir, Mutahher adında oğullarının babası olmuştur. Fakat bunlar 

bülûğ çağına erişmeden vefat ettikleri için, âyette geçen ‘ricâl’ (yetişkin erkek) kavramına dâhil 

olmamışlardır. (ELMALILI, 6/320, 321)  

‘Muhammed, içinizden hiç kimsenin babası değildir.’ Öyleyse ne Zeyd, Muhammed’in oğludur ve 

ne de Zeynep oğlunun eşi, yâni gelinidir. Zeyd, Hârise’nin oğludur. Eğer olaya böylesine gerçekçi ve 

yalın bir açıdan bakılırsa, bu uygulamanın hiçbir sakıncalı yönünün olmadığı kolayca görülür. (S. 

KUTUB, 8/335) 

‘Fakat o Allâh’ın Rasûlü ve peygamberlerin sonuncusudur’ buyruğu ile ilgili olarak şunları 

söyleyelim: Muhammed (s) ile peygamberliğin ve risâletin sona erdiği konusu, dinden zarûri olarak 

bilinen bir konudur. Bunda icmâ vardır, onu inkâr eden kâfir olur. (S. HAVVÂ, 11/430)  

Bu âyet-i kerîme, Muhammed (s)’den sonra hiçbir peygamberin gelmeyeceğine dâir kesin bir 

belgedir. Ondan sonra bir Rasûlün gelmeyeceği ise, öncelikle söz konusudur. Çünkü risâlet makâmı, 
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nübüvvet makamından daha özeldir. Çünkü her bir rasul peygamberdir, fakat aksi böyle değildir. Bu 

konuda Rasûlullah’tan mütevâtir hadisler de vârid olmuştur. (S. HAVVÂ, 11/430)  

Hadis: ‘Peygamberler arasındaki benim mîsâlim, oldukça güzel ve mükemmel bir ev yapıp da tek bir 

taşlık yeri boş bırakan ve o taşı oraya koymayan kimsenin mîsâline benzer. İnsanlar gelir, bu güzel 

yapıyı dolaşır ve beğenirler. Bu arada da: Keşke şu taşın eksik kalan yeri de tamamlansa, derler. İşte 

ben, peygamberler arasında o taşın yeri durumundayım. (Tirmizi, Ahmed b. Hanbel’den, S. HAVVÂ, 

11/430)   

Hadis: ‘Benden sonra peygamber yoktur.’ (Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizi’den İ. H. BURSEVİ, 15/481) 

Kim peygamberimizden sonra peygamber olduğunu söylerse kâfir olur. Çünkü o ‘(Muhammed) 

Peygamberlerin sonuncusudur’ âyetini inkâr etmiş olur. (İ. H. BURSEVİ, 15/481)  

(41).‘Ey îman edenler! Allâh’ı çok anın.’ ‘O’nu, sabah akşam tesbih edin.’  Gece ve gündüz, 

karada ve denizde, yolculukta ve ikâmet hâlinde, zengin ve fakir, sağlıklı ve hasta, gizli ve açık her 

durumda, mutlak bir şekilde önce pek çok Allâh’ı zikretmeyi emretti, daha sonra da özellikle sabah ve 

akşamları tesbih edilmesini emretti. Çünkü gece ve gündüz melekleri bu vakitlerde toplanır, bir 

araya gelirler. Tesbih de zikir cümlesindendir. Şânı yüce Allah, onun üstünlüğünü açıklamak üzere 

özellikle onu zikretti. Çünkü tesbîhin mânâsı, şânı yüce Allâh’ı hakkında câiz olmayan sıfatlardan 

tenzih etmektir. Namazlarda Kur’ân okumak, ilim meclisleri, tesbih, tehlil, tekbir, istiğfar, 

Rasûlullah (s)’e salât-ü selâm getirmek, duâ ve ibâdetler de zikrin kapsamına girmektedir. Zikrin 

asgari bir sınırı vardır ki,  bunlar farzları yerine getirmektir. En üstünün bir sınırı yoktur. (S. HAVVÂ, 

11/435)  

‘.. akşam ve sabah Allâh’ı tesbîh edin’ emri, ikindi ve sabah namazlarını kılın, Allâh’ı sürekli 

zihninizde tutun, O’nu aslâ unutmayın, O’nu lâyık olduğu biçimde övün ve O’na şükredin, emir ve 

yasaklarına riâyet edin, ibâdet ve itaate devam edin, anlamlarına gelir. (İ. KARAGÖZ 6/66) 

‘.. yusallî’ / Allâh’ın salâtı, bağışlamak, günahlardan temizlemek, merhamet etmek ve değer vermek 

anlamındadır. (2/5; İ. KARAGÖZ 6/66) 

Yüce Allah kullarına bir şeyi farz kıldı mı, mutlaka onun için bilinen bir sınır da belirlemiştir. Sonra 

özür hâlinde özür sâhiplerini mâzur kabul etmiştir. Zikir müstesnâdır. Şânı yüce Allah, bunun için 

ulaşılabilecek bir son belirlemiştir ve onu terk etmekte de kişiyi mâzur görmemiştir. Ancak onu 

çâresizlikten dolayı terk edenler müstesnâ. O bakımdan yüce Allah: ‘Onlar ki, ayakta iken, 

otururken ve yanları üzere yatarken Allâh’ı zikrederler.’ (Âl-i İmran, 3/191; S. HAVVÂ, 11/437)  

Hadis: Eğer bir kişi, gece eşini uykudan uyandırır da iki rekât namaz kılarlarsa, o gece ikisi de Allâh’ı 

çokça anan erkekler ve kadınlar arasına katılırlar.’ (Ebû Dâvud, Nesâi, İbn Mâce’den, S. KUTUB, 

8/335, 336)    

(43).‘Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize rahmetini gönderen O’dur ve 

bağışlama dileyen de melekleridir. (Allah) mü’minlere çok merhamet edendir.’ Allâh’ın ‘salât 

etmesi’, kulları üzerine rahmetini indirmesi ve onlara bereketler vermesidir. Meleklerin salâtı ise 

müminlere duâ etmeleri, onlar için Allah’tan bağışlanma dilemeleridir. (bk. Mümin, 40/7) Bunların 

hepsi, sonsuz rahmet sâhibi Yüce Rabbimizin mü’min kullarına olan merhamet tecellîsidir. Bu 

merhamet, âhirette artarak devam edecektir. Çünkü orada, sâdece müminlere rahmet edecektir. (Ö. 

ÇELİK, 4/114)  

‘.. karanlıktan aydınlığa’: Cehâlet, küfür ve şirkten, ilme ve İslâm’a uygun hayata. (H. T. FEYİZLİ, 

1/422)  
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Hadis: Rasûlullah (s) esirler arasından bir kadının yavrusunu alıp, göğsüne koyup ona süt verdiğini 

görünce şöyle buyurdu: ‘Ne dersiniz, bu kadın acaba buna gücü yettiği hâlde, çocuğunu ateşe 

atabilir mi?’  Ashab: Hayır, deyince Hz. Peygamber: ‘Allâh’a yemin ederim, Allah kullarına bu 

kadının çocuğuna olan merhametinden daha merhametlidir’ buyurdu. (Buhâri’den, S. HAVVÂ, 

11/439)    

(44).‘(Mü’minler,) Allâh’a kavuşacakları gün, onlara yönelik iltifâtı “selâm”dır. (Allah) onlara 

şerefli bir mükâfat hazırlamıştır.’ Bunun üç anlamı olabilir: (1) Allah bizzat kendisi onları ‘selâm 

üzerinize olsun’ diye karşılayacaktır. Yâsin sûresi 36/58’nci âyette olduğu gibi: ‘ .. onlara çok 

merhametli Rablerinden bir selâm vardır.’  (2) Nahl sûresi 16/32’nci âyette denildiği gibi Melekler 

onlara: ‘Selâm size, yaptıklarınıza karşılık girin cennete’ derler.  (3) Yûnus sûresi 10/10’ncu âyette 

belirtildiği gibi müminler birbirlerine selâm vereceklerdir: ‘Oradaki duâları ‘Allâh’ım sen ne 

yücesindir ve orada dirlik temennileri ‘selâm sana’dır, duâlarının sonu da ‘Hamd Âlemlerin 

Rabbi olan Allâh’ındır.’ (MEVDÛDİ, 4/383)  

‘.. müminler için çok değerli ücret hazırladı.’ Bu cümle, cennetin mevcut olduğunu, cennete 

müminlerin gireceğini, cennette çok değerli mikâfat olduğunu ifâde eder. Cennette müminlerin 

canlarının istediği her türlü nîmet vardır. (41/31; İ. KARAGÖZ 6/67)    

(45, 46).‘Ey Peygamber! Şüphesiz biz seni, (ümmetin üzerine) bir şâhit, kendilerine gönderildiğin 

kimselerin yalanlamalarına ve tasdiklerine karşılık bir tanık kıldık. Yâni senin söyleyeceğin söz, ister 

lehlerine ister aleyhlerine olsun, Allah katında kabul edilecektir. (S. HAVVÂ, 11/440) 

‘bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak, müminlere çokça sevap ve mükâfat alacakları müjdesini veren 

‘ve uyarıcı’ kâfirlere de karşılaşacakları ağır cezâları bildiren ‘olarak gönderdik.’ (S. HAVVÂ, 

11/440) 

Hadis: İbn Ebi Hâtim rivâyet ediyor… İbn Abbas’tan dedi ki: ‘Yüce Allâh’ın ‘Ey Peygamber! Biz 

seni şüphesiz bir şâhid, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.’ (âyet 45) buyruğu indiğinde 

Rasûlullah (s) Hz. Ali ve Hz. Muâz’ın (r)‘nın Yemen’e gitmelerini emretmişti. Onlara şöyle dedi: 

‘Haydi gidiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz; kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız.. Çünkü benim 

üzerime: ‘Biz seni muhakkak bir şâhid, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik’ buyruğu nâzil oldu. 

(İbn Kesir’den S. HAVVÂ, 11/442)   

‘.. hem de Allâh’ın izniyle, bir dâvetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik.’ Yâni insanları 

Allâh’ın bu konuda sana verdiği emir gereğince Rablerine ibâdete çağıran… Sen bu işe kendiliğinden 

kalkışmadın, demektir. (S. HAVVÂ, 11/440)  

‘.. nur saçan bir kandil’: Beşer bilgisi Allah, varlık, başlangıç ve son, ruh, âhiret, îman, ibâdetler, 

helâller ve haramlar gibi konularda yetersizdir. Bu konularda aydınlığa kavuşmanın, doğru bilgi 

sâhibi olmanın geçerli yolu vahiydir.  Peygamber’i dinlemektir. Şu hâlde Peygamber bir ışıktır, 

insanoğlunun en önemli bilinmezlerine Allâh’ın lütfu ve izniyle onun tuttuğu ışık ortalığı 

aydınlatmaktadır. (KUR’AN YOLU, 4/394)  

(47).‘(Rasûlüm!) Mü’minlere, Allâh’tan kendilerine, cidden büyük bir lütuf verileceğini 

müjdele!’ Allâh’ın Muhammed ümmetine vaad edilmiş olan lütuf ve ihsânı, başka ümmetlere verilmiş 

olandan çok fazla ve çok büyüktür. (ELMALILI, 6/325)   

(48).‘Kâfirlere ve münâfıklara itaat etme, onların sana verdikleri eziyetlere aldırma, Allâh’a 

güvenip dayan. Koruyucu olarak Allah yeter.’ Dâvet görevini yerine getirirken onlara dost gibi 

görünmek, alçaktan almak, tebliğde yumuşak davranmak, uyarıda hoşgörü göstermek 



108 
 

yasaklanıyor. Yasaklama ve uzaklaştırma, abartı ile onları heyecâna getirmek için, mânâ, itaat etme 

biçiminde olumsuz olarak ifâde edilmiş ve Allâh’ın emirlerini tebliğde bir parça hoşgörü, kâfirlere 

ve münâfıklara itaat etmek mânâsında olduğu anlatılmıştır. (ELMALILI, 6/325)  

‘Kâfirlere ve münâfıklara boyun eğme.’ Bu ifâde, onlara dâvet husûsunda dalkavukluk yapmayı 

ve korkutup uyarmada müsâmaha etmeyi yasaklamaktadır. Onlara boyun eğmenin yasaklanması, bu 

husustan kinâye olarak ifâde edilmiştir. (İ. H. BURSEVİ, 15/508)    

Kâfir ve münâfıkların eziyeti ile maksat, kâfirlerin peygambere yalancı, şâir, büyücü, deli ve benzeri 

onu üzen sözler söylemeleridir. Yüce Allah, peygamberine bunlara aldırış etmemesini, onlardan yüz 

çevirmesini ve görevine devam etmesini emretmiştir. (İ. KARAGÖZ 6/70)  

 

33/49-52  ALLAH,  KALPLERİNİZDE  OLANI  BİLİR 

49. Ey îman edenler! Mü’min kadınları nikâhlayıp da sonra kendileri ile (cinsî) temastan önce 

onları (bir talâk ile de) boşadığınız zaman, sizin için üzerlerinde sayıp bekleyeceğiniz bir iddet 

hakkı yoktur (hemen başkasıyla evlenebilirler). Bu takdirde onlara nikâh haklarını verin ve 

kendilerini güzel bir şekilde salıverin. 

50. Ey Peygamber! Biz, mehirlerini verdiğin hanımlarını, Allâh’ın sana ganîmet (olarak) 

verdiklerinden elinin altında bulunan (kadın)ları, seninle berâber (Medîne’ye) göç eden amcanın 

kızlarını, hâlalarının kızlarını, dayının kızlarını, teyzelerinin kızlarını sana helâl kıldık. Bir de 

mü’min bir kadın kendisini Peygamber’e (mehirsiz) bağışlar ve Peygamber de onu nikâhlamak 

isterse, başka mü’minlere değil, yalnız sana mahsus olmak üzere bunu (helâl kıldık). Öteki 

(mü’min)lerin hanımları ve ellerinin (altında) mâlik oldukları (câriyeleri) hakkında üzerlerine 

farz ettiğimiz şeyleri elbette biz bildirdik. (Bu da) sana bir zorluk (ve sıkıntı) olmaması içindir. 

Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. [bk. 4/3-5, 20-25] 

51. (Rasûlüm!) Onlardan dilediğini (nöbetinden) geri bırakır, dilediğini de yanına alırsın. (Geçici 

olarak) ayrıldıklarından, arzu ettiğine dönmekte de sana bir günah yoktur. Bu, gözleri aydın 

olup mahzun olmamalarına ve hepsinin, kendilerine verdiğin şeyle râzı olmalarına en elverişli 

(ve uygun) olandır. Allah kalplerinizde olanı bilir. Allâh hakkıyla bilendir. Hâlîmdir (cezâ 

vermede acele etmeyendir). 

52. (Ey Peygamberim!) Bu (hanımları)ndan sonra başka kadınlar(la evlenmen) de, güzellikleri 

hoşuna gitse bile, bunları başka kadınlarla değişmen de sana helâl değildir. Yalnız elinin mâlik 

olduğu (câriyeler) hâriçtir. Allah herşeyi gözetendir. [bk. 33/28-29] 

 

49-52. (49).‘Ey îman edenler! Mü’min kadınları nikâhlayıp da sonra kendileri ile (cinsî) 

temastan önce onları (bir talâk ile de) boşadığınız zaman, sizin için üzerlerinde sayıp 

bekleyeceğiniz bir iddet hakkı yoktur (hemen başkasıyla evlenebilirler).’  (Buna göre) bir mümin 

evlenme akdi yapıp da, cinsel temasta bulunmadan veya buna imkân verecek şekil ve süre içinde 

başbaşa kalmadan (hâlvet-i sahiha) önce karısını boşarsa, kadının hamile kalması ihtimâli 

bulunmadığından iddet beklemesi gerekmemektedir. Boşamadan hemen sonra dilerse bir başka 

erkekle evlenmesi mümkündür. Onu ‘güzelce bırakmak’ tan maksat, boşarken ve fiilen ayrılırken 

incitmemektir, mehir belirlenmiş ise, bunun yarısını ödemektir, bâzı yorumculara göre buna ek 
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olarak da gönlünü almak üzere bâzı hediyeler vermektir. (ayrıca bk. Bakara 2/236, 237; KUR’AN 

YOLU, 4/395)  

Yüce Allâh’ın kitabında nikâh lafzı, sâdece akit mânâsına vârid olmuştur. Çünkü sarahatle 

söylenilmesi hâlinde cinsel ilişkide bulunmak mânâsınadır. Çünkü bu mânâda kinâye yoluyla 

‘dokunmak, yaklaşmak, örtünmek, gelmek’ kelimelerini kullanmak, Kur’ân-ı Kerîm’in âdâbı 

arasındadır.  Bu âyetin getirdiği hükümde Kitâbi hanımlar da ortak olduğu hâlde, sâdece mümin 

hanımlardan söz edilmesi, mümine öncelikli olanın mümin hanımla nikâhlanması olduğuna işârettir. 

(Nesefi’ den; S. HAVVÂ, 11/444) 

‘Artık sizin onlar için sayacağınız bir iddet olmaz.’ … Yâni eğer, kadın kendisi ile cinsel temas 

olmadan önce boşanırsa, onun iddet beklemesi söz konusu değildir. Artık gider ve hemen arkasından 

dilediği kimse ile evlenebilir. Bundan tek istisnâ, bu durumda iken kocası vefat edendir. Bu kadın 

kocasından dört ay on gün iddet bekler. Velev ki onunla cinsel temas etmemiş olsun. Bu konuda da 

icmâ edilmiştir. (S. HAVVÂ, 11/446)  

İddet Çeşitleri: Evlilik akdinden sonra cinsel ilişkide bulunmadan veya başbaşa (sahih hâlvet) 

kalmadan boşanma olmuşsa, kadına iddet gerekmez. Mehir belirlenmişse, kadın onun yarısına hak 

kazanır. Mehir belirlenmemişse, kadına ‘müt’a’  denilen  ‘bir kat giysi, manto ve başörtüsü’ gibi yarı 

mehri geçmeyen bir şeyler verilerek gönlü alınır. Sahih hâlvet, şer’i, hissi ve akli bir engel 

olmaksızın eşlerin tenhâda başbaşa kalmasıdır. Hacda ihramlı olmak, farz oruç ve ay hâli şer’i 

engel; hastalık hissi engel; üçüncü bir kişinin eşlerin yanında bulunması ‘akli engel’ niteliğindedir. 

(H. DÖNDÜREN, 2/681)   

Bekleme döneminin gerekçesi, boşanan kadının rahminin arınmasını sağlamak, sona eren evliliğin 

izini taşımadığından emin olmaktır. Amaç, soy karışıklığına meydan vermemektir; yâni ilerideki 

kocanın soyundan olmayan çocuğun babası sayılmasına ya da eski kocanın soyundan gelen çocuğun 

babası sayılmasına yol açmamaktır. Ama eğer eşler arasında boşama öncesinde cinsel ilişki 

kurulmamış ise boşanan kadının rahminin boş olduğu bellidir. Bu yüzden bekleme süresi 

geçirmenin gereği yoktur. (S. KUTUB, 8/340)  

‘Bu takdirde onlara nikâh haklarını verin’ Eğer mehir akit ile belirlenmiş ise, mehrin yarısını 

ödeyerek veya elbise giydirmek, ona bir şeyler hediye etmek sûretiyle de özel müt’a ödeyerek onları 

yararlandırın. Özel müt’a ise, mehri belirlenmeksizin ve kendisi ile cinsel ilişkiden önce boşanan 

hanım lehine vâciptir, başkaları için değil. (S. HAVVÂ, 11/443) 

‘.. ve kendilerini güzel bir şekilde salıverin.’ Onlara zarar vermek maksadıyla tutmayarak, 

evlerinizde bulunuyor ise – onlar hakkında sizin için iddet söz konusu olmadığından - çıkartmak 

sûretiyle serbest bırakın. (S. HAVVÂ, 11/443)  

(50).‘Ey Peygamber! Biz, mehirlerini verdiğin hanımlarını, Allâh’ın sana ganîmet (olarak) 

verdiklerinden elinin altında bulunan (kadın)ları, seninle berâber (Medîne’ye) göç eden amcanın 

kızlarını, hâlalarının kızlarını, dayının kızlarını, teyzelerinin kızlarını sana helâl kıldık. Bir de 

mü’min bir kadın kendisini Peygamber’e (mehirsiz) bağışlar ve Peygamber de onu nikâhlamak 

isterse, başka mü’minlere değil, yalnız sana mahsus olmak üzere bunu (helâl kıldık). Öteki 

(mü’min)lerin hanımları ve ellerinin (altında) mâlik oldukları (câriyeleri) hakkında üzerlerine 

farz ettiğimiz şeyleri elbette biz bildirdik. (Bu da) sana bir zorluk (ve sıkıntı) olmaması içindir.’  

Âyette nitelikleri belirtilen Peygamber eşleri şunlardı: (a) Peygamberimiz tarafından mehirleri ödenen 

eşleri, (b) Savaş esirlerinden payına düşen köleler, (c) Kendisi ile birlikte Mekke’den Medîne’ye 
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göçen ve aynı zamanda da dayı, teyze, hâla kızları olan eşleri, (..) (d) Bir de gönüllü olarak 

Peygamberimiz ile evlenmek isteyen ve mehir istemeyen velîsiz kadınlar. (S. KUTUB, 8/343)  

‘Allâh’ın sana ganîmet olarak verdiği câriyeleri … helâl kıldık.’ Yâni yüce Allah, ister ganîmetler 

yoluyla eline geçirdiğin olsun, ister başka yolla olsun, câriyeleri sana mubah kılmıştır. Hz. 

Peygamber, Hz. Safiyye ile Hz. Cüveyriye’ye câriye olarak mâlik olmuş, daha sonraları âzâd etmiş, 

onlarla evlenmişti. İbn Kesir der ki: ‘Ayrıca Hz. Peygamber, Nadiroğullarından Şem’un kızı 

Reyhâne’ye ve Hz. İbrâhim’in anası olan Kıpti Mâriye’ye de câriye olarak sâhip olmuştu. (S. 

HAVVÂ, 11/448)  

‘Ve bir de eğer mümin bir kadın kendisini Peygambere bağışlar, (yâni, mümin hanımlar arasından 

kendisini sana bağışlayıp senden mehir istemezse ve)  Peygamber de onunla evlenmeyi isterse’ 

(Yâni Peygamber (s) onu nikâhlamayı isterse) ‘Senin için helâl kıldık.’ Şöyle buyurulmuş gibidir: 

Eğer bu hanım, kendisini sana bağışlar ve sen de onu nikâhlamak istersen, senin için helâldir. (S. 

HAVVÂ, 11/448)  

İbn Ebi Hâtim, İbn Abbas’ tan şöyle dediğini rivâyet etmektedir: Rasûlullah (s)’in yanında kendisini 

ona bağışlamış bir hanım yoktu. Bunu İbn Cerir de Ebû Kureyb’ den, o Yûnus b. Bükeyr’den de 

rivâyet etmektedir. Yâni Rasûlullah (s) kendisini bağışlayan hanımlardan bir tânesini dahi kabul 

etmedi. Bu kendisi için mubah olsa da ve ona özel bir hüküm olsa dahi böyle yapmıştı. (S. HAVVÂ, 

11/454)    

‘Müminlerden ayrı olarak sâdece sana has olmak üzere…’ Yâni mehirsiz evlenmek Peygamber 

(s)’e özgü bir şeydir. Bu bakımdan Hz. Peygamber’den başkasına, mehir vermek vâciptir. (S. 

HAVVÂ, 11/449)  

‘Müminlere eşleri ve câriyeleri hakkında ne hükmettiğimizi biliriz.’ Yâni hür dört kadın ile 

evlenmeleri sınırlanmakla birlikte; diledikleri kadar câriyeye sâhip olmaları; velî, mehir ve şâhit 

bulundurma şartı gibi ümmet hakkında hükmettiğimizi biliyoruz. Ancak bu konuda Biz, sana ruhsat 

verdik ve bundan herhangi bir şeyi sana farz kılmadık. (S. HAVVÂ, 11/449)  

‘Sana bir zorluk (darlık) olmasın diye böyle hükmettik.’ Âyet-i Kerîme, Rasûlullah (s)’e evlilik 

husûsunda genişlik vermesindeki hikmetin, sorumluluklarının geniş, toplumsal ilişkilerinin oldukça 

girift, yükümlülüğünün de zor olmasından geldiğine delildir ve bu konuda bütün bu hususlarda başkası 

onun gibi olamaz. (S. HAVVÂ, 11/449)  

Hz. Peygamber’in hanımları mü’minlerin anneleri olup kimseyle evlenmediklerinden, onun yanında 

kalmalarına Allah müsaade etmiştir. Hz. Peygamber Medîne’ye hicret etmeden önce Hz. Hatîce vefat 

etmişti. Yüce Allah, verilen izin dâhilinde mehirlerini vererek onun evlenmesine müsaade etmiştir. 

Ancak kendisini mehirsiz bağışlayan kadınları da yalnız kendine mahsus olarak almasına izin vermiş; 

fakat kötü niyet ve neticeler doğuracağından bu izni başkalarına vermemiştir. (H. T. FEYİZLİ, 1/423) 

(51).‘(Rasûlüm!) Onlardan dilediğini (nöbetinden) geri bırakır, dilediğini de yanına alırsın.’ 

Birden çok hanımı olanlara sıra ile nöbet izlemek vâciptir. Buna ‘kasm’  denilir. Fakat Peygamberin 

özelliklerinden olmak üzere ona kasm vâcip kılınmayıp kendi dilemesine bırakılıyor. (ELMALILI, 

6/328) 

‘(Geçici olarak) ayrıldıklarından, arzu ettiğine dönmekte de sana bir günah yoktur.’ 

Rasûlullah’ın, Nisâ sûresinin üçüncü âyeti gelinceye kadar istediği kadar kadınla evlenebilmesi 

mümkün iken, en genç ve enerjik çağlarında (25’ten 55 yaşına kadar) tek evli olarak yaşadı. Ancak 

55 yaşında Hz. Ebû Bekir’in kızı Hz. Âişe ile evlenerek kendisini ikinci hanım olarak aldı. Bu ise, kız 
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olarak aldığı tek hanımıdır. Bundan sonra hayâtının kalan kısa süresi içinde çeşitli sosyal ve siyâsî 

sebep ve maksatlarla hanımlarının sayısı dokuza kadar ulaşmıştı. Ancak meşru şartlara uygun olarak 

dörde kadar evlenmeye müsaade eden âyet-i kerîmeden sonra, yalnız Peygamber’e mahsus olarak, 

hanımları yanında kaldı. Çünkü Peygamber hanımları mü’minlerin annesi olup kimseyle evlenemezdi. 

(H. T. FEYİZLİ, 1/424)  

‘Bu, gözleri aydın olup mahzun olmamalarına ve hepsinin, kendilerine verdiğin şeyle râzı 

olmalarına en elverişli olandır.’ Çünkü o, bir kere hepsinin eşit oldukları bir hükümdür, sonra sen 

aralarını eşit tutar ‘kasm’ yaparsan, onu senin bir iyiliğin bilerek sevineceklerdir. Ve eğer bâzısını 

tercih edecek olursan, onu da Allâh’ın bir hükmüyle yaptığını bilecekler, yine gönülleri hoş olacaktır. 

Bundan anlaşılır ki, hanımları sevindirmek gönüllerini hoş etmek te şeriatın gözettiği 

maksatlardandır. (ELMALILI, 6/328)   

‘Allah kalplerinizde olanı bilir. Allah hakkıyla bilendir. Hâlîmdir (cezâ vermede acele 

etmeyendir).’ Yâni bertaraf edilmesi mümkün olmayan, kimisine kiminden daha çok eğilim 

göstermek, demektir. İmam Ahmed’in rivâyeti gibi… 

Hadis: Hz. Âişe dedi ki: Rasûlullah (s) hanımları arasında günlerini paylaştırır ve adâlet yapar; 

sonra da şöyle derdi: ‘Allâh’ım, bu benim sâhip olduğum şeylerdeki uygulamamdır. Benim sâhip 

olamadığım fakat senin mâlik olduğun şeylerde de beni kınama.’ (Hadisi dört sünen sâhibi rivâyet 

etmiş olup, Ebû Dâvud’da ilâve vardır. (S. HAVVÂ, 11/456)   

(52).‘Bu (hanımları)ndan sonra başka kadınlar(la evlenmen) de, güzellikleri hoşuna gitse bile, 

bunları başka kadınlarla değişmen de sana helâl değildir.’ ‘Onları başka hanımlarla değiştirmen 

de olmaz.’ Yâni bunları boşayıp, yerlerine başka kadınlarla evlenmen de câiz olmaz. Onlar Allah ve 

Rasûlünü seçtikleri için Allah Teâlâ da onlara böyle ikram ve lütufta bulunmuş, Rasûlullah (s)’ de 

vefâtına kadar sâdece bu hanımlarla evli kalmış, vefâtında da onlar müminlerin anaları olarak 

kalmışlardı. (ELMALILI, 6/328) ‘Yalnız elinin mâlik olduğu (câriyeler) hâriçtir.’ Peygamberimizin 

câriyelerinin sayısı ve kimlikleri ve (bu) sınırlamanın dışında tutulmuştu. İstediği sayıda câriyeye 

sâhip olabilecekti. (S. KUTUB, 8/344) ‘Allah herşeyi gözetendir.’  Onun için O’ndan korkmalı, 

koyduğu sınırları aşmamalı, helâlden harama geçmemeli. (ELMALILI, 6/329)  

Übey b. Ka’b ve Dahhâk’a göre bu âyet Hz. Peygamber’e Ahzâb 33/50’nci âyette zikredilen 

câriyeler, akrabâ kızları ve kendisini hîbe eden mümin kadınlar dışında başka kadınlarla evlenme izni 

vermemektedir. (..) Esâsen burada izlenmesi gereken en pratik yol, İkrime ve Dahhâk’ın da dediği 

gibi Ahzâb 33/50 âyeti 52. Âyetle birlikte değerlendirerek bir sonuca ulaşmaktır. (..) Buna göre 

yasaklamanın sınırını göz önünde bulundurarak söz konusu iki âyeti şu şekilde değerlendirmek 

gerekeektir: Ey Peygamber! Artık sana mevcut eşlerinden, câriyelerinden, amca – hâla – dayı – teyze 

kızlarıdan ve bir de kendisini sana hibe eden mümin kadınlardan başkasıyla evlenmek helâl değildir. O 

hâlde eğer sen bundan sonra evlenmek istersen,  bu durumda ancak söz konusu vasıfları taşıyanlarla 

yâni Allâh’ın sana ganîmet olarak verdiği câriyeler yanında hicret eden akrabâ kızları ve nefislerini 

sana hibe eden mümin kadınlarla evlenebilir, başkalarıyla evlenemezsin, demektir. (Hâzin’den M. 

DEMİRCİ, 2/591, 592)        

 

33/53-55   ALLAH,  HAKKI  SÖYLEMEKTEN  ÇEKİNMEZ 

53. Ey îman edenler! Artık Peygamber’in evlerine, siz bir yemeğe çağrılmaksızın, vaktine (de) 

bakmaksızın, (vakitli vakitsiz) girmeyin. Ancak dâvet edildiğiniz zaman girin; yemeği yiyince de 
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hemen dağılın, söze dalıp eğleşmeyin. Çünkü bu, Peygamber’e eziyet veriyor, o da siz(e 

söylemek)ten çekiniyor. Fakat Allah, hak(kı açıklamak)tan çekinmez. Bir de onlardan (yâni 

Peygamber’in hanımlarından) gerekli bir şey istediğiniz (veya sorduğunuz) zaman, perde 

arkasından isteyin. Bu, hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Sizin, 

Allâh’ın Rasûlü’ne eziyet vermeniz, kendisinden sonra onun hanımlarını nikâhlamanız asla 

mümkün değildir. Bu, Allah katında büyük (bir günah)tır. 

54. (Ey müminler!) Bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de şüphesiz Allah, herşeyi hakkıyla (gâyet 

iyi) bilendir. 

55. Onlara (Peygamber’in hanımlarına) babaları, oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin 

oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, (kendileri gibi mü’min) kadınları ve ellerinin (altında) mâlik 

oldukları (câriyeleri ile perdesiz görüşmeleri) dolayısıyla bir günah yoktur. (Dayı ve amca da anne 

ve baba hükmündedir.) Bununla berâber (Ey hanımlar!) Allâh’a saygılı olup emrine uygun 

yaşayın, çünkü Allah herşeye hakkıyla şâhittir. [bk. 24/31] 

 

53-55. (53).‘Ey îman edenler! Artık Peygamber’in evlerine, siz bir yemeğe çağrılmaksızın, 

vaktine (de) bakmaksızın, (vakitli vakitsiz) girmeyin.’  Yâni yemeğin pişip hazırlanma zamanını 

kollamayın. Yâni yemeğin pişmesini gözetleyip olgunlaşması, pişmesi yaklaşınca hemen girmeye 

kalkışmayın. Çünkü bu, yüce Allâh’ın hoşlanmadığı ve yerdiği bir iştir. Bu da başkasının sırtından 

geçinmenin haram olduğunun delîlidir. (Katâde, Mücâhid vb.’dan, S. HAVVÂ, 11/461)  

‘Ancak dâvet edildiğiniz zaman girin; yemeği yiyince de hemen dağılın’        Hadis: ‘Sizden 

biriniz kardeşini dâvet edecek olursa, (dâvet edilen) ister düğün olsun, ister başkası olsun, dâvetini 

kabul etsin.’ (Müslim’den, S. HAVVÂ, 11/461)  

‘.. söze dalıp eğleşmeyin.’ Uzunca oturmaları ve birbirleriyle konuşarak vakit geçirmeleri 

yasaklanmıştır. (S. HAVVÂ, 11/461)  

‘Çünkü bu, Peygamber’e eziyet veriyor, o da siz(e söylemek)ten çekiniyor. Fakat Allah, hak(kı 

açıklamak)tan çekinmez.’  Yüce Allah, hakkı bırakmaz ve sizden hayâ edenin yaptığı gibi, O da hakkı 

terk etmez. İşte bunun için O, size bunu yasakladı ve bu işten alıkoydu. Yâni sizin bu durumdan sonra 

çıkartılmanız,  bir haktır. Bundan utanılmaması gerekir. Nesefi, ‘Bu, yüce Allâh’ın başkalarına 

ağırlık verenleri bir edeplendirmesidir’ demektir. (S. HAVVÂ, 11/461)  

‘Bir de onlardan (yâni Peygamber’in hanımlarından) gerekli bir şey istediğiniz (veya sorduğunuz) 

zaman, perde arkasından isteyin.’ Bundan böyle harem farz kılınmıştır ki, o zamâna kadar 

Araplarda âdet değildi. (ELMALILI, 6/332)   

Yâni ben sizlere onların bulundukları evlerine girmenizi yasakladığım gibi, aynı şekilde büsbütün de 

onlara bakmamalısınız. Sizin herhangi birinizin onlardan almak istediği bir ihtiyacı bulunursa, onlara 

bakmasın. Ve ancak bir perde arkasından onlardan ihtiyâcını istesin. (İbn Kesir’den, S. HAVVÂ, 

11/461)  

Hicab: Hz. Ömer’in ‘Ey Allâh’ın Rasûlü! Senin yanına, ahlâklı olan da, facir de giriyor, müminlerin 

annelerine ‘hicâb’ı (perde arkasından konuşmayı)  emretsen’ sözleri üzerine, yukarıdaki hicab 

âyeti inmiştir. Enes İbn Malik’ten rivâyete göre, Nebi (s), Zeynep Binti Cahş ile evlenince, ziyâfet 

vermiş, Enes’i çağrılacak kimse kalmayıncaya kadar, toplulukları dâvet etmiş, birbiri ardından yemek 

yenilmiş. Ancak üç kişilik bir topluluk yemekten sonra söze dalmış, Hz. Peygamber, eşlerinin yanına 
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giderek, onlarla bir süre görüşüp geldiği hâlde, hâlâ onların kalkıp gitmemesi, kendisini üzmüştü. 

Yukarıdaki âyet, bu dâvetle ilgili olarak inmiştir. Böylece, Hz. Peygamber’in eşlerinin yabancı bir 

erkeğe muhâtap olması durumunda, perde arkasından konuşma uygulaması başlatılmıştır. (Buhâri 

Tefsir 33/8’den, H. DÖNDÜREN, 2/682)    

‘Bu, hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir.’ Şeytâni düşüncelerden, 

vesveselerden uzaklaşırsanız, hem kadınların, hem erkeklerin iffet ve ismet hisleri daha fazla yükselir, 

edep, nezihlik, takvâ, hürmet gösterme artar. (ELMALILI, 6/332)   

‘Sizin, Allâh’ın Rasûlü’ne eziyet vermeniz, kendisinden sonra onun hanımlarını nikâhlamanız 

asla mümkün değildir. Bu, Allah katında büyük (bir günah)tır.’ (Nihâyet) bunun haram olduğuna 

dâir dikkat çeken buyruk indi. İşte bundan dolayı bütün ilim adamları Rasûlullah (s)’ın vefat ederken 

geriye bıraktığı hanımlardan herhangi birisiyle ondan sonra evlenmenin haram olduğu üzerinde 

icmâ etmişlerdir. Çünkü dünyâda da, âhirette de bunlar onun hanımları olacaktır ve daha önce de 

geçtiği üzere bunlar müminlerin anneleridir. (S. HAVVÂ, 11/468)  

(54).‘Bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de şüphesiz Allah, herşeyi hakkıyla bilendir.’ Yâni bir 

kimse, Hz. Peygamber aleyhinde kötü bir düşünce beslerse veya aklından onun hanımlarıyla ilgili kötü 

bir niyet geçirirse, Allâh’a gizli kalmayacak ve cezâsını çekecektir. (MEVDÛDİ, 4/399)  

(55).‘Onlara (Peygamber’in hanımlarına) babaları, oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin 

oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, (kendileri gibi mü’min) kadınları, ve ellerinin (altında) mâlik 

oldukları (câriyeleri ile perdesiz görüşmeleri) dolayısıyla bir günah yoktur.’ Yâni hanımların bu 

sayılan kimselerden saklanmamalarında bir mahzur yoktur. Nesefi der ki: Amca ve dayının 

zikredilmemesinin sebebi, anne baba durumunda olmalarındandır. Kadınların erkek köleleri ise, 

cumhûra göre yabancılar gibidir. (S. HAVVÂ, 11/462)    

‘Ey hanımlar! (Size uymanız emredilen perde arkasından konuşmak ve örtünmek emirlerinde) 

Allah’tan korkun. (ve bu konuda tedbiri elden bırakmayın) Şüphesiz ki Allah, herşeye şâhit 

olandır.’ İbn Kesir şöyle demektedir: Yâni, ey hanımlar! Tek başınıza iken de, başkalarının arasında 

iken de Allah’tan korkun. Çünkü O, herşeye tanık olandır. Hiçbir şey O’na gizli değildir. Sizi görüp 

gözetenin gözetimi altında olduğunuzu hatırınızdan çıkarmayın.’ (S. HAVVÂ, 11/462)  

Buhâri şerhi Ayni’de Kâdı İyaz’ın beyânına göre denilir ki: Peygamberin hanımlarına özel olan 

hicab, yüz ve ellerde dahi ihtilâfsız olarak kendilerine farzdı. Onun için ne şâhitlik, ne diğer sebeple 

yüzlerini ve ellerini açmaları kendilerine câiz olmadığı gibi, çıktıkları zaman şahıslarını ortaya 

koymak da câiz değildi. Nitekim Hz. Hafsa babası vefat ettiği gün, çıktığında şahsını örtmüştü. 

Vefâtında da üzerine bir kubbe bina edilmişti. (Ayni, Umdetü‘l Kâri’den, ELMALILI, 6/333)   

 

33/56-58  PEYGAMBER’E  ÇOK  SALÂVAT  GETİRİN 

56. Şüphesiz ki Allah ve melekleri Peygamber’e salât eder (onu kutsar/övgü ve iltifatla anar)lar! 

Ey îman edenler! Siz de ona salât-ü selâm edin (kutsayın, onun şânını yüceltmeye ve ona tam bir 

teslîmiyete özen gösterin). 

57. Hiç şüphesiz Allâh’a ve Rasûlü’ne eziyet verenlere, (işte) onlara Allah dünyâda ve âhirette 

lânet etmiş ve onlara alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. 
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58. Mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı incitenler, bir 

iftirâ(da bulunmuş) ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. 

 

56-58. (56).‘Şüphesiz ki Allah ve melekleri Peygamber’e salât eder (onu kutsar/övgü ve iltifatla 

anar)lar!’ İmam Mâlik’e göre ömründe bir kere olsun salâvat getirenden bu farz düşer. Şâfiilere göre 

ise, salâvattan maksat, namazda tahiyyat’tan sonra okunan ‘salli – bârik duâlarıdır. Hanefilere göre, 

içinde Hz. Muhammed’e ‘selâm’ın bulunduğu tahiyyâtı okumak vâcip, salli bârik duâlarını okumak 

sünnettir. (H. DÖNDÜREN, 2/683)  

Allâh’ın peygamberine salâtı, ona merhamet ve ihsan etmesi, onu övmesi, ondan râzı olması, şan ve 

şerefini yüceltmesi, îtibar ve değerini artırmasıdır. (İ. KARAGÖZ 6/86) 

Salât ve salâvat: Salât, sözlükte namaz, duâ, rahmet, Yahûdilerin ibâdet yeri, havrâ anlamlarına gelir. 

Çoğulu ‘salâvat’tır. Namaza salât denmesi, aslının duâ olması yüzündendir. Allâh’ın salâtı, kuluna 

rahmet etmesi ve onun şânını yüceltmesidir. Meleklerin salâtı, peygamberin şânını yüceltmeleri, 

müminlere bağış dilemeleri anlamındadır. Müminlerin salâtı ise, ‘duâ’ anlamındadır. (H. 

DÖNDÜREN, 2/682)   

‘Ey îman edenler! Siz de ona salât-ü selâm edin (kutsayın, onun şânını yüceltmeye ve ona tam bir 

teslimiyete özen gösterin).’ ‘Allâhümme salli alâ Muhammed’, ‘Esselâmü aleyke yâ eyyühe 

‘nnebiyyü’, ‘Sallallâhü aleyhi ve sellem’, ‘Essalâtü ve ‘sselâmü aleyke’ gibi duâlarla onun üzerine 

Allâh’ın salâvatını, rahmetini ve bereketlerini niyaz edin (Âlûsi’den) Ve selâm vererek ona hürmet 

edin. Ve bir mânâya göre, hiç incitmeyerek teslim olun, boyun eğin. Bu âyet gösterir ki, Peygambere 

salâvat getirmek farzdır. Ancak tekrarına değinilmemiştir. Sahih olan budur ki, ismi zikrolundukça 

vâcip olur. (ELMALILI, 6/333)  

Hadis: Ka’b İbn Ucre’den, şöyle demiştir: ‘Ey Allâh’ın Rasûlü! Sana selâm’ı biliyoruz, ‘salât’ nasıl 

olacak? diye soruldu. Buyurdu ki: ‘Allâhümme, salli alâ Muhammed’in ve alâ âli Muhammed, kemâ 

salleyte alâ âli İbrâhîm’e, inneke hamîdün mecîd. Allâhümme, bârik alâ Muhammed’in ve alâ âli 

Muhammed’in, kemâ bârekte alâ âli İbrâhîm’e, inneke hamîdün mecîd.’ (Buhâri, Tefsir 33/10; Ebû 

Dâvud Salât 183’den, H. DÖNDÜREN, 2/683)   

Hadis: Kıyâmet gününde insanların bana en yakın olanı, bana en çok salât-ü selâm getirendir. (Tirmizi 

Vitir 21’den, Ö. ÇELİK, 4/124) 

Hadis: ‘Kim bana bir defa salât getirirse, Allah o kimseye on defa salât eder, on hatâsı silinir ve on 

derece yükseltilir.’ (Nesâi Sehv 55’den, Ö. ÇELİK, 4/124)  

(57).‘Hiç şüphesiz Allâh’a ve Rasûlü’nü incitenlere, (işte) onlara Allah dünyâda ve âhirette lânet 

etmiş ve onlara alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.’ Allâh’a eziyet tâbiri mecazdır. Allâh hakkında 

uygun olmayan söz söyleyen veyâhut Allâh’ın râzı olmayacağı fiiller yapan veya Allâh’ın sevdiği 

kullarına eziyet eden demektir. (ELMALILI, 6/334) 

Rasûlullah (s)’i incitmeleri ise şâir, sihirbaz, kâhin, mecnun diyerek, Safiyye el Hâruniyye’nin nikâhı 

hususunda ileri geri konuşarak sözlü eziyette bulunmaları; Hz. Peygamber (s)’in rebaiye dişini 

kırarak, Uhud savaşında mübârek yüzünü yaralayarak, üzerine toprak atarak, nübüvvet mührünün 

üzerine pislikler koyarak fiili eziyette bulunmalarıdır. (İ. H. BURSEVİ, 15/604) 
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El Avfi, İbn-i Abbas’tan rivâyet ediyor: Yüce Allâh’ın ‘Şüphesiz ki Allâh’ı ve Rasûlünü 

incitenlere…’ âyeti, Rasûlullah (s)’in Huyey b. Ahtab’ın kızı Hz. Safiyye ile evlenmesinden dolayı 

Hz. Peygamberi tenkid edenler hakkında vârid olmuştur. Fakat zâhir olduğu kadarıyla bu âyet-i 

kerîme, herhangi bir hususta üzen, inciten herkes hakkında geneldir. Onu üzen, inciten de Allâh’ı 

incitmiş demektir. (S. HAVVÂ, 11/472)  

(58).‘Mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara hak etmedikleri (yapmadıkları) bir şeyden dolayı 

eziyet edenler, bir iftirâ(da bulunmuş) ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir.’ Azarın tonundaki bu 

ağırlıktan şunu anlıyoruz: O günlerin Medîne’sinde erkek ve kadın müminlere karşı entrikalar 

çevirmeyi, çirkin söylentiler yayarak onların adlarını karalamayı, başlarına çorap örmeyi, onları 

asılsız suçlarla suçlamayı iş edinen bir grup vardı. Aslında bu kötü eğilim her zaman ve her yerde 

yaygındır. Yâni mümin erkekler ve mümin kadınlar her toplumda kötü niyetli sapıkların, 

münâfıkların ve hasta kalplilerin sürekli entrikaları ile yüzyüzedirler. Yüce Allah, burada onlar 

adına bu entrikalara cevap veriyor; müminlerin düşmanlarının alınlarına suçluluk ve iftirâcılık 

damgasını vuruyor. Hiç şüphesiz en doğru söz O’nun sözüdür. (S. KUTUB, 8/349)  

Müminleri incitmek, onları haksız yere suçlamak, inanç ve ibadetlerinden dolayı kötülemek, aşağı 

görmek, alaya almak, inanç ve ibâdet özgürlüğüne engel olmak, temel insan haklarına engel olmak ve 

benzeri davranışlarda bulunmaktır. (i. KARAGÖZ 6/91) 

Âyette Allah ve peygamberine ezâ edenlere Allâh’ın dünyâ ve âhirette lânet ettiği, yâni af, 

bağışlama, nîmet ve rahmetinden mahrum bıraktığı açıkça bildirilmektedir. (İ. KARAGÖZ 6/91) 

Allah ve Rasûlünün incitilmesi ile ilgili olarak mutlak olarak haram kılma hükmü belirtildiği 

hâlde; burada müminler ile ilgili olarak ‘yapmadıkları’ kaydı getirilmiştir. Çünkü Allah ve Rasûlünü 

incitmek, hiçbir zaman hak olamaz. Fakat mümin erkek ve kadınları incitmek, bâzan had ve tâzir gibi 

hak olabilir; bâzan da bâtıl olabilir. İşte bunun bâtılını yapanlar ‘bir iftirâ ve apaçık bir günah 

yüklenmiş’ olurlar. (S. HAVVÂ, 11/463)  

Suç işlemedikleri ve hak etmedikleri hâlde müminlere eziyet edenler büyük günah işlemiş olurlar. 

Haksız yere insanlara eziyet etmek, zulümdür. (..) İnsanlara sırf îmanları sebebiyle eziyet etmek, çok 

büyük günahtır. Bunu îman sâhibi bir insan aslâ yapamaz. (İ. KARAGÖZ 6/92)  

Hadis: Ebû Dâvud’un Ebû Hüreyre’den rivâyet ettiğine göre; ‘Ey Allâh’ın Rasûlü, gıybet nedir? Diye 

soruldu, o da: ‘Hoşuna gitmeyecek şekilde kardeşinden söz etmendir.’ diye buyurdu. Peki benim 

söylediğim kardeşimde varsa, ne dersin? diye sorulması üzerine şu cevâbı verdi: ’Eğer senin dediğin 

onda varsa, sen onun gıybetini yapmış olursun; şâyet söylediğin onda yoksa bu sefer ona iftirâ etmiş 

olursun.’ Bu hadisi bu şekilde Tirmizi rivâyet ettikten sonra, ‘hasen sahihtir’ demiştir. (S. HAVVÂ, 

11/473)     

Hadis: ‘Kim bir insana zarar verirse, Allah da ona zarar verir. Kim bir insana güçlük çıkarırsa, Allah 

da ona güçlük çıkarır.’ (Tirmizi Birr 27; İ. KARAGÖZ 6/93) 

Hadis: ‘Allâh’a ve âhiret gününe îman eden kimse komşusuna eziyet etmesin.’ (Buhâri Rikak 23; İ. 

KARAGÖZ 6/94) 

Hadis: ‘Ey dilleriyle Müslüman olduğunu söyleyen , fakat kalplerine îman yerleşmemiş olanlar! 

Müslümanlara eziyet etmeyin, onları ayıplamayın, gizli hâllerini araştırmayın. Kim bir Müslüman 

kardeşinin gizli hâllerini açığa çıkarırsa, Allah da onun gizli hâlini açığa çıkarır. Allah kimin gizli 

hâlini açığa çıkarırsa, onu evinin içinde bile olsa rezil eder.’ (Tirmizi Birr 13; İ. KARAGÖZ 6/94, 95) 
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33/59-62  DIŞ  ÖRTÜLERİNİ  ÜSTLERİNE  ALMALARINI  SÖYLE 

59. Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve mü’minlerin kadınlarına söyle: (Bir ihtiyaç için dışarı 

çıktıkları zaman, kendilerini baştan ayağa bolca örten, şeffaf olmayan) dış elbiselerini üzerlerine 

iyice giyinip örtsünler. Bu, onların (câriye veya hafifmeşrep değil, şerefli ve nâmuslu) 

bilinmelerine, (cinsel) tâciz / sarkıntılık edilmemelerine daha elverişlidir. Allah çok bağışlayan, 

çok merhamet edendir. [bk. 24/31] 

60, 61. Andolsun ki münâfıklar, kalplerinde (ahlâksızlıktan) bir hastalık bulunanlar ve şehirde 

kötü / yalan yanlış haber yayanlar eğer (bu hâllerinden) vazgeçmezlerse, seni elbette kendilerine 

musallat ederiz (savaşıp şehirden çıkarmanı emrederiz). Bundan sonra da orada, sana ancak pek 

az bir zaman komşu kalabilirler. Lânetlik olarak nerede ele geçirilirlerse, tutulur ve 

öldürülürler. 

62. Daha önce gelen (münâfık)lar hakkında Allâh’ın kânûnu bu idi. (Ey Peygamberim! Sen) 

Allâh’ın kânûnunda aslâ bir değişiklik bulamazsın. 

 

59-62. (59).‘Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve mü’minlerin kadınlarına söyle: dış elbiselerini 

üzerlerine iyice giyinip örtsünler.’   Yâni cilbâbın bir kısmını tepeden aşağıya sarkıtacak, artan 

kısmını yüzüne koyacak ve yüzünü örtecektir. Böylece câriyeden ayrılmış olacaktır. (Nesefi’den, S. 

HAVVÂ, 11/475)  

Cilbâb: Baştan aşağı örten çarşaf, ferâce, car gibi dış elbisenin adıdır. Kadınların elbiselerinin üstüne 

giydikleri her çeşit giysidir. Tepeden tırnağa örten giysidir. Kadınların tesettür ettikleri her türlü elbise 

ve başka şeylerdir. (ELMALILI, 6/337)  

‘..müminlerin kadınlarına da söyle’ Görülüyor ki, burada yalnız Peygamberin hanımlarına ve 

kızlarına değil, Nûr sûresindeki ’Başörtülerini yakalarının üstüne koysunlar, ziynet yerlerini 

göstermesinler.’ (Nûr, 24/31) âyeti gibi müminlerin kadınları dahi bu hükmün kapsamına dâhil 

edilmiştir. (ELMALILI, 6/337)  

‘Bu, onların bilinmelerine, tâciz / sarkıntılık edilmemelerine daha elverişlidir. Allah çok 

bağışlayan, çok merhamet edendir.’ Arap kadınlarında erkeklerden sakınmamak bir âdet hâlinde idi. 

Onlar câriyeler gibi yüzlerini de açık tutuyorlardı. Bu durum erkeklerin onlara bakmalarına neden 

oluyordu. Cilbab âyetinin inmesiyle hür bir bayanla câriyenin arası ayrılmış olacaktı. Çünkü hür 

bayanlar örtünmesi ile ayırdediliyordu. Bununla bekâr ve genç erkeklerin sarkıntılık etmesinden 

korunmuş oluyorlardı. Yukarıdaki âyet inmezden önce, mümin erkeklerin eşlerinden birisi,  (tuvalet 

vb.) ihtiyaç için evden dışarı çıkınca, kimi zayıf ahlâklı erkekler, câriye sanarak kendisine 

sarkıntılık edebiliyordu. Bu konuda Allâh’ın Rasûlüne çeşitli şikâyetler ulaşınca cilbab âyeti inmiştir. 

Kurtubi, cilbab terimi için şunları söyler: Cilbab, başörtüsünden daha büyük olan bir giysidir. 

Abdullah İbn Abbas ve Abdullah İbn. Mesud’dan cilbaba, ‘ridâ’ (bedenin üst kısmını örten giysi ya 

da örtü) anlamı verdikleri nakledilmiştir. Kadının başörtüsü veya peçe anlamına geldiğini söyleyenler 

de olmuştur. Doğru olan şudur ki, cilbab; bedenin bütününü örten dış giysidir. (Kurtubi’den, H. 

DÖNDÜREN, 2/684)  

El, yüz ve ayaklar hâriç, bütün bedeni ve uzuvları örtecek baş örtüsü  örtmek ve elbise giymek, 

Allâh’ın kesin emri olduğu için farzdır. (İ. KARAGÖZ 6/97) 
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(60, 61).‘Andolsun ki münâfıklar, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ve şehirde kötü / yalan 

yanlış haber yayanlar eğer (bu hâllerinden) vazgeçmezlerse, seni elbette kendilerine musallat 

ederiz. Bundan sonra da orada, sana ancak pek az bir zaman komşu kalabilirler. Lânetlik 

olarak nerede ele geçirilirlerse, tutulur ve öldürülürler.’ Nesefi der ki: ‘Burada kelimenin (kuttilû) 

şeddeli olması, bunun çoklukla yapılmasına delildir.’  Bu âyet-i kerîme tâzir (cezâsı) hakkındaki en 

geniş kapsamlı âyettir. Buyruğun mânâsı şudur: Şâyet münâfıklar düşmanlıklarından, hîle ve 

tuzaklarından, fasıklar ahlâksızlıklarından, kötü haber yayanlar uydurdukları kötü haberlerden 

vazgeçmeyecek olurlarsa, biz de sana onların iyiliğine olmayacak işleri yapmanı emredeceğiz. Sonra 

da onları Medîne’nin dışına kaçmak zorunda bırakırsın ve ancak gitmek için hazırlanabilecekleri 

kadar kısa bir süre, seninle birlikte Medîne’de kalabilirler ve hattâ bundan sonra onlar nerede 

bulunurlarsa bulunsunlar, öldürülmeyi hak eden lânete uğramış kimseler olurlar.’ (S. HAVVÂ, 

11/476) 

Âyette geçen (kalpteki) ‘hastalık’ fiziksel ve bedensel değil, şek, şüphe, nifak, inkâr, fesat, zinâ 

arzusu ve benzeri günah ve ahlâksızlık hastalığıdır. (İ. KARAGÖZ 6/98) 

İslâm dîni, farklı inanç sâhipleriyle birlikte yaşamayı reddetmiyor. Farklı inanan ve yaşayanlar 

yapılan sözleşmeye ve ülkenin kânunlarına, kurallarına riâyet ettikleri sürece genel kural olarak 

Müslümanların hak ve özgürlüklerinden yararlanarak yaşarlar ve gelişirler. Müslüman olmayan  

halk sözleşmeyi bozar, müslümanlara  karşı düşmanlarla işbirliği yapar veya ülkenin kânunlarına, 

genel ahlâka ve kamu düzenine aykırı davranırlarsa, önce uyarılırlar, sonra da – içinde sürgün ve 

ölümün de bulunduğu – çeşitli cezâlara çarptırılırlar. (KUR’AN YOLU, 4/401)     

Yüce Allah devlet başkanı sıfatıyla Hz. Peygambere toplumda yalan haber yayanların, fitne ve fesat 

çıkaranların cezâlandırılması gerektiğini bildirilmiştir. (..) Münâfıklar, kalplerindeki şüphe hastalığı 

sebebiyle îman ile inkâr arasında gidip gelenler, kötü ahlâklı ve fâsık kimseler, yalan haber yayan veya 

kadınları tâciz eden veya toplumda fitne ve fesat çıkaranlar mal ve can güvenliğini ihlâl edenler veya 

müminlere karşı düşmanla işbirliği yapanlar, genel ahlâka ve kamu düzenine aykırı davrananlar 

uyarılır, gerektiğinde operasyon yapılabilir. Veya savaş açılabilir, yakalandıklarında hapis, sürgün, 

ölüm ve benzeri şekilde cezâlandırılabilirler. (5/33, 9/1-6). ‘Onlar kendilerine bir operasyon 

düzenlenir veya savaş açılırsa nerede bulunurlarsa yakalandıkları yerde öldürülür’ cümlesi bu 

anlama gelir. Âyet, fitne ve fesat çıkaranlar, can ve mal güvenliğini ihlâl edenler için bir uyarı ve 

tehdittir. (İ. KARAGÖZ 6/98)     

(62).‘Daha önce gelen (münâfık)lar hakkında Allâh’ın kanunu bu idi. Allâh’ın kânûnunda asla 

bir değişiklik bulamazsın.’ Yâni, ‘Bu, Allâh’ın şeriatının değişmez bir kuralıdır: İslâm toplumunda 

ve devletinde bu tür fitne ve fesatları yayanların gelişip güçlenmesine aslâ fırsat verilmez. Ne zaman 

ilâhi kânunlara dayanan bir toplum ve devlet düzeni kurulsa, bu tür kimseler gidişatlarını düzeltmeleri 

için uyarılırlar ve eğer hâlâ bu kötü davranışlarında ısrar ederlerse, şiddetli bir hesâba çekilirler ve 

ortadan kaldırılırlar. (MEVDÛDİ, 4/411)  

‘Sen Allâh’ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın.’ Yüce allah varlık âlemini yaratırken koyduğu 

tabiat kânunları ve insanlar hakkında uygulanmasını belirlediği kânunları sâbittir. Hiçbir zaman 

değişme olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. İnsanlar doğar ve ölür, bu ilâhi bir kânundur. 

Hırsızlık, cana kıyma, teröristlik, zinâ, zinâ suçu isnâdı, fitne ve fesat çıkaranlar, isyan, günah ve 

zulümde ısrar edenleri yüce Allah, âfet ve musibetlerle cezalandırır ve bu suçu işleyenlerin 

toplumu yönetenler tarafından da cezâlandırılması gerekir. Suç işleyenleri cezalandırmak, ilâhi bir 

kânundur. (İ. KARAGÖZ 6/99, 100)     
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Sünnetullah: (..) Ele aldığımız âyetlerde sözü edilen sünnetullah münâfıklığın, fitne ve fesâdın 

yaygın hâle geldiği toplumlara yönelikgerçekleştirileceği vaad edilen ilâhi bir cezâ demektir. 

(Zemahşeri) Bilindiği gibi Yüce Allah İslâm toplumunda fitne ve fesâdı yayanlara aslâ fırsat 

vermemektedir. Çünkü bu Allah Teâlâ’nın dinde öngördüğü değişmez bir ilkedir. Buna göre ne 

zaman yeryüzünde ilâhi kânunlara dayalı bir devlet düzeni kurulsa, münâfıklara, toplumda fitne ve 

fesat çıkaranlara durumlarını düzeltmeleri için bir fırsat verilir. Ancak onlar, bu kötü hâllerini 

devam ettirmede ısrar ederlerse, işte o zaman şiddetli bir şekilde hesâba çekilerek ortadan 

kaldırılırlar. (MEVDÛDİ’den, M. DEMİRCİ, 2/597)    

 

33/63-68  KIYÂMETİN ZAMÂNI  ALLAH  KATINDADIR 

63. (Ey Peygamberim!) İnsanlar sana kıyâmetin ne zaman kopacağını sorarlar. De ki: “O’nun 

ilmi ancak Allah katındadır.” Ne bilirsin, belki de kıyâmet yakındır. [bk. 2/166-167; 16/1; 21/1; 

25/27-29; 54/1] 

64, 65. Şüphe yok ki Allah, küfre sapanları lânetlemiş (rahmetinden uzaklaştırmış) ve onlara 

içinde ebedî kalacakları çılgın alevli bir ateş hazırlamıştır. Onlar artık ne bir dost ne bir 

yardımcı bulurlar. 

66. Kıyâmet günü, onların yüzleri ateşte evirilip çevirilirken; “Ah! Keşke biz, Allâh’a itaat 

etseydik, Peygamber’e de itaat etseydik.” diyecekler. 

67. (Kâfirler âhirette) diyecekler ki: “Ey Rabbimiz! Doğrusu biz, efendilerimize ve büyüklerimize 

(onların isteklerine, hevâlarına ve çağırdıklarına) uyduk, (onlar) da bizi (hak) yoldan saptırdı.” [krş. 

2/165-167; 25/27-29] 

68. “Ey Rabbimiz! Onlara azaptan iki kat ver ve onları büyük bir lânetle rahmetinden 

uzaklaştır.” 

 

63-68. (63).‘İnsanlar sana kıyâmetin ne zaman kopacağını sorarlar.’   Kur’ân’ın tehdit ve uyarısı 

geldikçe, müşrikler alay yollu, tez olmasını isteme şeklinde, münâfıklık ve komiklik için; Yahûdiler 

de sınamak için kıyâmetin ne zaman kopacağını sorar dururlardı. (ELMALILI, 6/339)  

‘De ki: Onun bilgisi ancak Allah katındandır.’ Allah bu bilgiyi kendine tahsis etmiştir. Ne Mürsel 

bir peygamber, ne de mukarreb bir melek bunun bilemez. (S. HAVVÂ, 11/477) 

Hadis: Rasûlullah (s)’e bir adam geldi ve ‘Yâ Rasûlallah, Kıyâmet ne zamandır? Dedi. 

Efendimiz(sav): ‘Kıyâmet için ne hazırladın?’ diye sorunca o da: ‘Allah ve Rasûlünün muhabbetini…’ 

cevâbını verdi. Bunun üzerine Rasûl-i Ekrem (s) Efendimiz: ‘Öyleyse sen sevdiğinle berâber 

olacaksın’ buyurdu. (Müslim Birr 163’den, Ö. ÇELİK, 4/129)  

Hadis: ‘Benim Peygamber olarak gelişim ile kıyâmetin kopması şu iki parmak gibi yakındır. (..) 

(Ahmed 37/467; İ. KARAGÖZ 6/102) 

Hadis: ‘Kıyâmetin kopması yaklaşıyor. Bu zamanda ilim azalır, cimrilik ortaya çıkar, fitne zuhur eder 

ve insan öldürme, katliâm çoğalır.’ (Buhâri Fiten 5; İ. KARAGÖZ 6/102) 
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(64, 65).‘Şüphe yok ki Allah, küfre sapanları lânetlemiş (rahmetinden uzaklaştırılmış) ve onlara 

içinde ebedî kalacakları çılgın alevli bir ateş hazırlamıştır. Onlar artık dost ve yardımcı 

bulamazlar.’ Allah kâfirleri rahmetinden uzaklaştırmıştır, onlar için kızgın ve alevli bir ateş 

hazırlamıştır. Bu ateş, tutuşturulmuş, hazır durumda bekletiliyor. (S. KUTUB, 8/353) 

‘Orada temelli kalırlar.’ Sürekli olarak kalacaklar ve oradan çıkış yeri olmayacaktır. Nesefi der ki: 

Bu, Cehmiyye’nin görüşünü reddetmektedir; çünkü onlar cennet ve cehennemin sonlu olduklarını ileri 

sürerler.’ (S. HAVVÂ, 11/478)  

(66).‘Kıyâmet günü, kâfirlerin yüzleri ateşte evirilip çevirilirken; “Ah! Keşke biz, Allâh’a itaat 

etseydik, Peygamber’e de itaat etseydik.” diyecekler.’ Yâni tencere kaynadığı zaman içindekiler 

nasıl kaynamaktan dolayı dönüp duruyorsa, aynı şekilde onların yüzleri de bu şekilde döndürülecektir. 

Özellikle yüzlerin zikredilmesi ise, yüzün insan vücudunda en değerli ve şerefli yerin olmasındandır. 

(S. HAVVÂ, 11/478)  

(67).‘Ve diyecekler ki: “Ey Rabbimiz! Doğrusu biz, efendilerimize ve büyüklerimize uyduk, 

(onlar) da bizi yoldan saptırdı.” Yâni emirlerimize, ileri gelenlere ve benzeri büyüklerimize uyduk, 

rasullere aykırı davrandık, onlarda bir şey var sandık. Onların bir hakka sâhip olduklarını kabul ettik. 

Fakat ellerinde hiçbir şeyin olmadığını, hiçbir şeye sâhip olamadıklarını gördük. (S. HAVVÂ, 11/478)  

İnsanlar akıllarını kullanıp Peygamber ve tebliğ ettiği hak dînin ilkeleri yerine, nefsâni arzularını, 

şeytanın kötülük telkinlerini, maddi ve mânevi çıkarlarını esas alırlar. Veya kâfir atalarına, İslâm’a 

uygun olmayan gelenek ve göreneklerine uyarlar. Veya siyâset, dernek, vakıf, sanat, örgüt ve benzeri 

alanlarda meşhur olmuş ve otorite kazanmış inanç, söylem ve eylemleri Kur’an ve sünnete uygun 

olmayan kimseleri taklit ederler, onların düşüncelerini benimser ve söylediklerini tenkide tâbi 

tutmadan kabul ederler, hak yoldan sapmış olurlar. (İ. KARAGÖZ 6/104)   

 (68).“Ey Rabbimiz! Onlara azaptan iki kat ver ve onları büyük bir lânetle rahmetinden 

uzaklaştır.” Yâni bize verdiğin azâbın iki mislini / katını ver. Çünkü onlar hem sapmışlar, hem de 

saptırmışlardır. Şu hâlde azâbın bir katı kendilerinin hidâyet yolundan saptıkları için, bir katı da 

başkalarını hidâyet yolundan sapıttıkları içindir. (İ. H. BURSEVİ, 11/624)  

‘.. onlara lânet et’ Onları merhamet ve nimetinden mahrum et, onları affetme, anlamındadır. ‘Büyük 

lânet’ ile maksat, büyük azaptır. (İ. KARAGÖZ 6/104) 

Allâh’ın emirlerini gereksiz gören ve insanları hidâyetten uzaklaştıran önderlerle, hayâtı için bir 

tehlike olmadığı hâlde onların peşinden gidenler, hesap gününde birbirine düşman olacaktır. [bk. 

2/165-167; 7/38; 31/21; 34/31] (H. T. FEYİZLİ, 1/426)  

 

33/69-73  ALLAH’TAN  KORKUN  VE  DOĞRU  SÖZ  SÖYLEYİN 

69. Ey îman edenler! (Rasûl’e karşı tıpkı) Mûsâ’yı (iftirâ ile) incitenler gibi olmayın. Nihâyet Allah 

onu, dediklerinden temize çıkardı. O, Allah yanında yüzü (itibârı) olan idi. 

70, 71. Ey îman edenler! ‘Allâh’ın emirlerine ve yasaklarına uyun’ ve doğru söz söyleyin ki 

(Allah) işlerinizi düzeltsin ve sizin günahlarınızı bağışlasın. Kim Allâh’a ve Rasûlü’ne itaat 

ederse, şüphesiz ki en büyük bir başarıya ermiş olur. 

72. Doğrusu biz emâneti (emir ve yasakları) yerine getirme sorumluluğunu göklere, yere ve 

dağlara arz (ve teklif) ettik de (onlar) bunu yüklenmekten kaçındılar ve on(un getireceği 
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sorumluluk)tan korktular da onu insan yüklendi. (Eğer bunun gereğini yapmaktan kaçınırsa) 

cidden o çok zâlim, çok câhil (demek)tir. [krş. 59/21] 

73. Böylelikle Allah, (bu emânete hâinlik eden) münâfık erkeklerle, münâfık kadınlara, Allâh’a 

ortak koşan erkeklerle, Allâh’a ortak koşan kadınlara azap edecek, mü’min erkeklerle, mü’min 

kadınların tevbelerini de kabul edecektir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. 

 

69-73. (69).‘Ey îman edenler! (Rasûl’e karşı tıpkı) Mûsâ’yı (iftirâ ile) incitenler gibi olmayın. 

Nihâyet Allah onu, dediklerinden temize çıkardı. O, Allah yanında yüzü (itibârı) olan idi.’ Hz. 

Mûsâ’ya yapılan eziyetle alâkalı olarak Rasûl-i Ekrem (s) şöyle buyurur:  Hadis: İsrâiloğulları çıplak 

yıkanıyorlardı. Mûsâ (a.s.) ise, güzelce örtünürdü ve bedenini saklardı. Bir kesim onun hakkında: 

‘Onun hayaları şişkindir ve onun baras hastalığı vardır, yâhut da onda başka bir hastalık 

bulunmaktadır’ demişlerdi. Bir gün Şam topraklarında bulunan bir pınarda yıkanmaya gitti. 

Elbiselerini bir taşın üzerine bıraktı. Taş elbisesiyle birlikte uçup gitti. Mûsâ çıplak olarak taşın 

arkasından gidiyor ve ‘Ey taş elbisemi ver, ey taş elbisemi ver’ diyordu. Nihâyet bu hâliyle 

İsrâiloğulları’ndan bir topluluğun yanına kadar geldi. Baktıklarında onun kendi aralarında yaratılışı en 

güzel ve sûreti en mûtedil birisi olduğunu anladılar. Söylediklerinin hiç birisi onda yoktu. İşte bu 

âyette anlatılan husus budur. (Buhâri Gusl 20; Müslim Hayz 75’den Ö. ÇELİK, 4/129, 130)     

Bu âyetten anlaşıldığına göre, Müslümanlar arasında îman henüz kalplerine tam yerleşmemiş olanlar, 

çeşitli vesîlelerle Rasûlullah (s)’i suçluyor, ona eziyet ediyorlardı. Hz. Zeynep’le evliliği etrâfında 

koparılan dedikodulara katılanlar olduğu gibi, Hz. Âişe’ye atılan çirkin iftirâya iştirak edenler de 

olmuştu. Bâzan da ganîmetlerin taksîmi / paylaşımı husûsunda hakkına râzı olmayıp, Efendimiz (s)’i 

üzücü davranışlarda bulunanlar oluyordu. (Buhâri, Müslim’den Ö. ÇELİK, 4/130) 

(Buna göre) Müslümanlar, Müslüman liderler ile onların tabanı arasındaki güveni olumsuz olarak 

etkileyecek sözlerden kaçınmalı, tedbirli davranmalıdırlar. Yine buna göre bu konuya normal gıybet 

konusundan daha fazla bir önemin verilmesi gerekmektedir. Çünkü normal bir gıybetin Allah katında 

büyük bir günahı vardır. Hatta çokça gıybet eden bir kimsenin cennete girmeyeceği dahi söylenmiştir. 

Peki, eğer bu yapılan gıybet, İslâmi çalışmanın yapısını darmadağın ediyorsa, cezâsı ne olabilir? (S. 

HAVVÂ, 11/487) 

İşte eğitim ile uğraşan ilim adamlarının bu nokta dikkatlerini çekmiş ve müridin şeyhe itiraz 

etmesini kalbin öldürücü zehiri olarak kabul etmişlerdir. Şer’i kesin bir hak ile olması müstesnâ, 

Allâh’ın velîlerine itiraz eden ve tavırlarını reddeden kimselerle oturup kalkmaktan 

sakındırmışlardır. Şer’i bir hak ile olması hâlinde ise Şer’in hakkı elbette ki öne alınacaktır. Fakat 

yine Şâri’in / kânun koyucunun belirlediği yol ile bu itiraz yapılmalıdır.   (S. HAVVÂ, 11/487)  

(70, 71).‘Ey îman edenler! ‘Allah’tan korkun ve dosdoğru söz söyleyin.’  Sözleriniz hakka yönelik, 

doğru ve samîmi olsun. Çünkü âyet-i kerîmede geçen ‘es Sedad’ (dosdoğru) hakka yönelmek 

demektir. Adâletli söz söylemek demektir. (S. HAVVÂ, 11/483)    

‘kavl-i sedid’in zıddı olan ‘kavl-i zûr’ günah, yalan, gerçek dışı söz söylemektir. ‘kavl-i sedid’in 

doğru konuşmak, doğru şâhitlik yapmak, doğru haber vermek, doğru beyanda bulunmak ve yalan yere 

yemin etmemek gibi birçok çeşidi vardır. Doğru söz söylemek, Allah ve peygambere itaat; zıddı olan 

yalan söylemek ise büyük günahtır. (İ. KARAGÖZ 6/107) 

Hadis: ‘Size doğruluğu tavsiye ederim. Çünkü doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru 

söyledikçe, doğruyu araştırdıkça, Allah katında ‘dosdoğru insan’ olarak yazılır. Yalandan kaçının, 
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çünkü yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyledikçe  ve yalan peşinde 

koştukça Allah katında ‘çok yalancı insan’ olarak yazılır.’ (Müslim Birr 2; İ. KARAGÖZ 6/108).   

‘.. ki Allah size amellerinizi düzeltiversin, işlerinizi yoluna koyuversin.’ Çünkü bir toplumun sözü 

ne kadar sağlam olursa, işleri de o oranda düzgün olur. Sözü sağlam olanın, özü de sağlam olur. Özü 

sağlam olanın işi de sağlam olur. ‘ve günahlarınızı bağışlaması ile örtüversin’ çünkü hâlleri 

düzgünlük kazananların günahları da örtülür.  (ELMALILI, 6/341, 342)   

Bilindiği gibi Kur’an, ‘.. yalan sözden kaçının’ (Hac 22/30). ‘Ey inananlar! Yapmadığınız şeyi 

niçin söylüyorsunuz?’ (Saf 61/2) âyetleriyle müminlere doğru sözlü olmalarını, yalan beyandan uzak 

durmalarını emretmektedir. Hz. Peygamber de: ‘Size doğru olmanızı emrediyorum; çünkü doğruluk 

iyi olmaya, iyilik de cennete götürür. İnsan doğrulukta sebat ederek Allah katında ‘sıddîk’ diye 

yazılır. Sizi yalan söylemekten de men ediyorum; çünkü yalan suç işlemeye, suç da cehenneme 

götürür. İnsan yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında ‘kezzâb / yalancı’ olarak yazılır’ (Buhâri, 

Müslim). Diyerek, doğru sözün insan için en büyük erdem, yalanın da sonuçta insanı dünyâda suça, 

ahrette de cehenneme götüren bir araç olduğunu belirtmektedir. (..) Zîrâ yalan İslâm’a göre ‘ümmü’l 

habâis / bütün kötülüklerin anası’dır. Başlangıçta mâsum gibi görünse de, giderek insana kötülük 

işleme cesâreti ve alışkanlığı vereceği için, aslında her türlü kötülük ve fenâlığın kaynağı demektir. Bu 

yüzdendir ki, Hz. Peygamber (s) ancak savaş hâlinde düşmanı yenmek, insanların arasını bulmak, 

yıkılmak üzere olan bir âileyi kurtarmak amacıyla yalan söylemenin câiz olabileceği belirtilmiştir. 

(..) Bunun dışındaki her türlü hilâf-ı hakikat söz haramdır, o da insanı ateşe yaklaştıran bir 

unsurdur. (M. DEMİRCİ, 2/602)     

Hadis:  Peygamber Efendimiz (s) şöyle buyurmuştur: ‘Bana şu altı şey hakkında söz verin, ben de 

size cennet için kefil olayım: Konuştuğunuz zaman doğru konuşun, vaatte bulunduğunuz zaman 

yerine getirin, emânet husûsunda güvenilir olun, iffetinizi koruyun, gözlerinizi haramdan muhafaza 

edin / koruyun, ellerinizi haramdan uzak tutun! (Ahmed b. Hanbel Müsned 5/323, Ö. ÇELİK, 4/131)   

Hadis: Hz. Peygamber (s) yalan konuşmanın ve yalancı şâhitlik yapmanın en büyük günahlardan 

biri olduğunu bildirmiştir: ‘Büyük günahların en büyüğünü bildireyim mi? (üç defa) buyurmuş ve 

bunları; ‘Allâh’a ortak koşmak, anne babaya zulmetmek, yalancı şâhitlik yapmak (veya yalan söz 

söylemek)’ olarak sıralamıştır. (Müslim Îman 143; Buhâri Şehâdet 10; İ. KARAGÖZ 6/108, 109)   

‘Doğrusu biz emâneti yerine getirme sorumluluğunu göklere, yere ve dağlara arz (ve teklif) ettik 

de (onlar) bunu yüklenmekten kaçındılar ve on(un getireceği sorumluluk)tan korktular da onu 

insan yüklendi.’ Burada ifâde buyurulan ‘emânet’ sayısız maddi ve mânevi imkânlarla donatılan ve 

kendisine akıl, irâde, hürriyet gibi olağanüstü özellikler verilen insanın sorumlu tutulduğu ‘kulluk 

emâneti’dir. Bu sebeple âyetteki ‘emânet’ kavramı, müfessirler tarafından daha çok farzlar, 

haramlar, dîni mükellefiyetler’ olarak açıklanır. (Taberi’den, Ö. ÇELİK, 4/132)   

Emânetin göklere ve yerlere teklif edilmesi ve onların bunun ağırlığından korkup kabul etmemeleri 

gerçekten vuku bulmuş olabilir, ama mecâzi olarak böyle söylenmiş olması da muhtemeldir. Bizler, 

Allâh’ın yaratıkları ile olan ilişkisini aslâ anlayıp kavrayamayız. Yeryüzü, güneş, ay ve dağlar, bize 

göre kör, sağır ve cansızdırlar, fakat Allâh’a göre böyle olmayabilirler. Allah yarattıklarından 

hepsiyle konuşmaya kâdirdir ve biz anlayamasak da yaratıkları O’na cevap verebilirler. 

(MEVDÛDİ, 4/414)  

‘Doğrusu insan pek zâlim ve pek câhildir.’ Eğer insan, ilâhî teklifi unutur, nefsine uyar ve aklını 

putlaştırarak işlerini Allâh’ın emir ve yasakları doğrultusunda değil de kendi hevâ ve hevesine göre 

yaparsa, hem câhil hem de zâlim olduğu bildiriliyor. (H. T. FEYİZLİ, 1/426)  



122 
 

(73).‘Böylelikle Allah, (bu emânete hâinlik eden) münâfık erkeklerle, münâfık kadınlara, Allâh’a 

ortak koşan erkeklerle, Allâh’a ortak koşan kadınlara azap edecek, mü’min erkeklerle, mü’min 

kadınların tevbelerini de kabul edecektir.’  Münâfıklar, müşrikler de tevbe edip îmâna gelirlerse, 

onların tevbelerini kabul edip bağışlar. Demek ki emâneti yerine getirmeyen görevlerini 

yapamayanların sonu çok fenâ olduğu gibi, Allâh’a ve Rasûlü’ne itaat edip te îman ile emâneti yerine 

getirenler de en büyük kurtuluşa ermiş, ilâhi cemâle kavuşmuş olacaklardır. (ELMALILI, 6/343)  
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34 /  Sebe’ Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. 54 âyettir. Yalnız altıncı âyeti Medîne döneminde inmiştir. Sûre, adını 

15’nci âyette geçen kabîle veya bölge adı olan Sebe’ kelimesinden almıştır. Mekkî sûrelerin temel 

konularından olan tevhid, nübüvvet ve âhiret esaslarını açıklayan ve bu çerçevede bâzı peygamber 

kıssalarına değinen bir içeriktedir. (H. T. FEYİZLİ, 1/427)  

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

34/1-9 HİÇBİR  ŞEY  O’NDAN  GİZLİ  KALMAZ 

1. Hamd (her türlü övgü), göklerde olanlar ve yerde bulunanlar kendisinin olan Allah içindir. 

Âhirette de hamd, ancak O’nadır. O, hüküm ve hikmet sâhibidir, (herşeyden) hakkıyla 

haberdardır. 

2. Yere gireni de ondan çıkanı da; gökten ineni de, oraya çıkanı da O bilir. O, çok merhamet 

eden, çok bağışlayandır. 

3,4. Küfre sapanlar / inkâr edenler: “(Kıyâmet) saat(i) bize gelmez.” dedi(ler). (Ey Peygamberim!) 

De ki: “Hayır! Görünmeyeni bilen Rabbim hakkı için o size kesinlikle gelecektir. Göklerde ve 

yerde zerre miktârı bir şey O’ndan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük (herşey), 

apaçık bir Kitap’da (Levh-i Mahfuzda yazılı)dır.” [bk. 7/187; 20/15]   Çünkü (Allah, o gün) îman 

edip de sâlih ameller işleyenleri mükâfatlandıracaktır. İşte onlar için bir mağfiret ve güzel bir 

rızık vardır. 

5. Âyetlerimizi âciz (geçersiz, hayâtın dışında) bırakmak için çalışanlara gelince, işte onlar için 

korkunç ve acıklı bir azap vardır. 

6. (Ey Peygamberim!) Kendilerine ilim verilen (gerçek bilgin)ler, sana Rabbinden indirilen 

(Kur’ân’)ın, hakikatin ta kendisi olduğunu ve (onun) mutlak gâlip ve hamde lâyık (Allâh’)ın 

yoluna hidâyet ettiğini görürler. 

7. O küfre sapanlar / inkâr edenler (birbirlerine, Peygamber’i kastederek): “Size, ölüp büsbütün 

parçalanmış olarak dağıldığınız zaman, mutlaka yeni bir yaratılış içinde olacağınızı haber veren 

bir adam gösterelim mi?” dedi(ler). 

8. “Acaba Allâh’a karşı bir yalan mı uydurdu, yoksa kendisinde bir delilik mi var?” (dediler). 

Hayır! Âhirete inanmayanlar, (orada) azaptadırlar. (Çünkü onlar burada haktan) uzak bir sapıklık 

içindedirler. 

9. Onlar gökte ve yerde önlerinde ne var, arkalarında ne var bakmadılar mı? Eğer dilersek 

onları yerin dibine geçiririz. Yâhut gökten üzerlerine parçalar düşürürüz. Şüphesiz bunda, 

Allâh’a yönelen her kul için elbette bir ibret vardır. 
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1-9.(1).‘Hamd (her türlü övgü), göklerde olanlar ve yerde bulunanlar kendisinin olan Allah 

içindir.’ Öyle ki, göklerde ve yerde olan bütün varlıklar, herşey yaratma, mülkiyet, var etme, yok 

etme, diriltme ve öldürme bakımından yalnız Allâh’a âittir. Öyle ise, hamd de başkasına değil, yalnız 

Allâh’a döner. (İ. H. BURSEVİ, 16/9)    

Arapça’da hamd kelimesi, hem övgü hem de şükür için kullanılır ve burada her iki anlam da 

kastedilmektedir. Allah bütün kâinâtın ve içindeki herşeyin yegâne sâhibi olduğuna göre, kâinatta 

görülebilen her tür mükemmellik, düzen, hikmet, güç ve güzellik için övgüye lâyık olan da yalnız 

Allah’tır. Bu nedenle, dünyâdaki herkes, burada elde ettiği her tür fayda ve zevk için yalnızca Allâh’a 

şükretmelidir. (MEVDÛDİ, 4/443)   

‘Âhirette de övgü, ancak O’nadır.’ Cennet ehli, nîmetlerle sevineceklerinden ve ulaştıkları büyük 

ecir dolayısıyla alacakları zevk ve lezzetten dolayı Allâh’a hamd edeceklerdir. Yine Nesefi şöyle 

demektedir: Şu kadar var ki, burada (yâni dünyâda) hamd vâciptir. Çünkü dünyâ teklif yurdudur. 

Orada (yâni âhirette) ise vâcip değildir; çünkü orada teklif yoktur. (S. HAVVÂ, 11/500)  

(Nitekim) Kur’ân’da müminlerin cennetteki hayâtı tasvir edilirken, Allâh’a hamd ifâdesini dillerinden 

düşürmeyecekleri (Araf 7/43; Fâtır 35/34; Zümer 39/74) ve duâlarını da hep ‘El hamdü lillâhi rabbi‘l 

âlemîn’ şeklinde bitirecekleri (Yûnus 10/10) belirtilmiştir. (KUR’AN YOLU, 4/411)    

(2).‘Yere gireni de’ saçılan tohum, yerin derinliklerine doğru inen yağmur tanesi, oraya gömülen 

ölüler, başka gömütler ve benzeri, (S. HAVVÂ, 11/501). ‘ondan çıkanı da’ bitki, mâden, yerin 

dibinden gelen su ve bunlara benzer; ‘gökten ineni de’ yağmur, rızık, bereketler, emirler, nehiyler, 

kader türünden; ‘oraya çıkanı da’ melek, duâ, sâlih ameller ve buna benzer, (yükseleni) ‘O bilir.’ (S. 

HAVVÂ 11/501)    

‘O çok esirgeyen, çok bağışlayandır’ Yâni, eğer bir kimse (veya kimseler) O’na mülkünde isyan 

ettiği hâlde cezâlandırılmıyorsa, o yeryüzü kânunsuz bir mülk ve Allah da hiçbir şeye karışmayan 

bir idâreci olduğundan değil. Allah esirgeyen ve bağışlayan olduğu içindir. Allah kendisine isyan 

eden kişiyi günah işlediği anda cezâlandırmaya, rızkını geri almaya, vücûdunu helâk etmeye, onu 

âniden öldürmeye kâdir olduğu hâlde böyle yapmaz. Herşeye kâdir olduğu hâlde, isyankâr kuluna 

kendisini islah etmesi için yeteri kadar zaman ve birçok fırsat vermesi ve o kötü amellerinden 

vazgeçer geçmez onu affedip bağışlaması Allâh’ın merhamet ve lütfunun bir gerçeğidir. 

(MEVDÛDİ, 4/443)  

(3, 4).‘Küfre sapanlar / inkâr edenler: “(Kıyâmet) saat(i) bize gelmez.” dedi(ler). (Ey 

Peygamberim! Onlara) De ki: “Hayır! Görünmeyeni bilen Rabbim hakkı için o size kesinlikle 

gelecektir. ‘ Kıyâmet mutlaka gelecektir. Bundan kurtuluş yoktur. Kıyâmetin geleceği sözlerinin 

reddedildiğini belirten: ‘belâ: hayır’ ifâdesi ve Allah adına yemin, pekiştirme lâmı ve pekiştirme 

yolları ile belirtilmiştir ki, Arap dilinde pekiştirmenin en ileri noktası budur. Bundan kasıt ise, 

kıyâmetin geleceğine dâir haberin doğruluğunu delillendirmektir. (S. HAVVÂ, 11/504)  

Gayb, Allâh’ın, yarattıklarından gizli tuttuğu hususlar demektir. (bilgi için bk. Bakara 2/3; Mâide 

5/94-96) Burada Cenâb-ı Allâh’ın kendisini ‘gaybı bilen’ şeklinde nitelemesi, kıyâmetin mutlaka 

kopacağını fakat zamânını sâdece kendisinin bildiğini vurgulama amacı taşımaktadır. (KUR’AN 

YOLU, 4/412)    
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‘Göklerde ve yerde zerre miktârı bir şey O’ndan gizli kalmaz.’ Atom, elektron, bir tek parça, 

parçalanmayan en küçük parça derecesinde en küçük ‘ve ne de daha büyüğü’ tamâmına varıncaya 

kadar hiçbiri onun ilminden bilgisi dışında olmaz. (ELMALILI, 6/350)   

Bundan daha küçük ve daha büyük (herşey), apaçık bir Kitap’da (yazılı)dır.”  Yâni herşey 

mutlaka levh-i mahfuzda belirtilmiştir. Hepsi Allâh’ın ilmi kapsamındadır, tescil edilmiştir, hiçbir şey 

O’na gizli kalmaz. Kemikler çürüse, dağılsa, paramparça olsa dahi onların nereye gittiklerini, nereye 

dağıldıklarını bilir. Daha sonra O, bu kemikleri ilk başlattığı gibi geri döndürür. (S. HAVVÂ, 11/504, 

505)   

‘Çünkü (Allah, o gün) îman edip de sâlih ameller işleyenleri mükâfatlandıracaktır. İşte onlar için 

bir bağışlama ve güzel bir rızık vardır.’ ‘Âyetlerimizi âciz (geçersiz, hükümsüz) bırakmak için 

çalışanlara gelince, işte onlar için korkunç ve acıklı bir azap vardır.’ İşte bu iki âyet-i kerîme 

kıyâmetin gerçekleşmesinin hikmetini belirtmektedir. Bundaki hikmet, mümin olan mutlu kimselerin 

nîmetlendirilmesi, kâfir bedbahtlara da azap edilmesidir. (S. HAVVÂ, 11/505) 

Yukarıda âhiretin mümkün olduğunu gösteren bir delîle değinilmiştir; bu ise onun zorunlu ve gerekli 

olduğunu gösteren bir delildir. Suçluları cezâlarını çekeceği, iyi işler yapanların da yaptıkları ile 

mükâfatlandırılacakları bir zaman olmalıdır. Akıl ve adâlet iyilerin mükâfatlandırılıp, kötülerin 

cezâlandırılmasını gerektirmektedir. Bu dünyâda ise, ne kötüler kötülüklerinin cezâsını görmekte, 

ne de iyiler iyiliklerinin karşılığını alabilmekte, bilakis birçok olayda tam tersi bir durumla 

karşılaşılmaktadır. O hâlde hem aklın hem adâletin bu isteğinin gelecekte herhangi bir zamanda 

mutlaka yerine getirilmesi gerektiğini kabul etmelisiniz. Mahşer ve âhiret, işte bu ihtiyâcı 

karşılayacaktır. (MEVDÛDİ, 4/445)  

‘Kendilerine ilim verilenler, sana Rabbinden indirilen (Kur’ân’)ın, hakikatin ta kendisi olduğunu 

ve (onun) mutlak gâlip ve hamde lâyık (Allâh’)ın yoluna hidâyet ettiğini görürler.’ Bilgi 

verilenler, ashâb-ı kiram ve onların yolundan giden müminler veya Abdullah İbn Selâm ve arkadaşları 

gibi kitap ehlinden iken İslâm’a giren bilginler. Sonraki dönemlerin bilginleri de bu kapsama girer. 

(H. DÖNDÜREN, 2/686)  

‘,, ilim verilen kimseler’ (..) Bununla maksat müminlerin bilginleri veya Abdullah b. Selâm gibi 

Yahûdi ve Hıristiyanlardan îman eden âlimlerdir. Ön yargısız inceleyen ve anlayan bir kimse 

Kur’ân’ın insan sözü olamayacağını, Allah sözü olduğunu, doğruları ve gerçekleri içerdiğini bilir. (İ. 

KARAGÖZ 6/123) 

‘O küfre sapanlar / inkâr edenler (birbirlerine, Peygamber’i kastederek): “Size, ölüp büsbütün 

parçalanmış olarak dağıldığınız zaman, mutlaka yeni bir yaratılış içinde olacağınızı haber veren 

bir adam gösterelim mi?” dedi(ler).’ Burada Peygamber (s), Kureyş arasında özel bir konuma sâhip 

ünlü bir kişi olmasına rağmen ve öldükten sonra dirilmeye dâir onlara verdiği haber, yaygın olmakla 

birlikte, belirsiz bir kişi imiş gibi ondan söz etmeleri, onu ve durumunu bilmezlikten gelmek 

istediklerinden dolayıdır. İşte onlara göre Hz. Muhammed, oldukça hayret edilecek, şaşılacak bir 

şeyden söz etmektedir. Onlar öldükten sonra diriltileceklerini ve kemikleri ufalanıp dağılıp toprak 

olduktan sonra, yeniden yaratılıp var edileceklerini bildirmektedir. Cesetleri darmadağın olduktan 

sonra, bunun olacağından söz etmek, onlara göre hayret edilecek bir durumdur. (S. HAVVÂ, 11/512)  

(8).“Acaba Allâh’a karşı bir yalan mı uydurdu, yoksa kendisinde bir delilik mi var?” (dediler). 

Hayır! Âhirete inanmayanlar, (orada) azaptadırlar. (Çünkü onlar burada haktan) uzak bir sapıklık 

içindedirler.’ Âhirete îman etmeyenler, dünyâda da azap içindedirler, âhirette de azap içinde 

olacaklardır. Dünyâdaki azap; ulvi bir gâyeden mahrûmiyet, geleceğe yönelik ümitsizlik, 
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karamsarlık, ölümden kaçış ve âhiret inancı yerine nefsâni ihtiraslarını ikâme etmenin doğurduğu 

ıstıraplardır. Âhiretteki azap ise, cehennemdir. Yine onlar, îman nîmetinden mahrûmiyetleri 

sebebiyle derin bir sapıklık içindedirler. (Ö. ÇELİK, 4/142)  

(Zîrâ) âhiret inancı olmayan kimsenin hayâta bakışı kötümserdir, geleceğe yönelik ümitleri zayıftır, 

yapıp ettikleriyle ilgili açık bir hedefi yoktur. Bu hâlet-i rûhiye, onun dünyâda da için için bir azap 

yaşaması sonucunu doğurur. Müşrik Araplar’da da görülen bu ruh hâli, âhirete inanmayan modern 

insanda daha çok ölümden kaçış ve ölümü unutma çabası şeklinde, bu kaçış da âhiret inancının 

yerine ihtiraslarını ikâme etme tarzında ortaya çıkmaktadır. Oysa bu gibi kimselerin ölümü 

hatırlamaları kendilerine bir acı veriyorsa, hatırlamamaları – daha doğrusu unutmak için ortaya 

koydukları zorlama çabalarının verdiği tatminsizlik ve huzursuzluk – bin acı vermektedir. Bu durum, 

İslâmi öğretilerde ölümü hatırlamaya özel bir önem verilmesini daha anlamlı kılmaktadır. 

(KUR’AN YOLU, 4/414)  

(9).‘Onlar gökte ve yerde önlerinde ne var, arkalarında ne var bakmadılar mı? Eğer dilersek 

onları yerin dibine geçiririz. Yâhut gökten üzerlerine parçalar düşürürüz.’ İbn Kesir şöyle 

demektedir: Yâni Bizler dilemiş olsaydık onları (kâfirleri, M. SELMAN) ya yerin dibine geçirir yâhut 

başlarına gökten parçalar düşürürdük. Bunun sebebi ise onların zulümleri, bizim ise onlara kâdir 

oluşumuzdur. Fakat Bizler Hâlim ve affedici olduğumuzdan dolayı bu azâbı erteliyoruz. (S. HAVVÂ, 

11/513) 

‘.. görmediler, bakmadılar mı?’ sorusu, istifhâm-ı inkâri olup, görsünler, baksınlar, incelesinler ve 

bilsinler, anlamındadır. (İ. KARAGÖZ 6/126) 

‘Şüphesiz bunda, Allâh’a yönelen her kul için elbette bir ibret vardır.’ Yüce Allâh’ın cesetleri 

diriltmeye ve öldükten sonra dirilmenin gerçekleşeceğine Kâdir olduğuna dâir âyetler vardır. Çünkü 

bu gökleri bu yükseklik ve genişliği ile bu yeri de bu şekilde eniyle boyuyla yaratmaya Kâdir olan 

elbette ki cisimleri tekrar var etmeye kâdirdir. (İbn Kesir’den, S. HAVVÂ, 11/513, 514)   

 

34/10-11  DÂVÛD’A  TARAFIMIZDAN  BİR  ÜSTÜNLÜK  VERDİK 

10,11. Andolsun ki biz, Dâvud’a tarafımızdan bir üstünlük verdik. “Ey dağlar! (Dâvûd’un yaptığı 

tesbîhi) onunla berâber inleyip (yankılayıp) tekrar edin.” Kuşlara da (o tesbihe katılın dedik). Ona 

demiri de yumuşattık. [bk. 21/79; 38/18] “(Ey Dâvud! Bedeni örtecek) uzun ve geniş zırhlar yap, 

örgüsünü ölçülü yap.” diye (vahyettik. “Ey inananlar! Hepiniz) sâlih amel işleyin. Çünkü ben, 

yaptıklarınızı görmekteyim.” diye (vahyettik). 

 

10-11. (10).‘Andolsun ki biz, Dâvûd’a tarafımızdan bir üstünlük verdik.’  Bu âyette fadl 

kelimesiyle ifâde edilen ve Dâvûd’a verildiği bildirilen müstesna lütufun ne olduğuna ilişkin belli 

başlı yorumlar şunlardır: Peygamberlik, hükümdarlık, Zebûr isimli kutsal kitap, ilim, adâletle 

hükmetme yeteneği, savaşta üstün cesâret, güç kuvvet, bol nîmet, güzel ses, sağlıklı uzun ömür, 

insanların işlerini düzeltme ve aralarını bulma mahâreti,  dağları etkileme veya buyruğuna alma 

kudreti, özel zırhlar imal etme becerisi ve bu sâyede başkalarına muhtaç olmadan geçimini 

sağlayabilmesi. (Şevkâni, İbni Âşur’dan, KUR’AN YOLU, 4/416, 417) 

“Ey dağlar! (Dâvûd’un yaptığı tesbîhi) onunla berâber inleyip (yankılayıp) tekrar edin.” Kuşlara 

da (o tesbîhe katılın dedik).’  Enbiyâ sûresinde geçen ‘Dağları ve kuşları Dâvud ile birlikte tesbih 
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etmek üzere boyun eğdirmiştir.’ (Enbiyâ 21/79). Sâd sûresinde gelecek olan ‘Gerçekten biz dağları 

kendisine itaat ettirdik ki bunlar akşamleyin ve kuşluk vakti onunla birlikte durmayıp tesbih 

ederlerdi. Toplanıp gelen kuşları da. Her biri ona dönücü idi.’ Âyetleri (Sâd 38/18, 19) bunun 

tefsîri demektir. Yâni Dâvûd’a öyle güzel bir ses, öyle şanlı bir edâ verilmiştir ki akşam, sabah tesbih 

ettikçe onun sesine bütün dağlar ve kuşlar katılırlar, çınlar öterlerdi. Demek ki güzel sesle nağmeler 

Dâvûd’un özel bir üstünlüğü, kuşları dahi başına toplayan bir mûcizesi olmuştu. (ELMALILI, 6/353)  

Elmalılı, bu âyet – ve başka bâzı deliller – dikkate alındığında mûsikinin İslâm’da mutlak biçimde 

yasaklandığı düşüncesinin yanlış olduğunun anlaşılacağına dikkat çeker. (KUR’AN YOLU, 4/417)  

Şeriat istiyor ki, Kur’ân okunurken ses güzelleştirilsin, makamla okunsun, ancak ifâdenin metnini 

bozarak, mânâyı unutturarak kuru ses izleyen fâsıkların bestesiyle ve nağmeleriyle değil, sözlerin 

tecvîdini, fasihliğini bozmayarak mânâsının, belâğatının (iyi, güzel, pürüzsüz söz söyleme) 

incelikleriyle duyurarak şuurlu bir hayat yaşatacak olan bir sedâ ile okunsun. Ki, buna Peygamberin 

hadîsinde ‘luhûn-ı Arap’ denmiş, kırâet ilminde Tecvid diye târif olunmuştur. (ELMALILI, 6/353, 

354)  

Hadis: Sahih’teki rivâyete göre Rasûlullah (s) geceleyin Ebû Mûsâ el Eş’ari’nin Kur’ân okuduğunu 

işitir. Durur ve okumasını dinler, sonra şöyle buyurur: ‘Gerçekten buna Dâvud hânedânının  

mizmarlarından bir mizmar verilmiştir. ‘ (S. HAVVÂ, 11/520)  

‘Ona demiri de yumuşattık.’  Demirin bulunması ve eritilmesi daha eski olsa gerektir. Fakat onu 

mum gibi dilediği şekle koyarak elbise dokuyacak derecede hassas sanâyi uygulamak Dâvud (a.s.)’a 

nasip olmuş bir sanattır. Nitekim Enbiyâ sûresinde ‘Biz ona sizin için, savaşınızın şiddetinden 

korumak için giyecek sanatını öğrettik.’ (Enbiyâ, 21/80) buyurulmuştu ki, bundan bu sanatın daha 

sonrakilere de yâdigâr kaldığı anlaşılıyor. (ELMALILI, 6/354)    

(11).“(Bedeni örtecek) uzun ve geniş zırhlar yap, örgüsünü ölçülü yap.” diye (vahyettik. “Ey 

inananlar!) Sâlih amel işleyin. Çünkü ben, yaptıklarınızı görmekteyim.” diye (vahyettik).’ Âyetin 

orijinalinde kullanılan ‘sâbiğat’ sözcüğü ‘zırhlar’ anlamına gelir. Elimizdeki bilgilere göre Hz. 

Dâvud’dan önce zırhlar, tek parçadan oluşmuş metal levhâlarından yapılırdı. Bu yekpâre zırhlar, 

hem ağır hem de içlerindeki vücudun hareket etmesini zorlaştıracak nitelikte idi. Bu yüzden yüce 

Allah, Hz. Dâvud’a ilham yolu ile birbirine geçen, oynak hâlkalardan oluşmuş zırhlar yapmayı 

öğretti.  Böylece zırhların insan vücuduna göre şekil almaları ve vücûdun hareketlerine bağlı olarak 

esnemeleri mümkün oluyordu. (S. KUTUB, 8/376)  

Hz. Dâvud’a önce örgülü zırh gömlek yâni taarruz silâhı değil, savunma aracı yapmanın 

emredilmesi ve kendisine bu konuda özel bir beceri verilmesi oldukça mânidardır. Bu, Allah katında 

insanın ne kadar değerli ve canın korunmasının ne kadar önemli olduğunu açıkça göstermektedir. 

(Râzi) Zaten başka bir âyette zırh yapmayı öğretme insanın yine insana karşı korunması 

gerekçesiyle açıklanmıştır. (bk. Enbiyâ 21/80) (KUR’AN YOLU, 4/418)  

Hadis: ‘İnsanın yediğinin en güzeli, kendi kazandığıdır. Allâh’ın peygamberi Dâvud da kendi el 

emeğini yerdi. (Buhâri Büyû 15’den, KUR’AN YOLU, 4/419)  

 

34/12-14  EY  DÂVUD  ÂİLESİ!  ŞÜKREDİN 

12. Süleyman’(ın emrin)e de, sabah estiğinde bir aylık, akşam dönüşünde yine bir aylık yol alan 

rüzgârı verdik. Erimiş bakırı da kaynağından sel gibi akıttık. Cinlerden bir kısmı da, Rabbinin 
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izniyle, onun emrinde çalışırdı. Onlardan kim emrimizden sapsa, ona alevli azaptan tattırırdık. 

[bk. 21/81; 38/36] 

13. Ona (Süleyman’a) kalelerden, heykellerden, büyük havuzlar gibi çanaklardan ve sâbit 

kazanlardan dilediğini yaparlardı. (Allah buyurdu ki) “Ey Dâvud âilesi! (Allâh’a) şükür için 

çalışın.” Kullarımdan (lâyıkıyla) şükreden azdır. 

14. Sonra onun ölümüne hükmettiğimiz zaman, (dayandığı) âsâsını yemekte olan ağaç 

kurdundan başkası onun ölümünü göstermedi. Bu sûretle (kurdun yediği âsâ kırılıp da, uzun 

müddet ona dayalı duran Süleyman’ın cesedi) yere yıkılınca anlaşıldı ki, cinler gaybı bilmiş 

olsalardı, o zilletli eziyetin (o meşakkatli çalışmanın) içinde kalmazlardı. 

 

12-14. (12).‘Süleyman’(ın emrin)e de, sabah estiğinde bir aylık, akşam dönüşünde yine bir aylık 

yol alan rüzgârı verdik.’ (Bu anlama göre) Yüce Allah rüzgârı, Hz. Süleyman’ın emrine verdi. Bu 

rüzgâr, Hz. Süleyman’ın direktifi ile belirli bir bölgeye (Enbiyâ sûresinde bildirildiğine göre ‘Kutsal 

Topraklara’) doğru bir ay süreyle esiyor,  sonra yine bir ay zarfında geri geliyor. Rüzgâr sabahleyin 

esmeye başlıyor ve bir akşam vakti geri dönüşünü noktalıyor. Bir sabah vakti başlayan bu esmenin, bir 

akşam vakti sona ermesi belirli bir amacı gerçekleştirmek için oluyor. Bu amacı Hz. Süleyman 

kavrıyor ve yüce Allâh’ın emri uyarınca onu gerçekleştiriyor. (S. KUTUB, 8/377)  

‘Erimiş bakırı da kaynağından sel gibi / su gibi akıttık.’ Âyette geçen ‘kıtr’ sözcüğü ‘bakır’ 

anlamına gelir. Âyetlerin akışından anladığımıza göre bu olay, Hz. Dâvud’un avucunda demirin 

yumuşatılması gibi, olağanüstü bir olaydır, bir mûcizedir. Acaba nasıl gerçekleşti? Yüce Allah, belki 

yer altında bulunan bir erimiş bakır birikintisini patlayan bir volkanın lâvları olarak yeryüzüne 

çıkarmıştır. Ya da Hz. Süleyman’a ilham yolu ile bakırı nasıl eriteceğini, nasıl sıvılaştırıp döküme ve 

işlemeye elverişli hâle getireceğini öğretmiştir ki, bu da hiç kuşkusuz, yüce Allâh’ın Hz. Süleyman’a 

bağışladığı büyük bir ayrıcalık anlamına gelir. (S. KUTUB, 8/377)  

(Buna karşılık) Fenike’li ustaların Hz. Süleyman için inşâ ettikleri Etsyon – Geber lîmanında 

çağımızda gerçekleştirilen arkeolojik araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bakır dökümhânesi bu 

gerçeği doğrulamaktadır. (Kur’ân’daki ifâdenin lafzına göre yapılan yorumları desteklemektedir.)  

Süleyman’ın Araba vâdisinden çıkartıp işlettiği bakır mâdeni onun döneminde önemli bir ihraç 

ürünü olmuştur. (TDV İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ, 38/60, Süleyman md.)    

‘Cinlerden bir kısmı da, Rabbinin izniyle, onun emrinde çalışırdı.’  Bunların yanı sıra Hz. 

Süleyman’ın buyruğuna bâzı cinler de verilmişti. Bunlar yüce Allâh’ın izni ile Hz. Süleyman’ın 

buyruğu altında çalışıyorlardı. Âyetin orijinalinde geçen ‘cin’ sözcüğü ‘insanın göremediği örtülü 

varlık’ anlamına gelir. Bu arada yüce Allâh’ın ‘cin’ adını verdiği bir canlı yaratık türü vardır. Bu 

cinler hakkında yüce Allâh’ın verdiği bilgi dışında hiçbir şey bilmiyoruz. (S. KUTUB, 8/377)  

(..) Duyu organlarıyla algılanamayan cinlerin mâhiyeti hakkında tek bilgi kaynağı Kur’an ve sahih 

hadislerdir. Bu iki kaynağa göre de cin adıyla insan dışında gerçek bir varlık türü vardır ve o, 

insandan da önce yaratılmıştır. (Hicr 15/27). Zîrâ Kur’an’da yirmiiki yerde geçen cin kelimesi 

melek ve insan dışındaki üçüncü bir varlık türü için kullanılmıştır. (DİA’ya atıf var) Esâsen cinler, 

gözle görülmeyen varlıklar olsalar da bâzı özel durumlarda peygamberlere görünmüşlerdir. Meselâ 

Abdullah b. Mesud’a göre Hz. Peygamber (s) kendilerine Kur’an okurken cinleri görmüştür. (Müslim, 

Tirmizi) Aynı şekilde Hz. Süleyman’ın emri altında bulunan varlıklara, Sebe Melikesi Belkıs’ın tahtını 

kimin âcilen getirebileceğini sorması üzerine cinlerden olan ifritin ‘Sen yerinden kalkıncaya kadar 
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ben onu sana getiririm.’ (Neml 27/38-40) diye cevap vermesinden hareketle, peygamberlerle cinler 

arasında bir diyalogun gerçekleşebileceği ve Allah elçilerinin söz konusu varlıkları görebileceği 

sonucu çıkarılabilir. Olaya bu açıdan  baktığımız zaman Hz. Süleyman’ın cinleri çalıştırmasının 

mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü sonuçta o bir peygamberdir ve Allâh’ın verdiği bir 

imkândan yararlanarak söz konusu âyette de ifâde edildiği gibi cinlerden bir ifritle konuşmuş ve ona 

önemli bir iş yaptırmıştır. (M. DEMİRCİ, 2/613, 614)    

‘Onlardan kim emrimizden sapsa, ona alevli azaptan tattırırdık.’ (Çünkü) Bâzı müşrikler Allâh’ı 

bir yana bırakarak onlara tapıyor, onları ilâhlaştırıyorlardı. Oysa bu cümlenin verdiği bilgiden 

öğreniyoruz ki, cinler yüce Allâh’ın emri altındadırlar ve O’nun emrinden sapınca, tıpkı onlara tapan 

müşrikler gibi azâba çarptırılırlar. (S. KUTUB, 8/377)    

(13).‘Ona (Süleyman’a) kalelerden, heykellerden, büyük havuzlar gibi çanaklardan ve sâbit 

kazanlardan dilediğini yaparlardı.’ Hz. Süleyman’ın emrinde çalışan insanlar olduğu gibi, onun 

önünde ve kontrolünde çalışan bir kısım cinler de vardı. Bunlar insanlara göre daha güçlü, kuvvetli 

ve mahâretli olduklarından Süleyman (a.s.) ağır ve zor işleri onlara yaptırırdı. Âyet-i Kerîmede 

onların: (mehârib) : Mabedler, görkemli binâlar, saraylar, korunaklı binâlar; (temâsil): Timsaller, 

nakışlar, inşâ edilen muazzam / büyük binâları süsleyen resimler. İslâm’da heykel yapmak haramdır. 

Tevrat’ın hükmüne göre de heykel yapmak haram kılınmıştı. Tevrat’ın hükmüne göre amel eden bir 

peygamber olduğu bilinen Hz. Süleyman’ın haram olan bir şeyi yapması veya yaptırması söz konusu 

olamaz. Dolayısıyla bundan maksat, haram olmayan manzara resimleri ve nakışlar olmalıdır. 

(cifan): Büyük havuzları andıran çanaklar, leğenler. (kudûr): Büyüklükleri sebebiyle yerlerinden 

taşınamayan kımıldatılamayan kocaman kazanlar yaptıkları haber verilir. Demek ki Hz. Süleyman, 

misâfirleri çok olan ve onlara ikrâmı seven son derece cömert bir insandı. (Ö. ÇELİK, 4/146)  

Bizim büyüklerimiz (yâni Hanefi fakihleri) ve diğer fakihler, canlı bir şeyin resmini yapmanın 

sâdece haram olmakla kalmayıp, kesinlikle yasaklandığını, resmi yapan kişi onu hor görerek 

kullanacak veya başka bir amaçla kullanacak olsa bile, hiç fark etmeksizin büyük bir günah 

olduğunu söylemişlerdir. (MEVDÛDİ, 4/453)   

Hadis: ‘Kim bir sûret / heykel yaparsa, o kişi yapmış olduğu bu sûret ve heykele can ve ruh 

üfleyinceye kadar Allah ona azap eder. O kişi ise ebedi olarak o şeye ruh üfleyemez.’ Bu hadis, canlı 

varlıkları heykellerinin yapılmasının haram olduğuna delâlet eder. (Müslim, İbn Mâce, Müsned’ 

den İ. H. BURSEVİ, 16/45)  

Hadis: ‘Kıyâmet gününde Allah tarafından en büyük azâba uğrayacak olanlar ressamlardır.’ 

(Abdullah İbn Mesud (ra)’dan, Buhâri, Müslim Libas 98, Nesâi, Müsned, MEVDÛDİ, 4/451)  

Hadis: Abdullah bin Ömer (r), rivâyet ediyor: Cebrâil (a.s.) Nebi’ye  (s) gelecekti, fakat zaman 

geçtiği hâlde gelmedi. Nebi (s) merak etti ve evden çıktığında onunla karşılaştı. Ona niçin gelmediğini 

sorduğunda Cebrâil (a.s.) ‘Biz içinde resim ve köpek bulunan eve girmeyiz’ cevabını verdi. (Buhâri, 

Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizi, Nesâi, İbn Mâce’ den MEVDÛDİ, 4/452)  

‘(Allah buyurdu ki) “Ey Dâvud âilesi! (Allâh’a) şükür için çalışın.” Yâni Biz onlara şöyle dedik:  

Allâh’ın size vermiş olduğu din ve dünyâ nîmetleri dolayısıyla şükür ile amel edin. ‘Kullarımdan 

(lâyıkıyla) şükreden pek azdır.’ Gereği gibi şükrü edâ etmek için bütün gücünü ortaya koyan; 

kalbini, dilini, organlarını şükür ile uğraştırarak itikadıyla, itirafıyla ve çalışmalarıyla gereği gibi 

şükreden pek azdır. Bu ifâde gerçeği haber vermektedir. (S. HAVVÂ, 11/516)   
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(14).‘Sonra onun ölümüne hükmettiğimiz zaman, (dayandığı) âsâsını yemekte olan ağaç 

kurdundan başkası onun ölümünü göstermedi. Bu sûretle (kurdun yediği âsâ kırılıp da, uzun 

müddet ona dayalı duran Süleyman’ın cesedi) yere yıkılınca anlaşıldı ki, cinler gaybı bilmiş 

olsalardı, o zilletli azâbın (o meşakkatli çalışmanın) içinde kalmazlardı.’ Kur’ân’ın beyânına göre 

müşrikler cinleri Allâh’a ortak koşuyor, onları Allâh’ın çocukları olarak kabul ediyor ve onlara 

sığınıyorlardı. (bk. En’âm 6/100; Sâffât 37/158; Cinn 72/6) Yine onlar, cinlerin gaybı bildiklerine 

inanıyor ve gayb bilgisini elde edebilmek için onlara yöneliyorlardı. İşte Allah Teâlâ, Hz. Süleyman’ın 

vefâtı münâsebetiyle verdiği canlı bir mîsalle cinlerin gaybı bilmediklerini beyan ederek müşriklerin 

saplandıkları bu inançların tamâmen asılsız ve yanlış olduğunu bildirir. (Ö. ÇELİK, 4/147)  

Bizim Rasûlümüzden yâhut Allâh’ın kitabından bu olayın nasıl gerçekleştiğini bize bildiren bir âyet - 

hadis yoktur. Hz. Süleyman’ın vefâtı ile düşmesi sonucu vefâtının anlaşılması arasındaki sürenin ne 

kadar olduğuna dâir de bir âyet - hadis bulunmamaktadır. Bu konudaki bütün rivâyetler Kitap ehli 

bilginlerinden gelmektedir. Bunların zikredilmesinde de ibret veya öğüt alacak bir taraf yoktur. İbret 

ve öğüt yeteri kadar yüce Allâh’ın bize anlattıklarında bulunmaktadır. (S. HAVVÂ, 11/516)   

Melekler, cinler, peygamberler ve insanlardan hiç birinin gaybı bildiğini iddiâ etme hakkı yoktur. Bu 

ancak Allah Teâlâ’ya mahsustur. Nitekim Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır: ‘Gaybı O bilir, O hiçbir 

kimseye gaybı göstermez. Ancak elçi olarak seçtiği kimse bunun dışındadır.’ (Cin, 72/26, 27, 

Vehbe ZUHAYLİ’den N. YASDIMAN, 8/30)  

 

34/15-21 BİZ  ANCAK  NANKÖRLERİ  CEZÂLANDIRIRIZ 

15. Gerçekten, (Yemen’de yaşamış olan) Sebe’ (hâlkı) için, oturdukları yerde bir ibret vardı. 

(Yaşadıkları vâdînin) sağdan ve soldan iki bahçe ile çevrili idi. (Peygamberleri onlara): “Rabbinizin 

rızkından yiyin ve O’na şükredin. (İşte) güzel bir memleket ve çok bağışlayan bir Rab!” 

(demişti). 

16. Fakat (Sebe’liler îman, ibâdet ve şükürden) yüz çevirdiler; bu yüzden üzerlerine Arim selini 

gönderdik ve onların iki bahçesini ekşi (buruk) yemişli, acı ılgınlı ve biraz da sidre ağacından 

(ibâret, kötü) iki bahçeye çevirdik. 

17. İşte, nankörlük ettiklerinden dolayı onları bu şekilde cezâlandırdık. Biz hiç, nankör olandan 

başkasını cezâlandırır mıyız?! [krş. 17/16-17; 28/58] 

18. Sebe’liler(in yurdu) ile, içinde bereket verdiğimiz kasabalar arasında birbirine yakın nice 

kasabalar var ettik. Onlarda (birinden diğerine kolayca) gidip gelmeyi takdir etmiş, (kendilerine 

de): “Geceleri ve gündüzleri oralarda korkusuzca gezin (dolaşın.” demiştik). 

19. Sebe’liler de (isyankâr bir edâ ile): “Ey Rabbimiz! (Mesâfemiz yakındır), seferlerimizin arasını 

uzaklaştır.” dediler ve kendilerine yazık ettiler. Biz de onları (masallardaki) efsânelere çevirdik 

ve onları tamâmen parçalanmış olarak dağıttık. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden 

herkes için ibretler vardır. 

20. Andolsun ki İblis, onlar(ı saptıracağı) hakkındaki tahminini gerçekleştirdi. Îman edenlerden 

bir kısmı dışında (hepsi) ona uymuşlardır. 
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21. Hâlbuki İblis’in, kendileri üzerinde hiçbir nüfuzu / etkinliği yoktur. Ancak âhirete inanan 

ile, bu konuda ondan şüphe edeni (ayırıp) bilelim diye (ona bu fırsatı verdik). (Ey Peygamberim!) 

Rabbin herşeyi gözetip koruyandır. [krş. 15/39-43] 

 

15-21. (15).‘Gerçekten, Sebe’ (halkı) için, oturdukları yerde bir ibret vardı. (Meskenleri) sağdan 

ve soldan iki bahçe ile çevrili idi. (Peygamberleri onlara): “Rabbinizin rızkından yiyin ve O’na 

şükredin. (İşte) güzel bir memleket ve çok bağışlayan bir Rab!” (demişti).’  (..) Sebe kavmi, 

önceleri güneşe taparlarken, Belkıs yönetiminde Hz. Süleyman’ın buyruğuna girerek, ülkelerini 

kurtarmışlar ve ileri bir uygarlık kurmuşlardı. Merkezleri Yemen’de Me’rib kenti idi. Sebe’liler 

önceleri bolluk ve huzur içinde yaşarlarken, Allâh’ın verdiği nîmetlere karşı nankörlük edince Arim 

Sel Baskını ile cezâlandırılmıştır. (..) Sebe’ hükümeti, Neml Sûresinde belirtildiği üzere Belkıs 

döneminde, Hz. Süleyman’a boyun eğmiştir. (H. DÖNDÜREN, 2/688)     

‘sağda ve solda iki bahçe’: Bu, bütün ülkede sâdece iki bahçe olduğu anlamına gelmez, bütün Sebe 

ülkesinin bir bahçe gibi olduğu anlamına gelir. İnsan nereye otursa, sağında bir bahçe, solunda bir 

bahçe görebilirdi. (MEVDÛDİ, 4/459)  

‘O’na şükredin’ emri, zorunluluk belirtir. Allâh’ın verdiği bütün nîmetlere şükredilmesi gerekir.  

Şükür, nîmet verenin Allah olduğunu bilmek, el Hamdü Lillâh demek, nimete nankörlük etmemek, 

nîmetleri gayr-i meşru alanlarda tüketmemek, nimetteki fakir ve muhtaçların hakkını vermek, 

şartlarına uygun îman edip Allâh’ın emir ve yasaklarına riâyet etmekle mümkün olur. Şükretmiş 

olabilmek için îman etmiş olmak şarttır. Îman olmadan şükür olmaz. Dolayısıyla ‘O’na şükredin’ 

demek, aynı zamanda îman edin, inkâr etmeyin demektir. (İ. KARAGÖZ 6/140) 

Ülkenin zenginleşmesi iki temel sebebe dayanıyordu: (a) Hâlkın ticâri faaliyetlere yoğun ilgisi ve 

Me’rib’den kuzeyde Suriye’ye, doğuda Arap Denizi kıyılarındaki Zufar’a doğru ilerleyen ve böylece 

Hindistan ve Çin’e bağlanan deniz yolları ile birleşen baharat yolunu kontrol etmeleri. (b) 

Sebe’lilerin başkent Me’rib’in çevresinde yüzlerce yıllık bir zaman dilimi içerisinde, günümüze kadar 

ayakta kalabilmiş muhteşem kalıntılarıyla târihte büyük bir ün yapmış harikulâde bentler, barajlar 

ve sulama şebekeleri inşâ etmeleri(dir) (KUR’AN YOLU, 4/426)   

‘Güzel bir belde ve bağışlayan bir Rab’ Yâni rızkınızın bulunduğu bu belde, hoş ve güzel bir 

beldedir. Size bu rızkı veren de Rabbinizdir. Kendisine şükredenlere mağfireti bol olan Rabbiniz sizin 

şükretmenizi istemiştir. (S. HAVVÂ, 12/9)  

(16).‘Fakat (îman, ibâdet ve şükürden) yüz çevirdiler; bu yüzden üzerlerine Arim selini gönderdik 

ve onların iki bahçesini ekşi (buruk) yemişli, acı ılgınlı ve biraz da sidre ağacından (ibâret, kötü) 

iki bahçeye çevirdik.’ İbn Kesir der ki: İşte olgun meyveler, güzel manzaralar, koyu gölgeler, akıp 

duran ırmaklardan sonra o iki bahçelerin sonu bu oldu. Onların yerine yemesi hoş olmayan acı ve 

dikeni bol olan, meyvesi az sedir ağacı verildi. Bunu sebebi ise onların inkârları, yüce Allâh’a şirk 

koşmaları, hakkı yalanlamaları ve haktan yüz çevirip bâtıla yönelmeleridir. (S. HAVVÂ, 12/9) 

Yâni setin (baraj) yıkılmasından sonra meydana gelen sel sonucu bütün ülke harap oldu. Sebelilerin 

dağların arasına setler inşâ ederek kazdıkları kanallar yıkıldı ve bütün sulama sistemi bozuldu. Bunun 

sonucu daha önceden bir bahçe gibi olan ülke, yabâni otların yetiştiği bir cangıl hâline geldi ve küçük 

bodur ağaçların kiraza benzer yemişi dışında yenebilecek hiçbir meyve kalmadı. (MEVDÛDİ, 4/459)  

‘Yaptıkları nankörlükten ötürü onları işte böyle cezâlandırdık.’ Âyetin orijinalinde yer alan 

‘keferû’ sözcüğü en akla yakın yoruma göre ‘nîmeti görmezlikten gelmek, nankörlük etmek’ 
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anlamına gelir. Sebeliler bu sıralarda yine evlerinde barklarında oturuyorlardı. Gerçi artık 

yoksullaşmışlardı, eski göz kamaştırıcı bolluklarının ve mutluluklarının yerini yokluklar ve sıkıntılar 

almıştı. Fakat birarada yaşıyorlardı, henüz toplumları dağılmamıştı. Ayrıca yurtlarını kuzeylerindeki 

kutsal kentlere, yâni Arap yarımadasındaki Mekke ile Şam yöresindeki Kudüs’e bağlayan uygarlık 

düzeyleri hâlâ ayakta idi.   Kuzeylerinde yer alan Yemen kenti, sözünü ettiğimiz kutsal kentlerle 

bağlantılı, bayındır bir kent olduğu gibi, uygarlık merkezleri arasında gidişi gelişi sağlayan yol 

bakımlı, işlek ve güvenli idi. (S. KUTUB, 8/382)   

(18).‘Onlar(ın yurdu) ile, içinde bereket verdiğimiz kasabalar arasında birbirine yakın nice 

kasabalar var ettik. Onlarda (birinden diğerine kolayca) gidip gelmeyi takdir etmiş, (kendilerine 

de): “Geceleri ve gündüzleri oralarda korkusuzca gezin (dolaşın.” demiştik).’ Birbirlerine yakın 

oldukları için birbirini gören, birbirine bitişik, yâni bakanlar tarafından rahatlıkla görülen veya yoldan 

gidip gelenler uzak olmayan ve onlar tarafından görünen ‘kasabalar var ettik ve orada yolculuk 

yapmalarını takdir ettik.’ Yâni bu kasabaları, yolcunun birisinde gündüzün dinlenip, ötekinde 

geceleyin yol alacağı ve Şam’a ulaşıncaya kadar yolculuğunu bu şekilde sürdüreceği belirli miktardaki 

mesâfeler ile yan yana kılmıştık. (S. HAVVÂ, 12/10)  

‘Orada geceleri ve gündüzleri emniyet içerisinde gezin, dedik.’ Nesefi der ki: Yâni eğer dilerseniz 

orada geceleyin, dilerseniz gündüzün yolculuk yapınız. Vakitlerin değişmesiyle güvenlik durumunda 

değişiklik olmaz. Yâhut orada güvenlik içerisinde yolculuk yapınız. Düşmandan, açlıktan, susuzluktan 

yana yolculuk süreniz uzasa, geceler ve gündüzler boyunca sürse dahi, bundan korkmayacaksınız. (S. 

HAVVÂ, 12/10)  

Kur’ân-ı Kerîm’de ve Hz. Peygamberin uygulamalarında seyahat etme, değişik toplumların kültür ve 

medeniyetlerine öğrenme, bilgi ve fikir alışverişinde bulunmanın önemini gösteren birçok delil vardır. 

Bu arada güvenlik içinde seyahat edebilmenin ne büyük nîmet olduğuna göndermeler yapılmıştır. (bu 

konuda bk. Kureyş 106/ 1-4; KUR’AN YOLU, 4/429, 430)  

(19).‘Onlar da (isyankâr bir edâ ile): “Ey Rabbimiz! (Mesâfemiz yakındır), seferlerimizin arasını 

uzaklaştır.” dediler ve kendilerine yazık ettiler. Biz de onları efsanelere çevirdik ve onları 

tamâmen parçalanmış olarak dağıttık. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için 

ibretler vardır.’ Yâni, Sebe’liler her yönden o kadar darmadağın oldular ki, artık onların bu 

dağınıklığı herkes tarafından bilinir oldu. Bugün bile Araplar bir topluluğun tamâmen dağılışından  

söz etmek isteseler, Sebe’lileri örnek gösterirler. Allah nîmetini onlardan geri aldığında, çeşitli Sebe 

kabileleri yurtlarından ayrılıp Arabistan’ın başka bölgelerine göç etmeye başladılar. Benu Gassân 

Suriye ve Ürdün’e, Evs ve Hazreç Yesrib’e, Huzâa da Cidde yakınlarındaki Tihane’ye yerleşti. Ezd 

kabilesi Uman’a gitti, Beni Lahm, Cüzam ve Kinde kabileleri de başka yerlere göç etmek üzere 

yurtlarını terk etmek zorunda kaldılar.  Böylece Sebe’liler artık millet olmaktan çıktılar ve sâdece 

bir efsâne oldular. (MEVDÛDİ, 4/461)  

‘Ey Rabbimiz, seferlerimizi uzun aralıklı yap.’ Ey Rabbimiz, artık yorgun düştük, seferlerimizin 

sayısını azalt’ diye duâ ettiler. Fakat duâlarının kabul edilmesini hak ettirecek şekilde Allâh’a 

bağlanmamışlar, emirlerine sarılmamışlardı. Vaktiyle bolluk yüzünden şımardıkları gibi şimdi de, 

sıkıntılar karşısında sabırsız davranıyorlardı. Bu yüzden yüce Allah, onlara hak ettikleri karşılığı 

verdi. Toplumlarını parçalayarak öteye beriye dağıttı. O gözalıcı uygarlıklarından geriye sâdece bir 

takım harâbeler, dilden dile dolaşan söylentiler ve halk arasında anlatılan hikâyeler kaldı. (S. 

KUTUB, 8/383)  

‘Şüphesiz ki bunlarda çok sabreden, çok şükreden herkes için âyetler vardır’ buyruğu ile ilgili 

olarak Katâde şöyle dedi: ‘Mutarrif şöyle dedi: Evet, çok sabreden ve çok şükreden kul odur ki, 
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kendisine nîmet verildiğinde şükreder, imtihan edilip belâlarla karşı karşıya kaldığı zaman da 

sabreder.  (S. HAVVÂ, 12/15)  

Hadis: Müminin işine hayret edilir. Yüce Allah onun hakkında bir şeye hükmetti mi, mutlaka onun 

için hayır olur. Eğer ona bir bolluk isâbet ederse şükreder; bu onun için hayır olur.  Eğer ona bir 

sıkıntı isâbet ederse sabreder, bu da onun için hayır olur. (Ebû Hüreyre’den Buhâri ve Müslim, S. 

HAVVÂ, 12/15)  

(20).‘Andolsun ki İblis, onlar(ı saptıracağı) hakkındaki tahminini gerçekleştirdi. Îman 

edenlerden bir kısmı dışında (hepsi) ona uymuşlardır.’ Cenâb-ı Allâh’ın buyruğuna isyan eden 

iblis, kendisine insanları doğru yoldan saptırmak için fırsat verilmesini istemiş, bu dileği kabul 

edilince, yeryüzündeki sınav düzeni içinde yerini almıştı. İşte 20’nci âyette, başlangıçta iblisin Allah 

Teâlâ’ya hitâben söylediği sözün ve yaptığı tahmînin insanların bir kısmı hakkında doğru çıktığı 

belirtilmektedir. Hicr sûresinin 39-40’ncı âyetlerinde geçtiği üzere iblis şöyle demişti: ‘Rabbim! 

Benim sapmama imkân verdiğin için yemin olsun ki, ben de yeryüzünde onlara (günahları) şirin 

göstereceğim ve –senin samîmi kulları dışında- onların topunu kesinlikle yoldan çıkaracağım.’ 

Ayrıca A’raf sûresinin 17’nci âyetinde şeytanın şu sözüne yer verilmiştir: ‘Sonra elbette onlara 

önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların çoklarını 

şükredenlerden bulmayacaksın.’ (KUR’AN YOLU, 4/431)    

(21).‘Hâlbuki onun, kendileri üzerinde hiçbir etkinliği yoktur. Ancak âhirete inanan ile, bu 

konuda ondan şüphe edeni (ayırıp) bilelim diye (ona bu fırsatı verdik). Rabbin herşeyi gözetip 

koruyandır.’  İbn Kesir der ki: ‘Yâni bizim iblîsi onların üzerine musallat kılışımızın sebebi, âhirete, 

âhiretin gerçekleşeceğine, âhiretteki hesap ve cezâya îman edip, dünyâ hayâtında Rabbine güzelce 

ibâdet eden mümini, âhiretten yana şüphe içerisinde olandan ayırdetmek için böyle yaptık.’ (S. 

HAVVÂ, 12/11)   

(Buna karşılık) 21’nci âyette şeytanın onlar üzerinde hiçbir zorlayıcı gücünün bulunmadığı ve 

sorumluluğun kendilerine âit olduğu hatırlatılmaktadır.(sözlükte ‘delil, hüccet’ anlamına gelen 

‘sultan’ kelimesinin burada ‘zorlayıcı güç’ mânâsında kullanıldığı kabul edilir. (bk. İbn Atıyye) 

Nitekim İbrâhim sûresinin 22’nci âyetinde bu husûsun iyi anlaşılması için, mahşer günü karşılaşılacak 

bir sahne şöyle canlandırılmıştır: ‘Allâh’ın hükmü yerine getirilince şeytan şöyle der: ‘Şüphesiz 

Allah size gerçek bir vaadde bulunmuştu; ben de size bir söz verdim ama, yalancı çıktım. 

Aslında benim sizi zorlayacak gücüm yoktu; benim yaptığım size çağrıda bulunmaktan 

ibârettir; siz de benim çağrıma uydunuz. O hâlde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi 

kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben daha önce de beni Allâh’a ortak koşmanızı 

reddetmiştim.’  Doğrusu zâlimler için elem verici bir azap vardır.’ İsrâ sûresinin 65’nci âyeti de 

şeytanın istemeyeni zorla saptırma gücünün bulunmadığını göstermektedir. (İblis ve şeytan hakkında 

bilgi için bk. Fâtiha 1/1 (Eûzü); Bakara 2/34; Nisâ 4/117-121; Enfâl 8/48; Kehf 18/50; KUR’AN 

YOLU, 4/431, 432)   

 

34/22-30 TANRI  SAYDIĞINIZ  ŞEYLERİ  ÇAĞIRIN 

22. (Rasûlüm! Müşriklere) De ki: “Allah’tan başka (İslâm dışı) inandıklarınızı (ve Allah yerine 

kendisine bağlılık gösterdikleriniz putları) çağırın! Onlar, göklerde ve yerde zerre kadar bir şeye 

sâhip değillerdir. Bunlarda onların (Allâh’a) bir ortaklığı yoktur. O’nun da onlardan bir 

yardımcısı yoktur.” [krş. 17/56; 18/51; 27/59-64] 
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23. O (Allâhu Teâlâ)’nın huzûrunda, kendisinin (lâyık olanlara şefaat etmeleri için) izin verdiği 

kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Nihâyet kalplerinden korku giderilince (şefaat 

için): “Rabbiniz ne buyurdu?” derler. (Şefaat izni verilmiş olanlar da): “Hak olanı.” derler. O çok 

yüce, çok büyüktür. [bk. 2/255; 20/109; 21/28; 53/26; 78/38] 

24. (Ey Peygamberim!) Kâfirlere de ki: “Göklerden ve yerden size rızık veren kimdir?” (sen) de 

ki: “Allah’tır. Bu böyle iken ya biz ya da siz (ikimizden biri) ya doğru yol üzerinde yâhut açık bir 

sapıklıktayız. (Düşünün.)” [krş. 10/31; 23/84-87; 31/25] 

25. (Ey Peygamberim! Kâfirlere) De ki: “Bizim işlediğimiz günahlardan siz sorumlu olmazsınız, 

sizin işlediklerinizden de biz sorumlu olmayız.” 

26. (Ey Peygamberim! Kâfirlere) De ki: “Rabbimiz (kıyâmette) hepimizi bir araya toplayacak, 

sonra aramızda hak (ve adâlet) ile hükmedecektir. O, en âdil hüküm veren, (herşeyi) hakkıyla 

bilendir.” 

27. (Ey Peygamberim! Müşriklere) De ki: “O’na ortak saydıklarınızı bana gösterin. (Hiç onlarda 

ilâhlık özelliği var mıdır?) Hayır! Doğrusu O Allah, mutlak gâliptir, hüküm ve hikmet sâhibidir.” 

28. (Rasûlüm!) Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı (bir peygamber) olarak 

gönderdik. Fakat insanların çoğu (bunu) bilmezler. [krş. 4/79; 21/107; 48/8] 

29. (Müşrikler:) “Eğer (sözünüzde) doğru kimseler iseniz, bu tehdit (ettiğiniz kıyâmet günü) ne 

zaman?” derler. 

30. (Ey Peygamberim! Müşriklere) De ki: “(O) size vaadolunan, öyle bir gündür ki ondan ne bir 

saat geri kalırsınız ne de öne geçebilirsiniz.” 

 

22-30. (22).‘(Rasûlüm!) De ki: “Allah’tan başka (İslâm dışı) inandıklarınızı (ve putlarınızı) 

çağırın!’ Allâh’ı bırakıp kendilerine taptığınız ve Allâh’ın adını vererek başınıza gelen sıkıntılarda 

kendilerine sığındığınız, duânızı Allâh’ın kabul etmesini beklediğiniz gibi, onların da kabul etmelerini 

umduğunuz putları ve melekleri çağırın. (S. HAVVÂ, 12/16)    

‘Onlar, ne göklerde ve ne de yerde (hayır yâhut şer, fayda veya zarar olsun) zerre kadar bir şeye 

sâhip değildirler.’ Bu düzmece ilâhların göklerde ve yeryüzündeki en küçük bir şeyin mülkiyetini 

iddiâ etmeleri mümkün değildir. Çünkü herhangi bir şeyin sâhibi, o şeyi istediği gibi kullanır. Peki bu 

düzmece ilâhların yüce Allâh'ın mülkiyeti dışında kalan bir şeyleri var mı? Bu uçsuz bucaksız 

evrende hangi nesneyi bir mülkiyet sâhibinin rahatlığı ile serbestçe kullanabilirler? (S. KUTUB, 

8/386) 

‘Bunlarda onların (Allâh’a) bir ortaklığı yoktur.’  Yâni göklerin ve yerin yaratılmasında olsun, 

bunlara sâhip olup, egemen olmakta olsun hiçbir ortaklıları yoktur. (S. HAVVÂ, 12/16)  

‘O’nun da onlardan bir yardımcısı yoktur.” Şânı yüce Allâh’ın bu yaratıkların işlerini çekip 

çevirmek için onların ilâh diye uydurduklarından yardımcısı yoktur. Yâni bununla yüce Allah, şunu 

söylemek istiyor: Onlar bu derece âciz iken, nasıl Allâh’a duâ edildiği gibi onlara duâ edilebilir?  (S. 

HAVVÂ, 12/16)  

(23).‘O (Allâhu Teâlâ)’nın huzûrunda, kendisinin (lâyık olanlara şefaat etmeleri için) izin verdiği 

kimselerden başkasının şefaati fayda vermez.’ Önce makâm-ı mahmûd’da Muhammed (s), sonra 
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derece derece diğer peygamberler, sâlih kimseler ve melekler. ‘Nihâyet (müşriklerin, M. DEMİRCİ, 

2/617) kalplerinden korku giderilince (şefaat için):’  yâni izin verdiklerinin şefaati de birden bire 

oluvermez, mahşerde, bekleme yerinde çok beklerler. Dehşetli korku, heyecanlar içinde bekler, o 

dereceye kadar beklerler ki, sonunda kalplerinden o dehşet ve heyecan giderildiği, yâni şefaate izin 

verildiği zaman, şefaat bekleyenler şefaat eden şefaatçilerine (ELMALILI, 6/363)  “Rabbiniz ne 

buyurdu?” derler. (Şefaat izni verilmiş olanlar da): “Hak olanı.” derler.’  Yâni Rabbimiz hak sözü 

söyledi, diyecekler. Bu da Allâh’ın râzı olacağı kimselere şefaat etme izni olacaktır. (S. HAVVÂ, 

12/17)  

Zannedildiği gibi şefaatte bulunmak için Allah’tan izin almak çok kolay ve basit midir? Hayır, bu 

çok şiddetli ve zorlu bir durumdur. İnsanın dili tutulup, ürküntü ve korkudan dolayı sanki bir örtü 

altına gizlenmiş olur. ‘Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi, çok merhametli 

(Rab)dir. O’na hitap edemezler. (O’nun huzûrunda konuşmaya cesâret edemezler) O gün ruh ve 

melekler sıra sıra dururlar. Rahmân’ın izin verdiğinden başka kimse konuşamaz (Rahmân’ın 

konuşmasına izin verdiği de ancak) doğruyu söyler.’ (Nebe 78/37-38,  M. HİCÂZİ, 5/140)  

Hadis: Hz. Peygamber aralarında hükmünü vermek üzere Rablerinin (rahmetinin, M. SELMAN) 

gelmesini dilemek için bütün mahlûkat hakkındaki şefaatinin gerçekleşeceği Makâm-ı Mahmûd’a 

gelip yapacağı duâ ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur: ‘Yüce Allâh’a secdeye kapanırım. Allah 

dilediği kadar beni secdede bırakır ve şu anda sayıp dökemeyeceğim şekilde O’na hamd-ü senâda 

bulunmamı ilham eder, sonra bana şöyle denilir: Ey Muhammed! Başını kaldır, söyle! Sözün 

dinlenecek; dile, isteğin verilecek, şefaat et, şefaatın kabul buyurulacak.’ (Buhâri ve Müslim’den, S. 

HAVVÂ, 12/22)   

(24).‘Kâfirlere de ki: “Göklerden ve yerden size rızık veren kimdir?” (sen) de ki: “Allah’tır.’ 

Rızık konusu, müşriklerin gündelik hayâtında yeri olan bir realitedir. Gökten inen ‘rızık’ türleri vardır. 

Yağmur, sıcaklık, ışık, aydınlık gibi. Bunlar âyetin indiği dönemde bilinen başlıca gök kaynaklı rızık 

türleri idi. Bunların dışında yine gökten kaynaklanan nice ‘rızık’ türleri var ki, insanoğlu onları gün 

geçtikçe tanıyabilmektedir. Yer kaynaklı rızıkların başlıcaları ise bitkiler, hayvanlar, yeraltı suları, 

sıvı enerji kaynakları, mâdenler ve toprak altı hazîneleridir. Bunların dışında gerek eski insanların da 

bildikleri ve gerekse zamânın akışı içinde varlığı keşfedilen daha nice yeryüzü kaynaklı ‘rızık’ türleri 

vardır. (S. KUTUB, 8/388)  

‘Bu böyle iken ya biz ya da siz (ikimizden biri) ya doğru yol üzerinde yâhut açık bir sapıklıktayız. 

(Düşünün.)” Yüce Allah resulüne ve müminlere tartışma edebi ve fikri tartışmaların verimliliği 

açısından önemli bir metodu hatırlatıyor. Tartışan kişi karşı tarafın hatâlı olduğunu peşinen ifâde 

ederek başlarsa bu tartışmadan verim alınmaz; hâlbuki önce iki taraftan birinin hatâlı olabileceğinin 

kabûlü, saplantının atılmasına ve tarafların fikirlerini samîmi olarak gözden geçirmelerine imkân 

sağlar. (Râzi’den, KUR’AN YOLU, 4/435)  

(25).‘(Kâfirlere) De ki: “Bizim işlediğimiz günahlardan siz sorumlu olmazsınız, sizin 

işlediklerinizden de biz sorumlu olmayız.” Herkesin yaptığı iş kendi hesâbına işlenir. Herkes 

sorumluluğu ve davranışının karşılığı ile başbaşadır. Herkes kendi tutumunu değerlendirme 

süzgecinden kurtuluşa doğru mu, yoksa felâkete doğru mu gittiğini belirlemelidir. Bu nâzik dokunuşla 

müşrikler uyarılmakta, düşünmeye, durumlarını değerlendirmeye ve gelecekleri hakkında kafa 

yormaya özendirilmektedirler. (S. KUTUB, 8/389)  

İbn Kesir şunları söylemektedir: Bu ifâdenin mânâsı, onlardan teberri etmektir. Yâni siz bizden 

olmadığınız gibi, biz de sizden değiliz. Aksine bizler sizleri yüce Allâh’a, O’nu birlemeye, sâdece 

O’na ibâdet etmeye çağırıyoruz. Eğer bu çağrıyı kabul ederseniz bizden olursunuz, biz de sizden. Eğer 
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yalanlayacak olursanız, bizler sizden beri ve uzağız, sizler de bizden beri ve uzaksınız. (S. HAVVÂ, 

12/18)   

(26).‘(Kâfirlere) De ki: “Rabbimiz (kıyâmette) hepimizi bir araya toplayacak, sonra aramızda 

hak (ve adâlet) ile hükmedecektir.’ Herhangi bir zulüm veya taraf tutmak söz konusu olmaksızın 

adâletle aramızda hükmünü verecektir. ‘Ve O Fettah’tır.’ Mutlak hâkim ve egemendir. ‘Alîm’dir.’ 

Ameli de, hükmü de bilendir. (S. HAVVÂ, 12/18) 

‘.. sonra aramızda hak ve adâletle hüküm verecektir’ cümlesi, yüce Allâh’ın insanları sorgulayıp 

adâletle karar vereceğini, haklıyı haksızdan ayıracağını, kimseye zulmetmeyeceğini, sonuçta 

müminlerin cennete, kâfirleri cehenneme koyacağını, herkesin îman ve inkârının, itaat ve isyânının 

karşılığını göreceğini ifâde eder. (İ. KARAGÖZ 6/154) 

‘O, en âdil hüküm veren, (herşeyi) hakkıyla bilendir.” O hak yanlıları ile bâtıl yanlılarını bilerek, 

tanıyarak, kılı kırk yararak son karârını verir. Böyle demek, yüce Allâh’ın hükmüne ve karârına 

güvenmek demektir. Yüce Allah kesinlikle son hükmünü verecek, hak ile bâtılı birbirinden ayıracak, 

hakkın yüzünden belirsizlik perdesini sıyıracaktır.  O sâdece belirli bir sürenin sonuna kadar işlerin 

karışık kalmasına göz yumar. Hak yanlıları çağrı görevlerini yapmaya fırsat bulabilsinler diye, hak 

yanlıları ile bâtıl yanlılarını bir araya getirir. O karışık ortamda hak yanlıları olanca çabalarını 

harcasınlar, olanca mahâretlerini ortaya koysunlar ister. Sonra O buyruğunu yürütecek, son sözünü 

söyleyecektir. (S. KUTUB, 8/389, 390)  

(27).‘(Ey Muhammed! Sen bu kâfirlere) ‘De ki: “O’na ortak saydıklarınızı bana gösterin. (Hiç 

onlarda ilâhlık özelliği var mıdır?) Hayır! ‘ Sizler böyle söylemekten vazgeçiniz, sapıklıkta 

olduğunuzu fark edip kendinize geliniz. (S. HAVVÂ, 12/18)  ‘Doğrusu O Allah, mutlak gâliptir, 

hüküm ve hikmet sâhibidir.”  

(28).‘(Rasûlüm!) Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı (bir peygamber) olarak 

gönderdik. Fakat insanların çoğu (bunu) bilmezler.’  Önceki peygamberler belli bir zaman dilimi ve 

belli bir bölgeye gönderilirken, Allah Rasûlü (s) kıyâmete kadar bütün insanlara müjdeci ve uyarıcı 

olarak gönderilmiştir. Çünkü önceki zamanlarda olduğu gibi, ne kendisiyle birlikte başka bir 

peygamber gönderilmiştir, ne de kendisinden sonra başka bir peygamber gelecektir. (bk. Ahzâb, 

33/40) Onun tebliğ ettiği din, ebediyen geçerli olacaktır.  (Ö. ÇELİK, 4/155)  

Hadis: Rasûlullah (s) buyurdu ki: ‘Bana benden önce peygamberlerden hiç birisine verilmemiş beş 

şey verildi: Bir aylık mesâfeden (düşmanın kalbine salınan) korku ile bana yardım olundu. Yeryüzü 

benim için hem mescid hem de teyemmüm ile bir temizlenme aracı kılındı. Benim ümmetimden her 

kim bir namaz vaktine erişirse, namazını kılıversin. Bana ganîmetler de helâl kılındı. Benden önce 

hiçbir kimseye helâl kılınmadı. Bana şefaat verildi. (Benden önce) peygamber sâdece kendi kavmine 

peygamber olarak gönderilirken, ben genel olarak bütün insanlara peygamber olarak gönderildim.’ 

(Buhâri ve Müslim’den, S. HAVVÂ, 12/24)   

(29).‘(Müşrikler:) “Eğer (sözünüzde) doğru kimseler iseniz, bu tehdit (ettiğiniz kıyâmet günü) ne 

zaman?” derler.’ Bu soru, adamların, peygamberin görevinin ne olduğu(nu) bilmediklerini, 

peygamberlik misyonunun sınırlarını kavramadıklarını gösterir. Kur’ân-ı Kerîm, yüce Allâh’ın birliği 

ilkesini her türlü bulanıklıktan arındırma konusunda son derece titizdir. Bu ilkeye göre Hz. 

Muhammed, sâdece bir peygamberdir, görevinin sınırları bellidir. O görev sınırlarının berisinde 

kalır, bu sınırları aşmaz. Yüce Allah ise, sınırsız yetkiye sâhiptir. Peygamberi insanlara gönderen ve 

onun görevinin sınırlarını çizen O’dur. Yüce Allâh’ın vaadini ya da tehdîdini gerçekleştirmeyi 
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üstlenmek, hattâ bu gerçekleştirmenin zamânını bilmek,  peygamberin görev alanına giren işlerden 

değildir. Bu iş O’nun yetki tekelindedir. (S. KUTUB, 8/391, 392)   

(30).‘(Müşriklere) De ki: “(O) size vaadolunan, öyle bir gündür ki ondan ne bir saat geri 

kalırsınız ne de öne geçebilirsiniz.” Onlar işi yokuşa sürmek için ve inatçılıklarından dolayı inkâr 

ettikleri bu günün ne zaman geleceğini sordular. Bu sorudan maksatları ise, kendilerine doğrunun 

gösterilmesi değildir. O bakımdan tehdit yollu onlara cevap verilmesi, soru sorma şekillerine uygun 

düşmüş ve bu durumları reddedilerek azarlanmış olmaktadırlar. Ayrıca onların Kıyâmet gününün 

gözetildiği ve bunun âniden onlara gelip çatacağı, hiçbir şekilde ondan geri kalmak ve önüne geçmek 

imkânına da sâhip olamadıkları belirtilerek tehdit edilmektedirler. (Nesefi’den, S. HAVVÂ, 12/21)  

 

34/31-36 SEN  O  ZÂLİMLERİ  RABLERİNİN  HUZÛRUNDA  BİR  GÖRSEN! 

31. Küfre sapanlar: “Biz ne bu Kur’ân’a ne de ondan önceki (kitap)lara asla inanmayız!” 

dedi(ler). (Ey Peygamberim!) O zâlimleri, Rablerinin huzûrunda tutuklanmış olarak sözü (suçu) 

birbirlerine atıp dururlarken bir görsen! Zayıf sayılanlar, o büyüklük taslayanlara: “Siz (baskıcı 

ve yanıltıcı olarak başımızda) olmasaydınız, elbette biz inananlar(dan) olurduk.” derler. 

32. Yine o büyüklük taslayanlar, orada zayıf sayılanlara: “Size hidâyet geldikten sonra, sizi 

(îmandan) biz mi çevirdik? Siz zaten kâfir kimselerdiniz.” der(ler). 

33. (Halktan) zayıf sayılanlar da, büyüklük taslayanlara: “Hayır! Gece gündüz hile (yapıp bizi 

îmandan soğutarak), bize Allâh’ı inkâr etmemizi ve O’na ‘denk tutulanları’ tanımamızı (Allâh’a 

ve emirlerine bağlanmak yerine onlara bağlanmamızı) emrediyordunuz.” derler. Azâbı gördükleri 

zaman, pişmanlıklarını (içlerine atıp) gizlerler. Biz de o inkâr edenlerin boyunlarına (ateşten) 

demir hâlkalar takarız. Onlar ancak yapmakta olduklarıyla cezâlandırılmazlar mı hiç? [bk. 

2/165-167; 24/39; 25/43; 30/42] 

34. Biz hangi belde halkına bir uyarıcı (peygamber) göndermişsek, mutlaka oranın varlıklı 

şımarıkları: “Biz, sizin gönderil(ip tebliğ et)tiğiniz şeyleri inkâr edenleriz.” dediler. 

35. (Azgın ve şımarık zenginler): “Biz, mal ve evlât bakımından daha çoğuz, biz (sizin iddia 

ettiğiniz gibi) azâba uğratılacak da değiliz.” dediler. 

36. (Rasûlüm!) De ki: “Şüphesiz Rabbim rızkı, dilediğine genişletir, (dilediğine) daraltır. Fakat 

insanların çoğu bilmezler.” 

 

31-36. (31).‘Küfre sapanlar: “Biz ne bu Kur’ân’a ne de ondan önceki (kitap)lara aslâ 

inanmayız!” dedi(ler). O zâlimleri, Rablerinin huzûrunda tutuklanmış olarak sözü (suçu) 

birbirlerine atıp dururlarken bir görsen! Zayıf sayılanlar, o büyüklük taslayanlara: “Siz (baskıcı 

ve yanıltıcı olarak başımızda) olmasaydınız, elbette biz inananlar(dan) olurduk.” derler.’ 

Mekke’de puta tapanlar, kitap ehli olanlara Allah Rasûlü’nün durumunu sorup, onlar da Hz. 

Muhammed’in niteliklerinin önceki kutsal kitaplarda bulunduğunu söyleyince, puta tapanlar kızmış 

ve bu sözü o zaman söylemişlerdi. Kısaca onlar Kur’ân’ı kabul etmedikleri gibi, İncil ve Tevrat gibi 

önceki ilâhi mesajları da reddetmişlerdi. (H. DÖNDÜREN, 2/688) 

Burada yüce Allah, onların âhirette işlerinin sonunu ve varacakları yeri belirtmektedir. Rasûlullah 

(s)’e veya muhâtap olana şöyle demektedir: Sen âhirette onların birbirleriyle tartışırken 
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birbirlerinin kanaatlerini, iddialarını reddederken görecek olursan, gerçekten hayret eder kalırsın. 

(Nesefi’den, S. HAVVÂ, 12/28)  

‘Zayıf sayılanlar (yâni ileri gelenlere uyanlar) aralarından büyüklük taslayanlara (lider ve 

efendilerine, başkanlarına (S. HAVVÂ) derler ki: Siz olmasaydınız…’ Yâni liderlerine, 

başkanlarına, yönetici ve ulularına körü körüne tâbi olan ve onlara karşı hiçbir nasihatçıyı dinlemeye 

hazır olmayan sıradan insanlar. Bu insanlar gerçeği apaçık gördüklerinde ve dînî liderlerinin nasıl 

herşeyi ters gösterdiklerini, liderlerine uydukları için nasıl bir âkıbete sürüklendiklerini fark 

ettiklerinde bu önderlerine dönecek ve şöyle diyeceklerdir: ‘Ey zâlim insanlar, bizi siz saptırdınız, 

Bizim düştüğümüz bütün belâların sorumlusu sizsiniz. Eğer siz bizi saptırmasaydınız, biz Allâh’ın 

elçilerini dinler ve onların söylediklerine inanırdık.’ (MEVDÛDİ, 4/472)   

Âyet-i kerîmenin baş tarafında “zâlimler” olarak anılanlar için son tarafta “büyüklük taslayanlar” 

ifâdesi kullanılmıştır. Onların büyüklük taslamaları Allâh’ın emirlerine itibar ve itaat etmedikleri 

içindir. Zâlim olmaları da hâlkı kendilerine ve sistemlerine itaate zorladıkları içindir. Kelimenin 

“zâlimler” şeklinde çoğul gelmesi ise gerek benzerlerini, gerekse onlarla aynı safta bulunarak onlara 

güç verenleri içine almasındandır.) [bk. 2/165-167; 23/66 -68; 4/97; 33/66-68] (H. T. FEYİZLİ, 1/430) 

(32).‘Yine o büyüklük taslayanlar, orada zayıf sayılanlara: “Size hidâyet geldikten sonra, sizi 

(îmandan) biz mi çevirdik?’ Böylelikle büyüklük taslayanlar, zayıf sayılanları îmandan kendilerinin 

alıkoyduklarını kabul etmek istemeyecekler ve bizzat kendilerinin kendilerini hidâyetten 

alıkoyduklarını ve kendi istekleriyle bu işi yaptıklarını söyleyeceklerdir. (S. HAVVÂ, 12/28) 

‘Siz zâten kâfir kimselerdiniz.” der(ler).’ Yâni bilâkis sizler kendi irâdenizle sapıklığı hidâyete 

tercih etmekle kâfir oldunuz, bizim sözümüzle ve dalâleti size süslü göstermemizle bu işi 

yapmadınız. (S. HAVVÂ, 12/29)  

(33).‘(Hâlktan) zayıf sayılanlar da, büyüklük taslayanlara: “Hayır! Gece gündüz hîle (yapıp bizi 

îmandan soğutarak), bize Allâh’ı inkâr etmemizi ve O’na ‘denk tutulanları’ tanımamızı (Allâh’a 

ve emirlerine bağlanmak yerine onlara bağlanmamızı) emrediyordunuz.” derler.’  Aksine sizler, 

gece ve gündüz bizlere hîlekârlıklar, tuzaklar düzenliyor, bizim hidâyet üzere olduğumuzu haktan bir 

şeye sâhip olduğumuzu bizlere söylüyor, bizleri aldatıyor, kandırıyordunuz. Meğer bunun hepsi bâtıl 

ve yalanmış yâhut: Aksine gece ve gündüz sizin bize yaptığınız hîle ve tuzaklardı, asıl bizi Allâh’ın 

yolundan alıkoyan sizdiniz. (S. HAVVÂ, 12/29) 

‘Hani siz, bizim Allâh’a kâfir olmamızı ve O’na eşler koşmamızı emrediyordunuz.’ Yâni biz, 

kendiliğimizden suçlu ve günahkâr olmadık. Gece ve gündüz, sizin bizleri her zaman için aldatıp hîle 

ve tuzaklara düşürmeniz, sizin bizi şirke ve Allâh’a eşler koşmaya zorlamanız dolayısıyla biz suçlu 

ve günahkâr olduk.(S. HAVVÂ, 12/29)   

‘Azâbı gördükleri zaman, pişmanlıklarını (içlerine atıp) gizlediler.’ Efendiler, ileri gelenler, 

başkanlar, yöneticiler ve onlara uyanların hepsi daha önce geçenlerden dolayı pişmanlık 

duyacaklardır. Müstekbirler, hem kendileri saptıkları hem kendilerine uyanları saptırdıkları için 

pişman olacaklardır. Müstaz’aflar / zayıf olanlar da bir taraftan kendileri saptıkları, diğer taraftan 

sapıklara uydukları için pişman olacaklardır. (S. HAVVÂ, 12/29) 

‘Biz de o inkâr edenlerin boyunlarına (ateşten) demir hâlkalar takarız. Onlar ancak yapmakta 

olduklarıyla cezâlandırılmazlar mı hiç?’ Yâni bizler, herkese kendi ameline göre cezâ veririz. 

Önderlik ve liderlik konumunda olanlara kendilerine göre bir azap, onlara uyanlara da uygun bir 

azap vereceğiz. (S. HAVVÂ, 12/29)    
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(34).‘Biz hangi beldeye bir uyarıcı (peygamber) göndermişsek, mutlaka oranın varlıklı 

şımarıkları: “Biz, sizin gönderil(ip tebliğ et)tiğiniz şeyleri inkâr edenleriz.” dediler.’  Bu âyet-i 

Kerîme, yüce Allâh’ın yolundan alıkoymak günahını ve kibrini yüklenen şımarık kimseler 

olduklarına delil olduğu gibi, rasûlün dâvetini reddedip âhiret gününe îmânı kabul etmeyişleri 

sebebinin, nîmetler içerisinde yüzüp, bunlardan dolayı azmak olduğunu da göstermektedir. Yoksa 

böyle bir inkârın sebebi herhangi bir şüphe ve delil (yetersizliği, M. SELMAN) değildir. Bu gibi 

kimselerin içinde bulundukları nîmetler, şükretmelerini gerektirirken, küfürlerine sebep olmuştur. 

İbni Kesir mütrefleri şu sözleriyle tanıtmaktadır: Mütrefler; nîmet, ihtişam, debdebe, servet ve 

başkanlığın sâhibi kimselerdir.’ Katâde der ki: ‘Mütrefler onların zorbaları, komutan ve liderleri, 

şerde başkanlık konumunda olanlardır.’ (S. HAVVÂ, 12/30)  

Bunlar her toplumda mevcut statükonun devamından yanadırlar. Yâni mevcut düzeni 

savunmaktadırlar. Çünkü kendilerini servet sâhibi yapan, kendilerini diğer insanlara egemen kılan, 

garibanların kanlarını emmeye izin veren, toplumun fakir kesimi üzerinde kendilerini rableştiren / 

tanrılaştıran o düzenin kendisidir. Mevcut sistem sâyesinde palazlanıp servet sâhibi oldukları için 

sistemin yıkılmasını asla istemezler. (Ali KÜÇÜK’den N. YASDIMAN8/60)  

Hadis: İbn Ebi Hâtim rivâyet ediyor: Ebû Rezin’den dedi ki: Ortak iki kişi vardı. Bunlardan birisi 

sâhile doğru çıktı, öteki kaldı. Peygamber (s), peygamber olarak gönderilince, sâhile çıkan, arkadaşına 

ne yaptığına dâir mektup yazıp sordu. O da ona şu cevâbı verdi: Kureyşlilerden ona uyan hiç kimse 

olmadı. Ona ancak insanların sıradan olanları ve yoksulları uymaktadır. O adam ticâretini bırakıp, 

arkadaşının yanına geldi ve: Onu bana göster, dedi. –Ebû Rezin dedi ki: O adam (semâvi) kitapları 

yâhut onlardan birisini okurdu – Adam Rasûlullah (s)’in yanına varıp: ‘Neye dâvet ediyorsun?’ diye 

sordu, Hz. Peygamber (s)’de ‘Ben şuna şuna dâvet ediyorum’ dedi, adam: ‘Şehâdet ederim ki Sen 

Allâh’ın Rasûlüsün’ dedi. Peygamber (s) şöyle buyurdu: ‘Sen bunu nereden bildin?’ Adam şöyle 

dedi: Ne kadar peygamber gönderildiyse, mutlaka ona sıradan insanları ve yoksulları uymuştur.’ 

Ebû Rezin dedi ki: Bunun üzerin şu ‘Uyarıcı gönderdiğimiz her kasabanın mütrefleri / şımarıkları 

mutlaka dediler ki: Biz sizin gönderildiğiniz şeyi inkâr edenleriz.’ Âyeti nâzil oldu. Ebû Rezin der 

ki: Peygamber (s) ona şu haberi gönderdi: ‘Aziz ve Celil olan Allah, senin söylediğini tasdik edecek 

buyruklar indirdi.’ (İbn-i Kesir’den, S. HAVVÂ, 12/33, 34)         

Varlıklı ve şımarık kâfirler kendilerine fitne olan dünyânın süs ve ziynetleriyle böbürlenerek fakir 

müminlere ‘dediler ki: Biz’ dünyâda sizden ’malca ve evlâtça daha çoğuz’ şâyet âhiret varsa biz 

âhirette ‘azâba uğratılacak da değiliz.’ Çünkü dünyâda değerli kılınan, âhirette horlanmaz. (İ. H. 

BURSEVİ, 16/99)    

Allâh’ın elçileri geldiğinde ilk karşı çıkanlar oranın ileri gelenleri; malından veya mevkiinden dolayı 

şımaranları olmuştur. Çünkü rahatlarına, lüks ve zevklerine düşkün olduklarından ve ilâhî hakikatler 

kendi çıkarlarına ters geldiğinden, kendi hayatlarına uygun, mevcut bâtıl düzeni koruma mücâdelesi 

verirler. “Burada Allâh’ın değil, ancak bizim dediğimiz olur.” derler. Ama onların düzeni, örümcek 

ağı gibidir ki hepsi târih içinde yok olmuşlardır. (H. T. FEYİZLİ, 1/431) 

(36).‘(Rasûlüm!) De ki: “Şüphesiz Rabbim rızkı, dilediğine genişletir, (dilediğine) daraltır. Fakat 

insanların çoğu bilmezler.” İbn Kesir der ki: Yâni O, malı ve serveti sevdiğine de sevmediğine de 

verir. Dilediğini fakir bırakır, dilediğini zengin yapar. Bu konuda tam ve eksiksiz hikmet, kesin ve 

susturucu delil, yalnız O’nundur. (S. HAVVÂ, 12/31)  

Bütün varlıkları yaratan ve rızıklarını veren yüce Allah’tır. Yüce Allah hikmetine göre kimisine çok, 

kimisine az rızık verir. Yüce Allâh’ın her işinde mutlak bir hikmet vardır. Çok rızık elde edebilmek 
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ve varlıklı olabilmek için sâdece çalışmak yetmez, yüce Allâh’ın istemesi ve lütufta bulunması gerekir. 

(İ. KARAGÖZ 6/165). 

Rızık, Allâh’ın bir lütfudur. Onu dilediği gibi paylaştırır. Kimi zaman istidrac olması için (derece 

derece azaba yaklaştırmak için) isyankâra bolluk verir. Kimi zaman da iptilâ ve imtihan için de 

geçimi daraltır. Kimi zaman, şükredip etmeyeceğini ortaya çıkarmak için itaat edene bolluk verir, 

içinde bulunduğu durumdan dönmesi için de isyankâra darlık verir. Kimi zaman bir hikmet 

dolayısıyla her ikisine genişlik, bolluk verir yâhut darlık içinde bırakır. O bakımdan dünyâ 

hayâtındaki rızık, âhiretteki sevap için ölçü değildir. (S. HAVVÂ, 12/31)  

 

34/37-45 SİZİ  HUZÛRUMUZA  YAKLAŞTIRACAK  OLAN  ŞEY 

37. (Ey insanlar!) Sizi, huzûrumuza yaklaştıracak olan, ne mallarınız ne de evlâtlarınızdır. Ancak 

îman edip sâlih amel işleyenler (bize yaklaşanlar)dır. İşte onlar var ya, kendilerine, yaptıklarının 

kat kat fazlasıyla mükâfat vardır ve onlar (cennette) yüksek makamlarda emniyet (ve huzur) 

içindedirler. [krş. 5/35; 10/18; 18/110] 

38. Âyetlerimizi âciz (geçersiz, hayâtın dışında) bırakmak için yarışırcasına çalışanlar(a gelince): 

İşte onlar azâbın içinde olacaklardır. [krş. 22/51; 34/5] 

39. (Ey Peygamberim!) De ki: “Şüphesiz Rabbim kullarından dilediğine rızkı yayar (genişletir) ve 

kısar da. Siz (hayır için) neyi harcarsanız, (Allah) onun yerine başka (daha iyi)sini verir. O, rızık 

verenlerin en hayırlısıdır.” 

40. Kıyâmet gününde (Allâh), insanların hepsini (mahşerde) toplayacak, sonra meleklere: 

“Bunlar mı size tapıyorlardı?” diyecek. [bk. 25/17] 

41. (Melekler de): “Senin şânın yücedir. Bizim koruyucumuz onlar değil, sensin! Fakat onlar, 

(bize değil) cinlere tapıyorlardı; çoğu onlara inanmışlardı.” diyecekler. 

42. (Ey müşrikler!) Kıyâmet günü, birinizin diğerine bir fayda ve bir zarar vermeye gücü yetmez.  

Zulmedenlere de: “Yalanlamakta olduğunuz ateşin azâbını tadın!” deriz. 

43. Müşriklere açık açık âyetlerimiz okunduğu zaman: “Bu, atalarımızın tapmakta oldukları 

putlardan sizi vazgeçirmek isteyen bir adamdan başkası değildir.” dediler. (Yine:) “Bu (Kur’ân), 

uydurulmuş bir yalandan başka bir şey değildir.” dediler. Kâfir olanlar, Kur’ân kendilerine 

gelince de (yine): “Bu apaçık bir sihirden başkası değildir.” dediler. 

44. Hâlbuki biz onlara, (Kur’ân’ dan önce) ders alacakları böyle kitaplar vermedik ve kendilerine 

senden önce bir uyarıcı (peygamber) de göndermedik. 

45. Öncekiler de, (peygamberlerini) yalanladılar. Bunlar (Mekkeli müşrikler), dünyâlıkça 

öncekilere verdiklerimizin onda birine bile erişemediler. (Buna rağmen) peygamberlerimi 

yalanladılar. Ama, benim inkâr edilişim nasıl oldu (gördüler). [bk. 40/82] 

 

37-45. (37).‘(Ey insanlar!) Sizi, huzûrumuza yaklaştıracak olan, ne mallarınız ne de 

evlâtlarınızdır. Ancak îman edip sâlih amel işleyenler (bize yaklaşanlar)dır.’ Bu cümle iki anlama 

da gelebilir ve her ikisi de doğrudur: (1) İnsanları Allâh’a yaklaştıran şey mallar ve evlâtlar değil, 
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bilâkis îman ve sâlih amellerdir. (2) Mallar ve evlâtlar, ancak mallarını Allah yolunda harcayan ve 

evlâtlarını iyi eğitim ve öğretimle Allah korkusu duyan kimseler olarak yetiştirmeye çalışan mümin ve 

sâlih kimseler için Allâh’a yaklaştırıcı bir araç olabilir. (MEVDÛDİ, 4/474, 475)  

‘İşte onlar var ya, kendilerine, yaptıklarının kat kat fazlasıyla mükâfat vardır’ Yaptıklarına 

karşılık kat kat mükâfat verilmesinin anlamı, işledikleri tek bir haseneye karşı on katına, yediyüz 

katına kadar mükâfat verilmesi demektir. İbn Kesir der ki: ‘Yâni bir hasene onlara on kattan 

başlayıp yediyüz katına kadar arttırılarak katlanıp verilir.’ (S. HAVVÂ, 12/32)   

‘Ve onlar (cennette) yüksek makamlarda emniyet (ve huzur) içindedirler.’ Cennetin saraylarında 

ve yüksek evlerinde bütün kötülüklerden, ölüm, ihtiyarlık, hastalık, düşman ve diğer âfetlerden güven 

içindedirler. (İ. H. BURSEVİ, 16/103)  

Hadis: İmam Ahmed rivâyet ediyor… Ebû Hüreyre (r) Rasûlullah (s)’in şöyle buyurduğunu rivâyet 

etmektedir: ‘Muhakkak yüce Allah, sizin şekillerinize ve mallarınıza bakmaz; fakat O, kalplerinize ve 

amellerinize bakar. (S. HAVVÂ, 12/34)  

Hadis: İbn Ebi Hâtim rivâyet ediyor… Ali (r)’den dedi ki: Rasûlullah (s) şöyle buyurdu: Cennette 

öyle evler vardır ki, içlerinden dışları, dışlarından içleri görünür.’ Bir bedevi Arap: ‘Bunlar kimin 

içindir? diye sordu.  Hz. Peygamber şöyle buyurdu: ‘Hoş söz söyleyen, yemeği yediren, orucu sürekli 

tutan, insanlar uykuda iken namaz kılan kimseleredir.’ (S. HAVVÂ, 12/34)   

(38).‘Âyetlerimizi âciz (hükümsüz, hayatın dışında) bırakmak için yarışırcasına çalışanlar(a 

gelince): İşte onlar azâbın içinde olacaklardır.’ Bunlar Allâh’ın yolundan, peygamberlere 

uymaktan, Allâh’ın âyetlerini tasdik etmekten alıkoymak için çalışıp çabalayanlardır. İşte bütün 

bunlar, amellerine göre cezâlandırılacaklardır. (S. HAVVÂ, 12/32)  

(39).‘De ki: “Şüphesiz Rabbim kullarından dilediğine rızkı yayar (genişletir) ve kısar da.’  Rızkın 

bol bol verilmesi veya kısılması Allâh’ın hoşnutluğu ve rızâsına değil, tamâmen ve sâdece O’nun irâde 

ve isteğine bağlıdır. Allâh’ın dilemesiyle, her iyi veya kötü insan rızkını kazanıyor. O’na inananlar da, 

O’nu inkâr edenler de rızıklarını elde ediyorlar. Ne rızkın bol verilmesi, kişinin Allâh’ın sevgili kulu 

olduğunun bir delîlidir, ne de rızkın kısılması kişinin Allâh’ın gazabına uğradığının bir göstergesidir. 

(MEVDÛDİ, 4/475)  

‘Siz hayra ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını verir.’ Yâni Allâh’a taatte, hayır ve iyilik 

yolunda harcadıklarınıza veya ne harcarsanız Allah Teâlâ onun yerine bir başkasını, karşılığını ve 

bedelini verir. Bu karşılık ya dünyâda mal ya da tükenmeyen bir hazîne olan kanaattir. Yâhut 

âhirette sevap ve cennet nîmetleridir. Ya da hem dünyâda hem de âhirette karşılık verir. Öyleyse 

fakirlikten korkmayın, Allah yolunda infak edin. Böylece Allah Teâlâ’nın hem dünyevi, hem uhrevi 

lütuf ve ihsanlarına mazhar olun. (İ. H. BURSEVİ, 16/106) 

‘.. onun yerine size yenisini verir’ İnfâkın İsl^am’a ve Müslümanlara zarar verecek alanlara 

yapılmaması gerekir. (8/36). (..) Karşılık beklemeden Allah için yapılan infâkın sevâbı yedi yüz kat 

ve daha fazlasıdır. (2/261; İ. KARAGÖZ 6/167)  

Hadis: ‘Her sabah iki melek yeryüzüne iner, Biri, ‘Allâh’ım; senin yolunda harcayana, harcadığının 

yerine yenilerini ver’ diye duâ eder. Diğeri ‘Allâh’ım, cimrilik yapıp vermeyenlerin mallarını telef et’ 

diye bedduâ eder.’ (Müslim Zekât 57; İ. KARAGÖZ 6/167) 

Hadis: ‘İslâm’a giren, yettiği kadar kendisine rızık verilen ve Allâh’ın kendisine verdiği şeylere 

kanaatkâr kıldığı kimse, felâh bulmuştur.’ (Müslim, S. HAVVÂ, 12/34) 
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Hadis: ‘Kim helâl kazancından bir hurma kadar sadaka verirse - ki Allah helâlden başkasını kabul 

etmez – Allah o sadakayı kabul eder. Sonra onu dağ gibi oluncaya kadar, herhangi birinizin tayını 

büyüttüğü gibi, sâhibi adına önemle büyütür.   (Buhâri Zekât 8, Tevhid 23; Müslim Zekât 63, 64’den, 

Ö. ÇELİK, 4/159) 

‘O günde (Allah), onların hepsini (mütrefleri / şımarıkları, onlara uyanları, kendilerine uyulanları, 

müstaz’afları / zayıfları ve müstekbirleri / kibirlileri)  topladıktan sonra meleklere: “Bunlar mı size 

tapmakta olanlar? der’ Yâni size ibâdet etmelerini bunlara siz mi emrettiniz? Bu buyruk meleklere 

bir hitap, kâfirlere de bir azardır. (S. HAVVÂ, 12/35)    

(41).‘(Melekler de): “Senin şânın yücedir. Bizim koruyucumuz onlar değil, sensin!’  Yâni, onlar şu 

cevâbı verecekler: ‘Sen bir başkasının sana ortak koşulmasından münezzeh ve yücesin. Bizim bu 

insanlarla hiçbir bağımız yok, biz ne onlardan, ne de yaptıklarından sorumlu değiliz. Biz sâdece 

senin kullarınız. (MEVDÛDİ, 4/476) 

‘Fakat onlar, (bize değil) cinlere tapıyorlardı’ İbn Kesir der ki: Bundan kasıtları şeytanlardır. 

Çünkü putlara tapınmayı onlara süslü gösteren ve onları saptıranlar onlardır. (S. HAVVÂ, 12/36)  

‘Çokları’ yâni insanların yâhut kâfirlerin pek çoğu da ‘onlara’ yâni cinlere inanmaktaydılar” 

Cinlere îman ve ibâdet, iblis ve şeytanlara itaat etmek, cinlere sığınmak ve onlardan yardım istemektir. 

Çünkü bâzı müşrikler, cinlerin kendilerini gördüğüne, cinlerin melek, meleklerin de Allâh’ın kızları 

olduğuna (43/19, 20; 37/158) inanıyorlardı. Cin sûresinin 6’ncı âyetinde bâzı insanların cinlere 

sığındıkları bildirilmektedir. Dolayısıyla 41’nci âyet, insanların cinlere ibâdetleri ve onlara 

sığınmaları anlamındadır. (İ. KARAGÖZ 6/169)  

(42).‘İşte kıyâmet gününde, birinizin diğerine bir fayda ve bir zarar vermeye gücü yetmez.’ 

Çünkü o gün, emir ve ferman tamâmen Allâh’a mahsustur. Çünkü orası karşılıkların verildiği bir 

âlemdir. Yaratılmışlara Allah’tan başka kimse karşılık veremez. (İ. H. BURSEVİ, 16/112) 

‘Zulmedenlere de: “Yalanlamakta olduğunuz ateşin azâbını tadın!” deriz.’ Allâh’a ortak koşmak, 

her türlü denge ve düzeni aştığı, akl-ı selîme ters düştüğü ve kâinatta yer alan herşeyin hakkına 

tecâvüz sayıldığı için, büyük bir zulüm kabul edilmiştir. Âhiretteki cezâsı ise, o nisbette ağır olacaktır. 

(C. YILDIRIM’dan, N. YASDIMAN, 8/71)    

(43).‘Müşriklere açık açık âyetlerimiz okunduğu zaman: “Bu, atalarımızın tapmakta oldukları 

putlardan sizi vazgeçirmek isteyen bir adamdan başkası değildir.” dediler.‘ İbn Kesir der ki: Bu 

sözleriyle atalarının dîninin hak olduğunu, Allâh’ın Rasûlü Muhammed’in ise kendilerine 

getirdiklerinin  - kendilerince - bâtıl olduğunu anlatmak istiyorlar. (S. HAVVÂ, 12/37) 

Onların ‘bir adam’ sözü, küçümsemek ve alay etmek içindir; yoksa Rasûlullah (s) onlar tarafından 

bilinen ve meşhur olan bir kimseydi. (İ. H. BURSEVİ, 16/114)     

‘(Yine:) “Bu (Kur’ân), uydurulmuş bir yalandan başka bir şey değildir.” dediler. Kâfir olanlar, 

Kur’ân kendilerine gelince de (yine): “Bu apaçık bir sihirden başkası değildir.” dediler.’ Dikkat 

edilecek olursa onlar, bütün söylediklerinde tahkir edici / aşağılayıcı ve inkâr edici bir durumdadırlar. 

Hiçbir zaman bu inkârlarına mücerred / tek bir reddin dışında herhangi bir belge veya delil ileri 

süremiyorlardı. Eski olsun, yeni olsun bütün kâfirlerin âdeti budur. (S. HAVVÂ, 12/37) 

(44).‘Hâlbuki biz müşriklere, (Kur’ân’dan önce) ders alacakları böyle kitaplar vermedik ve 

kendilerine senden önce bir uyarıcı (peygamber) de göndermedik.’ Yâni Biz Mekkelilere Hz. 

İsmâil’den beri bir kitap ve bir peygamber göndermiş değiliz. Bu yüzden yaptıkları şirkler, bir kutsal 
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kitap veya bir uyarıcı peygambere dayanmaz. Bunu kendileri uydurmuştur. Yukarıdaki âyet, şu âyetle 

çelişmez: ‘Geçmiş hiçbir toplum yoktur ki, içinde bir uyarıcı bulunmasın.’ (Fâtır 35/24). Ayrıca 

bk. Hûd 11/49, Secde 32/3. (H. DÖNDÜREN, 2/688) 

44’ncü âyette, fetret devrinde Arap Yarımadası’na uyarıcı bir peygamber gönderilmediği anlatılıyor. 

Fetret devrinden önce ise, İbrâhim ve İsmâil peygamberlerden sonra Hûd, Sâlih ve Şuayb 

peygamberlerin gönderildiği bilinmektedir. Bunlardan sonra kaç peygamberin daha gönderildiği 

hakkında bir bilgimiz yoktur. Sâdece Îsâ (a.s.) ile son peygamber Hz. Muhammed (s) arasında geçen 

altı asırlık dönemde yarımadaya peygamber gönderilmediği kesindir. (C. YILDIRIM’dan, N. 

YASDIMAN, 8/74)  

(45).‘Öncekiler de, (peygamberlerini) yalanladılar. Bunlar (Mekkeli müşrikler), dünyâlıkça 

öncekilere verdiklerimizin onda birine bile erişemediler.’ Yâni öncekilere verilen uzun ömür, 

bedeni kuvvet, mal ve evlât çokluğu karşısında Mekke hâlkının sâhip oldukları onda bir bile değildir. 

‘(Buna rağmen) peygamberlerimi yalanladılar. Ama, benim inkâr edilişim nasıl oldu (gördüler).’  

Önceki yalanlayanlara karşı azâbım nasılmış? Bunlar da benzeri bir azaptan sakınsınlar. (S. HAVVÂ, 

12/37, 38)  

Abdurrahman b. Zeyd’e göre ‘..hâlbuki bunlar öncekilere verdiğimiz şeylerin onda birine bile 

sâhip değillerdi’ ifâdesinde mal, servet, güç ve iktidar bakımından bir karşılaştırma söz konusu 

edilmektedir. Buna göre denilmektedir ki, müşrikler önceki ümmetlerin sâhip olduğu mal, mülk ve 

kudretin ondabirine bile erişmiş değillerdir. Allah Teâlâ, peygamberlerini inkâr eden o güçlü ve 

kudretli toplumları cezâlandırdığına göre, bu zayıf müşrikleri haydi haydi cezâlandıracak, demektir. 

(M. DEMİRCİ, 2/620) 

 

34/46-54 RABBİM  GERÇEĞİ  ORTAYA  KOYAR 

46. (Ey Peygamberim!) De ki: “(Ey müşrikler!) Size sâdece bir tek öğüt vereceğim: (Buradan sırf) 

Allah için ikişer ikişer ve(ya) teker teker kalkın, sonra (benim hakkımda) iyice düşünün. 

Arkadaşınızda hiçbir cinnet (eseri) yoktur. O, sizi şiddetli bir azap öncesinde uyaran (bir 

peygamber)den başkası değildir.” 

47. (Ey Peygamberim! Kâfirlere) De ki: “(Tebliğim için) sizden hiçbir karşılık istemiyorum, o 

(ücret) sizin içindir. Benim mükâfâtım, ancak Allâh’a âittir. O, herşeye şâhittir.” [bk. 6/90; 

23/72; 38/86; 42/23] 

48. (Ey Peygamberim! Kâfirlere) De ki: “Şüphesiz Rabbim, hakkı (ortaya) koyan, gaybı 

(görünmeyen ve bilinmeyenleri) en iyi bilendir.” 

49. (Ey Peygamberim! Kâfirlere) De ki: “Hak (Kur’ân) geldi; zaten bâtıl, ne bir şey meydana 

getirebilir ne de eskiyi geri getirebilir.” [krş. 17/81] 

50. (Ey Peygamberim!) De ki: “Eğer ben (haktan) saparsam, ancak kendi aleyhime sapmış 

olurum. Eğer doğru yolu bulmuşsam, Rabbimin bana vahyettiği (Kur’ân ve hikmet) sâyesindedir. 

Doğrusu O, hakkıyla işitendir, bize çok yakındır.” 

51. (Rasûlüm! O gün) korkup telâşa kapıldıkları zaman bir görsen! Artık hiçbir kaçış yoktur. 

(Azâba) yakın bir yerde yakalanmışlardır. 
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52. (Kâfirler azâbı gördükleri zaman:) “Ona (Peygamber’e ve Kur’ân’a) inandık.” derler. Ama 

(âhiret gibi) uzak bir yerden (îmâna / tevbeye) el uzatmak onlar için nasıl mümkün olur?! (Artık 

herşey bitmiştir. Orası tevbe ve îman yeri değildir.) [bk. 32/12] 

53. Hâlbuki kâfirler daha önce Peygamber ve Kur’ân’ı inkâr etmişlerdi. (Dönmesi) uzak bir 

yerden gayba (görülmeyen âhirete laf) atıp tutuyorlardı. 

54. Artık kendileriyle, arzuladıkları şeyler arasına set çekilmiştir; tıpkı bundan önce 

benzerlerine yapıldığı gibi. Çünkü onlar (kıyâmet ve azap hakkında) derin bir şüphe içinde idiler. 

[bk. 35/37; 39/57-58; 70/11-14] 

 

46-54. (46).‘De ki: “(Ey müşrikler!) Size sâdece bir tek öğüt vereceğim: (Buradan sırf) Allah için 

ikişer ikişer ve(ya) teker teker kalkın’  Ben sizlere tek bir öğüt veriyorum, onu yaptığınız takdirde 

hak isâbet eder, kurtulursunuz. Verdiğim öğüt de şudur: İhlâsla, Allah rızâsı için kalkınız ve sizin bu 

kalkışınız herhangi bir hamiyyet veya asabiyet duygusu ile değil, aksine hakkı istemek maksadıyla 

olmalıdır. İkişer ikişer ve teker teker kalkınız; ‘Sonra da arkadaşınızda bir delilik olmadığını iyice 

düşününüz.’ Muhammed (s) üzerinde, onun getirdikleri üzerinde düşününüz. Âyet-i Kerîmede söz 

konusu edilen ‘kalkmak’tan maksat, bir şeye yönelmek, o şeyi kastetmek demektir. Yoksa ayağa 

kalkıp dikilmek değildir. (S. HAVVÂ, 12/39)  

Onları ikişer ikişer, teker teker ayırmaktaki hikmet şudur: Topluca bir arada bulunmak, düşünceyi 

karıştırır, dağıtır, basîreti köreltir, gerçeği görmeye engel olur. Gerçeğe karşı insaflı olmayı azaltır, 

haksızlığı artırır. Tutuculuğun galeyâna gelmesine sebep olur. (S. HAVVÂ, 12/39) 

Bu âyet-i kerîme, yüce Allâh’a dâvet konusunda bir asıldır; çünkü ferdî dâvetin önemini 

açıklamaktadır. Bu düşünceleriniz ‘arkadaşınızda’ yâni Muhammed (s)’de ‘bir delilik olmadığı’ 

sonucuna ulaştıracaktır. Yâni sonra sizler tek tek kalkacak, düşüneceksiniz ve Muhammed (s)’de 

delilikten bir eser bulunmadığını bileceksiniz. (S. HAVVÂ, 12/39)  

Peygamber inkâr, şirk ve isyânı terk edip îman ve ibâdet etmelerinitavsiye ederek insanları cehennem 

azâbına karşı uyarmıştır. ‘Şiddetli azap’ ile maksat cehennem azâbıdır. (Kâfirler için) cehennemde 

ateşte yakma, üzerlerine kaynar su dökme, dikenli şeyler yedirme ve kaynar su içirilme gibi azaplar 

vardır. (İ. KARAGÖZ 6/175)  

‘O ancak şiddetli bir azâbın öncesinde sizin için bir uyarıcıdır.’      Hadis: İbn Abbas’tan nakle 

göre, bir gün Nebi (s) Safâ Tepesine çıkarak seslenmişti. Kureyş toplândı ve ne istediğini sordu. Hz. 

Peygamber, size şu yakında düşman bulunduğunu söylesem, bana inanır mısınız?’ Evet, dediler. 

Buyurdu ki: ‘Ben, çetin bir azâbın öncesinde sizi uyaran bir peygamberden başkası değilim.’ Ebû 

Leheb’in ‘Ellerin kurusun, bizi bunun için mi topladın? demesi üzerine Tebbet Sûresi’ inmiştir. 

(Buhâri’den, H. DÖNDÜREN, 2/688)  

(47).‘De ki: “(Tebliğim için) sizden hiçbir karşılık istemiyorum, o (ücret) sizin içindir. Benim 

mükâfâtım, ancak Allâh’a âittir…” Ey Muhammed! Onlara de ki: Dünyâyı ve dünyâ çıkarını 

isteyen biri değilim. Bu dâvetime karşılık bir ücret, mal, itibar ve saltanat istemiyorum. Benim 

ücretimi ancak Allah verir. O herşeyi görmektedir. (M. HİCÂZİ, 5/153)  

‘O herşeye şâhittir.’ Yâni, suçlayan kimseler herşeyi söyleyebilirler, fakat Allah herşeyi bilir. Benim 

çıkarcı bir kimse olmadığıma ve bu görevi kişisel çıkarlar için yapmadığıma Allah şahittir. 

(MEVDÛDİ, 4/478)  
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(48).‘Kuşkusuz Rabbim gerçeği ortaya koyar’ diye çevrilen 48’nci âyetteki cümle ile ilgili başlıca 

açıklamalar şunlardır: Vahiy ile gerçekleri açıklar, peygamberlerinin dilinden delilleri ortaya koyar; 

gerçekleri kalplere ulaştırır, yerleştirir; hakkı bâtılın üzerine atar ve onu siler. (Zemahşeri, Râzi; ‘hak’ 

ve ‘bâtıl’ hakkında bilgi için bk. İsrâ 17/81; KUR’AN YOLU, 4/443)  

(49).‘De ki: “Hak (Kur’ân) geldi; zaten bâtıl, ne bir şey meydana getirebilir ne de eskiyi geri 

getirebilir.”  Yâni Allah’tan hak ve büyük şeriat gelmiş, bâtılın beyni darmadağın olmuş, yok olup 

gitmiştir. Yüce Allâh’ın şu buyruğunda olduğu gibi: ‘Bilâkis Biz, hakkı bâtıl üzerine bırakırız da 

onun beynini darmadağın eder. Bakarsın ki, o yok oluvermiştir.’ (el Enbiyâ, 21/18, S. HAVVÂ, 

12/45) 

Hadis / Âyet: İşte bundan dolayıdır ki Rasûlullah (s), Mekke’nin Fethi günü Mescid-i Harâm’a 

girdiği zaman Kâbe’nin etrafında dikilmiş putları gördüğünde, orada bulunan putlara yayının ucu ile 

dürtüyor ve: ‘De ki: Hak geldi, bâtıl yok olup gitti. Zaten bâtıl yok olucudur.’ (el İsrâ, 17/81) 

buyruğu ile: ‘De ki: Hak gelmiştir. Artık bâtıl ne yeniden bir şey ortaya koyabilir, ne de geri 

getirebilir’ buyruklarını okuyordu. Bunu Buhâri, Tirmizi, Müslim ve Nesâi rivâyet etmiştir. Yâni 

bâtılın söyleyecek bir sözü, liderliği ve dinlenecek bir sözü kalmamıştır, demektir. (S. HAVVÂ, 

12/45)     

(50).‘De ki: “Eğer ben (haktan) saparsam, ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer doğru yolu 

bulmuşsam, Rabbimin bana vahyettiği (Kur’ân ve hikmet) sâyesindedir.’ Eğer hidâyete erip doğru 

yolu bulmuş isem, bu Rabbimin bana Kur’ân’ı vahyetmesi sâyesindedir’ cümlesini müşriklerin ‘sen 

atalarının dînini terk ettin ve saptın’ demeleri üzerine Allâh’ın emri ile söylemiştir. Bu cümle ile Hz. 

Peygamber, kâfirlere, iddiâ ettiğiniz gibi eğer ben sapmış isem kendi aleyhime sapmış olurum. Ancak 

ben sapmadım, Allah bana Kur’ân’ı indirdi ve ben Kur’an sâyesinde doğru yoldayım. Gerçekleri 

Kur’an ile öğrendim, eğer siz sapıklıkta kalırsanız, kendi aleyhinize yapmış olursunuz. Siz de benim 

gibi Kur’ân’a uyun, doğru yolu bulun, sapıklıktan kurtulun, demek istemiştir. (İ. KARAGÖZ 6/176)   

Vahiyle O’nun benim yolumu doğrultup hidâyete iletmesi sâyesinde doğruyu bulabilmişimdir. Nesefi 

der ki: Bu her mükellef hakkında genel bir hükümdür. Allâh’ın, bunu Rasûlüne isnad etmesinin 

sebebi de şudur: Rasul (s) yüce makâmına, yolunun doğruluğuna rağmen, bu genel hükmün kapsamı 

içerisindedir.’ Bu ise şunları ifâde eder: İnsan ne olursa olsun, vahiy olmaksızın dalâlettedir. (S. 

HAVVÂ, 12/42)  

(51).‘(Rasûlüm! O gün) korkup telâşa kapıldıkları zaman bir görsen! Artık hiçbir kaçış yoktur. 

(Azâba) yakın bir yerde yakalanmışlardır.’ (51’nci âyette geçen) ‘yakın bir yerden yakalanma’ 

bâzı müfessirler tarafından, yeryüzünden, kabirlerden, mahşerde hesap görülen yerden veya 

bulundukları yerden alınıp cezâlandırılma şeklinde açıklanmıştır. (Taberi, Şevkâni) Diğer bir yoruma 

göre ise burada, o kişilerin çepeçevre kuşatılmaları kastedilmektedir. (İbn Atıyye’den KUR’AN 

YOLU, 4/444)  

(52).‘(O zaman azâbı görünce:) “Ona (Peygamber’e ve Kur’ân’a) inandık.” derler. Ama (âhiret gibi) 

uzak bir yerden (îmâna/tevbeye) el uzatmak onlar için nasıl mümkün olur?!’  Bu terkip tevbe ve 

îman etmenin vaktinin geçtiğini, âhirette tevbe ve îmânın kabul olmayacağını, îman ve tevbenin 

geride kaldığını beyan eden mecâzi bir ifâdedir. Dünyâda iken bile son nefeste ve azâbı görünce, 

ümitsizlik hâlinde tevbe ve îman kabul olmaz. (4/18, 40/85). Nitekim Firavun’un da denizde 

boğulmak üzere iken îmânı kabul edilmemiştir. (10/90, 91; İ. KARAGÖZ 6/179) 

İbn Kesir der ki: Artık onlar nasıl îman edebilirler? Çünkü îmânın kendilerinden kabul edilebileceği 

yerden uzak düşmüşler, âhirete gelmişlerdir. Âhiret imtihan yurdu değil, cezâ (amellerin karşılığının 
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görüleceği) yerdir. Dünyâ hayâtında îman etmiş olsalardı, bunun onlara faydası olurdu. Âhirete 

gelmelerinden sonra îmanlarının kabûlüne imkân yoktur. (S. HAVVÂ, 12/43)   

(53).’Hâlbuki daha önce’ dünyâda mükellefiyet vaktinde ’onu’ Muhammed (s)’i ya da O’nun 

kendilerini uyardığı şiddetli azâbı ‘inkâr etmişlerdi. Uzak bir yerden’ Hz. Peygamber (s)’in 

durumuna uzak bir yönden O’na şâir, sihirbaz, falcı ve yalancı diyerek ‘gayb hakkında atıp 

tutuyorlardı.’ Rasûlullah (s) hakkında kötü sözler söyleyerek veya ‘Biz azâba uğratılacak da 

değiliz.’  (Sebe 34/35) dedikleri gibi azâbı kesin olarak yok sayarak yalan zan ile atıp tutuyorlar, 

kendilerine aşikâr olmayan hususlarda ileri geri konuşuyorlardı. Belki de bu âyet, bu konuda onların 

durumunu, ulaşmasında zanna hiç mahâl olmayan uzak bir yerden görmeden bir şeye atış yapanın 

hâline benzetmektedir. Ya da onların dünyâda kaybettikleri îmânı elde etme konusundaki durumları 

(karanlığa) atan kimsenin durumuna benzetilmiştir. (İ. H. BURSEVİ, 16/129) 

‘Uzak bir yerden’ kasıt ise; doğrulukta uzak yâhut haktan ve doğru olmaktan uzak, onunla ilgisi 

olmayan şeyler söylüyorlardı, demektir. Katâde ve Mücâhid bu âyet-i kerîme hakkında şöyle demiştir: 

Onlar gelişi güzel, temelsiz zanlarıyla öldükten sonra dirilmek, cennet, cehennem diye bir şey 

yoktur, diyorlardı. (S. HAVVÂ, 12/43)  

‘.. gayba atıyorlar’ Kendilerine gizli olan, bilmedikleri, ancak peygamberin bildirdiği âhiret hayâtını, 

cennet ve cehennemi körü körüne inkâr ediyorlar. Hz. Peygambere deli, şâir, büyücü ve yalncı 

diyorlardı, anlamındadır. (İ. KARAGÖZ 6/180). 

Çağımızdaki inkâr çağrıları her tarafı kaplamış ve örtmüş bulunmaktadır. Maddi düşünüş, en çirkin 

şekli ile allanıp pullanmış şekliyle sunulmaktadır. Bunun için de türlü aldatma yolları ve büyük ve 

çok oranda haberleşme araçları kullanılmıştır. İnsan gaybi düşünüş ile Rasûlullah (s)’ın kendisinden 

söz ettiği gaybler ile alay eden, pek çok sözler duyup, okuyabilmektedir. Şimdi gâyet açık bir şekilde 

şu bilinir olmuştur: Binlerce aygıt geceli gündüzlü İslâm’ı yok etmek için ve onun sonunu getirmek 

için çalışıp durmaktadır. (..) Bu gerçeği idrak edip sonra da yüce Allâh’ın ‘Hayır, gece ve gündüz 

yaptığı hilekârlıktı. Hani siz bizim Allâh’a kâfir olmamızı ve O’na eşler koşmamızı 

emrediyordunuz.’ (âyet 33) buyruğu ile ‘Ve uzak bir yerden gayba atıp tutuyorlardı’ (âyet 53) 

buyruğunu okuyan; içinde bulunduğumuz durumu bilerek bu gibi naslar üzerinde dikkatle düşünen bir 

kimsenin, gâyet açık bir şekilde Kur’ânî Îcâzı hissetmesi kaçınılmaz bir şeydir. Kuşatıcılık, belâğat 

ve tasvirin hassâsiyet ve inceliği, anlatımın akıcılığı ve bütün bunların birarada toplanması, gâyet açık 

bir şekilde Kur’ân’ın îcâzının tecellilerini bize gösterir. (S. HAVVÂ, 12/45, 46)         

(54).‘Artık kendileriyle, arzuladıkları şeyler arasına set çekilmiştir / engel konmuştur; tıpkı 

bundan önce benzerlerine yapıldığı gibi.’  Nesefi der ki: Onlar ile arzu ettikleri şey olan o günde 

îmânın fayda vermesi ve îman ile ateşten kurtulup cennete erişmek arasında engel konulmuştur. Bu, 

peygamberimiz (s)’in peygamberliğinden önceki ümmetlerin kâfirlerinin, bu ümmetin 

kâfirlerinden önce cehenneme gireceklerine delildir. (S. HAVVÂ, 12/43) 

‘Çünkü onlar (kıyâmet ve azap hakkında) derin bir şüphe içinde idiler.’ İbn Kesir der ki: Onlar 

dünyâ hayâtında iken şüphe ve tereddüt içinde idiler. İşte bundan dolayı azâbı görmeleri esnâsında 

getirecekleri îmanları kabul olunmayacaktır. Katâde şöyle diyor: Şüphe ve tereddütten alabildiğine 

kendinizi koruyunuz. Çünkü kim şüphe üzere ölürse, onun üzere diriltilir, kim de yakîn üzere ölürse 

yakîn üzere diriltilir. Nesefi der ki: Bu buyruk, şânı yüce Allâh’ın şüpheden dolayı azâba çekmeyeceği 

iddiâsında bulunanlara bir cevaptır. (S. HAVVÂ, 12/44) (Allâh’ın izniyle Sebe sûresi tamam oldu, 

okuyup amel edebilmek temennisi ile.09 Eylül 2016, 7 Zilhicce 1437) 

________________________________________ 
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35. Fâtır Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. 45 âyettir. 29 ve 32. âyetler Medîne’de inmiştir. Fâtır, “yoktan var eden” 

demektir. Sûre adını ilk âyette geçen aynı kelimeden almıştır. (H. T. FEYİZLİ, 1/433)  

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

35/1-7  ALLAH’TAN  BAŞKA  RIZIK  VERECEK  VAR MI? 

1. Gökleri ve yeri yoktan yaratan; melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allâh’a 

hamdolsun. (O) yaratmada, dilediğini (dilediği miktarda) artırır. (Herkesi ayrı bir kalıp, şekil, 

güzellik ve özellikte yaratır.) Hiç şüphesiz Allah, herşeye kâdirdir. 

2. Allah insanlara rahmetinden her neyi açar (gönderir)se, onu tutup önleyecek yoktur. Her neyi 

de tutup kısarsa ondan sonra onu salıverecek de yoktur. O, mutlak gâlip, hüküm ve hikmet 

sâhibidir. 

3. Ey insanlar! Allâh’ın üzerinizdeki nîmetini hatırlayın. Size gökten ve yerden rızık veren 

Allah’tan başka bir yaratıcı var mı? O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O hâlde nasıl (olup da 

îmandan) çevriliyor (başka varlıklara tapıyor)sunuz? 

4. (Rasûlüm! Mekkeliler) Eğer seni yalanlıyorlarsa (buna üzülme), bilesin ki senden önceki 

peygamberler de yalanlandı. (Sonunda, bütün) işler ancak Allâh’a döndürülür. 

5. Ey insanlar! Allâh’ın verdiği söz (vaadi) gerçektir. O hâlde dünyâ hayâtı sizi aldatmasın 

(ibâdet ve taatten alıkoymasın). Çok aldatıcı (şeytan), sizi Allâh’(ın affına güvendirmek)le 

aldatmasın. [krş. 31/33; 57/14; 82/6] 

6. Şüphesiz şeytan size (apaçık) bir düşmandır. Siz de onu düşman sayın. O, kendi taraftarlarını 

ancak alevli ateş ehlinden olmaları için çağırır. 

7. İnkâr edenler için (gerçekten) pek şiddetli bir azap vardır. Îman edip sâlih amel işleyenlere 

gelince, onlar için de bağışlanma ve büyük bir mükâfat (cennet) vardır. 

 

1-7. (1).‘Gökleri ve yeri yoktan yaratan; melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan 

Allâh’a hamdolsun. (O) yaratmada, dilediğini (dilediği miktarda) artırır. Hiç şüphesiz Allah, 

herşeye kâdirdir.’ Göklerin ve yerin yaratıcısı, yâni bütün âlemi yokken yaratan, fıtratını ilk başta 

yoktan var eden yâhut yaran, yoktan varlığa çıkaran ve yine yaratacak, ‘Gök yarıldığı zaman’ 

(İnşikak, 84/1) ve ‘Gök yarıldığı zaman’ (İnfitar, 82/1) hükmünü yerine getirecek olan. En’âm 

sûresinde de geçtiği üzere, ‘Fatara’ aslında ‘yarmak’ mânâsınadır. Râgıp ‘uzunluğuna yarmak’ der. 

Bundan daha önce örneği geçmeksizin ilk olarak yaratmak mânâsına meşhur olmuştur. (ELMALILI, 

6/372)  
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Meleklerein Kanatları: Âyetteki bu sayı, bir sınırlama değil, çokluk bildirmek içindir. Nitekim İbn 

Mesud’dan rivâyete göre Rasûlullah (s) Cebrâil (a.s.)’ı altıyüz kanadı ile görmüştür. Tirmizi’ nin Hz. 

Âişe’den naklettiğine göre Allâh’ın Elçisi Cebrâil (a.s.)!ı kendi şekli ile iki kez görmüştür. Bir kere 

Sidre-i Müntehâ‘nın yanında, bir kez de Ciyad (atlar) içinde görmüştür ki altıyüz kanadı vardı, ufku 

kaplamıştı. (bk. Necm, 53/18; Buhâri Bed’ül Hâlk 7; Müslim Îman 280, 282; Tirmizi Tefsiru Sûre 

53/2,3’den, H. DÖNDÜREN, 2/688)    

‘Yaratmada dilediği kadar fazlalaştırır.’ Nesefi de der ki: ‘O kanatların yaratılmasında ve başka 

şeylerde dilediğini artırır. Bu yaratmadaki artırma ile ilgili olarak şöyle de denilmiştir: Bu güzel yüz, 

güzel ses, güzel saç, güzel kısmet ve güzel gözlerdir.’ Ancak âyet-i kerîme mutlaktır. Yaratmadaki 

her türlü fazlalığı kapsar. Boy uzunluğu, mutedil bir sûret, organların eksiksizliği, güç ve kuvvet, iyi 

bir akıl, keskin bir görüş, akıcı ve güzel bir üslûp, müminlerin kalplerinde sevgi ve buna benzer şeyleri 

kapsar. (S. HAVVÂ, 12/57)  

Hadis: Şeytan da melek de insana sokularak kalbine bir şeyler getirir. Şeytanın işi kötülüğü telkin 

edip, hakkı yalanlamaktır. Meleğin işi ise, iyiyi tasvip edip hakkı doğrulamaktır. İçinde böyle bir 

duyguyu bulan kimse onun Allah’tan olduğunu bilsin ve O’na hamdetsin. Şeytanın telkinini hisseden 

ise şeytandan korunmak için Allâh’a sığınsın.’ (Tirmizi Tefsir 3’den, KUR’AN YOLU, 4/449)  

(2).‘Allah insanlara rahmetinden her neyi açar (gönderir)se, onu tutup önleyecek yoktur. Her 

neyi de tutup kısarsa ondan sonra onu salıverecek de yoktur. O, mutlak gâlip, hüküm ve hikmet 

sâhibidir.’ Rahmet kelimesinin âyet-i kerîmede nekre olarak kullanılması ise, bu rahmeti genel ve 

kapalı kılmak gayesine yöneliktir. Yâni bu rahmet kelimesi ile kast edilen mânâ; O’nun katındaki 

hazînelerde bulunan nîmet, sıhhat, emniyet, ilim, hikmet ve daha bunlara benzer sayılamayacak 

olan şeylerdir. Cenâb-ı Allâh’ın insanlara göndereceği bu rahmeti hiç kimse engelleyemez. Aynı 

zamanda onun alıkoyduğu nîmeti de kullarına gönderebilecek güçte hiçbir varlık yoktur. (M. HİCÂZİ, 

5/161)  

Yüce Allâh’ın rahmet musluğu kuruyunca mal, evlât, vücut sağlığı, maddi güç, rütbe, mevki bütün 

bunlar endişe, sıkıntı ve mutsuzluk kaynağı olurlar. Fakat ilâhi rahmetin muslukları açılınca bütün 

varlık türleri birer huzur, rahat,  mutluluk ve güven kaynağı olurlar. (S. KUTUB, 8/413)  

Hadis: Rasûl-i Ekrem (s), selâm verip namazı bitirince şu duâyı yapardı: ‘Allah’tan başka ilâh yoktur, 

yalnız Allâh vardır. O tektir, ortağı yoktur. Mülk O’nundur. Bütün övgüler O’na mahsustur. O’nun 

herşeye gücü yeter. Allâh’ım! Senin verdiğine engel olacak, vermediğini de verecek kimse yoktur. 

Senin yardımın olmadan hiçbir zengine serveti fayda vermez.’ (Buhâri Ezan 155, Müslim Mesâcid 

137’den Ö. ÇELİK, 4/170)   

(3).‘Ey insanlar! Allâh’ın üzerinizdeki nîmetini hatırlayın.’ Bilin ve şükredin demektir. ‘Allâh’ın 

nîmetleri’ insanların yedikleri ve içtikleri, kullandıkları ve faydalandıkları  şeyler, teneffüs ettikleri 

temiz hava, Güneş’in ısı ve ışığı, sağlık, mal, mülk, evlât, itibar, akıl, görme, işitme, yürüme ve 

konuşma yeteneği, peygamber ve kitap gönderilmesi ve benzeri maddi ve mânevi nîmetlerdir. Allâh’ın 

nîmetlerini anmak, bilmek ve şükretmek için, îman edip sâlih ameller işlemek, Allâh’a ibâdet edip 

itaat etmek, haramlardan sakınmak ve O’nu bilmek ve övmekle mümkün olur. (İ. KARAGÖZ 6/186) 

‘Size gökten ve yerden rızık veren Allah’tan başka bir yaratıcı var mı? O’ndan başka hiçbir ilâh 

yoktur. O hâlde nasıl (olup da îmandan) çevriliyorsunuz?’ Yâni nîmetin hakkını bilerek ve onu itiraf 

ederek ibâdet ve tâati, nîmeti verene tahsis ederek ona riâyet ediniz ve onu koruyunuz. Bu nîmet, mal 

– mülk, mevki – makam, gibi görünür bir nîmet olabileceği gibi, sağlık, kuvvet gibi bedeni yâhut da 
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akıl ve zekâ gibi kişisel bir nîmet de olabilir. Her hâlükârda nîmetin hakkı korunmalıdır. (İ. H. 

BURSEVİ, 16/146)  

İbn Kesir âyet-i kerîme hakkında şunları söylemiştir: ‘Yüce Allah, kullarını uyarıyor ve yalnızca 

kendisine ibâdet etmek sûretiyle tekliğine ne şekilde delil getireceklerini gösteriyor. O, nasıl bağımsız 

ve tek olarak yaratıp rızık veren ise, aynı şekilde yalnızca O’na ibâdet edilmeli, putlar, eşler, ortaklar, 

O’na ortak koşulmamalıdır.’ (S. HAVVÂ, 12/64)    

(4).‘(Rasûlüm! Mekkeliler) Eğer seni yalanlıyorlarsa, bilesin ki senden önceki peygamberler de 

yalanlandı.’ O bakımdan sen de onlara uy! Çünkü senden önce geçen peygamberler, senin için bir 

örnektir. Onlar da senin gibi kavimlerine apaçık deliller getirmişler, tevhidi onlara emretmişlerdi. 

Kavimleri ise onları yalanlamış, onlara muhâlefet etmişlerdi. (S. HAVVÂ, 12/64) 

Yüce Allah, yalanlanması sebebiyle üzülen Hz. Peygamberi daha önceki peygamberlerin de 

yalanlandığını söyleyerek teselli etmiş, üzülmemesi gerektiğini bildirmiştir. (İ. KARAGÖZ 6/187, 

188) 

‘(Sonunda, bütün) işler ancak Allâh’a döndürülür.’ İbn Kesir der ki: Yâni onların bu davranışlarına 

karşılığı en uygun şekilde O verecektir. (S. HAVVÂ, 12/64)  

Nesefi der ki: ‘Bu buyrukta hem vaad vardır, hem tehdit vardır. Çünkü bütün işler O’nun hükmüne 

bağlıdır. Yalanlayanların da, yalanlanan kimselerin de lâyık oldukları şekilde amellerinin 

karşılıklarının verileceğine işâret edilmektedir. (S. HAVVÂ, 12/64)   

‘Ey insanlar! Allâh’ın vaadi haktır.’ Allâh’ın öldükten sonra dirilme ve amellerin karşılıklarının 

görüleceğine dâir vaadi mutlaka gerçekleşecektir. (S. HAVVÂ, 12/67)  

Yüce Allah ne söyledi ise doğrudur. Birgün mutlakâ kıyâmet kopacak, insanlar kabirlerinden 

diriltilecek, hesaba çekilecek, sonuçta müminler cennete, kâfirler cehenneme gidecektir. (İ. 

KARAGÖZ 6/189) 

‘O hâlde dünyâ hayâtı sizi aldatmasın.’ ‘.. dünyanın insanı aldatması’ ile maksat, insanın 

dünyanın geçici nîmetlerine ve lezzetlerine dalması, âhiret hayâtını unutması, günah işlemesi, dînî 

görevleri terk etmesi, helâl ve haramı gözetmemesi ve nefsin kötü arzularına uymasıdır. Mümin 

harama düşmeden dünyâ nîmetlerinden faydalanır, âhiret nîmetleri için îman, sâlih amel ve takvâ ile 

hazırlık yapar, dünyaya aldanmaz, şeytana kanmaz ve âhireti unutmaz. (İ. KARAGÖZ 6/189)  

‘Çok aldatıcı (şeytan), sizi Allâh’(ın affına güvendirmek)le aldatmasın.’ Şeytan diğer tahrikleriyle 

berâber özellikle; ‘Allah çok bağışlayıcıdır, büyük günahları bile affeder, bu kadarcık günahtan bir 

şey çıkmaz,‘ gibi telkinler yaparak, bizzat Allah ile aldatmasına karşı uyanık olunmalıdır. (bk. 

Lokman, 31/33) Çünkü bunun yaratılış maksadı insana düşmanlıktır. Kur’ân-ı Kerîm’de yedi kez 

tekrar edilen Hz. Âdem – İblis kıssası bu düşmanlığı tüm safahâtıyla / aşamalarıyla anlatmaktadır. (Ö. 

ÇELİK, 4/171)  

el Ğarûr: Aldatıcı anlamına gelen el ğarûr kelimesi, eş Şekûr, es Sabûr kelimeleri gibi mübâlağa 7 

fazlalık ifâde eder. Şeytan son derece aldatıcı olduğundan el ğarur, şeytanın ismi olmuştur.  

Müfredat’da der ki: Mal – mülk, makam – mevki, şan – şöhret, şehvet ve şeytan gibi insanı aldatan 

herşey aldatıcı (garûr)‘dur. İnsanı aldatanların en kötüsü şeytan olduğu için el ğarûr kelimesi 

‘şeytan’ olarak tefsir edilmiştir. (İ. H. BURSEVİ, 16/150)  
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(6).‘Şüphesiz şeytan size bir düşmandır. Siz de onu düşman sayın.’ Ona yanaşmayınız, onun 

telkinlerini iyiliğinize sanmayınız, onun izinden gitmeyiniz. Çünkü aklı başında insan düşmanın 

peşinden gitmez. O sizi iyiliğe çağırmaz, sizi kurtuluşa erdirmez.  (S. KUTUB, 8/419) 

‘.. şeytanı düşman edinin’ Allâh’ın emir ve yasaklarına uyarak şeytana karşı çıkın ve onu hayâl 

kırıklığına uğratın. Onun hilelerine kanmayın, anlamındadır. (İ. KARAGÖZ 6/189) 

‘O, kendi taraftarlarını ancak alevli ateş ehlinden olmaları için çağırır.’ İbn Kesir diyor ki: ‘Yâni 

şeytanın maksadı, onunla birlikte alevli ateşin azâbını boylayasınız diye sizi saptırmaktır. İşte apaçık 

düşmanınız budur. Güçlü ve Aziz olan Allah’tan bizleri şeytana düşmanlardan kılmasını, Allâh’ın 

Kitabına tabi olmayı rızıklandırmasını, Rasûlünün yolunu izlemeyi kolaylaştırmasını dileriz. Çünkü O, 

dilediği herşeye kâdir olandır ve duâları kabul edendir. (S. HAVVÂ, 12/68)  

‘İnkâr edenler için (gerçekten) pek şiddetli bir azap vardır.’ ‘şiddetli azap’  ile maksat, cehennem 

azâbıdır. Cehennemde kâfirler, ateşte yakılırlar (4/56), üzerlerine kaynar su dökülür (44/47, 48), 

kaynar su ve irinli su içirilir (14/14-17) ve boyunlarına demir halkalar vurulur (13/5; İ. KARAGÖZ 

6/191). 

‘Îman edip sâlih amel işleyenlere gelince, onlar için de bağışlanma ve büyük bir ödül vardır.’ 

Amel-i sâlih demek, sâdece oruç tutmak, namaz kılmaktan ibâret değildir. Evet bunlar da amel-i 

sâlihtir ancak yeterli değildir; amel-i sâlih herşeyimizin İslâm’a uygun olması demektir. Her 

amelimiz ve niyetimiz İslâm için olsun. Meselâ; bir adam ev yaptı ve kendisi için bir pencere açtı, 

sordular; ‘Bu pencereyi niye açtın?’ adam; ‘ışık geçsin diye açtım’ dedi. Eğer o adam, ‘pencereyi 

ezan sesini duymak için açtım’ deseydi, hem ışık gelirdi, hem ezânı duyardı, böylece de sevap 

kazanırdı. Yâni amel-i sâlih çok geniştir. Her yere ulaştırabiliriz. (M. TOPTAŞ’tan, N. YASDIMAN, 

8/98)  

‘işte onlara’ kusurlu hareket edip işledikleri günahlar dolayısıyla ‘mağfiret ve’ işledikleri hayır ve 

dünyâ ile şeytana karşı verdikleri mücâdeleler sebebiyle de ‘büyük mükâfat vardır.’ (S. HAVVÂ, 

12/68)   

 

35/8-10 RÜZGÂRLARI  GÖNDERİP DE  BULUTU  HAREKETE  GEÇİREN ALLAH’TIR 

8. (Ey Peygamberim!) Hiç kötü işi kendisine süslü gösterilip de onu hoş gören kimse (iyi/sevaplı iş 

yapan, kötülüğü sevmeyen kimseye benzer) mi? Allah dilediğini (amelinin gereği olarak) sapıklık 

içinde bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. O hâlde, onlar(ın sapıklığın)a karşı üzülüp de 

kendini mahvetme! Çünkü Allah, onların yaptıkları şeyleri hakkıyla bilendir. [krş. 47/14] 

9. Rüzgârları gönderen Allah’tır. (Onlar, yağmur yüklü) bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken biz 

onu, (bulutları) ölü bir bölgeye sevk ederiz. Onunla yeri ölümünden sonra (bitkiyle) canlandırırız. 

İşte (öldükten sonra) dirilip kalkma da (tıpkı) böyledir. 

10. Kim şan ve şeref istiyorsa, (Allah’tan istesin ve bilsin ki) bütün yücelik Allâh’ındır. O’na 

ancak (tevhidi bildiren) güzel kelimeler yükselir; sâlih amel de onu yükseltir. Kötülükleri 

plânlayıp kuranlara gelince: Onlar için şiddetli bir azap vardır. Onların tuzağı (ve plânı) 

mahvolacak (boşa çıkacak)tır. [krş. 4/139; 10/65; 63/8] 
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8-10. (8).‘Kötü işleri kendisine güzel gösterilip de onu güzel gören kimse (böyle olmayan kimseye 

benzer) mi?’ Bize göre bu âyete biri özel, diğeride genel olmak üzere iki farklı şekilde yaklaşılabilir. 

Özel boyutu itibâriyle söz konusu âyet, -Abdullah b. Abbas ve İbnü’ssâib el Kelbi’nin de dediği gibi – 

yaptıkları kötülüklerin kendilerine güzel gösterildiği, kendilerinin de onları güzel olarak telâkki ettiği 

kimselerin Mekke müşrikleri olduğunu ifâde eder. Çünkü âyette sözü geçen iki özelliğin her ikisi de 

o dönemde Mekke’de yaşayan müşriklerde mevcuttu. Âyetin ortaya koyduğu genel boyut da bize göre 

Allâh’ın kitâbına ve peygamberine karşı çıkıp kendi arzu ve istekleri peşinde koşan kimseler 

anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu özelliği taşıyanlara her dönemde rastlamak mümkündür. (M. 

DEMİRCİ, 2/629)  

‘Hiç kötü işi kendisine süslü gösterilip de onu hoş gören kimse (iyi/sevaplı iş yapan, kötülüğü 

sevmeyen kimseye benzer) mi?’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni îman edip sâlih amel işleyenler, hiç kâfirlerle 

fâcirler gibi olurlar mı? Kâfir ve fâcirler kötü işler yaparlar, fakat bununla berâber güzel iş 

yaptıklarına inanır ve öyle zannederler. Yâni bu şekilde olan ve Allâh’ın saptırdığı bir kimseye karşı 

senin yapabilecek bir şeyin olur mu? Elbetteki sen, onun faydasına bir şey yapamazsın.’ (S. HAVVÂ, 

12/68)  

‘Allah dilediğini sapıklık içinde bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. O hâlde, onlar(ın 

sapıklığın)a karşı üzülüp de kendini mahvetme!’   Bu âyette Hz. Peygambere tebliğ görevini 

yaparken onun yolunu izleyenlere bir teselli verildiği açıktır. Dolayısıyla, âyetin devâmındaki ‘Allah 

dilediğini sapkınlık içinde bırakır, dilediğini de doğruya iletir’ cümlesini buna göre yorumlamak 

gerekir. Yüce Allâh’ın kulun hiçbir katkısı olmadan onu sapkınlığa ve dolayısıyla cehenneme itmesi 

O’nun engin hikmetiyle bağdaşmaz. Allâh’ın bir kimseyi sapıklıkta bırakması, kendisine verilen akıl 

yeteneğini ve irâde gücünü kötüye kullanmakta ısrar etmesi sebebiyle onu tercihiyle ve 

sonuçlarıyla başbaşa bırakması demektir. Birçok âyet ve hadiste yer alan açıklamaların ışığında, bu 

tür ifâdelerin, Allâh’ın mutlak irâdesine bir gönderme yapma veya – burada olduğu gibi - dini tebliğle 

görevli olanların başkalarını hidâyete eriştirmekle yükümlü olmadıklarını ve zâten buna güçlerinin 

yetmeyeceğini belirtme amacı taşıdığı anlaşılmaktadır. (KUR’AN YOLU, 4/450, 451)    

‘Çünkü Allah, onların yaptıkları şeyleri hakkıyla bilendir.’ Bu, inkâr eden kimselere yaptıkları 

kötü işler dolayısıyla azap ile bir tehdittir. (S. HAVVÂ, 12/69)  

(9).‘Rüzgârları gönderen Allah’tır. (Onlar, yağmur yüklü) bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken 

biz onu, (bulutu) ölü bir bölgeye sevk ederiz. Onunla yeri ölümünden sonra (bitkiyle) 

canlandırırız. İşte (öldükten sonra) dirilip kalkma da (tıpkı) böyledir.’ Peygamber efendimizin, bu 

hayâtın ardından yeni bir hayâtın geleceği ve herkesin burada yaptıklarından sorguya çekileceği 

yönündeki uyarılarını mantıksız bulan ve çoğu zaman alayla karşılayan inkârcılara, insanlara öldükten 

sonra tekrar hayat vermenin yüce Allâh’ın kudret ve azametini kavrayanlar için hiç de yadırganacak 

bir şey olmadığını anlatan bir örnek verilmektedir. Rüzgârların oluşturulması, onların bulutları 

harekete geçirmesi, bulutların yağmura dönüşmesi, yağmurun kurumuş toprağı canlandırması şeklinde 

sıralanan ve ilim, hikmet, kudret gerektiren bu olaylar dizisi üzerinde birazcık düşünmek, bunları 

gerçekleştiren gücün sâhibi için insanları öldükten sonra diriltmenin kolaylığını anlamaya 

yetecektir. (KUR’AN YOLU, 4/453) 

Kur’ân’da îmânın evrensel delilleri sunulurken bu sahne sık sık karşımıza çıkar. Denizlerden 

kaldırdığı buharlarla bulutları oluşturup önlerinde sürükleyen rüzgârların sahnesi yâni. Gerçekten 

sıcak rüzgârlar buharlaşmaya yol açarlar. Soğuk rüzgârlarda da bu buharları yoğunlaştırıp bulut 

hâline getirirler. Sonra yüce Allah bu bulutları, hava akımları aracılığı ile değişik hava katmanlarına 

gönderir. Bu bulutlar sağa sola dağılarak yüce Allâh’ın istediği, sürükleyicileri olan rüzgârların ve 
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hava akımlarını O’nun izni uyarınca götürdükleri yerlere giderler. Sonunda dilediği bir yere ‘ölü bir 

yöreye’ varırlar. Burası yüce Allâh’ın bilgisinde o bulut aracılığı ile hayâta kavuşacağı belirlenmiş 

bir yöredir. Şu yeryüzündeki tek hayat kaynağı sudur: ‘Bu bulutlar aracılığı ile ölü toprağı 

diriltiriz.’ Böylece insanların umursamazlıkları ve ilgisizlikleri ortasında her an olan olağanüstü 

olay bir daha gerçekleşir. Her an bu olağanüstü olay olduğu hâlde, insanlar âhiretteki yeniden 

dirilmeyi akıllarına sığdıramıyorlar, oysa bu olay dünyâda her gün gözleri önünde yineleniyor: İşte 

yeniden diriliş olayı da böyledir.’ (S. KUTUB, 8/423)  

Hadis: ‘Âdemoğlunun hepsinin  bedenini acbüz’zenb dışında toprak çürütür. Kıyâmet günü insan 

bedeni, bu parçadan yaratılır ve diriltilir.’ (Müslim Kıyâmet 142, İ. KARAGÖZ 6/195) 

(10).‘Her kim izzet istiyorsa’ zillet ve hakâretten kurtulup şerefli, haysiyetli, kuvvetli olmak arzu 

ediyorsa ‘bilsin ki izzet tamâmı ile Allâh’ındır.’ Dünyâda da Allâh’ındır, âhirette de Allâh’ındır; 

dolayısıyla izzet isteyen şuna buna tapmakla kendisini zelil etmemeli, hepsini geçip Allâh’a 

yükselmelidir. (ELMALILI, 6/378)  

Şeref, onur, güç, pâye, üstünlük gibi anlamları olan izzetin bütünüyle Allâh’a âit kılınması, bu 

kavramın insanlar açısından aslâ kullanılamayacağını değil, insanların elde edebilecekleri her türlü 

onur ve pâyenin Allah’tan olduğunu ve ancak O’nun hoşnutluğuna uygun olması hâlinde değer 

taşıyacağını ifâde etmektedir. Nitekim başka bir âyette bu kavram, Allâh’a, Rasûlü’ne ve müminlere 

izâfe edilmiştir. (bk. Münâfıkûn, 63/8, KUR’AN YOLU, 4/453)   

Üstünlük ve itibar, nefsin ihtiraslarına egemen olmaktır, bağımlılığı ve aşağılanmayı alt etmektir; 

Allah’tan başkası önünde boyun eğmemektir. Bunların yanı sıra Allâh’a boyun eğmek, saygı 

beslemektir; Allah’tan korkmak, çekinmektir; sevinçte de kederde de yüce Allâh’ın gözetimini 

üzerinde hissetmektir. İnsan Allâh’a boyun eğerse başı dik olur. İnsan Allah’tan korkarsa O’nun 

hoşuna gitmeyen herşeye karşı çıkar. İnsan kendini Allâh’ın sürekli gözetimi altında hissederse O’nun 

izni olmadıkça başını eğmez. (S. KUTUB, 8/425, 426)  

Kureyşli kodamanlar, itibârı ve üstünlüğü putperest Arap kabileleri arasında arıyorlardı. Bu yüzden 

bu kabilelerin sapık putperestliklerine sâhip çıkıyorlar, onun koruyucusu kesiliyorlardı. Bunun sonucu 

olarak kendi ağızları ile ‘doğru’luğunu itiraf ettikleri hak yola girmeye cesâret edemiyorlardı. Bu yola 

girseler prestijlerinin, kabîleler arasındaki itibarlarının sarsılacağından korkuyorlardı. İşte bu Arap 

kabîleleri vardı ya, onlar prestijin ve itibârın kaynağı değillerdi. Ne bir kimseye itibar bağışlayabilir ve 

ne de bir kimsenin itibârını geri alabilirlerdi. Çünkü itibar ve üstünlük bütünü ile Allâh’ın 

tekelindedir. (S. KUTUB, 8/424, 425)  

‘O’na ancak güzel kelimeler yükselir; sâlih amel de onu yükseltir.’ Allah katındaki izzet ve şerefe  

ulaşmanın iki yolu vardır: (1) Kelime-i Tayyib: Kısaca ifâdesiyle güzel söz, (2) Sâlih ameller. 

Kelime-i Tayyib, başta kelime-i tevhid olmak üzere, Allah için yapılan her türlü tesbih, tahmid, 

tekbir, duâ, istiğfar ve zikirler gibi güzel ve hoş sözleri içine alır. Bunların arşa yükselip de 

‘Şüphesiz iyilik, ihlâs ve fazilet sâhibi kişilerin defteri İlliyyûn’dadır.’ (Mutaffifîn, 83/18) 

buyrulduğu üzere makbul ameller defterine yazılması, ancak bunları tahakkuk ve tasdik ettirecek sâlih 

amellere yaklaşmakla olur. (Ö. ÇELİK, 4/173, 174)  

Hadis: Rasûlullah (s) şöyle buyurur: ‘Sübhânellah, elhamdülillah, Allâhu ekber,  lâ ilâhe illallah 

diyerek Cenâb-ı Hakkı yücelttiğiniz zikirler, arşın etrâfında arı uğultusu gibi bir sesle sizin adınıza 

Allâh’ı zikrederek dönüp dururlar. Allah katında durmadan zikredilmeyi istemez misiniz? (İbn Mâce 

Edeb 56, Ahmed b. Hanbel 4/208’den Ö. ÇELİK, 4/174)    
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Sahih îman, sâlih ameli gerekli kılar. Çünkü riyâsız, şirksiz îman, hevâ ve hevesten kurtulup Allâh’a 

teslimiyeti yâni emirlere tam itaati gerektirir. Kişinin amelinin sahih ve sâlih olmasını istemesi de 

îmanın sahih olmasını isteme bilincindendir. Kötülükleri plânlama ve yapma ise sahih îman ve sâlih 

amel ile bağdaşmaz. [bk. 1/4; 12/106] (H. T. FEYİZLİ, 1/434) 

 

35/11-14 HİÇBİR  ŞEY  O’NUN  BİLGİSİ  DIŞINDA  KALMAZ 

11. (Ey insanlar!) Allah sizi (ilkin çeşitli cins) topraktan, sonra bir meniden yarattı, sonra da sizi 

çift çift yaptı. O’nun ilmi olmaksızın hiçbir dişi gebe kalmaz, doğurmaz da. Ömrü uzun olana 

uzun ömür verilmesi de, ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta (Levh-i Mahfuzda, 

yazılmış ve anne rahminde tespit edilmiş)tir. Şüphe yok ki (bu sayılanlar) Allâh’a göre kolaydır. 

[krş. 6/59; 21/30] 

12. İki deniz(in suyu) bir (aynı) olmaz: Bu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi boğazdan kolay geçer; 

bu da tuzludur, acıdır (boğazı yakar). Bununla berâber her ikisinden de tâze et (balık) yersiniz, 

(inci, mercan gibi) takındığınız bir ziynet çıkarırsınız. (Allâh’ın) lütfundan (rızkınızı) aramanız 

için gemilerin orada (denizi) yara yara gittiğini görürsün. Umulur ki artık şükredersiniz. [krş. 

16/14; 25/53; 55/19-22] 

13. (Allah) geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar (gece ve gündüzü uzatır, kısaltır). 

Güneşi ve ayı (emrinin altında) istifâdeye sunmuştur. Her biri belirli bir süre için (kendi 

yörüngesinde) akıp gider. (Ey insanlar!) İşte (bunların hepsini yapan) Rabbiniz Allah’tır. Mülk / 

hükümranlık ancak O’nundur. O’ndan başka yalvardıklarınız / tapındıklarınız bir hurma 

çekirdeğinin zarına bile sâhip değillerdir. 

14. Eğer onları, (yardımınıza) çağırsanız, çağrınızı işitmezler; (bir hayvan cinsinden olup da) 

işitseler bile, size cevap veremezler. Kıyâmet gününde ise, sizin (kendilerini yüceltip Allâh’a) 

ortak koştuğunuzu inkâr ederler. (Ey Peygamberim! Bunları) sana, herşeyden haberi olan (Allah) 

gibi, (hiç kimse) haber veremez. 

 

11-14. (11).‘Allah sizi topraktan, sonra bir meniden yarattı, sonra da sizi çift çift yaptı.’ İnsanın 

topraktan meydana gelişinde somutlaşan ilk yaratılış olgusuna Kur’ân’da sık sık işâret edilir. 

Hâmileliğin ilk aşamalarından biri olan sperma dönemine de sık sık değinildiğini görüyoruz. Toprak 

cansız bir madde iken, sperma (nutfe) canlı bir çekirdektir. İlk ve en büyük mûcize işte bu hayat 

mûcizesidir. Hiç kimse bu mûcizenin nasıl ortaya çıktığını, ya da insanın hammaddesi olan toprakla 

nasıl kaynaştığını bilmiyor. Bu olgu, geçmişte olduğu gibi günümüzde de insan bilgisine kapalı bir 

sırdır. (S. KUTUB, 8/427)  

‘.. sizi topraktan yarattı’ cümlesi, insanın aslının toprak olduğunu, ifâde eder. Modern ilim, insan 

bedeninin, yeryüzünün içerdiği elementleri bünyesinde taşıdığını ispat etmiştir. Toprağın içerdiği 

elementler şunlardır: Karbon, hidrojen, oksijen, kükürt, azot, kalsiyum, potasyum, sodyum, klor, 

magnezyum, demir, bakır, iyot, florin, kobalt, çinko, silisyum. 

‘O’nun ilmi olmaksızın hiçbir dişi gebe kalmaz, doğurmaz da.’ Yâni, hâmilenin hâmileliğinde, 

doğuranın doğurmasında meydana gelen herşeyi Allah bilir. Allah, hâmilelik ve doğum yerini, 

günlerini, saatlerini, bu hâmilelik ve doğumun eksik yâhut tam olup olmayacağını, erkeklik, dişilik vb. 

tüm hâlleri bilir. (İ. H. BURSEVİ, 16/170) 



154 
 

‘Ömrü uzun olana uzun ömür verilmesi de, ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitaptadır.’ 

Bir insanın ömrünün uzun veya kısa oluşu tesâdüfe yâhut kendiliğinden oluşan değil, Allâh’ın 

irâdesine bağlıdır; bu irâde değişmemek üzere levh-i mahfuz diye bilinen özel bir kayıt sistemine de 

bağlanmıştır. Âyetin, ‘Bir canlının ömrünün uzun olması da kısa tutulması da mutlaka yazgıya 

uygun olarak gerçekleşir’ şeklinde çevrilen kısmı için, şu yorumlar yapılmıştır: (a) Herkesin 

ömrünün ne kadar olacağı tamı tamına kayıtlı olduğu gibi bunun yaşanan her günü, ayı, senesi de 

kaydedilmektedir. Bu cümlenin ‘ömründen eksilen, eksiltilen’ anlamına gelen ikinci kısmından 

maksat, işte ömrün bu bölümü, yâni yaşanan ve bu yönde kayda geçirilen miktarıdır; ‘verilen 

ömür’ anlamına gelen ikinci kısmından maksat ise, ömrün kalan bölümüdür. (b) Bu cümle, ‘Bir 

canlının ömrünün uzatılması da kısaltılması da mutlaka yazılıdır’ anlamına gelmektedir. Hadislerde 

belirtildiği üzere bâzı sebeplerle ömür uzatılabilir veya kısaltılabilir; ama bu da Allâh’ın irâdesiyle 

olmaktadır ve O’nun ezeli ilminde mevcuttur (bir kitapta kayıtlıdır) Allâh’ın bildikleri insanlar 

tarafından bilinmediğinden, bu durum dünyâ hayâtının sınav düzenini ve kişinin sorumluluğunu 

etkilemez. (Şevkâni’den, KUR’AN YOLU, 4/455)  

(Yoksa) Kelâm âlimlerinin çoğuna göre – ki cumhur da bu görüştedir – ömür, yâni bir kişinin ömrü 

artmaz ve eksilmez. Ayrıca ömrün artıp eksilmesinin levh-i mahfuzda ispat ve tespit edilen muhtelif 

sebeplere bağlı olarak bir kişinin elinde olduğu söylenmiştir. Meselâ, levh-i mahfuzda şöyle 

yazılmıştır: Falanca kişi hac yaparsa ömrü altmış sene; yapmazsa kırk sene olacaktır. Bu kimse 

hac yapınca ömrü altmışa ulaşmış olur ve ömrü artırılmıştır. Hac yapmazsa kırkı geçemez. Bu sefer 

onun için gâye olan altmış yıllık ömür kısaltılmış olur. (İ. H. BURSEVİ, 16/171)  

‘Şüphe yok ki (bu sayılanlar) Allâh’a göre kolaydır.’  Bu yaratma olayı ve diğerleri, akıl ve idrakleri 

hayret ve şaşkınlığa sevk etmekle berâber, sebeplerden bağlı olmadığı için Allâh’a kolaydır. İşte 

diriliş te böyledir. (İ. H. BURSEVİ, 16/170)  

/12).‘İki deniz(in suyu) bir olmaz: Bu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi boğazdan kolay geçer; bu 

da tuzludur, acıdır. Bununla berâber her ikisinden de tâze et (balık) yersiniz, (inci, mercan gibi) 

takındığınız bir ziynet çıkarırsınız.’ Tatlı su, bütün canlılar için hayat kaynağıdır. Şimdi de öbür su 

türü olan ve acı tuzlu suya bakalım. Bu tür su, daha çok denizler ve okyanuslar biçiminde karşımıza 

çıkar. Aşağıda bu konuda bir bilginin sözlerini okuyacağız. Adam bu açıklamayı şu koca evreni 

düzenleyen duyarlı plânı değerlendirirken yapıyor. Okuyoruz: Yüzyıllardır yerden fışkıran gazlar 

havaya yükselir. Bunların çoğu zehirlidir. Buna rağmen hava (atmosfer) yine de kirlenmemiş kalır. 

İnsanın yaşaması için elverişli olan gaz oranlarının dengesi değişmez. Bu büyük dengeyi sağlayan 

mekanizma denizleri ve okyanusları kaplayan engin sulardır. Hayat, besin maddeleri, yağmurlar, ılımlı 

iklim ve son olarak insan, varlıklarını bu uçsuz bucaksız su kütlesine borçludurlar. (İlim İnsanı Îman 

Etmeye Çağırıyor, O. Crasy (New York Bilimler Akademisi Başkanı)  (S. KUTUB, 8/430)  

Bu açıklama niçin farklı türde yaratıldıklarına kısmen ışık tutuyor. Bu sözler kanıtlıyor ki, suların 

farklı türde yaratılmış olması, belirli bir amacın ve plânın sonucudur. Bu yolla şu evrenin varlığında 

ve düzeninde gerekli olan, birbirine bağlı birtakım dengeler ve uyumlar gözetilmiştir. Bunu ancak, şu 

evrenin ve şu evrendeki canlı cansız tüm varlıkların yaratıcısı olan yüce Allah düzenler. Çünkü bu 

hassas uyum, aslâ rastgele meydana gelmez. (S. KUTUB, 8/430)  

‘Her birinde gemilerin suları yara yara gittiklerini görürsün. Allâh’ın lütfundan aramanız ve 

O’na şükretmeniz için.’ İbn Kesir der ki: ‘Bu büyük yaratık olan denizi emrinize verdiği için 

Rabbinize şükredesiniz diye. Siz bu denizde istediğiniz yere gidiyorsunuz, dilediğiniz gibi tasarruf 

ediyorsunuz. Hiçbir şeyiyle bu denizler size karşı çıkmaz. Hattâ yüce Allah göklerde ve yerde olanları 

da sizin emrinize vermiştir. Bunların hepsi O’nun lütfundandır, rahmetindendir. (S. HAVVÂ, 12/75)  
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‘.. gemilerin denizlerde suyu yarıp ses çıkararak gittiğini görürsünüz.’ Deniz kıyısında olanlar ve 

gemiye binenlergerçekten devâsâ gemilerinsuyu yararak gittiklerini görürler. Denize bu özelliğini 

veren yüce Allah’tır. Allah, denizleri bu özellikte yaratmasaydı, gemiler denizde hareket 

edemezlerdi. Bundan ibret ve ders alınması ve Allâh’ın varlığı, birliği, gücü ve nimetinin bilinmesi 

gerekir. (İ. KARAGÖZ 6/203)   

(13).‘(Allah) geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar.’ İbn Kesir der ki: Bu da O’nun 

karanlığı ile geceyi, aydınlığı ile gündüzü emrinize vermesindeki tam kudretinin, uçsuz bucaksız 

egemenliğinin, bir tecellisidir. Bunu kısaltır, öbürünü uzatır, sonunda her ikisi eşit olur. Sonra bunu 

kısaltır, ötekini uzatır; bu kısar bu da uzar; bu şekilde yaz ve kış uzayıp kısalırlar. (S. HAVVÂ, 

12/77)   

‘Güneşi ve ayı (emrinin altında) istifâdeye sunmuştur. Her biri belirli bir süre için (kendi 

yörüngesinde) akıp gider.’ Bu âyet, güneş ve ayın kendi ekseni çevresinde ve bir yörünge üzerinde 

belirlenen bir zamâna doğru hareket ettiklerini, bu süre dolunca düşebileceklerini, yâni kıyâmet 

denilen olayla evrenin sonunun geleceğini bildirmektedir. Bk. Lokman 31/29; Yâsin 36/38; Zümer 

39/5; H. DÖNDÜREN, 2/689)  

‘Egemenlik O’nun tekelindedir. O’nu bir yana bırakarak taptığınız düzmece ilâhlar bir tek 

çekirdek kabuğunun bile sâhibi değildirler.’ Âyetin orijinalinde geçen ‘kıtmir’ sözcüğü, çekirdek 

kabuğu anlamına gelir. Müşriklerin, Allah dışında taptıkları sözde ilâhlar basit bir çekirdek 

kabuğunun bile sâhibi değildirler. Arkasından bu sözde ilâhların mâhiyetleri biraz daha deşiliyor. 

Okuyoruz: ‘Eğer onları imdâda çağırırsanız çağrınızı işitmezler.’ (S. KUTUB, 8/433)    

(14).‘Sesinizi işitseler bile, size karşılık veremezler.’ Çünkü onlar ya çamurdan yoğrulmuş bir 

heykel, ya taştan, ağaçtan yontulmuş bir put, ya bir yıldız ya da gezegen, ya bir melek veya cindirler. 

Bunların hiç biri bir çekirdek kabuğunun bile sâhibi değildirler. Yine bunların tümü, sapık tapıcılarının 

çağrılarını işitemezler. Ya aslında ses algılama yetenekleri yoktur, ya da insan sözünü anlamazlar. 

Devam edelim: ‘Sesinizi işitseler bile size karşılık veremezler.’ Cinler ve melekler gibi. Çünkü 

cinler karşılık verme yeteneğinden yoksundurlar. Melekler ise sapıklara karşılık vermezler. Bu 

dünyâda böyledir. Kıyâmet günü ise, o sözde ilâhlar sapıklığa ve sapıklara karşı çıkarlar, onlarla 

ilişkili görünmekten şiddetle kaçınırlar. (S. KUTUB, 8/433) 

‘Haberdar olan gibi, kimse sana haber veremez.’ İbn Kesir şöyle demektedir: ‘Olaylardan 

herşeyiyle haberdar olan gibi sana işlerin âkıbetini, sonunu ve varacakları yeri kimse haber veremez.’ 

Katâde der ki: ‘Burada şânı yüce Allah, kendi zâtını kastetmektedir.  Mutlaka ve kaçınılmaz olarak 

meydana gelecek olanı bildirmiştir.’ (S. HAVVÂ, 12/77)  

  

35/15-26 ALLÂH’A  MUHTAÇ  OLAN  SİZSİNİZ 

15. Ey insanlar! Siz Allâh’a muhtaçsınız. Allah ise zengindir (hiçbir şeye ve hiçbir kimseye ihtiyacı 

yoktur) ve övülmeye lâyık olan ancak O’dur. [krş. 92/8-10] 

16, 17. (Ey insanlar!) Eğer O dilerse sizi yok eder (yerinize) yeni bir halk getirir. Bu da Allâh’a 

(göre) güç değildir. 

18. Hiçbir günahkâr, başkasının (işlediği veya günahına sebep olmadığı) günahını yüklenip 

çekmez. Eğer (günah) yükü ağır olan kimse, (başkasını) onu taşımaya çağırsa, en yakını dahi olsa 

kendisine ondan herhangi birşey yüklemek mümkün olmaz. (Ey Peygamberim!) Sen ancak 
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görmediği hâlde Rablerine ‘yürekten saygı duyan, O’ndan korkanları’ ve namazı gereği üzere 

kılanları uyar(ıp korkut)abilirsin. Kim (günahlardan) temizlenirse, sırf kendisi için temizlenmiş 

olur. Dönüş ancak Allâh’adır. [krş. 6/164] 

19, 20, 21. Görmeyen ile gören (kâfir ile mümin), karanlıklar ile aydinlık (inkâr ile îman) ve gölge 

ile sıcaklık (cennet ile cehennem) bir olmaz. 

22. Dirilerle ölüler de bir değildir. Şüphesiz ki Allah dilediğine işittirir. (Ey Peygamberim! Yoksa) 

sen, kabirlerde (imiş gibi) olanlara işittirecek değilsin! 

23. (Ey Peygamberim!) Sen sâdece bir uyarıcısın. 

24. Şüphesiz ki seni, (rahmetimiz için) müjdeci ve (azâbımız için) bir uyarıcı olarak hak (Kur’ân) 

ile gönderdik. Hiçbir topluluk yoktur ki (onların) içinden bir korkutan uyarıcı (peygamber) gelip 

geçmiş olmasın. [bk. 4/164; 40/78] 

25. (Rasûlüm! Bunlar) seni yalanlıyorlarsa (üzülme. Çünkü) onlardan öncekiler de 

(peygamberlerini) yalanlamışlardı. Hâlbuki onların peygamberleri kendilerine, açık açık deliller, 

(hikmetli) sahifeler ve aydınlatıcı kitaplar da getirmişlerdi. 

26. Sonra ben, o inkâr edenleri yakala(yarak cezâya çarptır)dım. Benim inkâr edilişim nasıl oldu 

(gördüler)! 

 

15-26. (15).‘Ey insanlar! Siz Allâh’a muhtaçsınız. Allah ise zengindir ve övülmeye lâyık olan 

ancak O’dur.’ İnsana akıl ve irâde gibi diğer canlılardan farklı yetenekler verilmişse de, 

doğumundan ölümüne kadar her nefeste oksijen tüketmesi ve karbon dioksit çıkarmak zorunda 

bulunması, belli sürelerde yeme – içme zorunluluğu gibi nedenlerle insan her an yaratıcısının verdiği 

nîmetlere muhtaçtır. Âyette, ‘İnsan zayıf olarak yaratılmıştır.’ (Nisâ, 4/28) buyurulur. (H. 

DÖNDÜREN, 2/689) 

Yüce Allah toprağa ürün yetiştirme özelliği vermezse, yeşil ağaçlar oksijen üretmezse, yağmur 

yağmasa, suları ve temiz havayı Allah yok ederse, Güneş doğmayıverse, aklımız, sinir sistemimiz, 

kalbimiz çalışmayıverse, biz ne yapabiliriz ki? Onun için istisnâsız her insan, Allâh’a, O’nun lütuf 

ve nîmetlerine muhtaçtır. İnsan âciz ve zayıf bir varlıktır. (4/28, 30/54). İnsanların Allâh’a muhtaç 

olduğunun bildirilmesi, Allâh’ın varlığını ve birliğini tanıyıp O’na hiçbir şeyi ortak koşmamak, sâdece 

O’na ibâdet etmek ve O’nun verdiği maddi ve mânevi nîmetlerine şükretmek gerektiğini beyan 

etmek içindir. (İ. KARAGÖZ 6/207)  

Yüce Allâh’ın insanlara ‘fakirler’ adını vermesi, onları aşağılamak için değil, O’na ihtiyaçları yokmuş 

gibi tavırlarına târiz olması içindir. Bu bakımdan O, kendi zatını zenginlerin göz diktiği şey olan 

zenginlikle nitelendirmiştir. Burada yüce Allâh’ın: ‘Hamîd’ oluşundan söz edilmesi,  O’nun 

zenginliği ile yarattıklarına faydalı olacağına, onlara nîmet ve ihsanlarda bulunan sonsuz cömert 

olduğuna delâlet etmesi içindir. (Nesefi’den, S. HAVVÂ, 12/91)  

(16, 17).‘Eğer O dilerse sizi yok eder (yerinize) yeni bir hâlk getirir.’ Hamd etmek istemeyen siz 

nankörleri savar da yerinize hiç bilmediğiniz başka bir kavim, hamd edecek bir devlet getirir. Veya yer 

yüzünde bütün insanları yok eder, siler süpürür de hiç görülmedik bambaşka yeni bir mahlûk, 

tanımadığınız bir âlem yaratır. ‘ve Allâh’a göre bu olmaz bir şey de değildir.’ Çünkü ‘O’nun emri 
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bir şeyi dilediği zaman O’na ancak ‘ol’ demesinden ibârettir. O’da oluverir. ‘ (Yâsin, 36/82, 

ELMALILI, 6/381)  

(18).‘Hiçbir günahkâr, başkasının günahını yüklenip çekmez.’    Vizr: Ağırlık, ağır yük, ağır 

günah, vebâl demektir. Burada günahın cezâsının ağırlığı demektir. Herkes kendi günahından 

sorumlu olur, kendi günahının cezâsını çeker. Nitekim ‘Her koyun kendi bacağından asılır’ deriz. 

Zâlimlerin, zorbaların yaptığı gibi birinin günahı diğerine yükletilmez. Ankebût sûresinde ‘Onlar 

mutlaka kendi yüklerini de, o yükleriyle birlikte daha nice yükleri de bizzat yüklenecekler.’ 

(Ankebût, 29/13) buyurulmuş olması da buna aykırı değildir. Çünkü o hem sapıtmış, hem de 

saptırmış olanlar hakkındadır. Başkasını da sapıtmaya çalışanlar hem sapıklıklarının, hem de 

saptırmalarının günahını çekerler ki, ikisi de kendi günahlarıdır. (ELMALILI, 6/382)  

İlk cümle sorumlulukla ilgili önemli bir ilkenin ifâdesidir. Dîni sorumluluğun, kişinin âhirette 

vereceği hesâbın temel ölçütlerinden birini ortaya koyan bu ifâde, aynı zamanda bir hukuk vecîzesi 

niteliğindedir. Batı dünyâsı cezâların şahsiliği ilkesine ancak yakın zamanlarda ulaşabilmiştir; buna 

karşılık, birçok âyette değişik vesîlelerle ifâde edilen bu esas, ilk dönemlerden itibâren İslâm 

âlimlerinin hukuk tefekkürünü etkilemiştir. (KUR’AN YOLU, 4/459)  

Hadis: ‘Kişi ne babasının ne de kardeşinin suçundan dolayı sorumlu tutulamaz.’ (Nesâi Tahrim 29; İ. 

KARAGÖZ 6/209) 

Günahların şahsiliği ile ilgili genel ilke bu olmakla birlikte, eğer bir insan başka bir insanı küfre, kötü 

bir söz, eylem ve davranışa teşvik eder ve bir günah işlemesine sebep olursa, kendisi günahkâr 

olacağı gibi, bu kimseye uyarak günah işleyenlerin işlediği kadar da günah yüklenir. (İ. KARAGÖZ 

6/210) 

‘yükü ağır olan kimse, onun yüklenilmesini istese yakını bile olsa, ondan bir şey yüklenmez’ İbn 

Kesir der ki: ‘Yâni günahlarının yükü kendisince ağır gelen herhangi bir kimse, üzerindeki günah 

yükünün kısmen dahi olsa,   kaldırılmasında yardımcı olmak üzere başkasını çağıracak olursa, o 

günahından hiçbir şey onunla kaldırılmaz. Velev ki, o çağırdığı kimse akrabâsı, hatta babası veya oğlu 

dahi olsa, kaldırılmaz. Çünkü herkes kendi kendisiyle ve kendi durumuyla meşgul olacaktır.’ (S. 

HAVVÂ, 12/84)   

‘Sen ancak görmedikleri hâlde Rablerinden korkanları ve namazı kılanları uyarırsın.’ Yâni 

senin uyarman, ancak bunlara faydalı olur. İbn Kesir der ki: ‘Yâni senin getirdiklerinle öğüt alanlar, 

ancak basiret ve özlü akıl sâhipleri, Rablerinden korkan ve Rablerinin emirlerini yerine getiren 

kimselerdir.’ (S. HAVVÂ, 12/85)  

‘Temizlenen de ancak kendisi için temizlenir’, feyizlenir. Bu, işte günah çekmenin tam aksidir. 

Yâni insanlar bu iki sınıftan dışarı değildir. Ya günah çekecekler veya günahtan temizleneceklerdir. 

Günah çekenler, başkasının günahını çekmeyeceği gibi, nefislerini kâmil îman ve üstün ahlâk ve 

sâlih amel ile temizleyenler de sırf kendi menfaatlerine olarak temizlenmiş olurlar. (ELMALILI, 

6/383) 

(19-21).‘Görmeyen ile gören, karanlıklar ile aydınlık ve gölge ile sıcak bir olmaz.’ Râzi bu 

örneklere şöyle bir açıklama getirir: ‘Gören’ kelimesi mümini, ‘kör’ kelimesi kâfiri, ‘aydınlık’ îmânı, 

‘karanlıklar’ küfrü, ‘gölge’ rahatlığı ve huzûru, ‘sıcak’ sıkıntıyı ve yakıcı ateşi, ‘diriler’ müminleri, 

‘ölüler’ kâfirleri anlatmak için kullanılmıştır. (KUR’AN YOLU, 4/460)   

Mümin, görür, işitir, bir nûr içerisindedir. Dünyâda da âhirette de dosdoğru bir yol üzere yürür. Onun 

bu durumu bol gölgesi, bol pınarları olan cennetlere varıncaya kadar devam eder. Kâfir ise kördür, 
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sağırdır, karanlıklar içerisindedir. Onlardan çıkmamacasına yürür gider; hattâ o sapıklık ve azgınlığı 

içerisinde dünyâda da âhirette de kaybolur gider. Sonunda bu durum, onu cehennemin sıcağına, 

oldukça sıcak rüzgârlarına, kaynar sularına, serin de olmayan iyi de olmayan sıpsıcak gölgelere kadar 

götürür. (İbn Kesir’den, S. HAVVÂ, 12/86)  

Burada bâtıl çok çeşitli; hak ise bir tek olduğu için ‘nûr’ tekil, ‘zulümât’ ise çoğul gelmiştir. Yâni 

hak birdir, o da tevhiddir. Mümin ve muvahhid olan yalnız Allâh’a ibâdet eder. Bâtıl yol ve yönleri 

çoktur. Yıldıza, ateşe, putlara daha başka nesnelere tapan, nice bâtıl ehli vardır. (İ. H. BURSEVİ, 

16/192, 193)   

(22).‘Dirilerle ölüler de bir değildir. Şüphesiz ki Allah dilediğine işittirir. (Yoksa) sen, kabirlerde 

(imiş gibi) olanlara işittirecek değilsin!’ Yâni ölümden sonra ölüler kabirlerine konulmalarından 

sonra nasıl ki hidâyet ve dâvetten yararlanamıyor iseler; bedbaht oldukları yazılmış kimselerin 

durumu da böyledir. Senin onlara karşı yapacak bir şeyin yoktur. Sen onları hidâyete iletemezsin. (S. 

HAVVÂ, 12/86)   

Mümin gerçeği görür, kâfir görmez. Müminin gerçekleri görmesi için ışığı Kur’an ve sünnettir. 

Kâfirin körlüğü, inkâr ve şirk karanlığıdır. Mümin canlı, kâfir ölü gibidir. Ölü göremediği gibi, kâfir 

de gerçekleri göremez. Yaşayan insan, gözleri ile varlıkları görebildiği gibi, mümin de gerçekleri 

görebilir. Müminin âkıbeti iyi, gideceği yer cennet, kâfirin âkıbeti kötü, gideceği yer cehennemdir. 

(İ. KARAGÖZ 6/214) 

(23).‘Sen sâdece bir uyarıcısın.’ Sana düşen sâdece tebliğ etmek ve uyarmaktır. Allah ise dilediğini 

saptırır, dilediğine hidâyet verir. Yâni senin üzerine düşen, tebliğde bulunmaktan ibârettir. Eğer 

uyarılan kimse, uyarıya kulak veren kimselerden olursa, bundan yararlanır. Şâyet sapıklığı üzerinde 

ısrar edenlerden olursa, sen de bundan dolayı üzülme. Çünkü hidâyeti hak edeni hidâyete iletmek, 

dalâleti / sapıklığı hak edeni de dalâlete / sapıklığa götürmek Allâh’ın şânı, hikmeti ve adâletinin 

gereğidir. (S. HAVVÂ, 12/86)  

(24).‘Şüphesiz ki seni, (rahmetimiz için) müjdeci ve (azâbımız için) bir uyarıcı olarak hak (Kur’ân) 

ile gönderdik. Hiçbir topluluk yoktur ki (onların) içinden bir korkutan uyarıcı (peygamber) gelip 

geçmiş olmasın.’ İbn Kesir der ki: Yâni Âdemoğullarından daha önce geçmiş ne kadar ümmet varsa, 

mutlaka Allah onlara uyarıcılar göndermiş ve onların ileri sürecekleri bütün gerekçeleri 

çürütmüştür. (S. HAVVÂ, 12/87)  

(25).‘(Rasûlüm! Bunlar) seni yalanlıyorlarsa (üzülme. Çünkü) onlardan öncekiler de 

(peygamberlerini) yalanlamışlardı. Hâlbuki onların peygamberleri kendilerine, açık açık deliller, 

(hikmetli) sahifeler ve aydınlatıcı kitaplar da getirmişlerdi.’ Zübür, sayfalar demektir. Bununla; Hz. 

Âdem, İdris, Şit ve İbrâhim (a.s.)’a gönderilen sahifeler; Kitaplar da Tevrat, İncil ve Zebûr 

kastedilmiştir. (H. DÖNDÜREN, 2/690)  

(26).‘Sonra ben, o inkâr edenleri yakaladım. Benim inkâr edilişim nasıl oldu (gördüler)!’ Âyetin 

sonunda şaşkınlık uyandırma amacına yönelik dehşet dolu bir soru ile karşılaşıyoruz. Okuyalım: 

‘Benim karşı darbem nasıl oldu?’ Bu karşı darbe şiddetli oldu. Yakalarına yapışılanlar, toptan yok 

edildi. Buna göre eskilerin yolundan gidenler, aynı acı sonla karşılaşmaktan korkmalıdırlar! (S. 

KUTUB, 8/440)  

 

35/27-31 ALLAH,  HER  HÂLİMİZDEN  HABERDARDIR 
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27. (Ey Peygamberim!) Allâh’ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o (indirdiğimiz su) 

ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, renkleri çeşitli ve 

simsiyah yollar (içinde mâden bulunan tabakalar yarattık). 

28. İnsanlardan, yerdeki canlılardan, davar (ve sığır gibi)lerden de yine böyle türlü renklerde 

olanlar vardır. Kulları içinde, Allah’tan ancak âlimler / bilginler korkar. Şüphesiz Allah mutlak 

gâliptir, çok bağışlayıcıdır. [krş. 39/9] 

29, 30. Şüphesiz ki Allâh’ın kitabını okuy(up yolundan gid)enler, namazı dosdoğru kılanlar ve 

kendilerine rızık olmak üzere verdiğimiz şeylerden gizli ve açık olarak (Allah için) sarf edenler, 

aslâ zarara uğramayacak bir ticâret (bir kazanç) umabilirler.   Çünkü (Allah), onların 

mükâfatlarını eksiksiz öder ve lütfundan onlara fazla fazla verir. Çünkü O, çok bağışlayandır, 

şükrün karşılığını bol bol verendir. 

31. (Rasûlüm! İndirdiğimiz) Kitap’da sana önceki (ilâhî kitapların asılları)nı tasdik edici olarak 

vahyettiklerimiz, gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah, kullarından hakkıyla haberi olan, 

(herşeyi) görendir. 

 

27-31. (27).‘Allâh’ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o (indirdiğimiz su) ile 

renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, renkleri çeşitli ve simsiyah 

yollar (yarattık).’ İnsanlar, dağlar, bitkiler, hayvanlar renk renk olduğu gibi daha pek çok özellik ve 

yetenek farklarıyla da birbirlerinden ayırt edilirler. İster ilk nazarda göze çarpan ister daha dikkatli 

bir incelemeyle tespit edilen bu farkların hepsi son tahlilde biçimseldir; özü itibâriyle bunların 

tamâmı tek bir şeye işâret etmektedir ki, o da böylesine bir ahenk içerisinde bu çeşitliliği sağlayan 

irâde ve güçtür. Bunu anlamamızı kolaylaştırmak üzere türlü renkler taşıyan bitkisel ürünlerin 

varlığını bir kaynağa yâni suya borçlu bulunduğu onu da indirenin yüce Allah olduğu belirtilmiştir. 

(KUR’AN YOLU, 4/465)  

İşte dağların taşlarında ve topraklarında böyle yol, değişik değişik alacalar da sâdece bir tesâdüf 

eserinden ibâret değil, yaratıcının özel bir seçimi ve ortaya çıkarmasıdır. (ELMALILI, 6/386) 

(28).‘İnsanlardan, yerdeki canlılardan, davar (ve sığır gibi)lerden de yine böyle türlü renklerde 

olanlar vardır.’ Burada, Allâh’ın kâinat içerisinde ne kadar muhtelif ve çeşitli varlıklar yarattığına 

işâret olunmaktadır. Aynı toprak ve sudan, farklı özelliklerde bitkiler yaratılırken, aynı tip 

ağaçlardan farklı tad ve büyüklükte meyveler meydana getirilmiştir. Şâyet bir dağa bakarsanız, onun 

değişik renklerde bezenmiş olduğunu ve değişik kısımlarında birbirinden çok farklı özelliklere sâhip 

madenler bulunduğunu görürsünüz. Mizaç, tabiat ve zihniyetlerin bu kadar farklı olmasını (…) 

insanın havsalasının alması mümkün değildir. Çünkü tüm insanların huyları, istekleri, duyguları, 

zihniyetleri, düşünce biçimleri aynı olsaydı eğer, yeni bir mahlûk yaratmak gerekmezdi. Hâlik olan 

Allah, yeryüzünde sorumluluk taşıyacak olan varlığın irâde sâhibi olması gerektiğinden, onu farklı 

özelliklerde ve zihniyetlerde yaratmıştır. Tüm bunlar, bir hikmetin arkasında Hakîm ve Azim 

plânlayıcının olduğunu göstermektedir. (MEVDÛDİ, 4/497, 498)  

‘Kulları içinde, Allah’tan ancak âlimler / bilginler korkar. Şüphesiz Allah mutlak gâliptir, çok 

bağışlayıcıdır.’ İbn Lehia, İbn Ebi Amra’dan, o İkrime’den o İbn Abbas’tan rivâyetine göre İbn 

Abbas şöyle demiştir: ‘Kulları arasında Rahman olan Allâh’ı bilen, O’na hiçbir şeyi ortak koşmayan, 

helâlini helâl, haramını haram bilen, emirlerini gereği gibi koruyan, mutlaka O’nun huzuruna 
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çıkacağına inanan, ameli karşılığında hesâba çekileceğini bilen, kimse (O’ndan gereği gibi  ) korkar. 

(S. HAVVÂ, 12/94)  

(Dolayısıyla) burada ilimden matematik, felsefe, tarih ve diğer pozitif bilimler kast olunmuyor, 

buradaki söz konusu ilim, Allâh’ın sıfatlarını bilmektir. Bir kimse tahsil görmüş olsa da, olmasa da 

Allâh’ın sıfatlarından habersizse eğer, o kimse câhildir. Öyle ki pozitif bilimlerde ‘allâme-i cihan’ 

olsa bile, bu böyledir. Fakat bir kimse, hiçbir tahsil görmemiş olduğu hâlde Allâh’ın sıfatlarını biliyor 

ve onun içinde Allah korkusu bulunuyor ise, işte o kimse ilim ehlidir. Bu âyetteki ‘âlim’ ifâdesi ile 

Kur’ân, Hadis, Kelâm ilimlerini bilenler kastedilmektedir. Ancak bir şahıs dîni bilgiye sâhip olduğu 

ölçüde, içinde Allah korkusu taşıyorsa, o zaman âyetin bahsettiği ‘âlim’ sınıfına girer. (MEVDÛDİ, 

4/498)  

Bu âyet-i kerîmede, Allah’tan ancak âlimlerin korktuğu bildirilerek onlar taltif edilmekle berâber 

onların sorumluluklarının büyük olduğuna da işâret edilmektedir. Çünkü Allâh’ın yüceliğini gereği 

gibi bilip O’na saygı gösteren ve emirlerine uygun yaşayanlar gerçek âlimlerdir. Onlar, mü’minleri 

kıbleye yönelttiği gibi, ifâde ettiği anlamıyla da tevhîde yöneltirler. Bunu Allâh’ın emirlerine 

müdâhele eden, kısıtlayanların çizgisinde değil Rasûllerin gönderilme gâyesi olan tevhid 

mücâdelesini rehber edinerek yaparlar (16/36; 39/15-18). Diğer yönüyle de Allâh’a saygı duymayan, 

emrine uygun yaşamayanlar, O’nun yüceliğini bilmeyenlerdir. O’nun hükmüne bağlı olanın yeri ise 

cennettir (bk. 79/40-41). İlim edinmeye gelince: İnsanın aklını, düşüncesini aydınlatan fen ilimleridir; 

gönlünü aydınlatan ise din ilimleridir. Sâdece fen ilimleriyle beslenen insan hîle, şüphe ve çıkarcılığa 

yönelir, menfaatperest olur (28/79). Sâdece din ilimleriyle eksik kalınır, her ikisiyle birlikte insan 

yücelir ve mutluluğa ulaşır. (H. T. FEYİZLİ, 1/436)  

(29, 30).‘Şüphesiz ki Allâh’ın kitabını okuy(up yolundan gid)enler, namazı dosdoğru kılanlar ve 

kendilerine rızık olmak üzere verdiğimiz şeylerden gizli ve açık olarak (Allah için) sarf edenler, 

aslâ zarara uğramayacak bir ticâret (bir kazanç) umabilirler.’ Kur’ân’ı okumak, onun anlamını 

düşünmek demektir. Bu düşünmeyi anlamak, etkilenmek ve arkasından uygulamak ve davranışlara 

yansıtmak izlemelidir. Bundan dolayı âyette Kur’ân okumayı namaz kılmak ve Allâh’ın bağışladığı 

rızkın bir bölümünü gizli ya da açık bir şekilde dağıtmak görevleri gelmektedir. Müminler bu 

adımları attıktan sonra ‘Hiçbir zaman zarar etmeyecek bir ticâret’ umabilirler. Çünkü onlar iyi 

biliyorlar ki, yüce Allâh’ın katındaki ödül, harcadıkları maldan daha değerlidir. Zarar etme riski 

olmayan, kâr getireceği kesin olan bir ticâret yapmışlardır. Yüce Allah ile alış veriş yapıyorlar ki, bu 

en kârlı alış – veriş türüdür. Verdiklerinin karşılığını âhirette alacaklardır ki, bu en kazançlı ticâret 

işlemidir. (S. KUTUB, 8/443, 444)  

Yüce Allah Kur’ân’ı okuyan, anlayan ve hükümlerine uyanları zikrettikten sonra, iki örnek 

zikretmiştir: Namaz ve Zekât. Namaz, Allah hakkı, zekât kul hakkıdır. Kur’an’da yapılması 

emredilen görevler, elbette bu ikisinden ibâret değildir. Sağlığı yerinde olanların oruç tutması (2/183), 

imkânı olanları hac yapması (3/97), anne babaya ihsanda bulunmak (17/23), yapılan sözleşmelere 

riâyet etmek (5/1) gibi uyulması gereken birçok görev vardır. (İ. KARAGÖZ 6/225) 

(31).‘(Rasûlüm! İndirdiğimiz) Kitap’da sana önceki (ilâhî kitapların asılları)nı tasdik edici olarak 

vahyettiklerimiz, gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah, kullarından hakkıyla haberi olan, 

(herşeyi) görendir.’ Bu peygamber (s) sizlere şaşılacak bir mesaj getirmemiştir. Sâdece daha önce 

gelen Peygamberlerin taşıdıkları mesajı teyid etmektedir ki, bu zâten ezeli ve ebedi hakikattir. 

(MEVDÛDİ, 4/499) 
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Kur’ân’ın hak olması, hem Allah sözü olduğunu, hem verdiği her bilginin doğru, her hükmün, emir 

ve yasağın isâbetli olduğunu ifâde eder. Yüce Allah da (24/25) O’nun Hz. Peygambere vahyettiği 

Kur’an da haktır. (İ. KARAGÖZ 6/227) 

İbn Kesir şöyle diyor: ‘Yâni O, onların durumlarından (kullarının her hâlinden, (İ. H. BURSEVİ, 

16/209) haberdardır. Başkalarına daha faziletli kılmaya kimselerin lâyık olduğunu çok iyi görendir. 

İşte bundan dolayı O, peygamberleri ve rasulleri bütün insanlara üstün kıldığı gibi, peygamberlerin 

de kimini kimine üstün kılmış, derecelerle kimini yükseltmiştir. Muhammed (s)’in makâmı ise 

hepsinin üstündedir. Allâh’ın salât ve selâmı hepsinin üzerine olsun.’ (S. HAVVÂ, 12/95, 96)  

 

35/32-35 CENNETTE  NE YORGUNLUK  NE  DE  USANÇ  VARDIR 

32. Sonra o Kur’ân’ı kullarımızdan seçtiklerimize mirâs bıraktık. Onlardan kimi, (onu okumayı 

ve ona uymayı terk ederek) kendisine zulmeden / yazık edendir. Onlardan kimi, ortada kalan, 

kimi de Allâh’ın izniyle hayırlarda (ilim, sâlih amel ve halkı irşad ile) öne geçendir ki, işte bu da 

en büyük lütuftur. [krş. 56/10-12] 

33. (Mükâfatları) Adn cennetleridir. Oraya girerler ve içinde (nice) altın bileziklerle ve inciyle 

süslenirler. Orada elbiseleri de ipektir. 

34, 35. Derler ki: “Bizden üzüntüyü gideren Allâh’a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok 

bağışlayıcı, şükrün karşılığını bol bol verendir.”  35.“O, bizi lütfundan (ebedî) kalınacak yurda 

koyup yerleştirdi. Orada bize hiçbir yorgunluk dokunmayacak, artık orada bize hiçbir bıkkınlık 

da gelmeyecektir.” 

 

32-35. (32).‘Sonra o Kur’ân’ı kullarımızdan seçtiklerimize mirâs bıraktık.’ Burada sözü edilenler, 

Muhammed (s)’in ümmetidir. Yüce Allah onları daha önce indirmiş olduğu bütün kitaplara 

mîrasçı kılmıştır. Onların zâlimlerinin günahları bağışlanır. Orta yollu hareket edenleri hafif bir 

şekilde hesâba çekilir. İyiliklerle ileri geçenleri ise hesapsız olarak cennete girer. (İbn Abbas’tan, S. 

HAVVÂ, 12/99) 

‘Onlardan kimi, (a)  kendisine zulmeden / yazık edendir.’ Bir takım farzları ifa etmekte kusurlu ve 

bâzı haramları işleyerek nefsine zulmedicidir. (b)‘Onlardan kimi, ortada kalan’ Sâlih amelle kötü 

ameli karıştıran iki arada kalmıştır. İbn Kesir der ki: Bu kişi farzları edâ edip haramları terk eden, 

bâzan bâzı müstehapları terk etmekle birlikte de bir takım mekruhları işleyen kimsedir. (c) ’kimi de 

Allâh’ın izniyle hayırlarda ileri geçendir’ İbn Kesir der ki: Bu da farzları ve müstehapları işleyen 

haram ve mekruhları ve hatta bâzı mubahları terk eden kimsedir.’ (S. HAVVÂ, 12/96) 

İbn Abbas (r) dedi ki: İyiliklerle ileri geçen hesapsız olarak cennete girer. Orta yollu hareket eden 

Allâh’ın rahmeti ile cennete girer, nefsine zulmeden ve A’raftakiler ise cennete Muhammed (s)’in 

şefaati ile girerler. (S. HAVVÂ, 12/99)  

Zulüm üç türlüdür: Birincisi: İnsan ile Allâh arasındaki zulümdür. Bunun en büyüğü küfür, inkâr, 

şirk ve nifaktır. İkincisi: Kişi ile diğer insanlar arasındaki zulümdür. Üçüncüsü: kişiyle kendi nefsi 

arasındaki zulümdür. Bu âyette murad edilen bu üçüncü kısımdır. (Müfredat’tan, İ. H. BURSEVİ, 

16/214)  



162 
 

Hadis: Ebû’d Derdâ (r) dedi ki: Allah Rasûlü bu âyeti (35/32) okuduktan sonra buyurdu: ‘İleri 

geçenler cennete hesapsız giren kimselerdir. Mûtedil hareket edenler ise, hafif bir şekilde hesâba 

çekilecek olanlardır. Kendilerine zulmedenlere gelince, mahşerde uzun boylu alıkonulan kimselerdir. 

Sonra Allâh’ın rahmeti bunlara erişir ve şöyle diyeceklerdir: ‘Hamd, bizden üzüntüyü gideren 

Allâh’a mahsustur. Muhakkak ki Rabbimiz Gafûr’dur, Şekûr’dur. O ki lütfuyla bizi kalınacak 

yurda yerleştirdi. Bize orada ne bir yorgunluk dokunacaktır, ne de hâlszilik gelecektir.’ (35/34-

35, İmam Ahmed 36/57; No: 21227’den, S. HAVVÂ, 12/100)  

(33).‘(Mükâfatları) Adn cennetleridir. Oraya girerler ve içinde (nice) altın bileziklerle ve inciyle 

süslenirler. Orada elbiseleri de ipektir.’ Yâni bu üç grup o cennetlere girerler. İlk kesim cennete sıkı 

sıkıya hesâba çekildikten sonra,  ondan sonrakiler kolay bir şekilde hesâba çekildikten sonra 

girerlerken, diğerleri ise cennete hesapsız ve azapsız olarak girerler. (S. HAVVÂ, 12/96)  

‘ve orada elbiseleri ipektendir.’ İşte bundan dolayı bu yüce Allah bunu (süslenme ve ipeği) dünyâ 

hayâtında (erkeklere) haram, âhirette ise helâl kılmıştır. (S. HAVVÂ, 12/104)  

Bu ipek, dünyâ ipeği gibi değildir. Zîrâ bu tarz bir ipek dünyâda yoktur. Aralarında sâdece isim 

benzerliği vardır. (İ. H. BURSEVİ, 16/223)  

Hadis: Ebû Hüreyre (r.a.)’den Sahih’te yer alan rivâyete göre Rasûlullah (s) şöyle buyurmuştur: 

‘Müminin takınacağı süs eşyası abdestinin ulaştığı yere kadar ulaşacaktır.’ (S. HAVVÂ, 12/104)  

(34, 35).‘Derler ki: “Bizden üzüntüyü gideren Allâh’a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok 

bağışlayıcı, şükrün karşılığını bol bol verendir.” Oysa dünyâ hayâtı, bu sürekli nîmetler ve bu kalıcı 

mutluluk yanında bitimsiz bir üzüntü, tükenmez bir tasa kaynağıdır. Çünkü bu hayatta insan her zaman 

gelecek kaygusu ile ve çözüm isteyen problemlerin sıkıntıları ile yüzyüzedir. Ayrıca mahşer 

gününe ilişkin gelecek endişesi başlıbaşına büyük bir endişe sebebidir. (S. KUTUB, 8/445, 446) 

Hadis: Abdurrahman b. Zeyd b. Eslem babasından, o da İbn Ömer (r)‘dan rivâyete göre Rasûlullah (s) 

şöyle buyurmuştur: ‘Lâ İlâhe İllallâh ehli için kabirlerinde olsun, kabirlerinden çıktıktan sonra olsun 

yalnızlıktan dolayı korku ve dehşet yoktur. Ben sanki lâ ilâhe illallâh ehlini başlarının üstünden 

toprakları silkelerken ve: ‘Hamd, bizden üzüntüyü gideren Allâh’a mahsustur’ derken görür 

gibiyim.’ Bu hadisi İbn Ebi Hâtim, Abdurrahman b. Zeyd b. Eslem’den rivâyet etmektedir. (S. 

HAVVÂ, 12/104, 105)   

“O, bizi lütfundan (ebedî) kalınacak yurda koyup yerleştirdi.’  Bizleri huzur içinde kalacağımız ve 

bir daha hiç çıkarılmayacağımız bir yurda yerleştirdi. Bu bizim hak ettiğimiz bir ödül değil, O’nun tek 

yanlı lütfudur; onu dilediği kimselere karşılıksız olarak sunar. (S. KUTUB, 8/446)  

‘Artık orada bize ne bir yorgunluk’ rahatsızlık ve ağrı ‘dokunacak ne de orada bize bir usanç’ ve 

rehâvet ‘gelecektir’ Çünkü orada teklif, zorluk, üzüntü, külfet ve sıkıntı yoktur; hep eğlence, huzur, 

rahatlık ve mutluluk vardır. (İ. H. BURSEVİ, 16/227)   

 

35/36-41 DÜŞÜNECEĞİNİZ  KADAR  ÖMÜR  MERMEDİK Mİ? 

36. Küfre sapanlara gelince: Onlar için cehennem ateşi vardır. Onlara (ölümle) hükmedilmez ki 

ölsünler (ve azaptan kurtulsunlar.). (Cehennemin) azâbı da üzerlerinden hafifletilmez. İşte biz 

küfürde (ve nankörlükte) ısrar eden herkesi böyle cezâlandırırız. [krş. 43/77] 
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37. Onlar orada şöyle bağrışırlar: “Ey Rabbimiz! Bizi çıkar ki (evvelce) yapmış olduklarımızı 

değil, sâlih amel işleyelim.” (Bu istediklerine karşı onlara denilir ki:) “Size orada, iyice düşünecek 

kimselerin düşüneceği ve öğüt alacağı kadar bir ömür vermedik mi? (Verdik.) Hâlbuki size 

uyarıcı (olarak peygamber) de gelmişti. Öyle ise tadın (bu azâbı)! Artık zâlimler için hiçbir 

yardımcı yoktur.” 

38. Şüphesiz ki Allah, göklerin ve yerin gaybını (bütün sırlarını) bilendir. Şüphesiz O, gönüllerin 

özünü de hakkıyla bilendir. 

39. (Ey insanlar!) Sizi yeryüzünde hâlîfeler yapan (ve size hâkimiyet veren) O’dur. Artık kim 

inkâr ederse, inkârı kendi zararınadır. Kâfirlerin küfrü, Rablerinin kendilerine olan 

gazabından başka (bir şey) artırmaz. Kâfirlerin küfrü, yine kendilerine bir hüsran (ve felâket)ten 

başkasını da artırmaz. 

40. (Rasûlüm!) De ki: “(Ey müşrikler!) Allah’tan başka yalvardıklarınız, ortak (koştuk)larınızı 

gördünüz mü? Bana gösterin, onlar yeryüzünde neyi yarattılar? Yoksa onların göklerde (Allah 

ile) bir ortaklığı mı var? Yoksa kendilerine bir kitap verdik de onlar (yaptıklarının doğruluğu 

için) ondan açık bir delil üzerinde midirler?” Hayır! O zâlimler birbirlerini aldatmaktan başka 

bir vaadde bulunmazlar. 

41. Şüphesiz ki Allah, gökleri ve yeri, (düzenleri bozulup) yok olurlar diye (kudret kânunlarıyla) 

tutmaktadır. Eğer onlar (bozulup) yok olurlarsa, ondan sonra bunları hiç kimse (yerinde) 

tutamaz. Gerçekten O, cezâda aceleci değildir, çok bağışlayıcıdır. [bk. 22/65; 30/25] 

 

36-41. (36).‘Küfre sapanlara gelince: Onlar için cehennem ateşi vardır. Onlara (ölümle) 

hükmedilmez ki ölsünler. (Cehennemin) azâbı da üzerlerinden hafifletilmez.’ Yâni azaptan yana 

rahâta kavuşmalarını sağlayacak şekilde ikinci defa ölmeleri hükmü verilmez ve cehennem azâbının 

yükü de üzerlerinden hafifletilmez. ‘İşte biz küfürde (ve nankörlükte) ısrar eden herkesi böyle 

cezâlandırırız.’  Yâni Rabbini inkâr edip kâfir olan, hakkı yalanlayan herkese bu şekilde cezâ verilir. 

(S. HAVVÂ, 12/97)   

Hadis: ‘Kıyâmet günü ölüm, alaca bir koç şeklinde, getirilir. Cennet cehennem arasında durdurulur. 

Ölümün kesilmesi emredilir ve kesilir. Sonra cennet ve cehennem halkına şöyle denir: ‘Ey cennet 

halkı! Artık siz ebedi olarak yaşayacaksınız, size ölüm yoktur.’ ‘Ey cehennem halkı! Artık siz de ebedi 

olarak yaşayacaksınız, size de ölüm yoktur.’ (Müslim Cennet 40, İ. KARAGÖZ 6/235) 

(37).‘Onlar orada şöyle bağrışırlar: “Ey Rabbimiz! Bizi çıkar ki (evvelce) yapmış olduklarımızı 

değil, sâlih amel işleyelim.” Bizi dünyâya geri çevir, kâfir olacak yerde îman edeceğiz. Günahtan 

sonra artık itaata yöneleceğiz diyecekler. Onlara da şu cevap verilecektir. ‘Öğüt alacak kişinin öğüt 

alacağı kadar bir süre sizi yaşatmadık mı?’ Nesefi der ki: Bu, ‘öğüt alacağı kadar ömür’ ifâdesi, 

mükellefin durumunu düzeltmek imkânını bulacağı  - kısa dahi olsa – her miktardaki ömrü kapsar. (S. 

HAVVÂ, 12/97) 

(38).‘Şüphesiz ki Allah, göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz O, gönüllerin özünü de 

hakkıyla bilendir.’ Yâni kalplerde saklanan, insanın içinde gizlenen şeyleri bilir. Bununla birlikte her 

amel edene, ameline göre karşılık verecektir. (S. HAVVÂ, 12/106)   

(39).‘Sizi yeryüzünde hâlîfeler yapan O’dur.’ Yâni Allah Teâlâ sizi yeryüzünün halîfesi yaptı; 

yeryüzünün yararlanma anahtarlarını size verdi; sizi yeryüzündekilere hükümran kıldı ve 
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yeryüzünün menfaatlerini size mubah kıldı, demektir. Yâhut sizi, sizden önceki toplumlara halîfe 

kıldı. O’nu birleyip itaat etmekle O’na şükredesiniz diye onların ellerinde bulunan dünyâ malına sizi 

mirasçı kıldı. (İ. H. BURSEVİ, 16/236)  

Hilâfet verip, bundan böyle ilâhi hükümlerin yerine getirilmesine memur eyledi. Bu âyet, Muhammed 

ümmetine geleceğin hükümranlığını vaad eden gayb haberlerindendir. Mekke’de bu sûrenin indiği 

zaman düşünülürse, bu âyetin ne büyük bir mûcizeyi kapsamakta olduğu kolaylıkla kabul edilir. 

Şüphe yok ki, bu çok büyük nîmettir. (ELMALILI, 6/391)  

‘Artık kim inkâr ederse, inkârı kendi zararınadır. Kâfirlerin küfrü, Rablerinin kendilerine olan 

öfkesinden başka (bir şey) artırmaz.’ Küfür, bir küfran, bir nankörlük olması itibâriyle, Allah 

yanında nefret ediler kişi olmaktan başka bir sonuç vermez. (ELMALILI, 6/391)  

‘Kâfirlerin küfrü, yine kendilerine bir hüsran (ve felâket)ten başkasını da artırmaz.’ Çünkü 

îmansızlık hem mahrûmiyet, hem de felâket sebebidir. (ELMALILI, 6/391)  

(40).‘(Rasûlüm!) De ki: “Allah’tan başka yalvardıklarınız, ortak (koştuk)larınızı gördünüz mü? 

Bana gösterin, onlar yeryüzünde neyi yarattılar?’  Bu ortak koştuklarınız hakkında bana haber 

veriniz. Onlar ne ile O’na ortak olmayı hak kazanmışlardır? Gösterin bana, Allah’tan ayrı olarak tek 

başlarına yeryüzünde neyi yaratmışlardır? (S. HAVVÂ, 12/107) 

‘Yoksa onların göklerde (Allah ile) bir ortaklığı mı var?’  Yeryüzünden hiçbir parçayı bağımsız 

olarak başlı başına yaratmadılarsa da göklerde yaratma veya diğer bir hüküm ve tasarruf itibarıyla 

Allâh’a ortak olarak katılmaları mı var? Hâşâ ne o, ne de o; hiçbiri de olmadığı apaçık belli iken, 

bilinirken nasıl olur da siz onlara tapar veya dâvet edersiniz? O ne câhillik, ne ahmaklık, ne haksızlık! 

(ELMALILI, 6/391)  

‘Yoksa kendilerine bir kitap verdik de onlar (yaptıklarının doğruluğu için) ondan açık bir delil 

üzerinde midirler?” Yerde, gökte bir ortaklıkları olmadığı bilinmekle birlikte, biz onlara mâbudluk 

pâyesi verdik, ilâhlığımıza ortak kıldık diye ellerine bir kitap, bir ferman vermişiz de bundan dolayı 

açık bir delîle, kesin bir belgeye mi sâhip bulunuyorlar?  (ELMALILI, 6/391)  

‘Hayır! O zâlimler birbirlerini aldatmaktan başka bir vaadde bulunmazlar.’ İbn Kesir der ki: 

‘Onlar bu konuda sâdece kendi hevâlarına, görüşlerine ve kendileri için temenni ettikleri şeylere 

uymuşlardır. Bunların hepsi ise aldatmadır, yalandır. (S. HAVVÂ, 12/107)  

(41).‘Şüphesiz ki Allah, gökleri ve yeri, (düzenleri bozulup) yok olurlar diye (kudret kânunlarıyla) 

tutmaktadır. Eğer onlar (bozulup) yok olurlarsa, ondan sonra bunları hiç kimse (yerinde) 

tutamaz.’ Göklerin yâni ilâhi yasalar düzenine uygun olarak uzay içinde işlevlerini sürdüren bütün 

galaksilerin, gök cisimlerinin ve bu düzen içinde insan bakımından özel bir önemi hâiz olan 

yerkürenin yörüngelerinden sapmaması Allah Teâlâ ’nın irâde ve kudretiyle mümkün olmaktadır. 

Yüce Allah, bu hassas dengenin bozulmasını murat etmiş olsa, artık bu sapmayı önleyebilecek hiçbir 

güç yoktur. (bu konuda ayrıca bk. Ra’d 13/2, KUR’AN YOLU, 4/470) 

‘Gerçekten O, cezâda aceleci değildir, çok bağışlayıcıdır.’  ‘Hoşgörülü ve yumuşak tutumludur’ 

yâni insanlara fırsat verir, dünyâlarını hemen yıkmaz; belli zamânı gelmeden onları kollarından tutup 

hesâba çekmez, ödüllerini ve cezâlarını hemen vermez. Tersine tevbe etmeleri, iyi ameller işlemesi, 

hazırlık yapmaları için onlara süre tanır. ‘Bağışlayıcıdır’ yâni, insanları her kötülüklerinden dolayı 

cezâlandırmaz. Tersine, çoğu kötülüklerine göz yumar, onları affeder; yeter ki, bu kötülük işleyenlerde 

iyiye yöneliş belirtisi görsün. (S. KUTUB, 8/451)  
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35/42-45 ALLÂH’IN KÂNÛNUNDA  ASLÂ BİR  DEĞİŞME  BULAMAZSIN 

42. Onlar (Kureyşliler), kendilerine bir uyarıcı (peygamber) gelirse, kesinlikle (diğer) ümmetlerin 

(her) birinden daha fazla doğru yolda olacaklarına dâir, yeminlerinin en kuvvetlisiyle Allâh’a 

yemin ettiler. Fakat onlara bir uyarıcı (ve azap ile korkutucu peygamber) gelince, bu, onların 

(Hak’tan) nefret etmelerinden başka bir şey artırmadı. [bk. 6/156-157; 37/ 168-169] 

43. (Bu da onların yine putlarına bağlı kalıp) yeryüzünde büyüklük taslamaları, (Kur’ân’ı ve İslâm’ı 

önlemek için) çirkin bir kötü plân kurmaları (ve dalavere çevirmeleri) yüzündendir. Hâlbuki 

çirkin plân, sâhibinden başkasına dolanmaz. Onlar, evvelkilerin (başlarına gelen azap) 

kânûnundan başka bir şey mi bekliyorlar? (Ey Peygamberim!) Allâh’ın kânûnunda asla bir 

değişiklik bulamazsın! Allâh’ın kânûnunda aslâ bir sapma / değişme de bulamazsın. [krş. 17/77; 

48/23] 

44. Müsrikler, kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmeleri için yeryüzünde 

gezip dolaşmadılar mı? Hâlbuki onlar, kendilerinden daha kuvvetli idiler. Göklerde ve yerde 

(olan) hiçbir şey, Allâh’ı âciz bırakamaz. Şüphesiz ki O, hakkıyla bilendir, (herşeye) gücü 

yetendir. 

45. Eğer Allah, insanları kazandıkları (günahlar) yüzünden (hemen) cezâlandırsaydı, yeryüzünde 

hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat (Allah), onları belirlenmiş bir vakte kadar geciktirir. Vakitleri 

gelince de Allah muhakkak ki kullarını görücü (gereğini yapıcı)dır. [krş. 16/61; 18/58; 86/11-17] 

 

42-45. (42).‘Onlar (Kureyşliler), kendilerine bir uyarıcı (peygamber) gelirse, kesinlikle (diğer) 

ümmetlerin (her) birinden daha fazla doğru yolda olacaklarına dâir, yeminlerinin en 

kuvvetlisiyle Allâh’a yemin ettiler. Fakat onlara bir uyarıcı (ve azap ile korkutucu peygamber) 

gelince, bu, onların (Hak’tan) nefret etmelerinden başka bir şey artırmadı.’    Peygamber (s) 

Efendimizin risâletle görevlendirilmesinden önce ehl-i kitâbın, kendi peygamberlerini yalanladıkları 

haberi Kureyş’e ulaştığında, Kureyşliler şöyle dediler: ‘Allah Yahûdilerle Hristiyanlara lânet etsin. 

Peygamberleri kendilerine geldi de, onlar Allâh’ın kendilerine göndermiş olduğu o elçileri 

yalanladılar. Allâh’a andolsun ki, bize bir Peygamber gelecek olursa, biz ümmetlerin içerisinde en 

fazla doğru yola eren ve hidâyeti bulan kimseler olacağız.’ Fakat Peygamber (s.a.v.) efendimiz 

risâletle görevlendirildiğinde Kureyşliler de onu yalanladılar. (M. HİCÂZİ, 5/184)     

(43).‘(Müşrikler) yeryüzünde büyüklük taslamaları, çirkin bir plân kurmaları yüzündendir. 

Hâlbuki çirkin plân, sâhibinden başkasına dolanmaz. Onlar, evvelkilerin (başlarına gelen azap) 

kânûnundan başka bir şey mi bekliyorlar?’  Bir uyarıcı gelirse herkesten daha fazla doğru yolda 

olacaklarını söyleyen müşrikler, Hz. Peygamber gelince söyledikleri çıkarlarına ters düştüğü ve 

kibre kapıldıkları için kabul etmediler. İçlerinden birinin, fakat yetim ve fakir birinin baş olmasını 

kibirlerine yediremediler. (C. YILDIRIM’dan, N. YASDIMAN, 8/149)  

Müşriklerin hîle ile yaptıkları kötülük, îman etmeyip şirkte ısrar etmeleri, insanların îman etmelerine 

engel olmaları, Hz. Peygambere sözlü tâcizde bulunmaları, onu öldürme plânları yapmaları, ona 

sözlü ve fiili şiddet uygulamaları, yalancı ve büyücü  (38/4), şâir ve mecnun (37/36) demeleridir. (İ. 

KARAGÖZ 6/244)  
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Kim bir başkasına kötülük plânlarsa, o kötülük kendi başlarına gelir. Mekkeli müşriklerin azılıları 

Hz. Peygamberi öldürmeyi plânladılar, kendileri Bedir savaşında öldürüldüler. Hîle ve kötülük 

yapan, bunun cezâsını kendisi çeker. Kötülük yapan belâsını bulur. Başkası için kuyu kazan, kazdığı 

kuyuya kendisi düşer. (İ. KARAGÖZ 6/245) 

‘Allâh’ın kânûnunda aslâ bir değişiklik bulamazsın! Allâh’ın kânûnunda asla bir değişme de 

bulamazsın.’       Sünnetullah: Allâh’ın sünneti, kânûnu demektir. Allâh’ın evreni yönetirken 

koyduğu kurallar, yaratıkları hakkında hüküm ve âdetleri kastedilir. Tabiat olaylarında sebep – 

sonuç ilişkisi, fizik, kimya, biyoloji, astronomi vb. pozitif bilimlerde görülen standart ilişkiler, 

canlılarda doğma, büyüme, ölme ve üreme gibi oluşumlar hep sünnetullâh’ın değişmez ilkelerine 

göre gerçekleşir. Tabiat kânunları denilen bu kurallar, aynı şartlar altında değişmeden sürüp gider. (H. 

DÖNDÜREN, 2/691)  

Toplumdaki aşırı dengesizlikleri düzene sokmak üzere Cenâb-ı Hakk’ın tabiat olaylarına 

müdâhâlesi de bir başka sünnetullah olarak ortaya çıkar. Buna göre sünnetullah üçe ayrılır: (a) 

Mûcizeleri gördüğü hâlde ısrar ve inatla dönemin peygamberini inkâr edenleri Allâh’ın helâk ederek 

cezâlandırması. (bk. Fâtır, 35/43; Müslim, Fazâil). (b) Bir toplum, çoğunlukla kendi özündeki etik 

değerleri değiştirip bozmadıkça, Allâh’ın o toplumu değiştirmemeye söz vermesi (Ra’d 13/11).  (c) 

Evrenin yaratılışı ve yönetimi ile ilgili olarak konulan fizik, kimya, biyoloji vb. kânunlar olup, bunlar 

belli kurallara göre varlığını sürdürür. Normal şartlarda bunların değişmezliği asıldır. (bk. Fussilet 

43/12; Nahl 16/20, 21; H. DÖNDÜREN, 2/691) 

Hadis: İbn Ebi Hâtim rivâyet ediyor… Ebû Zekeriyya el Kûfi bir adamın kendisine Rasûlullah (s)’ın 

şöyle buyurduğunu nakletmektedir: ‘Kötü düzen kurmaktan sakın. Çünkü kötü düzen ancak onun 

sâhiplerini kuşatır ve Allah tarafından onları yakalamak isteyen bir (belâ ve musîbet) vardır.’ (S. 

HAVVÂ, 12/111)   

(44).‘Müşrikler, kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmeleri için yeryüzünde 

gezip dolaşmadılar mı?’ Yâni Şam’a, Yemen’e, Irak’a ticâret ve herhangi bir sebeple gidiş 

gelişlerinde hiç bakıp görmediler de mi? Peygamberlerini dinlemeyen geçmiş ümmetler şu yeryüzünde 

nasıl helâk olmuşlar, yurtları nasıl harâbelere dönmüş? (ELMALILI, 6/393)  

‘Hâlbuki onlar, kendilerinden daha kuvvetli idiler.’ Mekke hâlkından yâhut genel olarak bu 

ümmetin inkârcı kâfirlerinden ‘daha kuvvetliydiler’. Daha çok muktedir idiler. (S. HAVVÂ, 12/110) 

‘Göklerde ve yerde (olan) hiçbir şey, Allâh’ı âciz bırakamaz. Şüphesiz ki O, hakkıyla bilendir, 

(herşeye) gücü yetendir.’ Herşeye karşı ilmi, kudreti nihâyetsiz olan yüce Zat ise, hiçbir şekilde âciz 

olmaz. Peki öyle de, bu kadar kâfirleri, müşrikleri niye yaşatıyor da mahvedivermiyor? Denilirse, 

buyuruluyor ki: (ELMALILI, 6/393)  

(45).‘Eğer Allah, insanları kazandıkları (günahlar) yüzünden (hemen) cezâlandırsaydı, 

yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı.’ Yüce Allah, neden kâfir ve münâfıkları hemen yok etmiyor, 

denilirse cevâbı bu âyettedir. Suç işlemeye de güzel şeyler yapmaya da kâbiliyetli olan insanı günah 

işlemesinin akabinde helâk etseydi yeryüzünde insan kalmazdı. Böylece her insanın günah işlediği 

ortaya çıkıyor. Ancak bu insan, güzel şeyler de yapabilir, tevbe de edebilir. Bu sebeple yüce Allah, 

onlara hemen cezâ değil, kendilerini düzeltmeleri için zaman veriyor. Tevbe edenleri affediyor. 

İnsanın yaşam süresi bittiği zaman ise geride neyi bıraktığını en iyi bilen O’dur… Bir başka âyette 

şöyle buyrulur: ‘Rabbin çok bağışlayıcıdır. Rahmeti boldur. Eğer Allah onları işledikleri 

yüzünden cezâlandırmak isteseydi, hemen azâbını indiriverirdi. Fakat onlar için vaad edilen bir 
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zaman vardır ki, ondan kaçıp kurtulacak bir yer bulamayacaklardır.’ (Kehf, 18/58, 

ELMALILI’dan N.YASDIMAN, 8/154)    

‘Fakat (Allah), onları belirlenmiş bir vakte kadar geciktirir. Vakitleri gelince de Allah şüphesiz 

ki kullarını görücüdür.’ Fakat derhâl hesaba çekivermez de o insanları belirli bir süreye kadar tehir 

eder, geri bırakır ki, o kıyâmet günüdür. Hiç birini kaçırmaz, her ne kazançları varsa, ona göre iyiliğe 

iyilik, kötülüğe kötülük cezâlarını verir. Bu cümle ‘O’nun kulları’ nitelemesiyle, kulluğunu bilen 

kullara bir teselliyi bildirmekle birlikte, herkes için ağır bir azarlamayı hatırlatan korkunç bir 

uyarıdır. (ELMALILI, 6/393)    

________________________________________ 
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36. Yâsîn Sûresi 

 

Mekke döneminde inmiştir. Adını ilk âyetinden almıştır. 83 âyettir. Yalnız 45. âyeti Medîne 

döneminde inmiştir. (H. T. FEYİZLİ, 1/439) 

Hadis: Ölülerinize (ölmek üzere olanlarınıza) Yâsin sûresini okuyun. (Ebû Dâvud Cenâiz 24, İbn 

Mâce’den, İ. H. BURSEVİ, 16/432) 

Hadis: Herşeyin bir kalbi vardır. Kur’ân’ın kalbi de Yâsin’dir. (Tirmizi Fedâilü’l Kur’an 7, İ. H. 

BURSEVİ, 16/432)  

 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

36/1-7 SEN  ŞÜPHESİZ  PEYGAMBERLERDENSİN 

1. Yâ, Sîn. 

2,3,4. (Ey Peygamberim!) Hikmet dolu Kur’ân’a yemin ederim ki, hiç şüphesiz sen, 

peygamberlerdensin. Dosdoğru bir yol üzerindesin. 

5, 6. (Ey Peygamberim! Bu Kur’ân,) yegâne gâlip/yüce ve merhametli olan (Allah tarafın)dan, 

babaları (tevhid ile) uyarılmayan, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalan bir kavmi uyarman 

içindir. 

7. (Ey Peygamberim!) Andolsun ki onların (inkârlarından dolayı) çoğunun üzerine (azap 

hakkındaki) o söz gerçekleşti. Artık onlar îman etmezler. 

 

1-7. (1).‘Yâ, Sîn’ Sûrenin başındaki bu hecâ harflerinin zikredilmesinde mutlaka hikmet vardır. Bu 

harfler, her ne kadar biz anlamasak bile, mutlaka bir mânâ ifâde etmektedirler. Bunların mânâsı, Allah 

ile Rasûlü arasında bir sır olarak kalmakta devam edecektir. Bu harfler, zamânımızdaki şifrelere 

benzemektedirler. Bunlarla hangi mânânın kast edildiğini elbette en iyi bilen Allah’tır. (M. HİCÂZİ, 

5/191)   

(2, 3, 4),‘Hikmet dolu Kur’ân’a yemin ederim ki,’ Kur’ân, hikmeti sonsuz, Hakîm olan Allâh’ın 

kelâmı olduğundan dolayı o da, ‘Hakîm’ yâni hikmeti sonsuz olmakla nitelendirilmiştir. (S. HAVVÂ, 

12/126)  
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Hakîm; hikmetli, hikmet söyleyen, hikmet sâhibi yâhut çok hakîm ve muhkem (sağlam) mânâlarına 

gelir ki, Kur’ân hakkında hepsi de doğrudur. (ELMALILI, 6/399)   

‘(Rasûlüm!) Hiç şüphesiz sen, peygamberlerdensin.’ (Yâni) Kâfirler, gerçekten büyük bir yanılgı 

içindedirler. Bundan dolayı Kur’ân’a yemin edilerek, Kur’ân ‘Hakîm’ sıfatıyla birlikte anılmıştır. 

‘Kur’ân senin peygamberliğine bir delildir ve hikmet doludur’ Böylesine hikmetli sözleri ancak bir 

peygamber tebliğ edebilir. Çünkü bu sözler, bir insanın yeteneklerinin çok üstündedir. Hz. 

Muhammed’i (s) tanıyan herkes, bu sözlerin ona âit olmadığını veya başka bir kimseden 

öğrenmediğini çok iyi bilir. (MEVDÛDİ, 4/511)    

‘Dosdoğru bir yol üzerindesin.’ Hiç eğriliği olmayan, dosdoğru Allâh’a götüren yeni bir cadde 

üzerinde gönderildin ki, o İslâm şerîatıdır. (ELMALILI, 6/399)   

Mekkeli müşrikler, Hz. Muhammed (s)’in peygamber olduğuna inanmadılar ve onu büyücü, deli, şâir 

ve kâhin diye itham ederek yalanladılar. (38/4, 37/36). Yüce Allah Kur’ân’a yemin ederek Hz. 

Muhammed (s)’in peygamber olduğunu bildirdi. (İ. KARAGÖZ 6/251, 252) 

‘Bu Azîz ve Rahîm olanın indirmesidir.’ İbn Kesir (de) şöyle demektedir: ‘Yâni senin getirmiş 

olduğun bu yol, bu düzen, bu din, izzet sâhibi ve mümin kullarına merhameti bol olan Rab tarafından 

indirilmiştir.’ (S. HAVVÂ, 12/126) 

‘Tenzîl’ kelimesi çokluk ve abartı üzerine binâ edilmiştir. Şuna işâret etmektedir: Bu Kur’ân gökten 

bir kerede inmedi, bilâkis yirmi üç yıl müddetince defâlarca kerede indi. On üç yıl Mekke’de, on yıl 

Medîne’de ihtiyâca ve vakte göre peyderpey, âyet âyet, sûre sûre indi. (İ. H. BURSEVİ, 16/263)  

(5,6 

9.‘Ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için 

indirilmiştir.’ Babalarından (atalarından) kasıt yakın atalarıdır. Yoksa nisbeten uzak atalarını İsmâil 

(a.s.) uyarmıştır ve bunlara İbrâhim (a.s.)’in şerîatını tebliğ etmiştir. (Âlûsi’den, S. HAVVÂ, 12/127)  

Genellikle müfessirler, ‘ataları uyarılmamış’ ifâdesiyle, Hz. Muhammed’in ilk muhâtap kitlesi olan 

Kureyş ve çevresindekilere yakın zamanlarda bir peygamber gönderilmemiş olduğuna işâret edildiği 

kanaatindedirler. (bu konuda ayrıca bk. Secde 32/3; Sebe’ 34/44; Fâtır 35/24; KUR’AN YOLU, 4/476)  

Hz. Mûsâ’dan önceki nesillere ‘ilk kuşak’ denir. (Kasas 28/43) Hz. Muhammed’e kadar geçen ‘orta 

kuşaklar’ arasında, İsrâiloğulları’na birçok peygamberler gönderilmişken, Arap’lara doğrudan bir 

peygamber gönderilmediği için, onlar din konusunda bilgisiz kalmışlardı. Bu âyetler, Mekke tarihi için 

ilginçtir. Ancak, Hz. Muhammed’in tebliği hem Araplara (Şuarâ 26/214), hem kitap ehline (Mâide 

5/19), hem de bütün insanlara ve cinleredir. (Sebe’ 34/28;  Enbiyâ 21/17; Cin 72/1-28; H. 

DÖNDÜREN, 2/691)  

(7).‘Andolsun ki onların (inkârlarından dolayı) çoğunun üzerine (azap hakkındaki) o söz 

gerçekleşti.’ Kesinleşen söz, ‘İnsanların ve cinlerin azgınlarıyla cehennemi kesinlikle ağzına 

kadar dolduracağım.’ (Secde 32/13) şeklinde gelen ‘azap’ sözüdür. Allah Teâlâ, Kur’ân ve sünnet-i 

seniyye ile beyan ettiği İslâm dîninin dışına çıkanları cezâlandıracaktır. (Ö. ÇELİK, 4/196)   

‘Artık onlar îman etmezler.’ Yâni bu söz, onlar için gerçekleşmiş, onlar hakkında sâbit olmuştur. 

Çünkü yüce Allah, onların küfür üzere öleceklerini bilmektedir. Bundan dolayı onlar Allâh’a îman 

etmez, peygamberlerini tasdik etmezler. (S. HAVVÂ, 12/128)  
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36/8-12  BİZ,  HER  ŞEYİ BİR  KİTAPTA  YAZMIŞIZDIR 

8. Şüphesiz biz, kâfirlerin (şirk ve küfürde direnmelerinden dolayı) boyunlarına öyle 

bukağılar/demir hâlkalar geçirdik ki bunlar çenelerine kadar (dayanmış)tır; onun için başları  

dikleşmiştir. 

9. Kâfirlerin hem önlerine bir set hem arkalarına bir set çektik, hem de onları kuşatıp sardık. 

Artık onlar (hakîkati) göremezler. 

10. (Ey Peygamberin! Sen) kâfirleri (azâba karşı) uyarsan da, uyarmasan da birdir; îman 

etmezler. 

11. (Ey Peygamberim!) Sen ancak, Kur’ân’a uyan ve görmediği (hâlde) Rahmân (olan Allah)’dan 

korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte sen, onu mağfiret ve güzel bir mükâfatla müjdele! 

12. Hiç şüphesiz ölüleri biz; (sâdece) biz diriltiriz! Önden gönderdikleri şeyleri ve (bıraktıkları iyi 

veya kötü bütün) eserleri yazarız. (Zâten biz) herşeyi apaçık bir kütük (ve tutanak olan Levh-i 

Mahfûz’)da say(ıp zaptet)mişizdir. 

 

8-12. (8).‘Biz, onların boyunlarına öyle bukağılar / demir hâlkalar geçirdik ki bunlar çenelerine 

kadar (dayanmış)tır; onun için başları dikleşmiştir.’ Küfür üzerindeki kararlılıklarını, onların öğüt 

almalarına yol bulunmadığını, hakka doğru yönelmeyiş ve boyunlarını o tarafa doğru çevirmeyiş, 

başını hakkın önünde eğmeyişlerini, başları yukarıda ve zincirlerle boyunlarından bağlanmış kimselere 

benzetmektedir. (Nesefi’den, S. HAVVÂ, 12/128) 

(..) söz konusu âyet, dünyâda yaşarken inkârda direnenlerin durumunu temsîli bir şekilde 

anlatmaktadır. Her ne kadar Ebû Müslim el İsfehâni bu olayın ahrette gerçekleşeceğini öne sürse de,  

gelecek âyette Yüce Allâh’ın söz konusu inkârcı tiplerin önlerine ve arkalarına setler çekeceğinden, 

gözlerine perde indireceğinden, bundan dolayı artık gözlerinin görmeyeceğinden söz etmiş olması, söz 

konusu müfessirin görüşüne imkân vermemektedir. O hâlde kısaca diyebiliriz ki, burada ele almış 

olduğumuz âyet, insanın ahrette değil, dünyâdaki kibirli ve gururlu hâlini temsil etmektedir. (M. 

DEMİRCİ, 2/643)   

‘Ağlâl’ / demir halkalar: İlk bakışta ‘çağdaş medeniyetin boyun bağları’nı hatırlatır gibi görünen bu 

‘ağlâl’ hem ferdin yaratılış kâbiliyetini yanlış hedeflere sevk eden toplum baskısının kötü sıkıntılarını, 

hem de bâtıl itikatlar, çirkin alışkanlıklar, kötü huylar, taklit, tutuculuk, nefsin arzuları gibi küfür 

ve günahlardan hoşlandırıp, îmandan kaçındıran fenâ huylara ve durumlara nefislerin alıştırıla  

alıştırıla değişmez hâle getirilmiş olmasını temsildir. Evet o kelepçeler, ‘Allah onların kalplerini 

mühürlemiştir.’ (Bakara 2/7) ifâdesi üzere çıkmaz bir şekilde boyunlarına geçirilmiş, onlar: o 

demir çemberler, enli dik yakalıklar hâlinde ‘çenelere dayanmıştır. Burunları yukarı, gözleri 

aşağı somurtmuş kalmışlardır.’ Gerçeği görmek için etraflarına bakmazlar ve bakamazlar. 

(ELMALILI, 6/402)   

‘Boyun hâlkası’ ifâdesi ile onların hakkı kabullenmelerine engel olan inatları kastedilmiştir. ‘O 

hâlkalar çenelerine kadar dayanmıştır ve bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır’ ifâdesiyle de 

tekebbür göstererek kasıldıkları anlatılmak isteniyor. Bu inatçılıkları dolayısıyla onların boyunlarına 

kibir ve büyüklenme hâlkası geçirilmiştir. Ne kadar delil getirilirse getirilsin hakikati göremezler ve 

apaçık delilleri bile kabul etmezler. (MEVDÛDİ, 4/513)    
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(9).’Önlerinden bir set, arkalarından bir set çektik’ ifâdesi ile onların yapılarındaki inat ve kibir 

dolayısıyla geçmiş olaylardan ders almadıkları gibi, geleceklerini dahi hiç düşünmedikleri kast 

olunuyor.  Çünkü tutuculuk, onların her yanını kapladığı ve yanlış düşünceleri gözlerine perde 

olduğu için, apaçık hakikatleri görememektedirler. Şâyet selim bir fıtrata sâhip olsalardı, bu hakikatleri 

görebilirlerdi. (MEVDÛDİ, 4/513)   

‘Artık onlar (hakikati) göremezler.’ Yâni hayırdan yararlanmaz ve hiçbir hayra da yol bulamazlar. 

Abdurrahman b. Zeyd b. Eslem şöyle demektedir: Yüce Allah bu seddi onlarla îman ve İslâm arasına 

koymuştur. Onlar bu bakımdan hiçbir şekilde îmâna ve İslâm’a ulaşamazlar. Sonra da şu âyet-i 

Kerîmeleri okudu: ‘Muhakkak ki aleyhlerine Rabbinin sözü hak olmuş bulunanlar îman 

etmezler. Eğer onlara bütün âyetler gelse de acıklı azâbı görene kadar (îman etmezler). (Yûnus 

10/96, 97) Daha sonra da şöyle demiştir: ‘Allâh’ın alıkoyduğu kimse ise hiçbir şey yapamaz.’ (S. 

HAVVÂ, 12/129) 

(10).‘Onları (azâba karşı) uyarsan da, uyarmasan da birdir; îman etmezler.’ 10’ncu âyette Hz. 

Peygamberin inkârcılıkta direnenleri îman dâiresine sokmakla yükümlü olmadığına, bu gibilerin, 

kendi tercihlerinin sonucuna katlanmak zorunda kalacaklarına işâret edilmektedir. (bu konuda 

ayrıca bk. Bakara 2/6-7, KUR’AN YOLU, 4/478)  

(11).‘Sen ancak, Kur’ân’a uyan ve görmediği (hâlde) Rahmân (olan Allah)’dan korkan kimseyi 

uyarabilirsin. İşte sen, onu bağışlanma ve güzel bir mükâfatla müjdele!’ Senin uyarmandan 

faydalanabilecek kimseler aynı zamanda hem Kur’ân-ı Kerîm’e uyan hem de Allah’tan korkan 

kimselerdir. Bu, şunu ifâde etmektedir: Kur’ân’a uymak ve Allah’tan korkmak, yolun başıdır. Aynı 

şekilde öğüt ve hatırlatmaları kabûlün de başlangıcıdır. Bu, yüce Allâh’a gitmek için kaçınılmaz olarak 

kabul edilmesi gereken bir gerçektir. (S. HAVVÂ, 12/129)  

Mağfiret / Günahı bağışlamak: Yüce Allah îman eden insanın îman öncesi bütün günahlarını 

bağışlar. Kur’ân’a uyan ve Allâh’a saygı duyan mümine bağış vaad edilmesi, affetmeyi gerektiren bir 

günahı işleyen müminin dinden çıkmayacağını, Allâh’ın bu günahı âhirette affedebileceğini ifâde eder. 

Yüce Allah, dünyâda şartlarına uygun tevbe eden kulunuaffeder. Tevbe etmeden ölen müminin kul 

hakkı yoksa, dilerse onu affeder, dilerse cezalandırır. (2/284) (İ. KARAGÖZ 6/258)   

(12).‘Hiç şüphesiz ölüleri biz; (sâdece) biz diriltiriz! Önden gönderdikleri şeyleri’ hayatlarında 

yaptıkları iyi ve kötü amelleri ‘ve eserlerini’ yâni  geriye bıraktıkları faydalı veya zararlı eserlerini, 

gerek okuttukları ilimler, yazdıkları kitaplar, yaptıkları vakıflar, medreseler, mescitler, mektepler, 

yollar, çeşmeler, köprüler, hastâneler, çeşitli imâretler gibi hayır ve hasenat kuruluşlarını ve gerek 

zulüm ve düşmanlık kânunlarını tesis, günah ve isyan örnekleri tertip eden fesat ocakları gibi 

uğursuz şer ve kötülüklerini ve hatta bütün izlerini ve gölgelerini ‘yazarız, adlarına, hesaplarına 

geçiririz.’ (ELMALILI, 6/403)  

‘(Zaten biz) herşeyi apaçık bir kütük (ve tutanak olan Levh-i Mahfûz’)da saymışızdır.’ Yâni herşey, 

oluşundan önce Allâh’ın ilminde belli olup Levh-i Mahfuz’da bütün sayısıyla zaptedilmiş olmakla 

berâber, olduktan sonra da bütün izleriyle ve gölgeleriyle yazılır ve insanlar bu şekilde yaptıklarından 

sorumlu tutulur. (ELMALILI, 6/403) 

Hadis: İnsan öldüğü zaman bütün amelleri kesilir. Ancak şu üç şey bunlardan müstesnâdır: Sadaka-i 

câriye, istifâde edilen ilim ve kendisine duâ eden hayırlı evlât. (Müslim Vasiyet 14’den, Ö. ÇELİK, 

4/199) 
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Hadis: İslâm’da iyi bir çığır açan kimseye, bunun sevâbı vardır. O çığırda yürüyenlerin sevâbından 

da kendisine verilir. Ancak onların sevâbından hiçbir şey noksanlaşmaz. Her kim de İslâm’da kötü bir 

çığır açarsa, o kişiye açtığı kötü çığırın günahı vardır. O kötü yolda yürüyenlerin günahından da ona 

pay ayrılır. Fakat onların günahından da hiçbir şey noksanlaşmaz. (Müslim İlim 15; Zekât 69, Nesâi 

Zekât 64’den Ö. ÇELİK, 4/199) 

Hadis: İmam Ahmed rivâyet ediyor… Ebû Nadra’dan, o Cabir b. Abdullah (r)‘dan şöyle demiştir: 

(peygamber) mescidinin çevresinde bâzı evler boşaldı. Seleme oğulları, mescidin yakınına taşınmak 

istediler. Bu durum Rasûlullah (s. a.)’a ulaşınca onlara şöyle dedi: ‘Bana sizlerin, mescidin yakınlarına 

taşınmak istediğiniz haberi ulaştı’ Onlar: Evet, ey Allâh’ın Rasûlü, böyle bir şey yapmak istedik, 

deyince, Peygamber (s. a.) şöyle buyurdu: ‘Ey Seleme oğulları, yerinizde kalınız, Sizin ayak izleriniz 

yazılır. Yerinizde kalınız, ayak izleriniz yazılır. ‘ Müslim de bunu bu şekilde rivâyet etmiştir. (S. 

HAVVÂ, 12/134)   

 

36/13-25  BİZ  GERÇEKTEN  SİZE  GÖNDERİLMİŞ  ELÇİLERİZ 

13. (Ey Peygamberim!) Müşriklere, bir zamanlar elçilerin geldiği o şehir halkını mîsâl getir: 

14. O zaman, kendilerine iki elçi gönderdik de onları yalanladılar. Biz de bir üçüncü (elçi) ile (o 

elçileri) destekledik. (Onlar) da dediler ki: “Gerçekten biz, size gönderilmiş elçileriz.” 

15. (O kâfirler:) “Siz de ancak bizim gibi bir insansınız. Hem Rahmân hiçbir şey indirmemiştir. 

Siz, sâdece yalan söylüyorsunuz.” dediler. 

16, 17. (Elçiler) dediler ki: “Rabbimiz biliyor ki hakikaten biz, size gönderilmiş elçileriz. 

Üzerimizdeki (vazîfe), açıkça tebliğden başkası değildir.” 

18. (O kâfirler:) “Doğrusu biz, sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık (kıtlık geldi). Eğer (bu 

dâvetten) vazgeçmezseniz, mutlaka sizi taşlayarak öldürürüz ve (böylelikle) bizden size acıklı bir 

azap dokunur.” dediler. 

19. (Elçiler şöyle dediler:) “Uğursuzluğunuz kendi berâberinizde(ki küfürden)dir. Size öğüt 

verilince mi (uğursuzluğa uğruyorsunuz)? Hayır! Siz (isyanda) haddi aşan bir kavimsiniz.” dediler. 

20-21-22-23-24-25. O şehrin öbür ucundan (bunların geldiğini duyan îmanlı) bir adam koşarak 

geldi ve dedi ki: “Ey kavmim! Gönderilmiş (bu elçi)lere uyun. Sizden hiçbir ücret istemeyen (bu) 

kimselere uyun. Onlar doğru yola erişmişlerdir. Ben, niçin beni yaratana kulluk etmeyeyim? 

Oysa ancak O’na döndürüleceksiniz. Ben, O’ndan başka ilâhlar edinir miyim? Eğer çok 

esirgeyen (Allah) bana bir zarar vermek dilerse, onların (o putların) şefaati bana hiçbir fayda 

vermez ve beni kurtaramazlar. Şüphesiz (böyle yaparsam o zaman) ben, apaçık bir şaşkınlık ve 

ziyan içinde olurum. (Ey elçiler!) Ben sizin Rabbinize îman ettim, beni duyun (ve şâhit olun).” 

 

13-25. (13).‘Kâfirlere, bir zamanlar elçilerin geldiği o şehir halkını misâl getir:’ Kur’ân kasaba 

sâkinlerinin kimler olduğunu ve o kasabanın nasıl bir yer olduğunu belirtmiyor. Bu konudaki 

rivâyetler, birbiri ile aynı değildir. Dolayısı ile bu rivâyetlerin arkasına takılıp ta koşmanın bir yararı 

yoktur. Kur’ân’ın o kasabayı açıklamayışı, kasabanın adını ve yerini belirtmeyişi, bunun vereceği 

derse ve mesaja bir güç katmayacağına delildir. Bundan dolayı kasabanın adı ve yeri belirtilmemiş, 

doğrudan ibretin özüne ve esâsına geçilmiştir. (S. KUTUB, 8/463) 
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Burada söz konusu edilen kasabanın adı nedir? Bu konu ile ilgili peygamberimizden gelmiş rivâyet 

bulunmamaktadır. Pek çok kimsenin kabul ile karşıladığı Kitap ehline dayalı başka birtakım 

rivâyetler vardır, ancak bu rivâyetlerin doğruluğu hem su götürür, hem bunun bilinmesinin ameli bir 

önemi de yoktur. Önemli olsaydı, ya yüce Allah yâhut da O’nun Rasûlü bize bu kasabanın adinın ne 

olduğunu söylerdi. (S. HAVVÂ, 12/141) 

Kadim müfessirlerin çoğu, bu şehri Antakya, iki elçiyi de iki havâri sanmışlar ve bu olayın kral 

Antiochus döneminde geçtiğini söyleyebilmişlerdir. Fakat İbn Abbas, İkrime, Katâde, Ka’b el Ahbar 

ve Vehb b. Münebbih bu kıssayı, hıristiyanların güvenilir olmayan rivâyetlerine dayanarak 

nakletmişlerdir. (MEVDÛDİ, 4/514) 

(Yine) Kitab-ı Mukaddes’te Antakya’da Yahûdi olmayan birçok kimsenin Hristiyanlığı kabul 

ettiklerinden söz edilmektedir. Oysa Kur’ân, yukarıdaki beldenin önemli bir özelliğini, belde hâlkının 

peygamberin dâvetini red etmiş olmaları ve dolayısıyla azâba uğradıkları şeklinde açıklar. Târihi 

hiçbir belgede Antakya’ya azap geldiğine dâir bir kayıt yoktur. O hâlde Antakya hâlkının 

peygamberleri reddettiğini ve bu yüzden azâba uğradıklarını iddiâ etmek mümkün değildir. 

(MEVDÛDİ, 4/514)  

Söz konusu kıssanın aktarılma amacı: Kureyşlilere sizler nasıl inat ve zıtlıkta Rasûlullah’ı (s) inkâr 

ediyorsanız, o beldedekiler de aynı yanılgı içindeydiler. Aynı yolu tâkip ettiğiniz ve inadınızda 

ısrarlı olduğunuz takdirde, sizlerin sonu da o beldedeki insanlar gibi olacaktır’ demek sûretiyle 

uyarıda bulunulmaktadır. (MEVDÛDİ, 4/514)  

(14).‘O zaman, kendilerine iki elçi gönderdik de onları yalanladılar. Biz de bir üçüncü (elçi) ile 

(o elçileri) destekledik. (Onlar) da dediler ki: “Gerçekten biz, size gönderilmiş elçileriz.” (Fakat) 

açıklamanın asıl hedefinin temsil olması bakımından bunun bu şekilde ifâde buyurulması Hz. 

Muhammed’in peygamberliğinin şan ve şerefini temsilde açık denecek kadar bir işâretle göstermek 

içindir. Yâni ikinin bir üçüncü ile takviyesi, Hz. Mûsâ ve Hz. Îsâ’nın sonradan Hz. Muhammed’in 

peygamberliği ile ‘Kendisinden öncekileri tasdik edici olarak’ (Âl-i İmran 3/3) güç ve takviyesini 

temsil ediyor. Önce Mûsâ (as) ve Îsâ’yı (as) göndermiştik, bunları yalanladılar, sonra da Muhammed 

(as) ile bunlara güç ve kuvvet verdik, denilmiş gibi oluyor. (ELMALILI, 6/407)  

(15).‘(O kâfirler:) “Siz de bizim gibi bir beşerden başkası değilsiniz. Hem Rahmân hiçbir şey 

indirmemiştir. Siz, sâdece yalan söylüyorsunuz.” dediler.’ Diğer bir anlamıyla ‘Siz de bizim gibi 

bir insansınız ve peygamber olamazsınız’ demek istiyorlar. ‘Muhammed bir peygamber değildir. 

Çünkü o da bizim gibi bir insandır‘ şeklindeki aynı düşünceyi Mekke’deki müşrikler de 

savunuyordu. ‘Dediler; Bu peygambere ne oluyor ki yemek yiyor, çarşılarda geziyor, ona 

kendisiyle birlikte uyarıcı olacak bir melek indirilmeli değil mi?’ (Furkan, 25/7, MEVDÛDİ, 

4/514)  

(16, 17).‘(Elçiler) dediler ki: “Rabbimiz biliyor ki hakikaten biz, size gönderilmiş elçileriz. 

Üzerimizdeki (görev), açıkça tebliğden başkası değildir.” Doğruluğuna tanıklık eden mûcizelerle,  

belgelerle, açık – seçik bir şekilde tebliğ yapmaktır. (S. HAVVÂ, 12/136) 

Yâni bizim görevimiz, Âlemlerin Rabbi olan Allâh’ın mesajını sizlere ulaştırmaktır. Sizlere bu mesajı 

kabul ettirmek bizim elimizde değildir. İster kabul edin, ister reddedin. Ancak reddettiğiniz takdirde 

bunun sorumluluğu sizlere âittir. Biz kendi görevimizi yaparak, sizlere Allâh’ın mesajını tebliğ ettik. 

(MEVDÛDİ, 4/515)   



174 
 

Âyette geçen ‘üzerimizde apaçık bir tebliğden başkası yoktur.’ Cümleleri, kişinin îman için 

zorlanamayacağını, bunun bir kalp işi olduğunu vurgulamaktadır. Eğer zorlama olursa münâfıklık 

ortaya çıkar. İçi başka dışı başka kişilerin ortaya çıkmasına sebep olunur. Oysa cennete de cehenneme 

de gidiş özgürlüğü vardır. (N. YASDIMAN, 8/175) 

(18).‘(O kâfirler:) “Doğrusu biz, sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık (musibetler, felâketler 

geldi).’ Nesefi şöyle diyor: Çünkü onların dinlerinden hoşlanmamışlar, nefisleri bu dinden nefret 

etmişti. Meylettikleri, tabiatlarının kabul ettiği herşeyi uğurlu saymak, nefret edip tiksindikleri şeyleri 

de uğursuz saymak câhillerin bir alışkanlığıdır. Şâyet onlara bir belâ yâhut bir nîmet isâbet edecek 

olursa, belâ bunun uğursuzluğu dolayısıyla, nîmet de bunun bereketi dolayısıyla bize isâbet etti, derler. 

(S. HAVVÂ, 12/136) 

‘Eğer (bu dâvetten) vazgeçmezseniz, mutlaka sizi taşlayarak öldürürüz ve (böylelikle) bizden size 

acıklı bir azap dokunur.” dediler.’ Sizi şiddetli bir azâba çarptırırız. Yâni oldukça katı bir şekilde 

cezâlandırırız. Yüce Allâh’ın yoluna dâvet edenlere karşı zâlimlerin her zaman ve mekânda 

takındıkları tavır budur. Çünkü zâlimler, onlara karşı sağlıklı bir tavır ortaya koyamadıklarından 

dolayı, tehditlere ve korkutmaya yönelir ve daha sonra da bunu uygulamaya koyarlar. (S. HAVVÂ, 

12/136) 

(19).‘Elçiler dediler ki: uğursuzluk kendinizdendir.’ Hiç kimse, bir başka kimse için uğursuz 

değildir. Uğursuzluk insanın kendisindendir. Çünkü herkesin nasîbi takdir edilmiştir. ‘Her insanın 

amellerini boynuna doladık. Kıyâmet günü onun için açmış olarak bulacağı bir kitap çıkarırız.’ 

(İsrâ 17/13; MEVDÛDİ, 4/516)  

‘Bu uğursuzluk size öğüt verildiği için mi oldu?’  Yâni bizi taşa tutmanız ve bize işkence etmek 

isteyişiniz, size öğüt ve nasihatta bulunduğumuz için midir? Uyarmanın karşılığı bu mudur? (S. 

KUTUB, 8/465)       

‘Hayır! Siz aşırı giden bir kavimsiniz.’ Siz düşüncenizde ve olayları değerlendirmenizde ölçüyü 

kaçırıyorsunuz. Bunun için de öğüt ve uyarıya tehditle karşılık veriyor, hak yola çağrıya taşa tutma 

ve işkence ile cevap veriyorsunuz. (S. KUTUB, 8/466)  

(20-25).‘Derken şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. ‘Ey kavmim! Bu elçilere uyunuz!’ 

dedi. ‘Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tâbi olun, çünkü onlar hidâyete ermiş 

kimselerdir.’  Âyet-i Kerîmede sözü edilen elçiler Peygamberlik görevlerini îfâ ettiler / yerine 

getirdiler. Emâneti eda ettiler, ama onlara icâbet eden / uyan oldu mu, olmadı mı? Evet onlara bir 

kısım hâlk icâbet etti / uydu. Şehrin uzak bir mıntıkasından kâmil ve olgun bir adam geldi. Hakkı 

ortaya çıkarmak için çaba sarf etti. Hakka yardımcı olmak, bâtılla ve bâtılın gücü ile savaşmak istedi. 

Bâtılın kuvvetine karşı başkaldırdı. Ey aşiretim ve ey kavmim! Şu elçilere uyun, onlar peygamberlik 

davasında bulunurken doğru konuşuyorlar. Sizden ücret istemeyen, mal talep etmeyen, reislik ve 

başka bir amaç peşinde koşmayan bu kimselere tâbi olun. Bunlar hak yolda yürüyen, doğru yolu 

bulan kimselerdir, dedi. (M. HİCÂZİ, 5/197, 198)  

‘Bana ne olmuş ki, beni yaratana ibâdet etmeyecekmişim!’ Yâni o resuller, bizi yaratana kulluk 

etmeye ve yalnız O’nu mâbud tanıyıp, O’na ibâdet etmeye dâvet ediyorlar. Bunun doğruluğu ise 

açıktır. Ben sizi kendim gibi düşünüyorum, ben beni yaratana kulluk etmeyi borcum, vazifem 

bilirim, çünkü beni yaratmıştır. O’na karşı vazifemi yapmamak için hiçbir özrüm ve engelim yok. O 

hâlde siz, o sizi yaratan Rabbinize niye ibâdet etmeyesiniz. (ELMALILI, 6/408) 
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‘Hâlbuki hepiniz O’na döndürüleceksiniz.’ Kıyâmet gününde dönüşünüz O’na olacaktır. 

Amellerinizin karşılığını verecektir, hayır işlediyseniz hayır, şer işlediyseniz şer göreceksiniz. (S. 

HAVVÂ, 12/137)  

‘O’ndan başka ilâhlar mı edineyim? O çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse onların 

(putların) şefaati bana hiçbir fayda vermez, beni kurtaramazlar.’ Sizin Allâh’ı bırakıp kendilerine 

tapındığınız bu ilâhlar, hiçbir şey yapmak imkânına sâhip değillerdir. Çünkü yüce Allah, bana bir 

kötülük yapmak isterse, bu putlar bu kötülüğü açıp gideremez, bunu önleyemez, bunu alıkoyamazlar 

ve beni içinde bulunduğum durumdan kurtaramazlar. (S. HAVVÂ, 12/137)  

‘O takdirde ben de gerçekten apaçık bir sapıklık içerisinde olurum.’ Eğer Allâh’ı bırakıp onları 

ilâh edinecek olursam, gâyet açık bir şekilde sapmış olurum. (S. HAVVÂ, 12/137)  

‘Şüphesiz ben, Rabbinize inandım, beni dinleyin.’ O, bu son sözlerini ya kendisi lehine şahitlik 

etmeleri için peygamberlere söylemiştir yâhut da öldürmek üzere onu yakaladıklarında meydan 

okuyarak kavmine karşı söylemiştir. Bu konuda müfessirlerin iki görüşü vardır. (S. HAVVÂ, 12/137)  

     

36/26-32  KEŞKE  KAVMİM  BİLSEYDİ!  

26-27. (Mümin şehit edilince kendisine:) “Gir cennete.” denildi. (O da:) “Keşke kavmim, 

Rabbimin beni bağışladığı(nı) ve beni ikram edilenlerden kıldığını bilseydi (bu durumda elbette 

îman ederlerdi)!” dedi. 

28. O(nun şehit edilmesi)nden sonra, kavminin üzerine (helâki için) gökten bir ordu indirmedik, 

indirecek de değildik. 

29. (Onların helâki Cebrâil’e âit) bir çığlıktan başkası olmadı, hemen sönü(p gidi)verdiler. 

30. Ne yazık şu (kâfir) kullara! Kendilerine bir peygamber gelmeye görsün, onunla mutlaka alay 

ederlerdi. 

31. (Ey Peygamberim!) Görmediler mi, onlardan önce nice nesilleri helâk ettik. Artık bunlar bir 

daha kendilerine dönmezler? 

32. (İnsanların) hepsi de, toplanıp huzurumuza getirileceklerdir. 

 

26-32. (26, 27).‘(Mümin şehid edilince) Cennete gir, denilince dedi ki: ‘Keşki kavmim bilselerdi.’ 

Bu kavminin kendisini öldürdüklerini, yüce Allâh’ın da bunun karşılığında onu cennete koymakla 

mükâfatlandırdığını göstermektedir. İbn Kesir der ki: ‘O cennete girdi, orada ona rızık verildi. Allah 

dünyâ hayâtının kötülüklerini, keder ve yorgunluklarını da ondan giderdi. Bu şekilde Allâh’ın 

mükâfâtını görünce ‘dedi ki: Keşke kavmim bilselerdi, Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram 

olunanlardan kıldığını.’ Rabbim îman edip peygamberleri tasdik ettiğim için beni cennetle 

mükâfatlandırdığını bilselerdi. (S. HAVVÂ, 12/137, 138)  

İbn Abbas dedi ki: O hayatta iken kavmine ‘ey kavmim, gönderilmiş peygamberlere uyun’ (âyet 

20) sözleriyle öğüt verdiği gibi, ölümünden sonra da ‘Keşki kavmim bilselerdi, Rabbimin beni 

bağışladığını ve beni ikram olunanlardan kıldığını’ sözleriyle de samimiyetini ortaya koydu. Bunu 

İbn Ebi Hâtim rivâyet etmiştir. (S. HAVVÂ, 12/140)  
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Söz konusu âyet, diğer birçok âyetler gibi ‘Berzah’ âleminin varlığını apaçık ispat etmektedir. Bu 

âyetten, bâzı câhillerin sandığı gibi, ölümden sonra kıyâmete kadar durgunluk olmayacağı anlaşılıyor. 

Ancak, bu safhada ruh cismi olmaksızın diridir, konuşur ve işitir, hisseder, memnun da olur, kederli 

de; dünyâdakilere ilgi de duyar. Şâyet böyle olmasaydı, söz konusu mümin cennet müjdesini 

duyduğunda, ‘Keşke kavmim benim hayırlı sonumdan haberdar olsaydı’ diyebilir miydi? 

(MEVDÛDİ, 4/520) 

(28).‘O(nun şehit edilmesi)nden sonra, kavminin üzerine (helâki için) gökten bir ordu indirmedik, 

indirecek de değildik.’ Yâni kavmini helâk etmek için gökten bir ordu göndermemiz de Bizim 

hikmetimize uygun değildi. Çünkü yüce Allah, her bir kavmin helâkini ayrı bir şekilde 

gerçekleştirmiştir ve bu onun hikmeti gereğince olmuştur. İbn Mesud şöyle der: ‘Yâni Biz onlara karşı 

oldukça kalabalık ordular göndermedik. Çünkü iş, bunu gerektirmeyecek kadar kolaydı.’ (S. HAVVÂ, 

12/138)  

(29).‘(Onların helâki Cebrâil’e âit) bir çığlıktan başkası olmadı’ Tek bir ses, bir haykırma, Cebrâil’in 

bir haykırması (ELMALILI, 6/409) ‘hemen sönü(p gidi)verdiler.’ Nesefi der ki: ‘Ateşin sönmesi gibi 

öldüler.’ Yâni Allâh’ın onlara bir meleğin çığlığını göndermesi yeterli gelmişti. Onları helâk etmek 

için Bedir ve Hendek günlerinde yaptığı gibi gökten ordular göndermedi. (S. HAVVÂ, 12/138)   

(30).‘Ne yazık şu kullara!’ İbn Kesir der ki: Kıyâmet gününde onlar, azâbı göreceklerinde, nasıl oldu 

da peygamberleri yalanladılar, Allâh’ın emrine aykırı hareket ettiler, diye hasret duyup pişmanlık 

çekeceklerdir. Çünkü onlardan yalanlayan kimseler dünyâ hayâtındayken kendilerine bir peygamber 

gelmeye dursun, onu hemen alaya alırlardı’; yalanlıyorlar ve onunla alay ediyorlardı. Onunla 

gönderilmiş olan hakkı inkâr ediyorlardı.’ (S. HAVVÂ, 12/138, 139)    

Peygamberi, âyetleri ve tebliğ ettiği dîni hükümleri küçümsemek, beğenmemek ve alaya almak 

insanın kâfir olmasına sebep olur. Herhangi bir insanı küçümsemek ve alaya almak isebüyük günah, 

kul hakkı üstlenmek ve zulümdür. (İ. KARAGÖZ 6/271) 

(31).‘Görmediler mi, onlardan önce nice nesilleri helâk ettik.’ İbn Kesir der ki: ‘Allâh’ın 

kendilerinden önce peygamberleri yalanlayan kimseleri helâk etmiş olması, onlar için öğüt teşkil 

etmiyor mu?  Onların bu dünyâya bir daha geri dönmemeleri, onlar için ibretli bir olay değil midir? 

(S. HAVVÂ, 12/149) 

‘Artık bunlar bir daha kendilerine dönmezler?’ Yâni dünyâya bir daha dönmüyorlar. (ELMALILI, 

6/410) Burada şunu da belirtelim ki bu buyruk, tenâsüh (reenkarnasyon) görüşünü yâhut ruhların 

dönüp durdukları görüşünü kabul edenlerin görüşlerini, gâyet açık bir şekilde reddetmektedir. (S. 

HAVVÂ, 12/149) 

(32).‘(İnsanların) hepsi de, toplanıp huzûrumuza getirileceklerdir.’ İbn Kesir der ki: ‘Geçmiş ve 

gelecek ümmetlerin hepsi mutlaka Kıyâmet gününde hesâba çekilmek üzere Aziz ve Celil olan 

Allâh’ın huzûruna getirilecekler ve hayrı ile şerri ile bütün amellerinin karşılığını verecektir.’ (S. 

HAVVÂ, 12/149)  

İhzar: Huzûra getirmek demektir. Mahkemeye rızâsı ile gelmeyen kimseyi tutup, zorla hâkimin 

huzûruna getirmek mânâsında kullanılır ki, burada özellikle bu mânâyadır. Yâni herkes ölmekle yok 

olup gitmiyor, hesap ve cezâ için Hak Teâlâ’nın huzûruna toplanıp sevk ediliyorlar. (ELMALILI, 

6/410)   
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36/33-40  HER  BİRİ  BİR  YÖRÜNGEDE  YÜZERLER 

33. Ölü toprak, onlar için bir ibret (kudretimize bir delil)dir. Biz onu dirilttik, ondan tâneler 

çıkardık; işte ondan yemektedirler. 

34, 35. Yeryüzünde hurmalıklardan ve üzüm bağlarından nice bahçeler var ettik; (onların) 

içlerinden de pınarlar fışkırttık. Bunları, mahsulden ve ellerinin yaptıklarından yesinler diye 

yaptık. (Kâfirler) Hâlâ şükretmezler mi? [bk. 16/11; 23/19] 

36. Yerin bitirdiği herşeyden, (insanların) kendilerinden ve daha bilemeyecekleri nice şeylerden 

çift çift yaratan (Allâh’)ın şânı pek yücedir. 

37. Gece de müşrikler için bir ibret (ve kudretimize bir delil)dir. Biz ondan gündüzü sıyırıp 

çıkarırız. Bir de (bakarsın ki) onlar karanlığa girmişlerdir. 

38. Güneş de (bir delildir ki) kendi karargâhında (mihveri etrafında muntazam olarak) cereyan 

etmekte (dönerek gitmekte)dir. Bu mutlak gâlip, hakkıyla bilen (Allâh’)ın takdîridir. [bk. 7/54; 

13/2] 

39. Aya gelince; biz ona (dünyânın etrafında günlük devri ve seyri için) birtakım menziller 

belirledik ki (her aylık devrinin) sonunda o, (kurumuş) eski hurma salkımının eğri çöpüne döner 

(son ve ilk hilâl şeklini alır). 

40. Ne güneş aya erişir (geceyi önler) ne de gece gündüzü geçer (zamansız gelir). (Güneş, ay, dünyâ 

ve yıldızların) hepsi de bir felekte (bir yörüngede) yüzmektedirler. 

 

33-40. (33).‘Onlar için bir delil de ölü topraktır.’ Yüce Allâh’ın ölüleri dirilttiğine delâlet eden bir 

diğer alâmet de kuru toprağın diriltilmesidir. Yâhut da üzerinde hiçbir bitki bulunmayan kupkuru 

toprağın diriltilmesi, onlar için yaratıcının varlığına, eksiksiz kudretine ve ölüleri diriltmesine bir 

delil teşkil etmektedir. (S. HAVVÂ, 12/149) 

‘.. ölü toprak’ ile maksat, susuzluktan kuruyan ve yeşilliğini kaybeden topraktır. Nasıl kuruyan toprak 

yağmur yağınca yeniden yeşeriyor, toprak içinde bitki kökleri  ve tohumları yok olmuyorsa, insanlar 

da ölünce yok olmayacak, İsrâfil adlı meleğin sur denilen âlete üfleyip kıyâmet kopunca ölüler de 

diriltileceklerdir. (İ. KARAGÖZ 6/273) 

‘Ve ondan tâneler çıkarttık. İşte ondan yemektedirler.’ Biz onu hem kendileri hem hayvanları için 

bir rızık kıldık. Âyet-i Kerîmedeki ‘işte ondan yemektedirler’ ifâdesi; geçimin esâsını bu tânelerin 

teşkil ettiğine ve insanların geçiminde esas olduğuna delâlet etmektedir. Tahıllar azalacak olursa, 

kıtlık olur,  sıkıntılar baş gösterir; o zaman da helâk olmak yaklaşır, sıkıntılar, belâlar arka arkaya 

gelir. (S. HAVVÂ, 12/150)  

(34, 35).‘Yeryüzünde hurmalıklardan ve üzüm bağlarından nice bahçeler var ettik; (onların) 

içlerinden de pınarlar fışkırttık. Bunları, mahsulden ve ellerinin yaptıklarından yesinler diye 

yaptık. Hâlâ şükretmezler mi?’  İbn Kesir şöyle diyor: ‘Yâni bütün bunların hepsi Allah Teâlâ’nın 

onlara rahmeti dolayısıyladır. Kendi çabaları, güç ve imkânları ile değildir.’ Buna göre İbn Kesir 

âyet-i kerîmede geçen ‘mâ’ edatını olumsuzluk, ‘Bunlar onları elleriyle yapmadılar’ (dip not) 

olarak değerlendirmektedir. Başkaları ise burada yer alan ‘mâ’ edatının ism-i mevsul olduğunu 

zikretmektedir. Buna göre âyetin takdiri şöyle olur: ‘Tâ ki bunun meyvesinden ve elleriyle yaptıkları 

dikmek, sulamak, aşılamak ve buna benzer mahsûlün tamamlanmasına kadar yaptıkları diğer işlerin 
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ürünlerinden yesinler.’ Yâni meyve ve mahsul, özü itibâriyle yüce Allâh’ın fiili ve yaratması iledir. 

Fakat bunda Âdemoğlunun çabasının da birtakım etkileri vardır, demek olur. (S. HAVVÂ, 12/150) 

‘(İşte) toprak, su, hava ve mevsim unsurları uygun bir şekilde biraraya geldiği zaman, bitkiler 

büyümeye ve gelişmeye başlarlar. Her tohumdan aynı cinste çıkan bitki ve ağaçlar soya dayalı olarak 

özellikler taşırlar. Ayrıca bu bitki ve ağaçlar, birkaç değil, sayısız çeşitte yaratılmışlardır. Böylece bu 

sayısız çeşitteki bitkiler, insanlar ve hayvanlar için, gıdâ, elbise, ilâç ve daha birçok ihtiyâcı 

karşılamaktadırlar. (MEVDÛDİ, 4/522)  

Bu hayret verici nizam hakkında, inat ve taassuba saplanmamış bir insan düşünecek olursak eğer, 

bütün bu düzenin kendiliğinden olmadığına ve bu ihtişâmın ardında hikmete dayalı bir plân 

olduğuna, vicdânı hemen şâhitlik edecektir. Öyle ki, o hikmet sâyesinde toprak, su, hava ve mevsimler 

uygun bir dengeye göre bir araya gelmişler ve böylece insanların, hayvanların ve bitkilerin ihtiyaçları 

yaratılmıştır. Akıl sâhibi hiçbir insan, böylesine muazzam bir düzenin sâdece bir tesâdüf eseri 

olduğunu düşünemez. Dolayısıyla bunları birkaç ilâhın yaratmadığı ortaya çıkıyor. Toprak, su, 

hava, güneş, bitkiler, hayvanlar ve insanlar da olmak üzere hepsinin yaratıcısı ve Rabbi tek olan 

Allah’tır. (MEVDÛDİ, 4/522)  

(36).‘Yerin bitirdiği herşeyden, (insanların) kendilerinden ve daha bilemeyecekleri nice şeylerden 

çift çift yaratan (Allâh’)ın şânı pek yücedir.’ Görüldüğü üzere ‘çift yaratılma’ özelliği hem bitkiler 

hem canlılar hem insanlar hem de Allâh’ın dışında bilmediğimiz bütün varlıklar için geçerlidir. Meselâ 

elektrikte artı ve eksi kutuplar, cisimler arasında itme ve çekme kuvveti, atomlardaki pozitif ve 

negatif elektronlar bile bu âyetin mûcizevi olarak haber verdiği şeyler arasında sayılır. Âyetin açtığı 

ufkun aydınlığında yapılacak ilmi çalışmalar, bu alanda daha nice dikkat çekici ince sonuçların ortaya 

çıkmasını sağlayacaktır. Bütün bunlardan maksat ise, herşeyi çift yaratan Allâh’ın tek olduğunu; 

O’nun eşi ve ortağı bulunmadığını beyandır. (Ö. ÇELİK, 4/207) 

36’ncı âyette kâinatta insanın bildiği ve bilmediği bütün çiftleri yüce Allâh’ın yarattığı belirtilerek 

her birinin paydaşı, eşi, benzeri, karşıtı olan bu çiftlerin hepsinin yaratılmışlık özelliğine, dolayısıyla 

bunları yaratanın tek olduğuna dikkat çekilmektedir. İnsanların Kur’ân’ın indiği sırada bilmediği 

birçok şeyde de çift yaratılma özelliğinin bulunduğu modern araştırmalar tarafından ortaya çıkarılmış 

olup bu, ileride daha nice varlık, olay ve kavram çiftlerinin keşfedileceğinin işâretidir. Paul Dirac 

adlı bilim adamının atom parçacıklarının da çift yaratıldığını yâni elektron karşısında pozitronun 

bulunduğunu tespit edip, ‘parite kânûnu’nu keşfetmesi ve bu sâyede Nobel ödülü kazanması, bu 

âyetteki anlam derinliğine ışık tutucu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. (KUR’AN YOLU, 4/488)  

‘Sübhan’: Bakara sûresi 32’nci âyetinde ve İsrâ sûresinin başında (İsrâ 17/1) açıklandığı üzere 

‘sübhan’ tesbîhinin özel adıdır. Bununla berâber büyük hayret yerinde de kullanılır. Tesbih de 

tenzîhin en ileri derecesidir. Yâni herhangi bir lekeden, yaraşıksızlıktan itikatta, sözde, fiilde son 

derece tenzihtir. Bu şekilde ‘tesbih ederim’ yâhut ‘tesbih ediniz’ anlamını ifâde eden bu tesbihin, 

burada böyle sözün başında getirilmesi ne güzeldir! (ELMALILI, 6/415)  

‘Allâh’ı tesbih ve takdis ederim.’ Yâni O, her ayıptan uzaktır. O’nda hiçbir zaaf ve eksiklik olmadığı 

gibi ortağı da yoktur. (MEVDÛDİ, 4/522)  

(37).‘Gece de onlar için bir ibret (ve kudretimize bir delil)dir. Biz ondan gündüzü sıyırıp 

çıkarırız. Bir de (bakarsın ki) onlar karanlığa girmişlerdir.’ Yeryüzünde insanlar, hayvanlar, 

bitkiler, hattâ su, hava ve diğer maddelerin varlığı, güneşin yeryüzü ile arasında olan uygun bir 

mesâfe sâyesinde mümkün olabiliyor. Yine bâzı bölgeler, bâzı zaman dilimleri içinde güneşin etki 

alanına girerek, aydınlanırlar. Şâyet böyle olmasaydı oralarda hayâtı sürdürmek mümkün olmazdı. 
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Güneş, yeryüzünden şimdiki durumundan daha az veya daha çok uzakta olsaydı, ya da bir bölgede 

sürekli gece, diğer bir bölgede sürekli gündüz olsaydı yâhut gece ve gündüzün dönüşü çok hızlı, çok 

yavaş veya düzensiz, kısaca gelişigüzel olsaydı, böyle bir hâlde hayat mümkün olmazdı. Öyle ki, 

cansız maddelerin biçimsel özellikleri dahi farklı olurdu. Bir kimsenin kalp gözü kapalı değilse eğer, 

bu nizamda Allâh’ın varlığını açıkça müşâhede eder. (MEVDÛDİ, 4/523)  

Müfessirlerin çoğunluğu, âyetin devamında ‘Karanlık içinde kalıverirler’ cümlesinin yer aldığını 

göz önüne alarak bu olayın ürkütücü ve mahrûmiyette bırakma etkisine dikkat çekildiği yorumunu 

yapmışlar; bâzıları ise bu ifâdeyle insanlara sağlanan aydınlık nîmetine ve daha geniş bir bakışla yüce 

Allâh’ın ölülere hayat verme kudretine işâret edildiğini belirtmişlerdir. (Zemahşeri, 

ELMALILI’dan, KUR’AN YOLU, 4/489)        

(38).‘Güneş de (bir delildir ki) kendi karargâhında dönerek gitmektedir. Bu mutlak gâlip, 

hakkıyla bilen (Allâh’)ın takdîridir.’  Yâni onlar için delillerden birisi de kendisi için belirlenmiş bir 

karar yerine doğru giden Güneştir. Âlûsi şöyle demektedir: ‘Yâni senenin sonunda yörüngesinin 

nihâyete erdiği belirli bir sınıra kadar akıp gider.’ Nesefi der ki: Yâhut dünyânın sona ereceği 

zaman, o da sonunun geleceği vakte kadar akıp gider. (S. HAVVÂ, 12/152)  

Müstekarr: Mimli masdar, ism-i zaman, ism-i mekân olabildiği, ‘la’/ lâm harfi da birkaç mânâya 

geldiği için, bu ifâde birçok mânâlara uygundur. (1) Birincisi: Güneş, kendisi için takdir ve tahsis 

edilmiş ve istikrar sebebiyle, yâni sabit bir karar, düzenli bir kânun ile cereyan eder. Hesapsız, 

başıboş, kör bir tesâdüf ile değil.  (2) İkincisi: Bir istikrar için, yâni kendi âleminde bir karar ve 

ölçü meydana getirmek hikmet ve gâyesiyle yâhut sonunda bir sükûnete erip durmak için cereyan 

ediyor. (3) Üçüncüsü: İsm-i zaman olduğuna göre kendine mahsus bir istikrar zamanı için, yâni 

duracağı bir vakte, belirli bir zamâna kadar cereyan eder ki, bu vakit ’Güneş toplanıp dürüldüğü 

zaman’ (Tekvir, 81/1) ifâdesindeki vakittir. (4) Dördüncüsü: İsm-i mekân olduğuna göre, kendine 

özgü bir istikrar yerine mahsus, yâni yerinde sâbit olarak cereyan eder, kendi ekseninde döner yâhut 

kendisine karargâhı olan âlemin menfaatleri için cereyan eder. Bu mânâda vatana hizmet için bir 

teşvik te vardır. Nihâyet birinci ‘lâm’ ‘ilâ’ mânâsına olmak üzere şu mânâ da vardır: Kendisi için bir 

istikrar noktasına doğru gitmektedir. Tabiiki, birkaç şekilde açıklamaya muhtemel bulunan bu 

mânâya göre, güneşin diğer bir merkeze doğru hareket etmekte bulunduğu da anlaşılabiliyor. 

Nitekim bir Hadis-i Şerifte de ‘Güneşin istikrar yeri arşın altındadır’ (Buhâri, Müslim) diye rivâyet 

edilmiştir. (ELMALILI, 6/416, 417)  

‘tecrî / akıp gider’: Kanaatimize göre bu âyette geçen ‘tecrî’ fiiline ‘akıp gider’ anlamı verilip bu 

hareket Herkül Takım Yıldızına doğru gidiş şeklinde yorumlandığı takdirde, bu bağlamda ‘şems’  

kelimesini de ‘güneş sistemi’ şeklinde anlamak uygun olur. Zîrâ yaklaşık dâiresel bir yörüngede ve 

250 milyon yılda tamamlandığı belirlenen bu hareket, doğrudan güneşe değil, güneş sistemine âittir 

ve dünyâmız da bu hareketin içindedir; güneş sisteminin yerin oluşumundan beri bu şekilde ondokuz 

dönüş yaptığı hesaplanmıştır. (KUR’AN YOLU, 4/494)  

Sözünü ettiğimiz bu muazzam güneş, Samanyolu galaksisinde bulunan tahminen 200 milyar 

yıldızdan sâdece birisidir. Aynı şekilde samanyolu galaksisi de, modern teleskoplarla görülebilen 

birkaç yüz milyar galaksiden yalnızca birisidir. Ve bu samanyolu galaksisinin bir ucundan diğerine 

gitmek için 100 000 ışık yılı gereklidir. Işık ise bir sâniyede 300 000 km. gider. İşte dünyâ, bu 

galaksinin spiral kollarından birinde yer almaktadır. Dünyâdan hareket edip galaksimizin merkezine 

varabilmek için 300 000 trilyon km. gitmemiz gerekir.   İşte bu muazzam sistem içinde güneş gibi 

durmadan yanan dev ateş topunu yaratan, döndüren ve ışığını alıp söndürecek olan kudret, şüphesiz 

Rabbimizin kudretidir. (Ö. ÇELİK, 4/208, 209)  
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‘İşte o (şaşırtıcı cereyan) o Azîz ve Alîm olan Allâh’ın takdîridir.’ Yâni kudretiyle herşeye gâlip ve 

hâkim ve ilmiyle herşeyi kuşatmış olan ve sana Kur’ân’ı indirip doğru yolu gösteren Allâh’ın takdiri, 

yâni bütün sınırlarını ve genişliklerini bilip biçmesiyledir. (ELMALILI, 6/417)  

(39).‘Aya gelince; biz ona birtakım menziller belirledik ki sonunda o, (kurumuş) eski hurma 

salkımının eğri çöpüne döner.’     Menziller, ayın dünyânın etrafında kendi yörüngesinde, bir ay 

içinde dönerken kat ettiği 28 uğrak yeridir. Yine ay, dünyâ ile birlikte güneşin etrâfında dönerken, 

her biri yıldızlar topluluğundan oluşan 12 burç (25/61) kat etmektedir. Bu 10/5; 15/16; 36/38-40. 

âyetler astronomi ilminin anahtarını teşkil etmektedir. [bk. 55/17] (H. T. FEYİZLİ, 1/441) 

‘Sonunda eski kuru bir hurma dalına döner’ Yâni Ay’ın son konağı geldiğinde, alabildiğine incelir 

ve kavisli bir hâl alır ve nihâyet kuruyup büküldüğü zamanki hurma çöpüne benzer. Nesefi der ki: 

‘Eskidiği vakit incelir, bükülür, sararır. İşte üç yönden de Ay, bu hurma çöpüne benzetilmiştir.  (S. 

HAVVÂ, 12/152)  

(40).‘Ne güneş aya erişir ne de gece gündüzü geçer. (Güneş, ay, dünyâ ve yıldızların) hepsi de bir 

yörüngede yüzmektedirler.’  Dahhâk, güneşin ayı idrâk etmemesini / yetişememesini her iki varlığa 

âit ışıkların bir araya gelmemesi şeklinde anlamıştır / yorumlamıştır. Zîrâ ona göre güneş doğduğu 

zaman ay ışığından eser kalmamakta, ay doğruğunda da güneş ışığı yok olmaktadır. (Taberi’den,M. 

DEMİRCİ, 2/649)   

Biri diğerine çarpmaz, görevleri o kadar güzel ve düzenli dağıtılmıştır. ‘yüzerler’ çoğul kipiyle 

getirilmekle hepsinden maksadın, yalnız güneş ve aydan her biri değil, bütün gök cisimleri olduğu 

anlatılmıştır. (ELMALILI, 6/418)  

‘Felek’ kelimesini Araplar, yıldızların ekseni için kullanırlar. Gökyüzü anlamına da gelir. Burada 

‘Hepsinin aynı felekte yüzdükleri’ şeklinde bir ifâde kullanılmıştır. Böylece dört gerçeğe işâret 

olunmaktadır: (1) Sâdece güneş değil, ay, yıldızlar, gezegenler, samanyolu vs. hepsi de hareket 

etmektedirler. (2) Bunların her birinin ekseni ayrı ayrıdır. (3) Felekler değil, yıldızlar, gezegenler 

hareket etmektedirler. (4) Bunlar suda herhangi bir maddenin görünüşü gibi fezâda da 

yüzmektedirler.  (MEVDÛDİ, 4/524, 525) 

Elbette bu âyet ile astronomi bilgisi vermek istenmemektedir. Burada insanlar sâdece düşünmeye 

dâvet ediliyorlar: Yâni sizler yeryüzünden gökyüzüne değin, nereye bakarsanız bakın, Allâh’ın 

âyetlerini görürsünüz ve hiçbir varlığın Allâh’a ortak koştuğuna dâir bir emâre / işâret bulamazsınız. 

(MEVDÛDİ, 4/525)  

Kur’an’da yer alan bu bilgiler, Hz. Muhammed’in hak peygamber ve Kur’ân’ın Allah sözü 

olduğunun da bir delilidir. 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 6/281) 

Kopernik, Nevton ve Laplas gibi Astronomi ile meşgul olan insanların, astronomik kânunu yâni her 

bir gök cisminin fezâda bir yörüngede hareket ettiklerini bulmaları bilimsel bir başarı, okuma 

yazması olmayan Hz. Muhammed (s)’in bu bilgiyi haber vermesi ise bir mucizedir. (İ. KARAGÖZ 

6/281). 

 

36/41-50 ANSIZIN  YAKALAYACAK  KORKUNÇ  BİR SES 
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41, 42. Onların (doğup çoğalarak) nesillerini de o dopdolu gemide taşımamız, onlar için bir ibret 

(delil)dir.  Yine onlar için bunun gibi binecekleri (nice) şeyler yarattık. 

43. Eğer dilesek, onları (denizde batırıp) boğarız. Bu takdirde kendilerinin feryadını duyacak 

(kurtarıcı) bulunmaz, (onlar) kurtarılmazlar da. 

44. Tarafımızdan bir rahmet ve bir zamâna kadar dünyâ nîmetlerinden faydalanmadıkça 

(hayatta kalamazlar). 

45. Mekkeli müşriklere: “Önünüzdeki (dünyâ) ve arkanızdaki (âhiret azâbı)ndan sakının, belki 

acın(ıp esirgen)irsiniz.” denildiği zaman (yüz çevirirler). 

46. Kendilerine Rablerinin âyetlerinden herhangi bir âyet gelmeye görsün, mutlaka ondan yüz 

çevirmişlerdi. 

47. Müşriklere: “Allâh’ın size rızık olarak verdiği şeylerden (fakirlere) harcayın.” denildiği 

zaman küfre sapanlar, inananlara: “Allâh’ın dilediği takdirde yedireceği kimseye biz mi 

yedirecekmişiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık üzeresiniz.” dediler. 

48. “(Müşrikler,) eğer doğru (söyleyen)lerden iseniz bu tehdit (ettiğiniz gün) ne zaman?” derler. 

49. İnsanlar ancak, çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak bir tek korkunç sesi (ilk Sûr’a 

üfürülüşü) beklerler. 

50. (Sûra üflendiği zaman insanlar,) artık bir vasiyette bulunamazlar, âilelerine de dönemezler. 

 

41-50. (41, 42).‘Onların nesillerini de o dopdolu gemide taşımamız, onlar için bir ibrettir.’ 

Herhâlde burada sözü edilen dolu gemi, insanlığın ikinci atası olan Nûh’un gemisi olsa gerektir. Ki, o 

gemi Hz. Âdem’in neslini taşımıştı. Sonra yüce Allah, onun benzeri olan ve deryaları yara yara yol 

alan şu gemileri verdi onlara…   Bütün bunlar, yüce Allâh’ın kudreti, evrene hükmeden, onu yöneten 

ve gemileri suyun yüzünde yüzdürmek için belirlemiş olduğu tabiat kânunlarıdır. Gemileri suda 

yüzdüren etmenler; o gemilerin özellikleri, suyun özellikleri, rüzgârın ve buharın özellikleri, atomdan 

veya atom dışı güç kaynaklarından çıkan enerjidir. Bütün bunlar yüce Allâh’ın emri ve yaratması 

sâyesindedir. (S. KUTUB, 8/474)   

Kur’ân’a göre Yüce Allah sözünü ettiği bu gemiyi (dünyâ gemisi, M. SELMAN) insanın yaşamasına 

uygun bir şekilde tasarlayıp altı devrede inşâ etmiştir. (Araf 7/54, Yûnus 10/3; Hûd 11/7; Furkan 

25/59; Hadid 57/4). İşte Rab Teâlâ bu âyette müşrik unsurlara seslenerek onlardan varlığının, 

birliğinin, kudret ve azametinin bir delîli olarak sunduğu söz konusu gemiyi düşünüp ibret almalarını 

istemektedir. Çünkü o, öyle bir gemidir ki, dolu olmasına ve ağırlığının giderek artmasına rağmen, 

üzerindeki tüm canlıları selâmetle taşımaktadır. Ayrıca insanı taşıyan bu gemi onun dışında pek çok 

nîmetleri de üzerinde barındırmaktadır. Bütün bunlar da Allâh’ın insana yönelik sunmuş olduğu 

nîmetlerdir. O hâlde insana düşen nîmeti vereni tanımak ve O’na karşı aslâ nankörlük etmemektir. 

Şâyet o, bunu yapmazsa yâni insan Allâh’ı tanıyıp O’na kulluk etmek için bir gayret göstermezse, o 

zaman Yüce Rab ona ne diye değer versin. (Taberi’den, M. DEMİRCİ, 2/652)   

‘Ve kendileri için bunun gibi binecek şeyler yarattık.’ Bu, bütün deniz ve kara bineklerini içine alır. 

(ELMALILI, 6/418)  
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(Âyet 41, 42) buyruğunda Kur’âni îcâzın bir tecellisini görüyoruz. Hatta bu âyetten Kur’âni îcâzın 

nasıl bütün çağları kuşattığını idrak edebiliyoruz. Görüldüğü gibi burada gemilerden söz 

edilmektedir. Gemiler ise keresteden, demirden yâhut sâdece demirden yapılır. Karada yürüyen ve 

gemileri andıran modern araçlar arasında arabalar, trenler, tanklar ve havada uçan uçaklar da 

vardır. Bunlar ise vahyin nâzil olduğu dönemlerde var olmayan şeylerdir. İşte Kur’âni nas bütün 

bunlara ‘Ve kendileri için bunun gibi binecek şeyler’ yâni gemiler gibi binecek şeyler, buyruğu ile 

işâret etmiştir.  (S. HAVVÂ, 12/167)  

(Buna göre)  Söz konusu bu âyet-i kerîmede gaybi bir mûcize vardır. Ayrıca bu Kur’ân’ı Kerîm’i 

indirenin bilgisinin bütün zaman ve mekânları kuşattığının da delîli vardır. Birisi kalkıp yüce 

Allâh’ın ‘yarattık’ fiilinin geçmişte olduğunu söyleyebilir. Buna cevâbımız şudur: Bâzen di’li (mazi) 

kip ile Kur’ân-ı Kerîm’de geleceğin de kastedildiği olur. Bundan kasıt ise, bunun kesinlikle 

gerçekleşeceğine delâlet etmektir. Yüce Allâh’ın ‘Allâh’ın emri geldi…’ (en Nahl, 16/1) buyruğu 

gibi. Diğer taraftan çağımızdaki araçlar daha sonra gelecek araçlara nispetle geçmişte kalacaktır. (S. 

HAVVÂ, 12/167)  

(43).‘Dilesek, onları suda boğardık; ne yardımlarına koşan bulunur ve ne de kendileri 

kurtulabilirdi.’ Bir gemi ne kadar ağır, ne kadar büyük ve yapısı ne kadar sağlam olursa olsun, bu 

engin sularda rüzgârın önündeki bir kuş tüyüne benzer. Eğer yüce Allâh’ın rahmeti olmasa gemi 

gecenin veya gündüzün bir ânında helâk olup mahvolur gider. Deniz yolculuğuna çıkan kimseler, 

denizi ister yelkenli ile geçsinler, ister okyanusları aşan transatlantik türü gemilerle geçsinler, denizin 

dehşetini, onun korkunç tehlikesi ve karşı koyulamaz kabarmasına karşı emniyetten yoksun olmanın 

ne demek olduğunu anlarlar. Ve gökte ve yerde kendisinden başka hiçbir elin tutamadığı azgın 

boynunun o kutsal rahmet elinin dizginlediği bu dehşetli yaratığın ortasında yol alırken dalga ve 

kasırgalar arasında yegâne kurtarıcının yüce Allah olduğunu hissederler. (S. KUTUB, 8/475)      

(44).‘Tarafımızdan bir rahmet ve bir zamâna kadar dünyâ nîmetlerinden faydalandırma 

olmadıkça (hayatta kalamazlar).’ Yâni ancak tarafımızdan bir rahmet ve süreleri bitinceye kadar 

hayatta geçinmeleri için olursa müstesna. İbn Kesir der ki: ‘Fakat Biz, rahmetimiz ile sizleri karada 

ve denizde yürütüyor ve belli bir süreye kadar sizi gelecek zararlardan koruyoruz.’ (S. HAVVÂ, 

12/156)  

(45, 46).‘Mekkeli müşriklere önünüzde ve arkanızda bulunanlardan sakının, belki merhamet 

olunursunuz denildiğinde (yüz çevirirler).’ Yâni önceden işlediğiniz ve sonra da yapacağınız 

günahlardan yâhut peygamberlerini yalanlayan ümmetlerin karşı karşıya kaldığı belâları andıran 

olaylardan ve sonra karşılaşacağınız kıyâmetten yâhut dünyâ ve âhirette Allâh’ın azâbından ‘sakının, 

belki merhamet olunursunuz’ olur ki bu sakınmanız sâyesinde Allah size merhamet eder ve 

azâbından kurtarır ‘denildiğinde…      (46) ‘Onlara’  tevhide ve peygamberlerin doğru söylediklerine 

delâlet eden ‘Rablerinin âyetlerinden herhangi bir âyet geldiği her seferinde, ondan yüz 

çevirmişlerdir.’ O âyeti düşünmezler, kabul etmezler, ondan yararlanmazlar. Yâni onların sürekli 

sergiledikleri davranış, her âyet ve öğütten yüz çevirmektir. (S. HAVVÂ, 12/157)    

Süfyânü‘s Sevri burada zikredilen ‘…önünüzde…’den maksadın dünyâ hayâtı, ‘..ve arkanızda..’ 

dan maksadın ‘âhiretv hayâtı’ olduğunu ileri sürmüştür. (M. DEMİRCİ, 2/654)  

Önceki açıklamalar dikkate alındığında, buradaki âyet kelimesinin, Allâh’ın birlik ve yüceliğini açıkça 

ortaya koyan her türlü delil, yâni peygamber, vahiy, (ilâhi bildirim) ve mûcizeler evrende insanın öz 

benliğinde ve yakın çevresinde kolayca gözlemlenebilen kanıtlar şeklinde anlamak uygun olur. 

(KUR’AN YOLU, 4/500)   
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(47).‘Müşriklere: “Allâh’ın size rızık olarak verdiği şeylerden harcayın.” denildiği zaman küfre 

sapanlar, inananlara: “Allâh’ın dilediği takdirde yedireceği kimseye biz mi yedirecekmişiz? Siz 

ancak apaçık bir sapıklık üzeresiniz.” dediler.’  İbn Kesir der ki: ‘Kendilerine infak etmemizi 

emrettiğiniz bu kimseleri yüce Allah dileseydi, zengin kılar ve kendi rızkından yedirirdi. Bizler onların 

bu şekilde fakir kalmaları husûsunda Allâh’ın dilemesine uygun hareket ediyoruz, onlara infak edip 

yedirmiyoruz. (S. HAVVÂ, 12/158) 

Bu âyetin Mekke müşriklerinin Müslüman olan kölelerine ve yoksul yakınlarına yardımı kesmeleri 

veya Müslüman olsun olmasın bütün yoksullara yardım ve ilgiyi kesme kararı almaları karşısında 

Hz. Peygamber tarafından yoksullara yardım etme ve ilgi gösterme çağrısı yapılması üzerine indiği 

yönünde rivâyetler bulunmaktadır. (İbn Atıyye’ den KUR’AN YOLU, 4/501) 

Bâzı âlimler, İbn Abbas’tan gelen bir rivâyete dayanarak bu âyetin, Allâh’ın varlığını temelden inkâr 

eden ve Müslümanları alaya alan bir grup (zındıklar) hakkında indiğini belirtmişlerdir. (Zemahşeri 

‘den, KUR’AN YOLU, 4/501)  

Bu âyet, küfrün cimriliğin kaynağı olduğunu, insan hayatının, îmansız olarak karşılıklı merhamet ve 

şefkate dayalı ekonomik bir düzen kurmasına imkân bulunmadığını göstermektedir. Bundan dolayı 

hâlen dünyâda egemen olan komünist ve kapitalist düzenlerde kânûnun zorlaması ile olmadıkça 

dayanışmanın gerçekleşmediğini görmekteyiz. (S. HAVVÂ, 12/168) 

İslâm düzeninde ise kânun koyma yetkisi mevcut olmakla birlikte insanlar arası merhametin ve 

şefkatin de belli bir yeri vardır. Zâten bu olmadan insanlık hayâtının dosdoğru yol alması imkânsızdır. 

(S. HAVVÂ, 12/168)   

(48).“(Müşrikler,) eğer doğru (söyleyen)lerden iseniz bu tehdit (ettiğiniz gün) ne zaman?” derler.’ 

Onların asıl maksatları Kıyâmetin vaktini öğrenmek değildir. Şâyet onlara bu vakit, ‘filân gün, filân 

saat’ gelecektir diye bildirilseydi bile, onların şüpheleri silinmeyecekti. Onların maksadı alay etmek 

olduğu için, onlara sâdece şöyle bir cevap verilmiştir: ‘Kıyâmet muhakkak gelecektir. Onda hiçbir 

şüpheniz olmasın.’ (MEVDÛDİ, 4/527)   

(49).‘İnsanlar ancak, çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak bir tek korkunç sesi 

beklerler.’ Allah bilir bu ‘Feza’ nefhası’ (korku ve dehşete kapılma nefhası) diye bilinen ilk nefhadır. 

İnsanlar çarşı ve pazarlarında âdetleri üzere geçimlerinde anlaşmazlık içinde ve tartışmalarda 

bulundukları sırada ‘Feza’ Nefhası’ sûra üflenecektir. İşte onlar bu durumlarında iken yüce Allah, 

İsrâfîl’e Sur’a bir defa üfürmesini emredecek, o da uzun uzadıya üfürecektir. Yeryüzünde boynunu 

bükerek göğe doğru sese kulak vermeyecek hiçbir kimse kalmayacaktır. Daha sonra mevcut olan 

insanlar ateş ile kıyâmet gününün mahşerine doğru sürükleneceklerdir. Bu ateş onların dörtbir 

yanlarını kuşatacaktır. İşte bundan dolayı yüce Allah: ‘Artık ne vasiyet edebilirler’ yâni sâhip 

oldukları şeyler hakkında bir vasiyette bulunamayacaklardır. (S. HAVVÂ, 12/168)  

Âyetin ‘birbirleriyle uğraşırken’ anlamındaki kısmı, ‘dünyâ işlerine dalmışlarken, kendi aralarında 

çekişmekte iken, öldükten sonra dirilme konusunu tartışıp dururlarken, hak ehline karşı mücâdele 

vermeye çalışırlarken’ tarzında yorumlanmıştır. (İbn Atıyye, Râzi, Şevkâni’den, KUR’AN YOLU, 

4/501)   

Hadis: ‘İki kişi kumaşlarını satış yapmak üzere açmış iken kıyâmet kopuverecektir. Onlar onu daha 

katlayamadan kıyâmet kopacaktır. Adam davarlarını sulamak maksadıyla yaptığı havuzunu çamurla 

sıvarken daha onları sulayamadan kıyâmet kopacaktır. Kişi terâzisinde tartmak isterken, bir kefesine 

ağırlık koyduğunda alçalmışken,  diğerine de koyacağını koyup daha yükseltemeden kıyâmet 
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kopacaktır. Adam yemek üzere lokmasını ağzına götürmüşken onu yutamadan kıyâmet kopacaktır.’ 

(Buhâri Fiten 26, Müslim Fiten 140’dan Ö. ÇELİK, 4/214)  

(50).‘(O zaman) artık bir vasiyette bulunamazlar, âilelerine de dönemezler.’ Evlerine dönmeye de 

güçleri yetmeyecektir. İbn Kesir’in görüşüne göre bu, ‘feza / korku ve dehşete kapılma üfürüşü’dür. 

Bundan sonra ‘baygınlık üfürüşü’ gelecek, arkasından da öldükten sonra ‘diriliş üfürüşü’ olacaktır. 

(S. HAVVÂ, 12/159)  

 

36/51-58  O  GÜN  HİÇBİR  KİMSE  HAKSIZLIĞA  UĞRAMAZ 

51. (Nihâyet ikinci defa) Sûr’a üfürülmüştür. Bir de onlar, kabirlerden (kalkarak) Rablerine 

koşup giderler. 

52. (Kâfirler) Derler ki: “Vay başımıza gelene! Uyuduğumuz yerden bizi kim uyandırıp kaldırdı? 

(Demek ki) bu, Rahmân’ın vaadettiği şeydir. (Meğer) gönderilen (peygamber)ler doğru söylemiş!” 

[bk. 2/166-167; 7/53] 

53. (İsrafil tarafından Sûr’a üfürülüş) yalnız korkunç bir ses olur. Bunun üzerine onların hepsi 

(derhâl) huzûrumuza getirilirler. 

54. Kıyâmet günü, kimse hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmaz. (Ey insanlar!) Siz de ancak yapmış 

olduklarınızın karşılığını alırsınız. 

55. Doğrusu cennet ehli o gün, güzel bir meşgûliyet (nîmet ve saâdet) içinde zevklenmektedirler. 

56. Onlar ve eşleri, gölgelerde koltuklara (kurulup) yaslanmışlardır. 

57. Müminler için, orada tâze meyve(ler) ve istedikleri herşey vardır. 

58. Çok merhametli olan Rabbin katından (onlara) söylenen söz “selâm”dır. [krş. 10/10; 33/44] 

 

51-58. (51).‘(Nihâyet ikinci defa) Sûr’a üfürülmüştür. Bir de onlar, kabirlerden Rablerine koşup 

giderler.’ Nesefi der ki: ‘Bu ikinci üfürüştür.’. İbn Kesir de der ki: ‘Bu, öldükten sonra kabirlerden 

kalkmak için diriliş ve haşrolma üfürüşü olan üçüncü üfürüştür. (S. HAVVÂ, 12/159) 

Sûra ikinci defâ üflenmesi ile âhiret hayâtı başlar. (18/99, 20/102, 50/20). Artık, ‘Arz başka arza, 

gökler de başka göğe dönüşür.’ (14/48). ‘Arz Rabbin nuru ile aydınlanır.’ (39/69; İ. KARAGÖZ 

6/290) 

‘O gün onlar kabirlerinden fırlaya fırlaya çıkarlar.’ (el Meâric, 70/43) âyetinin delâlet ettiği 

onların kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine gitmeleri, isteyerek değil zorunlu bir gidiştir. Çünkü 

Allah Teâlâ: ‘huzûrumuzda hazır edilirler.’ (Yâsin, 36/53) buyurmaktadır. (İ. H. BURSEVİ, 

16/364)  

(Çünkü) Allah Teâlâ, bu hızlı koşmanın sûra üfürme vaktinde gerçekleşeceğine ve ondan sonraya 

kalmayacağına hükmetmiştir. Hâlbuki bu koşma, bâzı aşamalardan sonra olacaktır. Bu aşamalar ise 

dağılan parçaların ve toz toprak olan kemiklerin toplanması, birleştirilmesi, diriltilmesi, ayağa 

kalkması,  sonra da koşmasıdır. (İ. H. BURSEVİ, 16/364)  
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(52).‘(Kâfirler) Derler ki: “Vay başımıza gelene! Uyuduğumuz yerden bizi kim uyandırıp 

kaldırdı?’ İbn Kesir der ki: ‘Bu onların kabirlerinde azap gördükleri gerçeğine aykırı değildir. Çünkü 

kabirlerinde gördükleri azap, ondan sonraki sıkıntılara nispetle uyku gibidir. Übeyy b. Ka’b (r), 

Mücâhid, Hasan ve Katâde şöyle demişlerdir: Onlar dirilişten önce bir çeşit uyku uyurlar. Katâde de 

der ki: Bu, iki üfürüş arasında olacaktır. İşte bunun için ‘Yattığımız yerden kim kaldırdı bizi?’ 

diyeceklerdir. Bunu söyleyeceklerinde de müminler onlara cevap vereceklerdir. Bu görüşü, seleften 

birçok kişi açıklamışlardır.’ (Verilecek cevap şu olacaktır: ) ‘İşte bu Rahmân’ın vaad ettiğidir. 

Peygamberler doğru söylemişti.’ İbn Kesir der ki: ‘el Hasen dedi ki: Onlara bu şekilde cevâbı 

melekler vereceklerdir. Bu görüşler arasında bir aykırılık yoktur; çünkü her ikisini bir arada 

değerlendirmek mümkündür. Doğrusunu en iyi bilen yüce Allah’tır. Abdurrahman b. Zeyd de şöyle 

demiştir: ‘Hepsi kâfirlerin söyleyeceği sözler cümlesindendir. (S. HAVVÂ, 12/159)     

(53).‘(İsrâfil tarafından Sûr’a üfürülüş) yalnız korkunç bir sesten başka bir şey değildir. Bunun 

üzerine onların hepsi huzûrumuza getirilirler.’ 53’nvü âyette ‘olup biten yalnızca bir ses’ diye 

çevrilen cümledeki sayha bu bağlamda kıyâmetin kopup hayâtın sona ermesinden bir süre sonra –

yeniden dirilmeyi sağlayacak biçimde - sûrun ikinci defa üflenmesini ifâde etmektedir. (KUR’AN 

YOLU, 4/505) 

Âşikârdır ki, bu âyette diriltme (ba’s) Allah için çok kolay olduğu ve onların meydana getirilmesi 

için Allâh’ın sebeplere ihtiyâcı olmadığı bildirilmektedir. Yaratılmışlar için zor olan bir şey, Allah 

Teâlâ için kolaydır. Çünkü yaratılmışlar gibi O’nun sebeplerle uğraşmaya ve vâsıtaları hazırlamaya 

ihtiyâcı yoktur. ‘Bir şey yaratmak istediği zaman O’nun yaptığı ‘ol’ demekten ibârettir. Hemen 

oluverir.’ (Yâsin, 36/82, İ. H. BURSEVİ, 16/367)  

(54).Kâfirler kendileri için hazırlanan azâbı görünce onlara şöyle denir: ‘Bugün’ iyi olsun, günahkâr 

olsun ‘hiçbir kimse’ sevâbı azaltılarak ve cezâsı artırılarak ‘en ufak bir’ zulüm ve ‘haksızlığa 

uğramaz.’ (..) Ey kâfirler ’Siz orada ancak’ dünyâda sürekli ‘yaptıklarınızın’ inkâr, günah ve 

günahlarınızın ‘karşılığını alırsınız’  denir. (İ. H. BURSEVİ, 16/368)    

Îman edip sâlih ameller işleyen ve haramlardan sakınanlara yaptıklarının karşılığında on katından 

yediyüz katına kadar mükâfat verilir. (2/261, 6/160, 39/10). Kâfirlere de inkâr ve isyanları nisbetinde 

cezâ verilir. Herkes, sâdece yaptığının karşılığın görür. (İ. KARAGÖZ 291) 

(55).‘Doğrusu cennet ehli o gün, güzel bir meşgûliyet içinde zevklenmektedirler.’ Cennet ehli 

dâimi / sürekli ve ebedi nîmetler içinde büyük mülk ve saltanata ermişlerdir. Ya da cennet ehli bir 

meşgûliyet içinde lezzet ve nîmetlerdedir. Onların meşgûliyetleri dünyâ ehlinin meşgûliyeti gibi 

yorucu bir meşgûliyet değil, lezzet almakla meşgûliyettir. (İ. H. BURSEVİ, 16/369) 

Nesefi der ki: ‘fakihe, fekh’ Meşgûl olan ve meşgûl olmak: Nîmet içerisinde bulunan ve onlardan 

lezzet ve zevk alan demektir. Nesefi, cennet ehlinin meşgûl olmalarını şu sözleriyle tefsir etmektedir: 

Nehirlerin kıyısında, ağaçlar altında, bâkirelerle birlikte olmak yâhut sazlar çalmaktır veya yüce 

Allâh’ın onları ağırlamasıdır. (S. HAVVÂ, 12/160) 

(56).‘Onlar ve eşleri’ Mücâhid der ki: Yâni dünyâda iken helâl olarak nikâhladıkları hanımları  

‘gölgelerde’ İbn Kesir’in dediğine göre, ağaçların gölgeleri altında, tahtlar üzerinde 

yaslanmışlardır.’ Buna göre onlar en ileri derecede lezzet, rahat ve güzel bir geçim içerisinde 

olacaklardır. (S. HAVVÂ, 12/160)  

(57).‘Müminler için, orada tâze meyve(ler) ve istedikleri herşey vardır.’ Meyvelerin hepsine ‘el 

fâkihe’ denir. Mânâ ise şöyledir: Cennette bizden kendilerine bir inâyet olarak onlar için meyve 
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çeşitlerinden her bir çeşitten güzelliği, olgunluğu ve lezzeti târif edilemeyecek çok ve fazla meyve 

vardır. Nitekim rivâyete göre cennetteki tek bir nar bir hâne hâlkını doyurur. Cennetteki nîmetlerin 

tamâmı, dünyâ nîmetleriyle sıfat bakımından değil, ancak isim olarak ortaktır. (İ. H. BURSEVİ, 

16/377)  

Hadis: İbn Ebi Hâtim rivâyet ediyor… Kureyb’den rivâyet edildiğine göre Üsâme b. Zeyd’i şöyle 

derken dinlemiş: Rasûlullah (s) buyurdu ki: ‘Cennet için ayağa kalkacak, harekete gelecek var mıdır? 

Çünkü cennetin bir benzeri yoktur. Kâbe’nin Rabbine yemin ederim, o bütünüyle parıl parıl bir nûr, 

sallanan bir reyhan, yükseltilmiş saray, durmadan akan nehir, olgun meyve, iyi ve güzel bir zevce, pek 

çok elbiseler, esenlik yurdunda olgunlaşmış bol meyve, yüz parlaklığı ve mutluluk, refah içinde güzel, 

sağlam ve yüksek saraylarda (hayat sürmektir.)’ Ashab: ‘Ey Allâh’ın Rasûlü, cennet için çabalayıp 

gayret edecekler bizleriz’ dediler. Peygamber (s): ‘İnşaallah deyiniz’ buyurdu, orada bulunanlar da 

‘İnşaallah’ dedi. (İbn Mâce’den, S. HAVVÂ, 12/169)   

(58).‘Çok merhametli olan Rabbin katından (onlara) söylenen söz “selâm”dır.’  Nesefi der ki: 

Mânâsı şudur: Yüce Allah melekler vâsıtasıyla veya vâsıtasız olarak onları ululama için onlara selâm 

verecektir. Bu, onların en büyük temennileri ve arzularıdır. (S. HAVVÂ, 12/160) 

Hadis: ‘Cennet ehli, nîmetlerle zevk içinde iken, bir nûr parıldar, başlarını kaldırıp bakınca, bir de ne 

görsünler, üzerlerinde Rab, kendilerini cemâlinin şerefi ile şereflendirmiş; ‘es selâmü aleyküm ya 

ehle‘l cennet!’ (Ey cennet ehli! Selâm üzerinize olsun’ buyuruyor. (İbn Mâce Mukaddime 13, H. 

DÖNDÜREN, 2/714) 

 

36/59- 67  O GÜN  ONLARIN  AĞIZLARINI MÜHÜRLERİZ 

59, 60, 61. (Allah mahşer yerinde şöyle seslenir:) Ey suçlular! Bugün (bir tarafa) ayrılın! Ey 

Âdemoğulları! Ben size: “Şeytana kulluk etmeyin / tapmayın, çünkü o, sizin apaçık 

düşmanınızdır. Bana kulluk edin, işte doğru yol budur.” diye bildir(ip emret)medim mi? 

(Emrettim fakat siz dinlemediniz.) 

62, 63, 64. Andolsun ki o (şeytan), sizden birçok nesli saptırmıştı. (Siz bunu) hiç düşünmüyor 

muydunuz? “İşte bu, tehdit edildiğiniz cehennemdir. Küfre/inkâra, saptığınızdan dolayı bugün 

girin oraya!”(denilecek). [bk. 2/168-169; 7/10-18] 

65. Kıyâmet günü onların ağızlarını (kapatır) mühürleriz; yaptıkları şeyleri elleri bize söyler, 

ayakları da şâhitlik eder. [bk. 24/24; 41/20-22] 

66. Eğer dilesek, (inkârcıların) gözlerini silip yok ederdik de yolda koşuşup dökülürlerdi; artık 

(yolu) nasıl göreceklerdi? (Fakat inkârcılara mühlet verilmektedir.) 

67. Yine dilesek, onların yüzlerini (isyankâr) oldukları yerde çirkin bir şekle çevirip (öylece) 

dondururduk da artık ne ileri geçip gidebilir ne de geri dönüp gelebilirlerdi. 

 

59-67. (59).‘Ayrılın bir tarafa bugün, ey günahkârlar!’ Bu ayrılma emri, insanlar haşrolunduğu 

zaman mümin ve kâfirin, ihlâslı ile münâfığın karışık olacağına delâlet eder. Sonra iki grup birbirinden 

ayrılacaktır. Nitekim Allah Teâlâ ‘Kıyâmet kopacağı gün, işte o gün (müminlerle inkârcılar) 

birbirlerinden ayrılacaklardır.’ (er Rûm, 30/14) buyurur. (İ. H. BURSEVİ, 16/382)    
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Çünkü şeytan, Allâh’a teslim olmayan veya olamayan insanları tıpkı kendisi gibi Allâh’a isyan ettirir 

(2/34). Haramları hoş gösterir (7/16-17). Allâh’a değil kendisine itaate (tapmaya) çağırır. Kendisine 

uyanlardan / tapanlardan kimi şeytanlaşır ve tâğûtlaşır, kimi kâfir ve münâfık, kimi de günahkâr olur. 

Çünkü insan Allâh’ın emirlerini arkaya attığı zaman ya şeytana ya da hevâsına (arzu ve isteklerine) 

tapmış olur (25/43; 45/23). O’nun emirlerini “tarihseldir, yöreseldir vs.” diyerek değersiz ve geçersiz 

sayarsa küfre batmış olur. Şeytan, Allâh’ın uyarısının (6/116) aksine olarak “çoğunluğa uymalı” diye 

sapmış insanların yolunu doğru gösterir, haramları alkışlattırır. Şeytan ve ona tapanların biricik 

düşmanı ise Allâh’ın emirlerine teslim olanlardır. Öncelikli mücâdelesi de yine onlarladır. (bk. 2/168-

169 ve açıklaması). İşte yüce Allah, insanları böylece uyarmaktadır. (H. T. FEYİZLİ, 1/443) 

(60, 61).‘Ey Âdemoğulları! Ben size şeytana tapmayın, diye ahdetmedim mi?’ Onun size verdiği 

vesveselerde, size süslü gösterdiği hususlarda ona itaat etmemenizi size verdiğim akli delillerle ve 

indirdiğim sem’i delillerle bunu size bildirmedim mi? ‘Çünkü o’ şeytan ‘sizin apaçık’ düşmanlığı 

açıkça belli ‘bir düşmanınızdır.’ (S. HAVVÂ, 12/161)   

Hadis:  İbn Cerir rivâyet ediyor… Muhammed b. Ka’b el Kurazi‘nin Ebû Hüreyre (r)‘den rivâyetine 

göre Rasûlullah (s) şöyle buyurmuştur: ‘Kıyâmet gününde yüce Allah cehenneme emir verir ve oradan 

oldukça karanlık bir alev çıkar, der ki: ‘Ey Âdemoğulları! Ben size şeytana tapmayın diye 

ahdetmedim mi? Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır ve Bana kulluk ediniz işte bu dosdoğru 

yoldur, diye. Andolsun ki o sizden birçok nesilleri saptırmıştır. Hâlâ aklınızı başınıza almaz 

mısınız? İşte bu size vaadolunan cehennemdir.’ (âyet 60-63) ‘Ayrılın bugün, ey suçlular!’ (âyet 

59) der, insanlar ayrılırlar, dizleri üstüne çökerler. İşte yüce Allâh’ın şu buyruğunda sözkonusu ettiği 

hâl budur: ‘Her topluluğu diz üstü çökmüş göreceksin. Her ümmet kitabına çağırılacak. Bugüne 

işleyegeldiğiniz amellerinizle size karşılık verilecektir.’ (denilecektir.) (el Câsiye, 45/28, S. 

HAVVÂ, 12/169)    

‘ve Bana kulluk ediniz’ Beni tevhid ediniz, itaat ediniz. ‘İşte bu’ yâni Rahman olan Allâh’a itaat ile 

şeytana karşı gelip ona itaat etmemek, ‘dosdoğru yoldur, diye’ Böyle bir yol alabildiğine doğru ve 

daha doğrusu bulunmayan bir yoldur. (S. HAVVÂ, 12/161)   

‘Bana kulluk edin, doğru olan yol budur.’ Bizlerin emir sâhiplerine itaatimiz, onların Allâh’ın 

hudutlarını çiğnemelerine rağmen devam ederse, bu itaat ibâdet anlamına gelir. İşte o zaman ibâdet 

Allâh’a değil, emir sâhiplerine yapılmış olur ki, bu da şirkin ta kendisidir. İmam Râzi daha sonra 

şöyle devam ediyor: ‘Size bir şahıs, herhangi bir konuda emir verdiğinde, siz o emrin Allâh’ın 

emirlerine uygun olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Şâyet uygun değilse, bilin ki o şahsın yanında 

şeytan vardır. Siz bu duruma rağmen verilen emre itaat ederseniz, o takdirde şeytana ibâdet etmiş 

olursunuz. Yine nefsiniz sizi herhangi bir şey için tahrik ederse, o şeyin İslâm’a göre câiz olup 

olmadığına bakmalısınız. Şâyet câiz değilse, nefsiniz şeytandır veya şeytan nefsinin yanındadır. İşte 

bu durumda nefsine uyarsan, şeytana ibâdet etmiş olursun. (Râzi’den MEVDÛDİ, 4/530)  

(62-64).‘Andolsun ki o (şeytan), sizden birçok nesli saptırmıştı. (Siz bunu) hiç düşünmüyor 

muydunuz?’ Bu onların akıllarıyla yararlanmayı terk etmeleri dolayısıyla azarlanmalarını ifâde eden 

bir sorudur. Bu da îmâna ulaşmayan kimsenin aklını sağlıklı bir şekilde kullanmadığının delîlidir. 

(tercümede ‘kullandığının’ denilmektedir ki, tercümede gözden kaçmış olmalı, M. SELMAN, S. 

HAVVÂ, 12/161)   “İşte bu, tehdit edildiğiniz cehennemdir. Küfre / inkâra, saptığınızdan dolayı 

bugün girin oraya!”(denilecek).  

(65).‘Kıyâmet günü onların ağızlarını (kapatır) mühürleriz; yaptıkları şeyleri elleri bize söyler, 

ayakları da şâhitlik eder.’ Bu emir, Kıyâmet gününde bile suçlarını reddeden, şâhitlik yapanları 

yalanlayan ve amel defterlerinin doğruluğunu inkâr eden suçlu kimseler hakkında verilecektir. Allâh 
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Teâlâ ‘ağızlarınızı kapatın’ diye emrettiğinde, onların organları konuşmaya başlayacak, ne 

yaptıklarını tek tek anlatacaklardır. Bu esnâda sâdece eller ve ayaklar değil, diğer yerlerde ifâde 

edildiği gibi, gözleri, kulakları, dilleri ve hattâ derileri bile, nasıl kullanıldıkları hakkında şâhitlikte 

bulunacaklardır. (MEVDÛDİ, 4/532)  

Allah bu sözüyle ağızların çoğunlukla yalan söylediğine işâret etmektedir. Nitekim Allah Teâlâ 

şöyle buyurur: ‘Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlar’ (Âl-i İmran, 3/167) Diğer organların 

ise çoğunlukla doğru söylediklerine işâret etmektedir. Kıyâmet günü öyle bir gündür ki, o günde 

doğrulara doğruluklarından sorulur. (el Ahzâb, 33/8) Ağızlar ise çok yalan söyledikleri için onlara 

sorulmaz. Doğruyu çok söyledikleri için organlara sorulur. Onlar da doğru şahitlik yaparlar. (İ. H. 

BURSEVİ 16/394)  

Hadis: Enes b. Mâlik şöyle anlatır: Rasûlullah (s)‘in huzûrunda idik, tebessüm buyurdu. Sonra: 

‘Niçin güldüğümü biliyor musunuz?’ diye sordu. Biz: ‘Allah ve Rasûlü daha iyi bilir’ dedik. Şöyle 

buyurdu: ‘Kulun Rabbine hitâbından dolayı tebessüm ettim. O: ‘Ey Rabbim! Sen beni zulümden 

alıkoymadın mı?’ der. Yüce Rab: ‘Evet’ buyurur. Bu sefer kul: ‘Ben kendime karşı ancak kendimden 

olan şâhidi kabul ederim’ der. Bunun üzerine yüce Allah: ‘Bugün sana karşı şâhit olarak kendin 

yetersin. Şahitler olarak da kirâmen kâtibin melekleri yeter’ buyurur.’ Efendimiz devamla buyurdu ki: 

‘Allah o kişinin ağzına mühür vurur ve bu sefer organlarına konuş denilir. Organları yaptıkları işleri 

söyler. Sonra onu konuşmak üzere serbest bırakır. Kul der ki: ‘Benden uzak olun, benden uzak olun. 

Ben sizin için mücâdele edip duruyordum.’ (Müslim Zühd 17’den, Ö. ÇELİK, 4/218, 219)           

(66).‘Eğer dilesek, (inkârcıların) gözlerini silip yok ederdik de yolda koşuşup dökülürlerdi; artık 

(yolu) nasıl göreceklerdi?’ Mekke müşriklerini dünyâda cezâlandırmayı dilesek onların gözlerini 

büsbütün kör ederdik. (İ. H. BURSEVİ, 16/395)  

İbn-i Kesir’e göre bu, dünyâ hayatında onlara yönelik bir hitaptır. Buna göre, burada söz konusu olan 

‘yol’dan kasıt, haktır. O vakit âyetin anlamı şöyle olur: Bizler dileseydik onları hidâyetten uzak tutar, 

saptırırdık. Nasıl hidâyet bulabileceklerdi?’ (S. HAVVÂ, 12/161)  

(67).‘Yine dilesek, onların yüzlerini (isyankâr) oldukları yerde çirkin bir şekle çevirip (öylece) 

dondururduk da artık ne ileri geçip gidebilir ne de geri dönüp gelebilirlerdi.’ Maymun, domuz 

yâhut taşa çevirirdik. Yâni günahları işleyip durduklarından dolayı bulundukları yerde onların 

hilkatlerini değiştirirdik. (S. HAVVÂ, 12/162) 

Sanki şöyle denilmiştir: Onları büsbütün kör yaparak ve şekillerini değiştirerek cezâlandırmayı dilesek 

elbette bunu yaparız. Ancak tevbe, îman ve nîmete şükredene kadar veya onlardan bu özelliklere sâhip 

bir nesil meydana gelene kadar bir zaman onlara mühlet vermeyi gerektiren genel rahmet ve tam 

hikmet prensibi ile hareket ederek böyle yapmadık. (İ. H. BURSEVİ, 16/397)  

Yüce Allah 66 ve 67’nci âyetlerde insanları inkârları sebebiyle kör etmediğini, başka bir varlığa 

dönüştürmediğini bildirmektedir. Eğer yüce Allah böyle yapsaydı, insanları îmâna zorlamak olurdu. 

İnkâr veya isyan eden insanın başına hemen bir âfet geliverseydi, meselâ hemen kör, taş veya hayvan 

oluverseydi, kimse inkâr ve isyan edemezdi. Hâlbuki dinde zorlama yoktur. (2/255, İ. KARAGÖZ 

6/301, 302) 

Kıyâmet manzarası gözler önüne serildikten sonra (Mekke’li müşriklere, M. SELMAN) şöyle 

deniliyor: ‘Sizlere Kıyâmet oldukça uzak gözükmekte, fakat hiç değilse şimdiden ciddi bir şekilde 

düşünün ve şöyle bir çevrenize bakın. Sizler nesiniz ki, dünyâda böbürleniyorsunuz? Herşeyiniz 

Allâh’ın elindedir ve sizler O’nun karşısında âciz varlıklarsınız. Düşünün bir kere gözleriniz sâyesinde 
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çevrenizi görebiliyor ve böylelikle işlerinizi yürütebiliyorsunuz. Oysa Allah, bir emriyle sizleri 

gözlerinizden mahrum ederek, karanlıklar içinde bırakabilir. Yine bacaklarınız üzerinde 

koşuyorsunuz. Fakat Allkah bir emriyle sizi felç edebilir. Hâlbuki sizler, Allâh’ın belli bir süre için 

verdiği bu kuvvetler dolayısıyla kendinizi bir şey zannedip, şımarıyorsunuz. Ancak bu kuvvetler 

elinizden alındığında kendinizin birşey olmadığını anlardınız. (MEVDÛDİ, 4/533)  

 

36/68-73 KİME  UZUN  ÖMÜR  VERİRSEK 

68. Kime uzun ömür veriyorsak, onun yaratılışını baş aşağı ediyor (ihtiyarlığa getiriyor, gücünü 

azaltıyor)uz. (Buna da) hâlâ akıl erdiremiyorlar mı? 

69. Biz O’na (Peygamber’e) şiir öğretmedik. (Bu) ona yakışmaz da. O(nun getirdiği) bir öğüt ve 

apaçık bir Kur’ân’dan başkası değildir. 

70. (Biz Kur’ân’ı kalbi ve rûhu) diri olan kimseler uyarılsın ve kâfirlere/inkâr edenlere (Allâh’ın 

azap) sözü hak (gerçekleşmiş) olsun diye (indirdik).  

71. (Kâfirler) Bizim, kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için (deve, sığır, 

koyun cinsi) hayvanlar yarattığımızı hâlâ görmediler mi? (Görsünler ve bizim kudretimizi 

bilsinler.)  Şimdi (böylece) kendileri de onlara sâhip bulunmaktadırlar. 

72. Onları, kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, 

bir kısmını da yiyorlar. 

73. Kendileri için onlarda daha nice faydalar ve içecek(leri süt)ler vardır. Hâlâ şükretmezler mi? 

 

68-73. (68).‘Kime uzun ömür veriyorsak’ gençlik çağında almayıp, uzun ömürle yaşatıyorsak ‘onun 

yaratılışını başaşağı ediyoruz.’ Yâni başlangıçtakinin, gençliğin aksine olarak günden güne 

kuvvetten düşürüp zayıflığını artırıyor, ölüme doğru yürütüyoruz. (ELMALILI, 6/424) 

‘Hâlâ akletmezler mi?’ Onları gençlikten yaşlılığa, kuvvetten zayıflığa, üstün akıldan bunaklığa ve 

ayırdetme gücünün azlığına ulaştırmaya kâdir olanın gözlerini de köreltmeye, oldukları yerlerinde 

onları başka yaratıklara değiştirmeye ve öldükten sonra diriltmeye kâdir olduğunu kavramazlar mı? (S. 

HAVVÂ, 12/162)    

Hadis / Duâ: ‘Allâh’ım; ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım.’ (Buhâri 

Deavât 36, İ. KARAGÖZ 6/303) 

(69).‘Biz O’na (Peygamber’e) şiir öğretmedik.’ (Mânâ bakımından ise) şiir, gerçek olup olmadığı 

aranmaksızın hoşlandırmak veya tiksindirmek, coşturmak veya küstürmek gibi hisleri gıcıklayan 

hayâli kuruntulara, zanna dayanan kıyaslara, duygu oyunlarına âittir. Kur’ân ise Hakk’ın doğru 

yolunu gösteren hikmetler ve hükümler ile irfan nûru, kesin îman rehberi bir ilâhi yadigârdır. Fakat 

kâfirlerin birçokları onu bir şiir gibi düşünmek ve düşündürmekte ısrar ettikleri ve bu şekilde 

peygamberi bir şâir gibi tanıttırmak istedikleri için buyuruyor: ‘Biz ona şiir öğretmedik.’ 

(ELMALILI, 6/425)  

Şiir,  söz sanatlarından biridir. Özel bir karakteri ve vezni vardır. Kâfiye birliğine, yâni geniş hayâle, 

tasvirlere ve sıcak duygulara dayanır. Bu nedenle şâir, sözlerinde doğruluğu aramaz. Doğruluk 
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yolunda yürümez. Kur’ân-ı Kerîm’in de nitelediği gibi şâirleri şu durumda görürsünüz: ‘Görmüyor 

musunuz onları (nasıl) vâdide şaşkın şaşkın dolaşırlar? Ve yapmadıkları şeyleri söylerler.’ (Şuarâ 

26/225, 226) (..) Peygamber (s) Efendimizin risâletle görevlendirilmesinden önce insanlar 

kazançlarını şiirle sağlıyor, şiiri bir geçim vasıtası olarak kullanıyorlardı. (M. HİCÂZİ, 5/213, 214)   

‘Zâten ona gerekmez de’ Yâni onun yaratılışında şâirlik yoktur. Ne güzel bir şiir söyleyebilir, ne 

sever, ne de onun yapısı bunu gerektirir. Bu bakımdan Rasûlullah (s)’ın bir beyit dahi 

ezberlemediğine dâir rivâyetler vardır. Hattâ bir beyit okuyacak olursa, onda ya değişiklik yapar, ya 

da tamamlamazdı. (İbn Kesir’den, S. HAVVÂ, 12/170)  

Hadis: Said b. Urve, Katâde‘den şöyle rivâyet etmektedir: Âişe (r) ’ye soruldu: Rasûlullah (s) 

münâsebet düştükçe şiir okur muydu? Hz. Âişe şöyle dedi: Şiir onun en çok buğzettiği sözlerdi. Şu 

kadar var ki O, Kaysoğulları’na mensup şâirin sözlerini okurdu. Fakat başını sona, sonunu başa 

getirirdi. Ebû Bekir (r.a.) O’na: ‘Bu böyle değildir, Ey Allâh’ın Rasulü’ deyince, Rasûlullah (s) şöyle 

buyurdu: ‘Allâh’a yemin ederim ben şâir değilim, zaten şiir benim için gerekli de değildir.’ Bunu İbn 

Ebi Hâtim ve İbn Cerir de rivâyet etmişlerdir. (S. HAVVÂ, 12/172)     

‘Onun söyledikleri’ yâni Kur’ân, ‘ancak Allah’tan gelmiş’ insanları ve cinleri irşad eden ‘bir öğüt’ 

Nitekim Allâh Teâlâ ‘Kur’ân âlemler için bir öğüttür.’ (Yûsuf 12/104) buyurmuştur.  ‘ve apaçık bir 

Kur’ân’dır’ Yâni böyle olduğu apaçık gökten gelen bir kitaptır ya da hak ile bâtılı ayıran, 

mihraplarda okunan ve mâbetlerde okunan, okunması ile ve içinde bulunanlarla amel etmekle, dünyâ 

ve âhiretin kazanıldığı bir kitaptır. Onunla şâirlerin söyledikleri arasında ne kadar fark vardır! (İ. H. 

BURSEVİ, 16/407)    

(70).’Sonuçta diri olanlar (Kur’ân’ın öğütleriyle) uyarılırlar, Kâfirler ise azâbı hak etmiş olurlar.’ 

(..) Kur’ân’ın uyarılarına kulak vererek kötülüklerden uzak durmak, ancak mümin için söz konusudur. 

Çünkü ilâhi uyarıları dinleyip gereğini yapmak îmanla ilgili bir olaydır. Bu yüzdendir ki Kur’an 

(Neml 27/80-81) âyetlerinde inkârcıları ölü, sağır ve kör olarak nitelemektedir. Demek ki uyarının 

fayda vereceği kimseler hakikate gönülden îman etmiş olanlardır. Esâsen akıllı, kalbi ve basîreti diri 

olanlar da müminlerden başkası değildir. Böyle olunca salt akıl, basîret ve kalp temizliğinin uyarılara 

kulak vermek için yeterli olduğunu ileri sürmek doğru değildir. Bunun için mümin olmak da 

gerekmektedir. (M. DEMİRCİ, 2/665)  

İşte insanları, bu Kur’ân karşısında iki zümre olduklarını böylece öğrenmiş olmaktadırlar. Bir grup 

çağrıya uymakta, onlar ‘diri’dirler; bir grup uymamakta, onlar ise ‘ölü’dürler. (S. KUTUB, 8/482)   

‘ve kâfirler cezâyı (azâbı) hak etsinler diye’ Yâni azap kelimesi ‘Andolsun ki cehennemi tümüyle 

insanlar ve cinlerle dolduracağım.’ (Hûd, 11/119) sözü onlara vâcip olsun diye Kur’ân indirildi. 

Çünkü ortada şüphe kalmayınca geriye sâdece inatlaşma kalır. Bu yüzden de cezâyı hak ederler. (İ. H. 

BURSEVİ, 16/408)  

Bu buyrukta yüce Allâh’ın kâfirlerden dilediği kimselerin kalplerini dirilteceğine işâret 

edilmektedir. O kâfirlerin ki, kalpleri dalâletle ölmüştür. Bundan sonra Allah onları hakka iletir. 

Nitekim yüce Allah, kalplerin katılaşmasından sözettikten sonra şöyle buyurmaktadır: ‘Şunu bilin ki 

şüphesiz Allah, yeri ölümünden sonra diriltir. Olur ki akıl edersiniz diye bu âyetleri size 

açıkladık. (el Hadid, 57/17, İbn Kesir’den S. HAVVÂ, 12/175)    

(71).‘Bizim, kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için (deve, sığır, koyun cinsi) 

hayvanlar yarattığımızı hâlâ görmediler mi? Şimdi (böylece) kendileri de onlara sâhip 

bulunmaktadırlar.’ Biz bu davarları onlar için yarattık ve bu davarları onların mülkiyetine verdik. Bu 
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davarlarda onlar mâlikleri imiş gibi tasarruf etmektedirler ve sâdece onlar, bunlardan 

yararlanmaktadırlar. Yâhut onlar bu davarları zaptetmekte ve emirleri altında tutmaktadırlar. (S. 

HAVVÂ, 12/176)   

‘El’  kelimesi Allâh’a atfen ve mecâzen kullanılmıştır. Allâh’a sığınarak söyleyelim, ‘Allâh’ın cismen 

bir eli vardır ve onu insanlar gibi kullanmaktadır’ anlamına gelmez.  Bu ifâde ile sâdece Allâh’ın 

herşeyi yarattığı ve hiçbir ortağı olmadığı kast olunmuştur. (MEVDÛDİ, 4/533)  

(72).‘Onları (evcil hayvanları), kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir 

kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar.’ O hayvanları onlara boyun eğer hâle getirdik. Öyle 

ki o hayvanlar çok güçlü olmalarına rağmen sâhiplerinin onlara binmelerine, yük yüklemelerine, 

istedikleri yere onları sürüp götürmelerine, hattâ onları boğazlayıp kesmelerine, onlara hiç serkeşlik 

etmezler. İşte bu, görünen nîmetlerden bir nîmettir. Bu sebeple Allah Teâlâ süvarinin veya herhangi 

bir binek vasıtasına binenin bu nîmete şükretmesini ‘Bunu bizim hizmetimize vereni tesbih ve 

takdis ederiz, yoksa biz bunlara güç yetiremezdik.’ (ez Zuhruf, 43/13, 14) diyerek Allâh’ı tesbih 

etmesini istemiştir. (İ. H. BURSEVİ, 16/411, 412)   

(73).‘Kendileri için onlarda daha nice faydalar ve içecek(leri süt)ler vardır. Hâlâ şükretmezler 

mi?’ Binilen ve yenilen bu hayvanlarda onlar için binmek ve yemekten başka derileri, yünleri, 

tüyleri, kılları, yavruları ve öküzlerle çift sürmek gibi (şimdilerde modern aletler kullanılıyor, M. 

SELMAN) nice faydalar ve içilecek sütler vardır. ‘Hâlâ şükretmezler mi?’ Yâni faydalandıkları bu 

nîmetleri gördükleri hâlde, bu nîmetleri kendilerine vereni ‘Bir’  kabul etmek ve ibâdette O’na ortak 

koşmamak sûretiyle O’na şükretmezler mi?. (İ. H. BURSEVİ, 16/412)  

 

36/74-83 ONLARI  İLK  DEFA  YARATMIŞ  OLAN  DİRİLTECEK 

74. (Bunca nîmetlere rağmen) müşrikler, kendilerine yardım edilir ümidiyle Allah’tan başka 

(çeşitli) ilâhlar edindiler. 

75. Oysa (o putların), onlara yardıma gücü yetmez. (Aksine) kendileri, onların (bakımı ve 

korunması için) hazır askerleri durumundadır. 

76. (Rasûlüm!) Onların sözü seni üzmesin. Şüphesiz biz onların gizlediklerini de, açığa 

vurduklarını da biliriz. 

77. İnsan, bizim kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmedi mi ki şimdi o (küçük aklıyla bize) 

apaçık hasım kesildi. [krş. 16/4] 

78. (O,) kendi yaratılışını unutarak bize mîsâl getir(meye kalkış)tı: “Şu kemikleri, hem de 

çürümüşken kim diriltecek?” dedi. [krş. 17/49-52; 79/10-12] 

79. (Rasûlüm!) De ki: “Onları ilk defa yaratan diriltecek. O, her yaratmayı bilendir.” 

80. Size yeşil ağaçtan ateş çıkaran O’dur. Şimdi siz ondan (çakıp) ateş yakıyorsunuz 

(düşünebiliyor musunuz)? 

81. Gökleri ve yeri yaratan (Allah), onlar gibisini yaratmaya (âhirette diriltmeye) kâdir değil 

midir? Elbette (kâdirdir). O (herşeyi) yaratan ve bilendir. [krş. 17/99; 40/57] 
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82. (Allah) Bir şeyi dilediği zaman, O’nun buyruğu sâdece “ol” demektir. O da hemen oluverir. 

[krş. 16/40; 54/50] 

83. O hâlde, herşeyin mülkü ve hükümranlığı kendi (kudret) elinde bulunan (Allâh’)ın şânı çok 

yücedir. (Ey insanlar!) Siz ancak O’na döndürüleceksiniz. 

 

74-83. (74).‘(Bunca nîmetlere rağmen) müşrikler, kendilerine yardım edilir ümidiyle Allah’tan 

başka (çeşitli) ilâhlar edindiler.’ Eskiden tanrı diye tapılan şeyler putlar, ağaçlar, yıldızlar, 

melekler ve cinlerdi. Gerçi putçuluk günümüze kadar yeryüzünün bâzı yörelerinde sürüp gelmiştir. 

Fakat bu tanrılara tapmayanlar Allâh’ın birliği ilkesine tam olarak bağlanmamışlardır. Onların şirki 

bugün yüce Allâh’ın gücünden başka birtakım asılsız güçlere îman etmeleri ve Allah’tan başka 

birisine dayanmaları şeklinde kendisini göstermektedir. Şirk çeşit çeşittir. Zaman ve yerin değişmesi 

ile şekil değiştirir. (S. KUTUB, 8/484)  

(75).‘Oysa (o putların), onlara yardıma gücü yetmez.’ İbn Kesir der ki: Uydurma ilâhlar 

kendilerine isâbet edenlere yardım edemezler. Aksine bunu yapamayacak kadar zayıftırlar. Onların 

buna imkânları yoktur. Onlar zelil ve hakirdirler / aşağılıktırlar, kovulmuşlardır. Hattâ bunlar kendi 

kendilerine dahi yardımcı olamazlar. Kendilerine kötülük yapmak isteyenlerden intikam alamazlar; 

çünkü bunlar cansızdır, işitemezler, akledemezler. (S. HAVVÂ, 12/177)  

‘Kendileri onlar için hazırlanmış askerlerdir.’ Yâni kâfirler putların yardımcıları, onlara hizmet 

eden, onları koruyan taraftarlarıdır. Yâhut onlar kendilerini Allâh’ın yanında destekleyip yardımcı 

olsun, onlara şefaat etsin diye putları ilâh edinmişlerdir. Durum ise onların vehmettiklerinden farklıdır. 

Çünkü bunlar, Kıyâmet gününde onlara azap olmak üzere hazır edilmiş askerler (gibi) olacaklardır. 

Çünkü bu taptıkları ilâhlar, ateşin tutuşturucusu yapılacaklardır. (Nesefi’ den, S. HAVVÂ, 12/177) 

İslâm öncesi Kâbe’de, müşrik Araplar’dan her kabîlenin bir putu vardı. İslâm’ın hâkim olmasıyla bu 

putlar yıkıldı. Fakat asırlar sonra, müslüman oldukları hâlde, birçoklarının kalplerinde, Allah yerine 

sevip bağlandıkları çağdaş putlar yer aldı. [bk. 2/165](H. T. FEYİZLİ, 1/444)  

(76).‘(Rasûlüm!) Onların sözü seni üzmesin.’ Nesefi şöyle diyor: ‘Onların seni yalanlamaları, eziyet 

etmeleri ve katı hareket etmeleri, senin için önemli olmasın bunlara aldırış etme. (S. HAVVÂ, 12/177)   

‘Şüphesiz biz onların gizlediklerini de, açığa vurduklarını da biliriz.’ Burada muhâtap Hz. 

Peygamberdir. ‘Açık ve gizli sözler’ ifâdesi ile Hz. Peygamber’e (s) Mekke’nin ileri gelen 

müşriklerinin atfettikleri yalan ve iftirâlar kast edilmektedir. Hâlbuki onlar Rasûlullah’a (s) iftira 

ettikleri yalanların asılsız olduğunu biliyorlardı. Müşrikler meclislerinde başkalarına karşı, Hz. 

Peygamber’e (s) sövebilmek için şâir, kâhin, sihirbaz, mecnun vs. gibi lâkaplar takıyorlardı. 

(MEVDÛDİ, 4/535)  

(77).‘(Kâfir) İnsan, bizim kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmedi mi ki şimdi o apaçık 

hasım kesildi.’ Nesefi şöyle diyor: ‘Yâni o insan, aslının hakirliğine, başlangıcının bayağılığına 

rağmen, Rabbine karşı tartışmaya kalkışıyor. Kemikleri çürüdükten sonra ölüyü diriltmeye kâdir 

olduğunu inkâr ediyor. Daha sonra da onun bu tartışması kendisinden en çok ayrılmayan niteliği ile 

reddediliyor, ona karşı bağlayıcı bir delil olarak ileri sürülüyor. Bu da onun ölülerden (cansızlardan, 

daha uygun olacaktı; M. SELMAN) yaratılmış olmasıdır. Hâlbuki o, cansızlardan yaratılmış 

olduğunu da inkâr etmektedir ki, bu, hakkı bile bile inkârın en ileri derecesidir. (S. HAVVÂ, 12/179)  
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(78).‘(Kâfir insan,) kendi yaratılışını unutarak bize mîsâl getir(meye kalkış)tı: “Şu kemikleri, hem 

de çürümüşken kim diriltecek?” dedi.’  Bu âyetlerin inişiyle ilgili şöyle bir olay nakledilir: 

Öldükten sonra tekrar dirilmeyi inkâr eden Übey b. Hâlef, çürümüş bir kemik alıp, elinde ufaladıktan 

sonra Rasûlullah (s.a.v.)’e dönerek: ‘Allâh’ın bu çürümüş kemikleri tekrar dirilteceğine mi 

inanıyorsun?’ demişti. Rasûl-i Ekrem (s): ‘Evet, seni öldükten sonra tekrar diriltecek ve cehenneme 

sokacak’ diye cevap verdi. Bu olay üzerine bu âyetler nâzil oldu. (Taberi’den, Ö. ÇELİK, 4/224, 225)   

(79).‘(Rasûlüm!) De ki: “Onları ilk defâ yaratan diriltecek. O, her yaratmayı bilendir.” Yâni her 

yarattığını bütün incelikleriyle, her birinin toplanan ve dağılan bütün parçaları, usul ve fürûu (aslı ve 

dalları), durumları, hâlleri, nicelikleri, miktarları, her türlü özellikleriyle bilir. Her yaratmayı, 

yaratmanın her türlüsünü bilir, maddeli maddesiz âletli âletsiz, örnekli örneksiz, gerek ilkin, gerek 

sonra her çeşidini bilir. (ELMALILI, 6/425)   

(80).‘Size yeşil ağaçtan ateş çıkaran O’dur. Şimdi siz ondan (çakıp) ateş yakıyorsunuz 

(düşünebiliyor musunuz)?’ Katâde der ki: Bu ateşi bu ağaçtan çıkartan, işte ölüyü de diriltmeye 

kadirdir. (S. HAVVÂ, 12/180)  

Her ağaç türünde sürtme sonucu ısınma ve ateşe dönüşüp yanma özelliği vardır. Fakat Arabistan 

çöllerinde Merh ve Afar diye iki ağaç vardır ki, yeşil de olsa, birbirine sürtülünce çakmak vazifesi 

görür ve ateş yakmada kullanılır. Elektrik enerjisinin de böyle bir sürtünme sonucunda meydana 

geldiği bilinmektedir. (H. DÖNDÜREN, 2/714)   

Konyalı Mehmet Vehbi Efendi’nin dediği gibi, Yüce Allah öyle alîm ve hakîmdir ki, sizin için yeşil 

ağaçtan ateş yaratmaktadır. Oysa ateş ile su arasındaki zıtlık mâlûmdur ve bunu inkâra imkân 

yoktur. Hâlbuki siz sürekli ondan ateş yakmak sûretiyle istifâde ediyorsunuz yararlanıyorsunuz. Böyle 

su damlayan ağaçtan ateş yaratmaya kâdir olan Yüce Allah, ölmüş insanları ihyâya neden kâdir 

olmasın?’ (M. Vehbi Efendi’den M. DEMİRCİ, 2/669) 

(81).‘Gökleri ve yeri yaratan (Allah), onlar gibisini yaratmaya (âhirette diriltmeye) kâdir değil 

midir? Elbette (kâdirdir). O (herşeyi) yaratan ve bilendir.’ Gökler ve yeryüzü hassas, dehşet veren, 

hayret verici bir yaratık varlıktır. Şu milyonlarca cins ve türde canlılarla ortaklaşa yaşadığımız ve 

sonra da ne hacmi ne de içeriği hakkında bir bilgi elde edemediğimiz, bugüne kadar çok az şey 

bildiğimiz şu yeryüzü… İşte bu yeryüzü, güneş ışığı ve ısısı ile yaşayan bu yeryüzü onun 

uydularından küçük bir uydudur. Güneş ise, kendisinin de üyesi ve yakın dünyâmızı oluşturan bir 

galakside yüz milyon yıldızdan sâdece biridir. Ve daha birçok galaksiler veya yakın dünyâmız gibi 

dünyâlar vardır. Astronomi bilginleri ellerindeki kapasitesi sınırlı teleskopları ile bu galaksilerden 

yüz milyon galaksi saymışlardır. Bu uzmanlar dürbün ve gözetleme araçlarının daha da gelişmesi ile 

rakamın daha da artacağı beklentisi içindedirler. Bizim galaksimizle ya da dünyâmızla onu izleyen 

galaksi arasında, yediyüz ellibin ışık yılı uzaklık vardır. (S. KUTUB, 8/486, 487)  

‘Gökleri yeri yaratan, onların benzerlerini yaratamaz mı?’ Bu hayret verici ve korkunç yaratıklara 

göre insanların yaratılması nedir ki? ‘Elbette ki yaratır. O, çok bilen yaratıcıdır.’ Fakat yüce Allah, 

şunu bunu ve başkalarını külfetsiz ve zahmetsiz yaratır. Ona göre büyüğün yaratılması ile küçüğün 

yaratılması arasında fark yoktur. (S. KUTUB, 8/487)   

(82).‘(Allah) Bir şeyi dilediği zaman, O’nun buyruğu sâdece “ol” demektir. O da hemen 

oluverir.’ Bir şey ister gök olsun, ister yeryüzü. İster sivrisinek olsun, ister karınca; bu ve o, yüce 

Allâh’ın sözü karşısında eşittir. ‘Ol’  hemen oluverir. Ortada zor ve kolay diye bir şey yoktur. Uzak 

yakın diye bir şey yoktur. Bir şeyin yaratılması için o şey ne olursa olsun, yüce irâdenin onun 

yaratılmasına sâdece yönelmesi yeterlidir. (S. KUTUB, 8/487)  
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Gerçekten de Cenâb-ı Allah bir şeyi yaratmak dilediği zaman ona ‘ol’ kelimelerini telâffuz ederek 

emir veriyor mu? Selef ulemâsı bu husûsun ne anlama geldiğini ve hakikatini, gaybı bilen Allâh’a 

havâle etmişlerdir. Cumhûr-u ulemâ derler ki: Cenâb-ı Allah, bir şeyi yaratmak dilediği zaman ona: 

‘ol’ kelimesini telâffuz ederek emir vermez. Ancak bu kelime Allâh’ın kendi istediğini yerine 

getirmeye muktedir oluşunu temsil etmektedir. Bu ifâde her bakımdan kendisine itaat edilen âmirin,  

her hususta kendisine itaat eden memuruna emir verişini ve verdiği emrinde hiçbir engelle 

karşılaşmaksızın çabucak yerine getirilmesini temsil etmektedir. (M. HİCÂZİ, 5/218)      

(83).‘O hâlde, herşeyin mülkü ve hükümranlığı kendi (kudret) elinde bulunan (Allâh’)ın şânı çok 

yücedir.’ Âyette geçen ‘melekût’ mülk’ün mübâlağa kipi olup, ‘tam bir hâkimiyetle saltanatın 

yönetim sırları’ anlamına gelir. Avf İbn Malik Hz. Muhammed’in ilk rekâtta Bakara, ikincide Âl-i 

İmran ve bir sûre okuyarak kıldığı bir gece namazının ilk rükûunda şöyle dediğini nakletmiştir: 

‘Ceberut, melekut, kibriyâ ve azamet sâhibi olan Allâh’ın şânı ne yücedir!’ (Ebû Dâvud Salât 147, 

Nesâi  Tatbik 12, 25, 73, 86’dan H. DÖNDÜREN, 2/714, 715)  

Sufiler, kendilerine has ıstılahlarında mülk ile melekût arasında fark gözetirler. Onlar mülk ile maddi 

âlemi, melekût ile de mânâ âlemini anlatmak isterler. Bu ise onlara özgü bir ıstılâhtır.  Kitap ve 

sünnette mülk ile melekût lafızları arasında bir fark yoktur. Aradaki tek fark, vav ve ta harflerinin 

ziyadesidir ki, bu da mübâlağa ifâde eder. (S. HAVVÂ, 12/184, 185)   

‘..siz O’na döndürüleceksiniz’ cümlesi ile maksat, kıyâmet kopunca insanların diriltilmeleri, mahşer 

yerinde toplanmaları ve hesaba çekilmeleri, neticede müminlerin cennete, kâfirlerin cehenneme 

gitmeleridir. (İ. KARAGÖZ 6/317)  

‘Siz ancak O’na döndürüleceksiniz.’ Bu hitap hem müminlere hem de kâfirleredir. İkrar edenlere bir 

müjde, inkâr edenlere ise bir tehdiddir. Dostlara vaad ve düşmanlara tehdiddir. Düşmanlara cezânın 

en şiddetlisi, dostlara ise ‘İşte mutluluk ve güzel gelecek onlar içindir.’ (er Ra’d, 13/29) vardır. (İ. 

H. BURSEVİ, 16/432)  

Cenâb-ı Hakkın yardımı ile Yasin Sûresi tefsiri yazımı tamam oldu. Elhamdü lillah. 25 Kasım 2016 / 

25 Safer 1438. 
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37. Sâffât Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. 182 âyettir. Adını birinci âyetten almıştır. Melekler, cin, âhiret gibi 

konulardan söz eder, geçmiş peygamberlerin hâllerini anlatır. (H. T. FEYİZLİ, 1/445) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

37/1-10 BİZ  YAKIN  GÖĞÜ  YILDIZLARLA  SÜSLEDİK 

1-2-3-4. (Ey insanlar! İbâdet ve itaat için) saflar hâline gelen, haykırıp (şeytanları, vahye musallat 

olmaktan uzaklaştıran/insanları günahtan hayra yönelten/bulutları) sevkeden, Kur’ân’ı okuyan 

(melek)lere andolsun ki şüphesiz sizin ilâhınız, elbette bir tek ilâh’tır. 

5. (İlâhınız,) göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin Rabbi ve doğuların da Rabbidir. 

6,7 . Şüphesiz biz, (size) en yakın göğü bir ziynetle, yıldızlarla süsledik. Ve (onu) azıp itaatten 

çıkan herşeytandan koruduk. [krş. 15/16-18; 67/5] 

8-9. Şeytanlar, “Mele-i a’lâ”yı (üstün melekler topluluğunu) aslâ dinleyemezler; her taraftan 

kovularak atılırlar. Onlar için (âhirette) sürekli bir azap vardır. [krş. 38/69-70] 

10. Ancak, kim (o meleklerden) bir parça (söz) kaparsa, hemen onu (yakıp) delen parlak bir alev 

tâkip eder. 

 

1-10. (1-4).‘Saflar hâline gelen, haykırıp sevkeden, Kur’ân’ı okuyan (melek)lere andolsun ki 

şüphesiz sizin ilâhınız, elbette bir tek ilâh’tır.’ (Bu âyetten meleklerin kastedildiği 164-165’nci âyet 

ve tefsirlerinden anlaşılmaktadır.) (H. T. FEYİZLİ, 1/445) 

Saff, birçok şeyleri, düz bir çizgi nizâmı üzerinde sıra ile dizmek mânâsına masdar olup, dizilen sıraya 

da isim olarak ‘saff’ denilir. Namaz saffı, harp saffı nizâmı gibi. Allâh’ın hükümranlığında çeşitli 

mertebelerde tam bir düzen ile dizilip, vazife gören meleklere yemin ediliyor ki, bunda İslâm için 

istenen cemaat, cihad, ilim kuvvetleri gibi teşkilâtın esaslarına da işâret vardır. Bu durumda mânâ şu 

olur: Yemin ederim o meleklere, o kuvvetlere ki, saflar yapıp dizilmişler. Bu saff, Allâh’ın arşı etrafını 

donatmış olan meleklerden, tâ dünyâ göğünü süsleyen gök cisimlerinde yer alarak vazife yapmak için 

Allâh’ın emrine hazır bulunan meleklere kadar hepsini içine almakta ve esâsı beş vakit 

namazlarda bağlanan saflarla temsil edilen millet ve cemaate işâreti de içermektedir. (ELMALILI, 

6/429, 430) 

‘Toplayıp sürenlere’ (yemin olsun) (Şu hâlde) Gerek bulutları sevk eden sürücü melekler gibi sevk 

edici ve gerek genel olarak men ve def eden uzaklaştırıcı kuvvetler bu zorlayıcılardandır. Bu şekilde 
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bütün mücâhid ordular buna dâhil olduğu gibi, özellikle kumanda edip götürenler ve öğüt verip 

yürütenler de buna dâhildir. (ELMALILI, 6/430)  

‘Zikir okuyanlara ki (yemin olsun) Hak’tan vahiy, kitap, Kur’ân indirir, ilim ve mârifet telkin 

ederler. Bütün bunlara yemin ile önemlerini hatırlatarak söylerim ki ‘gerçekten sizin ibâdet 

edeceğiniz ilâhınız birdir.’ (ELMALILI, 6/430)   

‘Zikir okuyanlar’ Allah’tan aldıkları vahyi peygamberlere ulaştıran melekler. Allâh’ın dînini 

insanlara ulaştırmak için seçilen peygamberler. Allâh’ın kitabını öğrenen, öğreten, yaşayan ve tüm 

insanlığa tebliğ etmeye çalışan hakiki âlimler ve İslâm dâvetçileri. Bir ismi de zikir olan ve emsalsiz 

öğüt ve nasihatlerle dolu bulunan Kur’ân-ı Kerîm’i anlayarak okumaya çalışan tüm Müslümanlar. 

Kur’ân’ın iyi ameller yapmayı, ahlâk ve âdâbı emreden âyetleri. (Ö. ÇELİK, 4/231)  

Hadis:  Cabir b. Semure (r) dedi ki: Rasûlullah (s) şöyle buyurdu: Meleklerin Rableri huzûrunda saf 

saf dizildikleri gibi, siz de öyle dizilmez misiniz?’ Bizler: Melekler Rablerinin huzûrunda nasıl saf 

tutarlar? Diye sordu(k), o da ‘Öndeki safları tamamlar ve safta iyice kenetlenir, sıkışırlar’ diye 

buyurdu. (Müslim, Ebû Dâvud, Nesâi, İbn Mâce, el A’meş’ten rivâyetle, S. HAVVÂ, 12/206)     

Bize göre bu âyetleri belli bir varlık türüne veya bir tür içindeki belli bir gruba hasretmek yerine – 

ifâdelerinin mutlaklığını da dikkate alarak – ilâhi yasalara boyun eğen bütün kozmik varlıklar yanında; 

aynı inanç ve kulluk bilincinde buluşup birleşerek Allâh’a yönelen, O’na kul olan, varlık düzeninde, 

ahlâki ve dîni hayatta O’nun yasalarının egemen olması için çalışan; dilinde, gönlünde, ve hayâtında 

yaşatan meleğiyle, insanıyla, bütün görünür ve görünmez varlıklaın kastedildiğini düşünmek daha 

isâbetlidir. (KUR’AN YOLU, 4/520)   

(5).‘(İlâhınız,) göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin Rabbi ve doğuların da Rabbidir.’ İnsan 

yeryüzünün neresinde olursa olsun, Güneş için tek bir doğuş yeri ve tek bir batış yeri görür. Onun için 

Güneşin batış yeri olan yer, yeryüzünün öbür tarafında bulunanlar için doğuş yeridir. Onun için 

Güneşin doğuşu başkaları için batışı demektir. Buna göre iki ayrı doğuş yeri ve iki ayrı batış yeri 

söz konusudur. Hakikatte ise küre şeklindeki yeryüzünün parçalarından herhangi birisi için her anda 

mutlaka doğuş ve batış söz konusudur. İşte bundan dolayı doğular ve bâtılar söz konusudur. 

Kur’ân-ı Kerîm’in bu husûsu söz konusu etmesi, onun pek çok mûcizelerindendir. Doğuların ve 

batıların zikredilmesi yeryüzünün küre oluşuna da işârettir. Çünkü yeryüzü küre şeklinde olmadıkça 

doğular ve batılardan söz etmek mümkün değildir. İşte bunda da Kur’ân-ı Kerîm’in iniş dönemindeki 

Arap Yarımadasının bilgilerine baktığımızda Kur’âni bir mûcizenin bulunduğunu görürüz. (S. 

HAVVÂ, 12/208)    

(6, 7).‘Şüphesiz biz, (size) en yakın göğü bir ziynetle, yıldızlarla süsledik.’ Yakın gökten maksat, 

yeryüzünden bakıldığında gözlenen gökyüzüdür. Burada gökyüzünün, özellikle ay ışığının olmadığı 

berrak gecelerde çıplak gözle izlenen, yıldızlarla donatılmış muhteşem güzelliği hatırlatılarak bunu 

yaratan gücün mükemmellik ve eşsizliğine dikkat çekilmektedir. Gökyüzünün bu estetik manzarası 

başka âyetlerde, ‘Biz, yakın göğü kandillerle donattık’ şeklinde tasvir edilmektedir. (Fussilet 41/12; 

Mülk 67/5; KUR’AN YOLU, 4/521)     

‘Ve (onu) azıp itaatten çıkan herşeytandan koruduk.’ İbn Kesir der ki: ‘Biz semâyı oradan 

hırsızlama, Mele-i A’lâ’nın sözlerini işitmek isteyen her azgın şeytana karşı koruduk. Bu şekilde 

sözü dinlemeye kalkıştı mı onu delip geçen bir alev gelir ve onu yakar. Âyette geçen ‘mârid’ itaatin 

dışına çıkan, inatçı demektir.  Nesefi der ki: ‘Yâni bizler yıldızları hem semâ için bir süs, hem de 

şeytanlardan korumak için yarattık. (S. HAVVÂ, 12/204, 205)  
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(8, 9).‘Şeytanlar artık “Mele-i a’lâ”ya kulak veremezler. Her taraftan taşlanırlar.’  Rasûlullah 

(s.a.v.)’in nübüvveti ve Kur’ân’ın inmeye başlaması ile birlikte gökyüzü daha sıkı bir koruma altına 

alındı ve şeytanların mele-i a’lâ’ya yâni gök ehlinin, meleklerin bulunduğu yüce meclise yükselip 

melekleri dinlemeleri yasaklandı. (bk. Cinn 72/8-10) Bundan itibâren gök ehlinin konuşmalarını 

dinlemek üzere yukarı çıkmak isteyen şeytanlar, her yandan üzerlerine atılan kıvılcımlarla 

kovalanırlar. Böylece gök haberlerini çalamazlar. Ancak hırsızlama bir haber kapan olursa, onun 

ardından da ışığı ile havayı delip geçen parlak yâhut yakıcı bir şihab yetişir ve onu yok eder. (bk. 

Hicr 15/17-18, Ö. ÇELİK, 4/232)  

‘Kovulup atılırlar.’ İbn Kesir der ki: Oradan kovulup uzaklaştırılmalarını sağlayacak ve Mele-i 

A’lâ‘ya ulaşmalarını engelleyecek şekilde delici alevler ile taşlanır, kovulurlar. (S. HAVVÂ, 12/205) 

‘Ve onlar için (âhirette) sürekli bir azap vardır.’ Nesefi der ki: ‘Yâni onlar dünyâda iken şihablarla 

(delip geçen alevlerle) taşlanırlarken, âhirette de onlar için kesintisiz olarak bir azap hazırlanmıştır. 

İbn Kesir der ki: ‘Yâni âhiret yurdunda onlar için kalıcı, devamlı ve ızdırap verici bir azap olacaktır.’ 

(S. HAVVÂ, 12/205)      

(10).‘Ancak, kim (o meleklerden) bir parça (söz) kaparsa, hemen onu (yakıp) delen parlak bir 

alev tâkip eder.’ İşte bütün bunları yapan Allah, alemlerin Rabbidir. İlâhlığa ve ibâdete lâyık olan 

yalnız O’dur. Göğe yükseldikleri vakit, şeytanların taşlanmalarından ve sûrenin baş taraflarında 

meleklerden söz edilip, onların zikri okuduklarının belirtilmesinde, yüce Allâh’ın vahyini 

koruduğuna dâir bir işâret vardır. (S. HAVVÂ, 12/205)  

Şeytanların en yüce melekler topluluğuna yaklaşıp bilgi çalmaya çalışmalarını ve bunların yakıcı ve 

delici ateş topu ile uzaklaştırılmalarını tam anlamı ile anlamamız imkânsız olmakla birlikte, bu 

âyetlerden Allâh’ın meleklere verdiği bilgilerin ve vahyin korunduğunu, gaybî bilgilere hiçbir 

kimsenin sâhip olamayacağını öğreniyoruz. (İ. KARAGÖZ 6/323)  

 

37/11-21  O  DİRİLTME  KORKUNÇ  BİR  SESTEN  İBÂRETTİR 

11. (Ey Peygamberim!) Şimdi o (inkâr ede)nlere sor (bakalım): Yaratma bakımından kendileri mi 

daha zorlu (ya da kuvvetli), yoksa bizim (o bütün) yarattıklarımız mı? Şüphesiz biz kendilerini 

(ilk önce) yapışkan bir çamurdan yarattık. (Âhirette diriltmek ise bundan daha kolaydır.) [bk. 

40/57] 

12. (Rasûlüm!) Doğrusu sen, (onların Allâh’ın kudretini inkâr etmelerine) şaşırıyorsun. Onlar da 

(seni) alaya alıyorlar. 

13. Kendilerine öğüt verilse, öğüt tutmazlar. 

14, 15. Bir mûcize gördükleri zaman alaya alırlar ve: “Bu apaçık bir sihirden başkası değildir.” 

derler. 

16, 17. “Biz, sâhiden ölüp de bir toprak ve kemik (yığını) olduğumuz zaman mı diriltileceğiz, 

evvelki atalarımız da mı (diriltilecek)?” derler. 

18. (Ey Peygamberim! Kâfirlere) De ki: “Evet, hem de hor ve aşağılanmış olarak (diriltilecesiniz).” 

19. İşte o (diriliş ânı) ancak korkunç bir ses (ikinci Sûr’a üfürüş)ten ibârettir. Hemen onlar (dirilip 

şaşkın şaşkın) bakacaklar. 
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20. Ve (kâfirler): “Eyvah bize! Bu, hesap ve ayrışma günüdür!” derler. 

21. “(Evet) bu, yalan saymış olduğunuz (iyiyi kötüden) ayırma (ve hüküm) günüdür” (derler). 

 

11-21. (11).‘Şimdi o (inkâr ede)nlere sor (bakalım): Yaratma bakımından kendileri mi daha zorlu, 

yoksa bizim (o bütün) yarattıklarımız mı? Şüphesiz biz kendilerini yapışkan bir çamurdan 

yarattık.’  İbn Kesir der ki: ‘Yüce Allah şöyle buyuruyor: Sen şu öldükten sonra dirilişi inkâr eden 

kimselere sor; yaratılış itibâriyle onlar mı daha çetindir, yoksa gökler, yer ve ikisinin arasında 

bulunan melekler, şeytanlar ve büyük diğer yaratıklar mı? Kendileri de bu mahlûkâtın 

kendilerinden yaratılış itibâriyle daha çetin olduğunu kabul edeceklerdir. Durum böyle olduğuna göre, 

öldükten sonra dirilişi ne diye inkâr ediyorlar? Hâlbuki inkâr ettiklerinden daha büyük olan şeylerin 

yaratıldıklarına şâhitlik etmektedirler. (S. HAVVÂ, 12/216)  

(..) yaratılışı zor olan varlıklar hangileridir? Hemen ifâde etmek gerekir ki, göklerin ve yerin 

yaratılışı elbette insanın yaratılışından daha zordur. Buna göre gökleri ve yeri yaratıp onları 

direksiz olarak uzayda tutan Allah, (Ra’d 13/2; Lokman 31/10) insanı öldükten sonra tekrar diriltmeye 

kâdir değil midir? Hiç kuşkusuz O Yüce varlık bu kudrete de sâhiptir. Öyle ise eğer insan kâinâtın 

akıllara durgunluk veren kozmik işleyişini araştırırsa, yeniden dirilişi anlamakta güçlük çekmez. 

Çünkü bunun gerçekleşmesi insanların diriltilmelerinden çok daha zordur. Nitekim bu husus aşağıdaki 

âyette de açık bir şekilde ifâde edilmektedir. ‘Hâlâ görüp anlamadılar mı ki, hem gökleri hem de 

yeri yaratmış ve onları yaratmakta yorulmamış olan Allah, ölüleri diriltmeye de muhakkak 

kâdirdir. Evet O, herşeye kâdirdir.’ ((Ahkaf 46/13). Buna göre kısaca denilebili ki, yukarıda anılan 

âyetteki mevcut kıyâsın / karşılaştırmanın bir tarafında insan, diğer tarafında gökler, yer, yıldızlar, 

dağlar denizler; kısacası evrendeki tüm varlıklar yer almaktadır. Böyle bir karşılaştırmanın amacı da 

hiç kuşkusuz insanın îman etmesine kapı aralamaktır. (M. DEMİRCİ, 2/673, 674)    

(12).‘(Rasûlüm!) Doğrusu sen, (onların Allâh’ın kudretini inkâr etmelerine) şaşırıyorsun.’ İbn Kesir 

der ki: Hâlbuki Ya Muhammed sen, öldükten sonra dirilişi inkâr eden bu kimselerin yalanlamalarına 

şaşıyorsun. Hâlbuki yüce Allâh’ın bu hayret verici şeylerine bütün kalbinle inanıyor ve tasdik 

ediyorsun. Hayret verici bu durum ise, çürüdükten sonra cesetlerin tekrar iâde edilmesidir. Onlar ise 

senin bu konuda söylediklerini alabildiğine yalanlayıp alay ettikleri için, senin durumunun tam aksi bir 

durumdadırlar.’ Yâni sen, senin için mesele gâyet açık olduğu için onların yalanlamalarına şaşıyorsun; 

‘onlar ise’ seninle ‘alay ediyorlar’ senin hayret etmeni alayla karşılıyorlar. (S. HAVVÂ, 12/216, 

217)   

(13).‘Kendilerine öğüt verildiğinde ise öğüt almazlar.’  Onlara nasihat edildiğinde kabul etmezler. 

Yalanlayıcı, tutarsız ve gülünç tavırlarına rağmen, hakkı duyup kulak vermeye ve öğüt almaya 

kâbiliyetleri de yoktur. (S. HAVVÂ, 12/217)   

(14, 15).‘Bir mûcize gördükleri zaman alaya alırlar’ Alabildiğine onunla eğlenir, alay ederler yâhut 

biri ötekini onunla alay etmeye çağırır. Onlara mûcizelerin faydası da olmaz; hatırlamanın da. 

Hükmüne boyun eğecekleri akılları da yoktur. Bütün bunlardan daha kötü ise onların kesin olan hakkı 

bir büyü olarak değerlendirmeleridir: ‘Ve derler ki: Bu, ancak apaçık bir büyüdür.’ Onların büyü 

adını verdikleri şey nedir? Öldükten sonra diriliştir. (S. HAVVÂ, 12/217)  

(16, 17).“Biz, sâhiden ölüp de bir toprak ve kemik olduğumuz zaman mı diriltileceğiz’ İnkâr eden 

bir tavırla bu soruyu sorarlar: Toprak ve kemik olduktan sonra diriltileceğiz ha!? derler. ‘evvelki 

atalarımız da mı (diriltilecek)?” derler.’ Yâni aynı şekilde eski atalarımız da mı diriltilecek? 
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Maksatları, onlar daha önceden ölüp gittikleri için diriltilmelerinin daha uzak bir ihtimal ve daha bâtıl 

bir iddia olduğunu söylemektedir. Böylece yüce Allâh’ın Rasûlüne bu kâfirlere az önce söz konusu 

edilen (11. âyetteki) soruyu ne için sormasını emrettiğini ve onlara bu sorunun niçin yöneltilmiş 

olduğunu da öğrenmiş oluyoruz. (S. HAVVÂ, 12/217)   

(18).‘De ki: “Evet, hem de hor ve aşağılanmış olarak.” Hep birlikte diriltileceksiniz. İbn Kesir der 

ki: ‘Yâni ya Muhammed, onlara de ki: Evet, toprak ve kemik olduktan sonra, Kıyâmet gününde sizler 

azim kudretin emri altında aşağılanmış ve zelil edilmişler olarak diriltileceksiniz.’ (S. HAVVÂ, 

12/218)   

Allah herşeye kâdirdir. Ölürsünüz ve sizleri dilediği zaman diriltir. Sizler O’nun karşısında âciz ve 

çâresizsiniz. (MEVDÛDİ, 5/15)  

(19).‘İşte o (diriliş ânı) ancak korkunç bir sesten ibarettir. Hemen onlar (dirilip şaşkın şaşkın) 

bakacaklar.’ Tefsirlerde ‘korkunç ses’ diye çevirdiğimiz 19’ncu âyetteki ‘zecre’ kelimesinin sûrun 

ikinci üflenişi sırasında çıkaracağı, bütün ölülerin kaçınılmaz olarak dirilmelerini sağlayacak olan 

dehşetli sesi ifâde ettiği belirtilmektedir; ‘Bunun ardından birden onlar etrâfa şaşkınlıkla bakıyor 

olacaklar’ anlamındaki ifâde de bunu göstermektedir. Nitekim Zümer sûresinde de sûra iki defa 

üfleneceği bildirilmiş, ardından da, ‘Sonra sûra yeniden üflenecek ve onlar birden ayağa kalkmış, 

etrâfa bakıyor olacaklar’ buyurulmuştur. (KUR’AN YOLU, 4/526)    

(20).‘Ve derler ki: “Vay bize! İşte bu, din günüdür!” Hesâba çekilip amellerimizin karşılığını 

göreceğimiz gündür. ‘veyl = vay’ kişinin helâk olacağı sırada söylenen sözdür. (S. HAVVÂ, 12/218)    

(21).“(Melekler) bu, yalan saymış olduğunuz ayırma günüdür.” (diyecekler).’ Yâni hidâyet 

bulanlar ile sapıtanlar arasında hüküm verme ve bunları birbirinden ayırma günüdür. Onlara bu 

sözler azarlayıcı bir üslûpla söylenmiş olacaktır. İbn Kesir der ki: ‘Yüce Allah meleklere hesap için 

durulacak yerde, mahşerde ve amel defterlerinin dağıtılacağı yerde, kâfirleri müminlerden 

ayırdetmelerini emredecektir. (S. HAVVÂ, 12/218)   

 

37/22-39  ZÂLİMLER  O  GÜN  ZİLLETLE  BOYUN  EĞECEKLERDİR 

22, 23. (Allah meleklerine buyurur ki:) “Toplayın zâlimleri, onlara eşlik edenleri ve Allah’tan 

başka (putlaştırıp) tapmış olduklarını. Götürün onları cehennemin yoluna (dizin).” 

24, 25. (Kâfirlere şöyle denilecek☺ “Tutuklayın onları. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir.” 25. 

(Kâfirlere)  “Size ne oldu da, (şimdi azâba karşı) yardımlaşmıyorsunuz?” (denir.) 

26. Doğrusu kâfirler o gün teslim olmuşlar (zillet içinde boyun eğmişlerdir). 

27. (O gün) Kâfirler birbirlerine dönüp (itham ederek) soru yöneltiyorlar. 

28. (Liderlerine uyan kâfirlere) şöyle derler: ‘Şüphesiz siz bize sağdan geliyordunuz, (gerçeği 

söyler gibi görünüp bizi aldatıyor ve saptırıyordunuz)’. 

29. (Kâfir liderler kendilerine uyanlara) derler ki: “Hayır! Siz zâten inanan kimseler değildiniz.” 

30. “Hem bizim, sizin üzerinizde bir otoritemiz, baskımız da yoktu. Zâten siz sapık ve azgın bir 

toplum idiniz!” 
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31. “Ama artık Rabbimizin sözü (hakkımızdaki azap hükmü) üzerimize hak oldu. (Artık) şüphesiz 

biz (azâbı) tadacağız!” 

32. “(Evet) biz de sizi yoldan çıkardık (saptırdık). Çünkü biz zâten yoldan çıkan (sapkın)  

kimselerdik.” 

33. Şüphesiz kâfirler, o gün, azapta ortaktırlar. 

34. Biz kâfir liderleri cezâlandıracağımız gibi, (onlara uyan) kâfir, zâlim ve isyankârları da 

cezalandıracağız.   

35, 36. Çünkü kâfirler, kendilerine: “Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur.” denildiği zaman 

büyüklük taslıyorlardı. (Peygamber’e karşı:) “Biz mecnun bir şâir için, ilâhlarımızı terk mi 

edecekmişiz?” derlerdi. 

37. Hayır! (O, bir mecnun ve şâir değildir). Gerçeği getirmiş ve peygamberleri de tasdik etmiştir. 

38. (Ey kâfirler!) Şüphesiz siz, o acıklı azâbı elbette tadacaksınız. 

39. Siz ancak yaptıklarınız (inkâr ve isyânınız sebebiy)le cezalandırılacaksınız.  

 

22-39. (22).‘(Allah meleklerine buyurur ki:) “Toplayın zâlimleri, onlara eşlik edenleri ve Allah’tan 

başka tapmış olduklarını. Götürün onları cehennemin yoluna (dizin).”    ‘onların eşlerini’: onlara 

benzeyenleri, onlar gibi olanları, kardeşlerini ve onlarla birlikte olanları toplayınız. Buradaki hitap, 

meleklere olacaktır.  Başka toplanacaklar kimlerdir: ‘Onların ibâdet ettiklerini de; ‘Allah’tan 

başka’ taptıkları putlarını, Allâh’a şirk koştuklarını da. Bütün bunlar onlarla birlikte mekânlarında 

haşredilecektir.  ‘Ve onları cehennem yoluna götürün.’ Cehennem yolunu onlara gösterin. Ateşe 

hangi yolun gideceğini onlara söyleyin. (S. HAVVÂ, 12/218)  

Burada kastedilen ise toplanmaları ve sevk edilmeleridir, diriliş değildir. Çünkü o, gerçekleşmiştir. 

Zâlimlerden maksat, Âdemoğullarından müşrik olanlarıdır. Şirk koşmakla kendilerine zulmedenleri 

bir araya toplayın ve getirin, demektir. (İ. H. BURSEVİ, 16/462)   

(24, 25).“Tutuklayın onları. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir.” İbn Abbas der ki: Yâni onları 

alıkoyun, çünkü hesâba çekileceklerdir. İbn Kesir de der ki: ‘Dünyâ hayâtında iken işledikleri 

amellerinden ve söyledikleri sözlerinden sorguya çekilinceye kadar onları durdurun.’ (S. HAVVÂ, 

12/218, 219)  

Kâfirler  mahşer yerinde durdurulur. ‘Çünkü onlar sorgulanacaklardır.’ Kâfirlerin sorgulanması, 

suçluluklarının ortaya çıkarılmasıdır; sevap veya günahlarının tartılması değildir. Çünkü kâfirlerin 

îmanları olmadığı için, hiç sevapları olmaz. (5/5; Bk. En’am 130; İ. KARAGÖZ 6/329).   

Hadis: İbn Ebi Hâtim rivâyet ediyor… Enes b. Mâlik (r) dedi ki: Rasûlullah (s) şöyle buyurdu: 

‘Herhangi bir dâvetçi bir şeye çağıracak olursa, Kıyâmet gününde bu, onunla durdurulur. İsterse bir 

adam bir kişiyi çağırmış olsun, onu bırakmaz; ondan ayrılmaz.’ Daha sonra yüce Allâh’ın: ‘Durdurun 

onları, çünkü onlar sorguya çekileceklerdir’ buyruğunu okudu. (Tirmizi, İbn Cerir’den, S. 

HAVVÂ, 12/229)     
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“(Kâfirlere) Size ne oldu da, (şimdi azâba karşı) yardımlaşmıyorsunuz?” (denilecek).’ Bu da onların 

dünyâ hayâtında iken birbirlerine yardımcı oldukları hâlde, artık birbirlerine yardım etmekten âciz 

olduklarını belirtecek bir azardır. (S. HAVVÂ, 12/219)  

(26).‘Doğrusu kâfirler o gün teslim olmuşlar (zillet içinde boyun eğmişlerdir).’ Allâh’ın emrine 

boyun eğmişlerdir; O’na aykırı hareket edemezler, onun dışına çıkamazlar. Nesefi der ki: Biri ötekini 

(azâba) teslim etmiş ve âciz olduğundan dolayı da yardımsız bırakmıştır. (S. HAVVÂ, 12/219)  

‘Bir kısmı bir kısmına dönerek soruştururlar.’ Birbirleriyle tartışırlar, suçlayıcı iddiâlarda 

bulunurlar. İfadelerin akışı bu tartışma ve karşılıklı olarak birbirlerini kınamanın Kıyâmetin 

arasat’ında uyanlarla, kendilerine uyulanlar arasında olacağını göstermektedir. (S. HAVVÂ, 12/219)   

(28).‘Ve derler ki’ Yâni uyanlar, uydukları kimselere şöyle diyeceklerdir: ‘Doğrusu siz bize sağdan 

gelirdiniz.’ (Bu âyet), gerçeği söyle gibi görünüp bizi aldatıyor ve saptırıyordunuz; çünkü sizin 

gücünüz vardı, biz zayıf kimselerdik, anlamındadır. (İ. KARAGÖZ 6/331) 

Mücâhid (de) şöyle demektedir: Burada ‘sağdan geliyordunuz’ buyruğundan kasıt, hak sûretinde 

geliyordunuz, demektir. Bu sözleri kâfirler şeytanlara söyleyecektir. Katâde dedi ki: ‘İnsanlar cinlere: 

Siz dünyâda iken bizlere sağdan gelirdiniz, diyeceklerdir. Yâni, hayır tarafından gelir ve bizi 

hayırdan alıkoyardınız. Süddi der ki: Sizler bize hak tarafından gelir, bâtılı süslü gösterirdiniz, 

haktan alıkoyardınız. (S. HAVVÂ, 12/229)  

Mahşer yerinden nakledilen bu manzaranın hedefi, toplumların hem yöneticilerini hem de onların 

peşinden gidenleri uyarmaktır. Yöneticiler ve fikir önderleri, yarın böyle bir suçlamayla karşı 

karşıya kalacaklarını düşünerek insanları yanlış yollara sürükleyecek uygulamalardan kaçınmalıdır. 

Tabi olanlar da başkalarının güdümüne girmeden, onurlu ve haysiyetli bir şahsiyet sergileyerek, 

Allâh’ın huzûrunda sorumlu olacakları inanç ve amel hususlarında kendi irâdeleriyle hür ve şuurlu 

bir şekilde karar verebilmelidirler. (Ö. ÇELİK, 4/236)    

(29).‘Onlar’ komutanlar, başkanlar, cin ve insanlardan olup kendilerine uyulanlar, kendilerine 

uyanlara ‘da derler ki: Hayır, siz inananlar olmamıştınız.’ Îman etmek imkânınız olduğu hâlde, 

ondan yüz çevirmiştiniz ve kendi isteğinizle, bizim zorlamamız olmaksızın, küfrü seçmiştiniz. İbn 

Kesir der ki: ‘Yâni durum, sizin ileri sürdüğünüz gibi değildir. Zâten sizin kalpleriniz îmânı inkâr 

ediyor, küfür ve isyânı kabul ediyordu. (S. HAVVÂ, 12/220)   

(30).“Bizim, sizin üzerinizde bir hâkimiyetimiz’ sizin irâdenizi, tercihinizi elinizden alabilecek 

şekilde üzerinizde bir yaptrırm gücümüz ‘yoktu’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni bizim sizi dâvet ettiğimiz 

şeyin doğruluğuna dâir elinizde bir delîliniz de bulunmuyordu. (S. HAVVÂ, 12/220) 

‘Aksine siz azmış bir kavim idiniz.’ Aslında siz, taşkınlığı ve azgınlığı isteyerek seçen bir topluluk 

idiniz. İbn Kesir der ki: ‘Aksine sizler hakkı aşan ve ona karşı gelen kimselerdiniz. Bu bakımdan 

bizim çağrılarımızı kabul ettiniz ve peygamberlerin getirip de doğruluklarına karşı delil ortaya 

koydukları hakkı terk edip onlara muhâlefet ettiniz. (S. HAVVÂ, 12/220)   

(31).“Ama artık Rabbimizin sözü (azap hükmü) üzerimize hak oldu.’ Hepimiz onun tehdit ettiği 

azâba mahkûm kaldık. ‘(Artık) şüphesiz biz (azâbı) tadacağız!” Kesinlikle bu azâbı tadacağız; 

bundan kurtuluş olmayacaktır. Çünkü durumlarını bileceklerdir. İbn Kesir der ki: ‘Büyüklük 

taslayanlar ezilmişlere şöyle diyeceklerdir: Allâh’ın azap sözü üzerimizde hak olmuştur. Bizler 

Kıyâmet gününde azâbı tadacak olan bedbahtlardanız.’ (S. HAVVÂ, 12/220)   
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(32).“Sizi azdırdık’ Biz sizleri sapıklığa ve azgınlığa çağırdık. ‘Çünkü biz de azgınlardan 

olmuştuk.’ Bizim gibi olasınız diye sizi azdırmak istemiştik. Yâni bizler içinde bulunduğumuz 

duruma sizleri çağırdık; siz de bizim bu çağrımızı kabul ettiniz. (S. HAVVÂ, 12/220)  

(33).‘Şüphesiz kâfirler, o gün, azapta ortaktırlar.’ Azgınlıkta ortak oldukları gibi, azapta da berâber 

olacaklardır. İbn Kesir der ki: ‘Yâni herkes kendi durumuna göre olmak üzere, hepsi ateşte 

olacaklardır.’ (S. HAVVÂ, 12/220)   

31-33’ncü âyetlerin üslûbundan öyle anlaşılıyor ki, yönetimi altındakileri peygamberin gösterdiği 

doğru yoldan saptıranlar hem kendi günahlarından hem de başkalarını saptırmalarından dolayı, kezâ 

sapanlar da yine hem yoldan çıkmalarından hem de başkalarının uydusu olmalarından dolayı cezâ 

göreceklerdir.  (KUR’AN YOLU, 4/529)  

(34, 35).‘Şüphesiz biz, kâfir, z^lim ve isyankârları işte böyle cezâlandırırız.’ ‘Çünkü onlar, 

kendilerine: “Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur.” denildiği zaman büyüklük taslıyorlardı.’ Yâni 

tevhid sözünü işittiklerinde büyüklük taslarlar ve şirk koşmakta direnirlerdi. İbn Kesir der ki: 

Müminlerin söyledikleri gibi tevhid sözünü söylemez, söylemeyi büyüklüklerine yedirmezlerdi. (S. 

HAVVÂ, 12/232) 

Hadis: İbn Ebi Hâtim rivâyet ediyor… Said b. El Müseyyeb’in rivâyetine göre Ebû Hüreyre (r) şöyle 

demiştir: Rasûlullah (s) buyurdu ki: ‘Ben insanlarla Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur, diyecek olursa, 

malını ve canını benden korumuş olur. İslâm’ın hakkı (olan kısas) ile olması müstesna hesâbı da Aziz 

ve Celil olan Allâh’a âittir.’ Yüce Allah da kitabında büyüklük taslayan bir topluluktan söz ederken 

şöyle buyurmuştur: ‘Çünkü onlara: Allah’tan başka ilâh yoktur, denildiğinde, büyüklenirlerdi.’ 

(S. HAVVÂ, 12/230)   

(36).‘(Peygamber’e karşı:) “Biz deli bir şâir için, ilâhlarımızı terk mi edecekmişiz?” derlerdi.’ 

Peygamber (s)’in yerleştirmek istediği hayat anlayışı, onların kurulu düzenlerini tehdit ediyor ve bir 

kısım nefsâni hesaplardan vaz geçmelerini gerektiriyordu. Bu, onlara ağır geliyordu. Çıkar yol ise 

Peygamber’le mücâdeleye girişmek, onu dâvâsından vazgeçirmeğe çalışmak, etkisini kırmak ve 

ilerlemesini durdurmaktı. Bu bakımdan başvurdukları çârelerden biri de Efendimiz (s)’i ‘delilik’le 

suçlamaktı. Ama onlar, bu yaptıklarının cezâsını cehennemde çekeceklerdir. (Ö. ÇELİK, 4/237)   

(37).‘Hayır!’ İş onların söylediği gibi değildir. Ortada bir şiir ve delilik yoktur. (İ. H. BURSEVİ, 

16/472) ‘O hakkı getirmiş ve peygamberleri tasdik etmiştir.’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni önceki 

peygamberlerin bildirmiş oldukları güzel nitelikler, dosdoğru yollara dâir bütün bildirdiklerinde onları 

tasdik etmiş, o da onlar nasıl bildirdi ise, yüce Allah’tan aldıklarını, şeriatını ve emrini öylece tebliğ 

etmiştir.’ (S. HAVVÂ, 12/221)   

‘Hak’ ile maksat, Kur’an ve âyetlerde yer alan bilgiler, îman esasları, helâl ve haramlar, emir ve 

yasaklar, ilke ve hükümlerdir. (İ. KARAGÖZ 6/334, 335) 

(38).‘Şüphesiz siz, o acıklı azâbı elbette tadacaksınız.’ Ey müşrikler! Kuşkusuz siz şirk koşmanız, 

peygamberleri yalanlamanız ve kibirlenmeniz sebebiyle acı azâbı tadacaksınız. (İ. H. BURSEVİ, 

16/472)  

‘Siz ancak yaptıklarınız ile cezâlandırılacaksınız’ cümlesi, ilâhi adâleti, yüce Allâh’ın kimseye 

zulmetmeyeceğini, cehenneme atılanların kendi inkâr, şirk, isyan, zulüm ve günahları sebebiyle 

atılacağını ifâde eder. (İ. KARAGÖZ 6/335) 
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37/40-49  ALLÂH’IN  HÂLİS  KULLARI 

40. Ancak, Allâh’ın (O’na) gönülden bağlı olan (ihlâslı) kulları bu (azâbı)n dışındadır. 

41, 42, 43, 44. İşte bunlar için (tadı ve özellikleri bizce) bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. 

Onlara Na’îm (nîmeti bol) cennetlerde, birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken 

ikramda bulunulur. 

45, 46, 47. Onlara bembeyaz, içenlere lezzet veren bir kaynaktan dolu dolu kadehler dolaştırılır. 

On(u içmelerinden kaynaklanan) hiçbir sersemletme(baş ağrısı ve sıkıntı) yoktur, ondan sarhoş da 

olmazlar. 

48, 49. Yanlarında da bakışlarını (yalnız erkeklerine) çevirmiş iri (güzel/ceylan) gözlü kadınlar 

vardır. Sanki onlar, gizlenmiş (el değmemiş) inci gibidirler. 

 

40-49. (40).‘Ancak, Allâh’ın (O’na) gönülden bağlı olan (ihlâslı) kulları bu (azâbı)n dışındadır.’ 

40. âyette yer alan ‘muhlâs’, ihlâsa erdirilmiş kimse demektir. Bunlar, şirkin açık ve gizli her 

türlüsünü terk edip, ibâdetlerini sırf Allah rızâsı için yapan müminlerdir. İnsanın bu mertebeye 

yükselebilmesi için kendi gayretleriyle berâber, Allâh’ın özel bir yardımının da yetişmesi gerekir. Zîrâ 

‘muhlâs’  kelimesinde bu mânâya işâret vardır. Cenâb-ı Hak, böyle olan kullarını cennetlere 

yerleştirecek, onları orada nîmetlerle ağırlayacaktır. (Ö. ÇELİK, 4/239) 

Bir kimsenin ‘muhlis / ihlâslı’ olabilmesi için her türlü şirk, küfür ve nifâkı, riyâ ve desinleri terk 

etmesi, şartlarına uygun îman etmesi, sâlih ameller işlemesi, özünde, sözlerinde, işlerinde ve 

davranışlarında dosdoğru olması, kulluk görevlerini Allah görüyor gibi en iyi şekilde yapması ve 

takvâlı olması, yâni Allah ve Peygamberin emir ve yasaklarına riâyet etmesi gerekir. (İ. KARAGÖZ 

6/337) 

İbn Kesir der ki: ‘Yâni bunlar, elem verici azâbı tatmayacaklardır. İnceden inceye hesâba 

çekilmeyeceklerdir. Eğer günahları varsa bağışlanacaktır. İyiliklerine on katıyla yediyüz katına 

daha fazlasına, Allâh’ın dilediği kadar, kat kat fazlasıyla karşılık verilecektir.’ (S. HAVVÂ, 12/222)    

(41-44).‘İşte bunlar için (tadı ve özellikleri bizce) bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara 

Na’îm cennetlerde, birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur.’ 

Burada, cennetteki nîmetlerin beslenmek için olmayıp sâdece lezzet için verileceği şeklinde ince bir 

îmâ vardır. Bu nîmetler, dünyâdaki normal gıdâlar gibi olmayacaktır. Çünkü cennette, açlık gibi bir 

duygu bulunmayacaktır. İşte bu yüzden, ‘meyveler’ olarak ifâde edilmiştir ve bu bir gıdâdan ziyâde 

lezzete işâret etmektedir. (MEVDÛDİ, 5/19) 

‘Naîm cennetlerinde’ Ve onlar Naîm cennetlerinde nîmetler içerisinde olacaklardır. Cennette 

kendilerine ikram olunacak, rızıklar verilecektir. (S. HAVVÂ, 12/222) 

Mâlûm ‘rızık’ ile nitelikleri belli, tadı, kokusu, lezzeti hoş, görünüşü güzel rızkın kastedilmiş olması 

da mümkündür. Bu, rızkın verileceği zamânın mâlûm olması demektir de denilmiştir. Yüce 

Allâh’ın: ‘Onların orada sabah ve akşam rızıkları vardır.’ (Meryem, 19/62) buyruğunda olduğu 

gibi. Böylesi ise insan nefsi için daha bir rahatlatıcıdır.  (S. HAVVÂ, 12/222)  

‘Karşılıklı tahtlar üzerinde’ Mücâhid der ki: Biri ötekinin sırtına bakmaz, demektir. Nesefi der ki: 

Karşılıklı bakmak, sevinci ve ünsiyeti daha bir tamamlayıcıdır, demektedir. (S. HAVVÂ, 12/222)  
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(45-47). ‘Onlara bembeyaz, içenlere lezzet veren bir kaynaktan dolu dolu kadehler dolaştırılır. 

On(u içmelerinden kaynaklanan) hiçbir sersemletme(baş ağrısı ve sıkıntı) yoktur, ondan sarhoş da 

olmazlar.’ Bu içki, dünyâdaki içkiler gibi çürümüş meyve ve arpadan yapılmamıştır. Oradaki içki, 

nehirler ve çeşmelerden akacaktır. Nitekim bu husus Muhammed sûresinde ‘İçkiler nehirlerden 

akacak ve içenlere lezzet verecek’ şeklinde açıklanmıştır. (MEVDÛDİ, 5/19) 

‘.. onların etrâfında dolaşılır’ Dolaşmaktan maksat, hizmet etmektir. Âyette hizmet edecekler, 

açıklanmamıştır. Vâkıa ve İnsan sûrelerinde bu hizmet edenler ‘ölümsüz gençler’ olarak belirtilmiştir. 

‘(İtaatkâr Müslümanların) çevrelerinde hep aynı gençlik ve güzellikte kalacak hizmetçiler dolaşır. 

Gördüğün zaman onları saçılmış inciler zannedersin.’ (76/19-20, bk. Vâkıa 55/17; İ. KARAGÖZ 

6/338) 

Maîn: Aslında kaynağından çıkan yâhut göz önünde akan su demek olup, cennet içkisi bununla 

vasıflandırılmıştır ki, ‘Onda hiçbir gâile (keder, sıkıntı, zarar) yok.’ Dünyâ şarapları gibi sarhoş 

ediciliği, zararı, günahı yok. (ELMALILI, 6/436)   

‘Bembeyazdır. İçenlere lezzet verir.’ Bu beyaz şarap, hadiste beyan edilen hiçbir gözün görmediği, 

hiçbir kulağın duymadığı ve hiçbir beşerin akıl ve hayâline gelmediği nîmetler cümlesindendir. (İ. H. 

BURSEVİ, 16/479) 

‘O içkide ne sersemletme vardır ne de onunla sarhoş olurlar.’ İbn Kesir der ki: ‘ed Dahhâk, İbn 

Abbas’dan rivâyetle şöyle demiştir: Şarapta dört özellik vardır: Sarhoşluk, başağrısı, kusma ve idrar. 

Cennet şarabından söz ederken bu özelliklerden onu tenzih etmiştir. (S. HAVVÂ, 12/223)   

(48, 49). ‘Yanlarında da bakışlarını yalnız kendisine çevirmiş iri gözlü eşler vardır.’ Yanlarında 

iffet ve utançtan eşlerinden başkasına bakmayan utangaç hûriler vardır. Oysa onların güzel ve iri 

gözleri vardır. Yine böyle onlar incelik, nâziklik ve yumuşaklıkları yanında korunmuşlardır. ‘Saklı 

yumurtalar gibi bembeyaz eşler.’ Onlar, dikkatsizce el sürülmeyen ve gözönüne bırakılmayan, 

saklanmış yumurta gibidirler. (S. KUTUB, 8/500)   

Cennetlik erkelerin yanlarında gözlerini kendilerine dikmiş ve başka şeye bakmayan, kendilerini 

seven, yaşdaş, güzel gözlü hûriler vardır. ‘Bunlardan önce onlara ne insan, ne de cin 

dokunmamıştır.’ (Rahman, 55/56) Temizlik, netlik, beyazlık ve korunmuşluk bakımından, koruma 

içindeki bembeyaz (..) (M. HİCÂZİ, 5/233) inci tâneleri gibidir.    

Peygamberimizin eşi Ümmü Seleme (r) diyor ki: ‘Ey Allâh’ın Rasûlü! ‘keennehünne beydun 

meknun’ âyetini bana bildir, dedim. Hz. Peygamber (s), Onların incelikleri derilerin inceliği gibidir ki 

sen incinin içini kabuğunda görebilirsin, o suyun içinde saklıdır’ buyurdu. (Taberâni 23/367, No: 

19822; İ. KARAGÖZ 6/339)) 

  

37/50-69  BÖYLESİ  BİR  KURTULUŞ  İÇİN  ÇALIŞIN  

50. (Cennetllerde müminler) birbirlerine dönüp (hâllerini) sorarlar. 

51. İçlerinden bir sözcü der ki: “Evet, benim (dünyâda) bir arkadaşım vardı.” 

52, 53. “(Bana:) ‘Gerçekten sen de mi (dirilmeyi) kesin tasdik edenlerdensin? Biz ölüp toprak ve 

kemik olduğumuz zaman mı (dirilip) hesâba çekilecekmişiz?’ derdi.” 

54. (Sonra yanındakilere:) “Siz (cehennem halkının) hâlini bilir misiniz?” dedi. 
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55. Derken baktı da onu (cehennemdeki arkadaşını) çılgın ateşin ortasında gördü. 

56, 57. (Ona) dedi ki: “Allâh’a yemin ederim ki az kalsın beni de mahvedecektin.” “Eğer 

Rabbimin (hidâyet edici) nîmeti olmasaydı, hiç şüphesiz ben de şimdi orada bulunanlardan 

olurdum.” (dedikten sonra, yanındakilere:) 

58, 59. (Müminler cennette meleklere şöyle derler:) “Biz dünyâdaki ölümden başka ölmeyeceğiz ve 

azaba da uğratılmayacağız, değil mi?” (diyecek.) 

60, 61. Şüphesiz bu, büyük kurtuluştur; çalışanlar artık bunun (gibi başarılar) için çalışsın. 

62. Böyle bir (nîmete) konma (ağırlanma) mı daha hayırlı, yoksa (cehennemliklerin) zakkum ağacı 

yemesi mi? 

63. Gerçekten biz zakkum ağacını, zâlimler için bir imtihan (ve âhirette bir azap şekli) yaptık. 

(Çünkü onlar: “Ateşin içinde ağaç mı olur?” derlerdi.) 

64, 65. Şüphesiz o (zakkum), çılgın ateşin dibinden çıkan (acı, dili damağa yapıştıran, kötü kokulu) 

bir ağaçtır. [Zakkum için bk. 17/60; 56/51-52] Tomurcukları, şeytanların başları gibi (kötü)dür. 

66. İşte kâfirler, bundan (zorla) yiyecekler ve karınlarını bununla dolduracaklardır. 

67. Sonra bunun üzerine, onlara kaynar su karışımı (bir içecek) vardır. 

68. (İçtikten) sonra dönecekleri yer, elbet yine cehennemdir. 

69, 70. Çünkü onlar, babalarını (dünyâda) sapmış kimseler hâlinde buldular. Kendileri de 

onların (sapık) izlerinden koşturdular. 

 

50-70. (50).‘(Cennetlikler) birbirlerine dönüp (hâllerini) sorarlar.’ Onlar içki içerler ve içenlerin 

âdeti üzere birbirleriyle konuşurlar. Birbirlerine yönelerek dünyâ hayâtında iken lehlerine, aleyhlerine 

geçen şeyler hakkında soru sorarlar. (S. HAVVÂ, 12/224)  

(51-53).‘İçlerinden bir konuşmacı der ki: “Benim (dünyâda) bir dostum vardı.” İbn Abbas şöyle 

demiştir: Söz konusu bu dost, müşrik olup dünyâ hayâtında iken îman ehlinden arkadaşı olan bir 

kimsedir. İşte bu müşrik, mümine ‘derdi ki, ‘Sen de mi’ Kıyâmet gününü, cezâ gününü 

‘doğrulayanlardansın?’ İbn Kesir şöyle demektedir: ‘Yâni sen de mi öldükten sonra dirilmeyi, 

haşrolmayı, hesâbı ve cezâyı doğruluyorsun? Müşrik arkadaş mümine dünyâ hayâtında bu sözlerini 

hayret, yalanlama, uzak bir ihtimal görme, küfür ve inat yoluyla söyleyecektir.’ (S. HAVVÂ, 12/225) 

‘Biz ölüp toprak ve kemik olduğumuz zaman mı (dirilip) hesâba çekilecekmişiz?’ derdi.” 

(54-57).‘(Sonra yanındakilere:) “Siz (onun) hâlini bilir misiniz?” dedi.’ ‘Derken baktı da onu 

çılgın ateşin ortasında gördü.’ ‘(Mümin) (Ona) dedi ki: “Allâh’a yemin ederim ki az kalsın beni 

de helâk edecektin.”  Sana itaat etseydim, beni de helâk etmiştin. “Eğer Rabbimin (hidâyet edici) 

nîmeti olmasaydı, hiç şüphesiz ben de şimdi orada bulunanlardan olurdum.” (dedikten sonra, 

yanındakilere:)’ İbn Kesir der ki: ‘Allâh’ın üzerimdeki lütfu olmasaydı, ben de senin bulunduğun yer 

olan cehennemin ortasında bulunur, azâba seninle birlikte hazır edilirdim. Fakat Rabbim bana lütfetti, 

bana merhamet buyurdu, îmâna iletti, bana tevhîdinin yolunu gösterdi.’ (S. HAVVÂ, 12/225)   
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(58, 59).(Müminler cennette meleklere şöyle derler:) “Biz dünyâdaki ölümden başka ölmeyeceğiz 

ve azâba da uğratılmayacağız, değil mi?” (diyecek.)’ Nesefi der ki: ‘Bu sözü, mümin kişi, Allâh’ın 

nîmetini dile getirmek maksadıyla ve dünyâdaki küfre sapan arkadaşının duyacağı şekilde, ona bir 

azar ve daha çok azap edici olsun diye söyleyecektir.’ Dünyâ hayatında öldükten sonra diriliş ve azap 

olmayacağı şeklindeki inancı dolayısıyla onu azarlayacaktır. Orada ise, ilk ölümden sonra ölüm 

bulunmayacaktır. (S. HAVVÂ, 12/225)  

(60, 61).Daha sonra bu mümin kişi, dünyâdaki arkadaşına şöyle diyecektir: ‘İşte bu’ içinde 

bulunduğumuz bu durum, ‘büyük kurtuluştur; (S. HAVVÂ, 12/225) ‘Çalışanlar artık bunun (gibi 

başarılar) için çalışsın.’ Bu gibi nîmetler ve bu gibi kurtuluş için çalışmalıdırlar. Dünyâ hayâtında 

çalışanlar amel işlesinler ki, âhirette böyle bir güzel sonuca ulaşabilsinler. (S. HAVVÂ, 12/226)  

(62).‘Böyle bir (nîmete) konma (ağırlanma) mı daha hayırlı, yoksa zakkum ağacı yemek mi?’ İbn 

Kesir der ki: ‘Söz konusu edilen cennet nîmetleri, yiyecekler, içecekler, eşler ve buna benzer daha pek 

çok lezzetli şeyler mi ziyâfet ve bağış olarak daha hayırlıdır, yoksa cehennemdeki Zakkum ağacı mı 

ziyâfet olarak daha hayırlıdır? (S. HAVVÂ, 12/226)  

Hadis: İbn Ebi Hâtim (rha) rivâyet ediyor… Mücâhid’den, o İbn Abbas (r)‘dan dedi ki: Rasûlullah (s) 

bu âyet-i kerîmeyi okudu ve dedi ki: ‘Allah’tan gereği gibi korkunuz. Eğer Zakkum’dan bir tek 

damla dünyâ denizlerine damlamış olsa, yeryüzünde yaşayanların hayâtı bütünüyle bozulurdu. Peki, 

yiyeceği o olan kimseler hakkında ne dersiniz?’ Bu hadisi Tirmizi, Nesâi ve İbn Mâce, Şu’be’den 

rivâyet etmişler; Tirmizi de hasen – sahihtir, demiştir. (S. HAVVÂ, 12/232)   

(63).‘Gerçekten biz zakkum ağacını, zâlimler için bir imtihan yaptık.’ Kâfirler bu âyeti işitir 

işitmez Hz. Peygamber (s) ile alay etmek için bir fırsat daha ele geçirdiklerini sanmışlardı. Onlar 

şöyle diyorlardı: ‘Cehennemin kavurucu ateşi içerisinde bir ağaç nasıl yetişebilir?’ (MEVDÛDİ, 5/23) 

‘Biz onu zâlimler için bir fitne kıldık’ buyruğu hakkında Mücâhid dedi ki: Allâh’ın lâneti üzerine 

olsun, Ebû Cehil şöyle demişti: Zakkum dediğiniz şey olsa olsa, hurma ve tereyağıdır, ben onları 

zıkkımlanıyorum.’ (S. HAVVÂ, 12/232)  

(64, 65).Katâde der ki: Zakkum ağacından söz edildi, sapıklar bundan dolayı fitneye düştü ve şöyle 

dediler: ‘Sizin bu adamınız size ateşin içerisinde bir ağaç olduğunu söylüyor, hâlbuki ateş ağacı yer. 

Bunun üzerine yüce Allah: ‘O cehennemin dibinde çıkan bir ağaçtır.’ (âyet 64) buyruğunu indirdi. 

Yâni bu, ateşten beslenir ve oradan yaratılmıştır, demektir. (S. HAVVÂ, 12/232) 

‘Tomurcukları, şeytanların başları gibi (kötü)dür.’ Nesefi der ki: ‘Bu ağacın tomurcuklarının 

şeytanların başlarına benzetilmesi, bu meyvelerin alabildiğine tiksindirici ve görünüş itibâriyle son 

derece çirkin olduğunu göstermek içindir. Çünkü şeytan, sevilmeyen, tiksinilen, insanların 

yaratılışında çirkin görülen bir varlıktır. Zîrâ insanlar, onun katıksız şer ve kötülük olduğuna inanırlar. 

(S. HAVVÂ, 12/227)  

(66).‘İşte kâfirler, bundan yiyecekler ve karınlarını bununla dolduracaklardır. ‘Sonra bunun 

üzerine, onlara kaynar su karışımı vardır.’ Yâni cehennem ehli içtikleri zaman bağırsaklarını 

paramparça edecek olan son derece kaynar suyla karıştırılmış bulunan kan yâhut siyah irin yâhut 

irinli su içeceklerdir. (İ. H. BURSEVİ, 16/495) 

Hamîm: Esâsen kaynar su demek olup, cehennemin bağırsakları parçalayan suyuna denir. Bununla 

haşlanan o içki de ‘gassâk’ akan cerahat, irindir. Çünkü zâlimler hâlkı bu hâle getirirler. Âhirette de 

öyle haşlanırlar. (ELMALILI, 6/437)  
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Hadis: İbn Ebi Hâtim rivâyet ediyor… Ebû Ümâme el Bâhili (r)‘den: Rasûlullah (s) şöyle buyurdu: 

‘Cehennemliklere bir su yaklaştırılır kişi ondan tiksinir. Bu su ona yaklaştırıldığında yüzünü kızartır 

ve tepesindeki saçlar içine düşer. O suyu içtiği vakit, bağırsaklarını paramparça eder ve sonunda 

arkasından çıkar.’ (S. HAVVÂ, 12/232)   

(68).‘(İçtikten) sonra dönecekleri yer, elbet yine cehennemdir.’ Yâni onlar bu şekilde aralarında 

hükmün verilmesinden sonra kimi zaman bunda, kimi zaman ötekinde azap görmek üzere alev alev 

yanan, oldukça harâreti yüksek bir ateşe götürüleceklerdir. Yüce Allâh’ın: ‘Onlar bu cehennem ile 

son derece sıcak su arasında gidip geleceklerdir.’ (Rahman, 55/44) âyeti de bnu açıklamaktadır. (S. 

HAVVÂ, 12/233)  

(69, 70).‘Çünkü onlar, babalarını (dünyâda) sapmış kimseler hâlinde buldular. Kendileri de 

onların (sapık) izlerinden koşturdular.’ Onlar sapıklıkta köklüdürler. Aynı zamanda taklit ederler, 

düşünmezler. Ölçüp biçmezler. Aksine düşünmeyen, kafalarını çalıştırmayan sapık atalarının izine 

girmek için, hızla uçarcasına onların yolunu tutarlar. (S. KUTUB, 8/503)  

‘Kendileri de onların izleri üzerinde koşturuyorlardı.’ Yâni, bunlar atalarının yolunu tuttular ve 

Allâh’ın verdiği aklı kullanmayarak, izledikleri yolun doğru mu, yanlış mı olduğunu hiç 

düşünmeden, bir sürü gibi yollarına devam ettiler. (MEVDÛDİ, 6/23)   

 

37/71-82 NUH  BİZE  YALVARIP  YAKARDI 

71, 72. Mekkeli müşriklerden önce eski (millet)lerin çoğu da şeytana uyup sapmıştı. Andolsun ki 

biz, onların içinden uyarıcı (peygamber)ler gönderdik. 

73, 74. (Ey Peygamberim!) İşte, bak uyarıl(ıp îman etmey)enlerin sonu nasıl oldu? Ancak Allâh’ın 

ihlâslı (gönülden bağlı) kulları bunun dışındadır. 

75. Andolsun ki Nuh bize seslen(ip duâ et)mişti. Biz de duâsını ne güzel kabul etmiştik! [bk. 

54/10] 

76. Biz (Tûfan’da) hem onu hem âilesini büyük sıkıntıdan (felâketten) kurtarmıştık. 

77, 78. Neslini de (kıyâmete kadar) devamlı kalıcı kıldık. 78. Sonraki (gelen)ler arasında ona (iyi 

bir nam) bıraktık. 

79, 80. (Bütün) âlemler (insanlar) içinde Nûh’a selâm olsun. 80. Şüphesiz biz, iyi hareket edenleri 

böyle mükâfatlandırırız.  

81. Çünkü o, bizim inanan kullarımızdandı. 

82. Sonra (îman etmeyen) diğerlerini (suda) boğduk. 

 

71-82. (71).‘Onlardan önce eski (millet)lerin çoğu da şeytana uyup sapmıştı.’ Yâni bu ümmetin 

kâfirlerinden önce geçmiş ümmetlerin birçoğu atalarını bu şekilde taklit ederek düşünce ve tetkiki terk 

ederek, hak yoldan uzaklaşmışlardı. (S. HAVVÂ, 12/227, 228)   

‘.. îman etmeyenlerin âkıbeti nasıl oldu?’ Yüce Allah şirk, inkâr ve zulümde ısrar eden Hz. Nuh, Hz. 

Lût ve Hz. Hud kavmi gibi birçok kavmi çeşitli âfet ve musibetlerle helâk etmiştir. İnkâr ve zulümde 
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ısrar edenlerin cezâlandırılması ilâhi bir kuraldır. Bu kural, her zaman geçerlidir. Âyette, îman 

etmemekte ve zulümde ısrar eden Mekkeli müşrikler ve benzeri konumda olanlar uyarılmaktadır. (İ. 

KARAGÖZ 6/347)  

(73).‘Ancak Allâh’ın ihlâslı (gönülden bağlı) kulları bunun dışındadır.’ Allâh’ın kendi dini için 

hâlis kıldığı kimseler müstesnâdır. Allah bunları korumuş, desteklemiş ve onları zafere ulaştırmıştır. 

(S. HAVVÂ, 12/228)  

(75, 76).‘Andolsun ki Nuh bize seslen(ip duâ et)mişti. Biz de duâsını ne güzel kabul etmiştik!’ Biz 

(Tûfan’da) hem onu hem âilesini büyük sıkıntıdan (felâketten) kurtarmıştık.’  Nûh’un Rabbine 

hangi sözlerle yakardığı konusunda onun ismini taşıyan sûrede bilgi verilmektedir. Bu bilgilere göre 

Nuh (a.s.)  bütün çabalarına rağmen kavminin inkâr ve isyanda direnmeleri sonucunda onların 

durumunu Allâh’a arzetmiş(tir).  Ve sonuçta Yüce Allah - Nûh’un karısı ve bir oğlu da dâhil olmak 

üzere (bk. Hud 11/42, 43; Tahrim 66/10) – inkâr ve isyanda direnenleri 76’ncı âyette belirtilen ‘büyük 

felâket’le yâni tufanla cezâlandırmış(tır). (bk. Hûd 11/36-49), Nuh ve âilesiyle diğer müminleri ise bu 

felâketten kurtarmış ve böylece Nûh’un soyunu yaşatmıştır. (KUR’AN YOLU, 4/538) 

Burada Hz. Nuh, kavminin zulmünden nasıl kurtarılmış ise, Peygamberimiz (s) ve berâberindekilerin 

de bir süre sonra Mekkeli müşriklerin zulmünden öylece kurtarılacaklarına; sonraki çağlarda da yine 

peygamberler gibi din yolunda ihlâslı ve samimi bir hizmet yürütenlerin mutlaka başarıya 

erişeceklerine bir işâret vardır. (Ö. ÇELİK, 4/244)  

(77).‘Neslini de (kıyâmete kadar) devamlı kalıcı kıldık.’ (..) Bir grup ta şöyle söylemiştir: ‘Allah 

Teâlâ Hz. Nûh’un zürriyetini devam ettirip, neslini uzatmıştır. Bununla berâber bütün insanlar onun 

nesliyle sınırlı değildir. Ümmetler içinde ona âit olmayan da vardır. (Ebû Hayyan) Âlûsi de şu 

yorumda bulunmuştur: Sanki bu grup, suda boğulmanın genel olduğunu söylemiyor. Nuh (a.s.) 

kâfirler aleyhinde duâ etmiş, fakat dünyâ hâlkının hepsine gönderilmemiştir. Çünkü peygamber 

gönderilmenin genel olması ilk önce peygamberlerin sonuncusu olan Hz. Muhammed (s)‘in 

özelliklerindendir. Genel olduğunu söyleyip de kasrı (tahsisi, sınırlandırmayı) boğulanlara nispetle 

yapmış olması da câizdir. (ELMALILI, 6/441)   

(..) Hz. Nûh’u insanlığın ikinci atası olarak takdim etmek doğru değildir. Zîrâ o da diğer 

peygamberler gibi kendi dilini konuşan bir kavme elçi olarak gönderilmiştir. Bu anlamda sâdece Hz. 

Peygamber tüm insanlığa gönderilen evrensel bir elçidir. (Âlûsi’den) Dolayısıyla insanlığın sâdece Hz. 

Nûh’un soyundan değil, başka soylardan da geldiği söylenebilir. Nitekim ‘(Ey) Nuh ile birlikte 

(gemide) taşıdığımız kimselerin nesli! Şunu bilin ki Nûh, çok şükreden bir kul idi.’ (İsrâ 17/3). 

‘Denildi ki: Ey Nûh! Sana ve seninle berâber olan ümeetlere bizden selâm ve bereketlerle 

(gemiden) in!. (Şunu da bil ki) Kendilerini (dünyâda) faydaladıracağımız, sonra da bizden 

kendilerine elem verici bir azâbın dokunacağı ümmetler de olacaktır.’ (Hûd 11/48) âyetleri, 

insanlığın yalnız Nuh Peygamber’in neslinden ibâret olmadığını açıkça ifâde etmektedir. (M. 

DEMİRCİ, 2/681)     

(80, 81).‘Şüphesiz biz, iyi hareket edenleri böyle mükâfatlandırırız.’ ‘Çünkü o, bizim inanan 

kullarımızdandı.’   Nesefi der ki: ‘Daha sonra onun ihsan edici olmasını şu sebebe bağlamaktadır: O 

mümin bir kul idi. Böylelikle îmânın ne kadar değerli olduğu ve bununla nitelemenin övgü ve 

ululamanın en ileri derecesi olduğunu bize göstermiş olmaktadır.’ (S. HAVVÂ, 12/234) 

(82).‘Sonra (îman etmeyen) diğerlerini (suda) boğduk.’ Helâk ettik. Göz kırpacak kadar bir hâlleri 

kalmadı. Ne onlardan söz ediliyor, ne de bir izleri var. Onlar ancak, bu kötü ve çirkin nitelikleiyle 

bilinirler. (S. HAVVÂ, 12/234) 
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37/83-113 HAZRETİ  İBRAHİM  VE İSMAİL’İN  TESLİMİYETİ   

83, 84). Şüphesiz İbrâhim de onun (Nûh’ un) taraftarlarından biriydi. 84. Çünkü o, Rabbine 

tertemiz bir kalple gelmişti. 

85, 86, 87). Hani o, babasına ve kavmine: “Neye tapıyorsunuz?” demişti. 86. “Bir uydurma 

olarak Allâh’tan başka (düzmece) ilâhlar mı istiyorsunuz?” 87. “Âlemlerin Rabbi hakkında 

görüşünüz nedir?” (dedi.) 

88, 89, 90. (İbrâhim de kehânet yapıyormuş gibi) yıldızlara bir göz attı da: “Ben hakikaten 

hastayım.” dedi. 90. Derhâl onun yanından çıkıp uzaklaştılar. 

91, 92, 93. O da gizlice onların putlarına varıp: “Hani (yemekleri) yemiyor musunuz? Neyiniz 

var ki konuşmuyorsunuz?” deyip üzerlerine yürüdü. Onlara (elindeki balta ile) tüm kuvvetiyle 

vur(up kır)dı. 

94. Derken (kavmi gelip durumu görünce) koşarak onun önüne geçtiler (neden kırdığını sordular). 

95, 96, 97. (İbrâhim:) “Kendi (ellerinizle) yonttuğunuz (meydanlara diktiğiniz kendilerini 

korumaktan âciz) şeylere mi tapıyorsunuz?” dedi. “Hâlbuki sizi de, (bu) yaptığınız (ve taptığınız) 

şeyleri de Allah yaratmıştır (hiç yaratılan, yaratılana tapar mı?” deyince, onlar kızdılar:) “O nun 

için bir binâ (ya da fırın)  yapın da onu (içinde yakılan) çılgın ateşe atın.” dediler. 

98. Bunun için ona bir kötülük yapmak istediler. Biz de (onu kurtarıp) onları çok aşağı duruma 

düşürdük. [bk. 21/51-70 ] 

99. (İbrâhim:) “Doğrusu ben Rabbim(in emrettiği yer)e gideceğim. O bana yol gösterir.” dedi. 

100, 101. “Ey Rabbim! Bana iyilerden (sâlih evlât) lütfet!” diye duâ etti. 101. Biz de ona yumuşak 

huylu bir oğul müjdeledik. 

102. Artık o (İsmâil) berâberinde (işe) koşma çağına erişince (babası): “Ey yavrucuğum! Doğrusu 

ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum; artık (düşün) bak, ne dersin?” dedi. (Oğlu:) “Ey 

babacığım! Emredildiğin şeyi yap. İnşaallah beni sabredenlerden bulacaksın.” dedi. [bk. 19/54] 

103, 104, 105. Böylece ikisi de (Allâh’ın emrine) teslim olunca (İbrâhim) onu şakağı üzerine 

yatırdı. 104, 105. Biz ona (şöyle) seslendik: “Ey İbrâhim!” “Gerçekten rüyâna sadâkat gösterdin. 

Şüphesiz ki biz, iyi hareket edenleri böyle mükâfatlandırırız.” 

106, 107. “Şüphesiz bu, apaçık imtihânın ta kendisidir.” 107. (Oğluna karşılık) ona büyük bir 

kurbanlık (koç) fidye verdik. 

108-111. Sonraki (gelen)ler arasında ona (iyi bir ün) bıraktık (ki sonrakilerce:) 109. “İbrâhîm’e 

selâm olsun.” (denilmektir.) 110. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükâfatlandırırız. 111. 

Doğrusu o mü’min kullarımızdandı. 

112. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshâk’ı müjdeledik. 

113. Hem kendisine hem de İshak’a bereketler verdik. Her iki (oğlu)nun neslinden iyi hareket 

edenler de vardır, kendilerine açıkça zulmedenler de. 
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83-113. (83).‘Şüphesiz İbrâhim de onun (Nûh’ un) taraftarlarından biriydi.’  Şia: Bir kimsenin 

arkasında,  izinde giden taraftarları, uyanları demektir. İbrâhim  (a.s.) ‘da îman ve ihlâs esnasında ve 

Allâh yolunda müşriklere karşı cihad husûsunda ve şerîatının teferruâtında değilse de asıllarında onun 

izince gitmiştir. (ELMALILI, 6/441, 442)  

(84).‘Çünkü o, Rabbine tertemiz bir kalple gelmişti.’ ‘Tertemiz kalp’ diye çevirdiğimiz 84’ncü 

âyetteki ‘kalb-i selim’ deyimi, inkâr ve şirkten, kibir, gurur, kıskançlık, kin, öfke, riya cimrilik gibi 

ahlâki hastalıklardan ve nefsani tutkulardan kurtulmuş; rûha yetkinlik kazandıran ve erdemli 

davranışların kaynağı, güzel hasletlerle bezenmiş olan mânevi kişiliği ifâde eder. (İbn Âşur). Hz. 

İbrâhim böyle bir kişiliğe sâhip olduğundan, kendisine uyanlarla birlikte Müslümanlar için ‘güzel bir 

örnek’ olarak gösterilmiştir. (Mümtehine, 60/4; KUR’AN YOLU, 4/541)  

‘Selim kalp’: Tertemiz, her (türlü) lekeden arınmış, Allah sevgisinden samimi, tamâmen O’na teslim 

olmuş kalp. (ELMALILI, 6/442)   

(87).“Âlemlerin Rabbi hakkında bilgi ve görüşünüz nedir?” (dedi.)’ Nesefi der ki: ‘Sizler O’ndan 

başkasına ibâdet ederken, âlemlerin Rabbi hakkındaki zannınız nedir? Yâhut sizler gerçek nîmet 

verenin O olduğunu bilmekle birlikte, başkasına ibâdet etmiş olduğunuz hâlde, size neler yapacağı, 

sizi nasıl cezâlandıracağı, konusundaki kanaatiniz nedir? Hâlbuki hakkı ile ibâdete lâyık olan O’dur.’ 

(S. HAVVÂ, 12/238) 

Bu âyet-i kerîme, selim kalbin şirkten uzak, şirk ehline karşı tepki gösteren, muvahhid kalp 

olduğunu ortaya koymaktadır. (S. HAVVÂ, 12/238)     

(88, 89).‘(İbrâhim (a.s.) ‘Derken yıldızlara bir göz atarak baktı.’ Nesefi der ki: ‘Yâni bunların  

inançlarını düzeltmek için nasıl bir çâre bulabilirim, diye kendi kendine düşünerek, göğe doğru 

yıldızlara baktı yâhut onlara karşı yıldızlar ilmine inandıkları için yıldızlara bakıyor gibi yaptı ve bir 

emâreden hareketle kendisinin hastalanacağına delil çıkardığı izlenimini verdi.’ (S. HAVVÂ, 12/238, 

239) ‘Ve dedi: ‘Doğrusu ben rahatsızım.’ Güçsüzüm yâhut hastalanmak üzereyim. İbn Kesir der ki:  

‘İbrâhim (a.s.) bu sözlerini kavmine, onlar bayram törenleri için dışarı çıkarken şehirde kalabilmek 

için söylemişti. Çünkü onların bayram törenleri için çıkış zamânı yaklaşmıştı. O da putlarını kırmak 

için yalnız kalmayı arzulamıştı. O bakımdan gerçekte doğru olan bir söz söyledi; onlar da kendi 

inançları gereğince onun hastalanmak üzere olduğu mânâsını anladı.’ (S. HAVVÂ, 12/238, 239)    

Hadis: İbn Ebi Hâtim rivâyet ediyor. Said (r) dedi ki: Rasûlullah (s) Hz. İbrâhîm’in söylediği üç söz 

ile ilgili olarak buyurdu ki: ‘Onun söylediği bütün sözlerin her birisi Allâh’ın dîninde söylenmesi 

helâl kılınmış sözlerdir. O: ‘Doğrusu ben rahatsızım.’ Dedi; ‘Hayır, bunu onların bu büyük 

olanları yapmıştır!’ dedi, bir de kral hanımını elinden almak isteyince o benim kız kardeşimdir, 

cevâbını verdi.’ (S. HAVVÂ, 12/248)  

 ‘Bunun üzerine onu bırakıp gittiler.’ Arkalarını dönüp gittiler. Bâzıları da bundan kendisinin onları 

korkutacak bir hastalığa sâhip olduğundan söz ettiği mânâsını çıkarmışlardır. (S. HAVVÂ, 12/239)  

(91, 93).‘O da ilâhlarına gizlice yönelip… ‘ İbn Kesir’in dediği gibi, kavmi çıkıp gittikten sonra, 

hızlıca ve gizli olarak putlara gidip; alaylı olarak bu putlara ’dedi ki: Yemiyor musunuz?’ İbn Kesir 

şöyle demektedir: ‘Çünkü kavmi putlarının önüne bereket ihsan etmeleri için kurban olarak yemekler 

sunmuşlardı.’ ‘Ne o konuşmuyor musunuz?!’ ‘Nihâyet üzerlerine yürüyüp sağıyla (kuvvetli 

darbelerle, M. DEMİRCİ, 2/686) vurdu.’ İki elin daha kuvvetlisi ve çetini olduğu için sağ eliyle vurdu 
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yâhut yüce Allâh’ın: ‘Vallâhi… Putlarınıza tuzak kuracağım.’ (el Enbiyâ, 21/57) buyruğunda işâret 

ettiği üzere yemini dolayısıyla onlara vurdu, demektir. (S. HAVVÂ, 12/239) 

Hz. İbrâhim halk, şehir dışında, bayram yerinde şenlik yaparken puthâneye gider ve putlara; ‘Yemez 

misiniz, niçin konuşmuyorsunuz?’ diyerek onlarla alay eder. Sonra putların üzerlerine yürür. Putları 

balta ile kırıp parçalar. Sâdece belki insanlar anlar da, hak dîne döner diye putların büyüğünü 

kırmaz. (21/58). Putları kırdığı baltayı büyük putun boynuna asar. (İ. KARAGÖZ 6/354) 

(94).‘Derken (kavmi gelip durumu görünce) koşarak onun önüne geçtiler (neden kırdığını 

sordular).’ Burada kısaca anılan bu olay, Enbiyâ sûresinde daha ayrıntılı bir şekilde aktarılmıştır. Hz. 

İbrâhîm’in (a. s.) kavmi, mâbetlerinin içinde putları paramparça bir hâlde görünce,  hemen bu işi 

kimin yaptığını araştırmaya başlamıştır. Bâzılarının ‘İbrâhim adlı bir genç putlarımıza karşıydı’ 

demeleri üzerine hâlk, ‘onu yakalayıp getirin’ diye bağrıştı ve bir grup gidip Hz. İbrâhîm’i yakalamış 

ve hâlkın önüne getirmiştir. (MEVDÛDİ, 5/27)  

(İşte) bu tek kişi o heyecanlı, azgın, inancı bulanık, tasavvuru çelişik olan bu çoğunluktan daha 

güçlüdür. Bundan dolayı Hz. İbrâhim onların karşısına basit ve fıtri hak ile dikilmekte, onların 

çokluğuna, azgınlığına ve birbirlerine girerek üzerine gelmelerine hiç de aldırmamaktadır. (S. 

KUTUB, 8/507) 

(95-97).‘Dedi ki…’ ellerinizle ‘yonttuğunuz putlara mı tapıyorsunuz?’ ‘Hâlbuki sizi de 

yaptıklarınızı da Allah yaratmıştır.’ Sizi de yaratan, sizin işlediklerinizi de yaratan Allah’tır; ne diye 

O’ndan başkasına ibâdet ediyorsunuz? Bu şekilde susturucu delil ortaya konulunca onlar, zâlim ve 

kibirlilerin izledikleri yolun gereği olarak, zulüm ve baskı ile onu yakalamaya çalıştılar. Çünkü onun 

ortaya koyduğu delîle karşı başka türlü çıkamazlardı. (S. HAVVÂ, 12/239)    

‘Haydin dediler; onun için bir binâ (fırın) yapın da onu’ şiddetle yanan ‘alevli ateşe atın’ Ateşe 

atmak sûretiyle ‘ona kötülük yapmak istediler. Biz de onları en aşağılar kıldık.’ Ateşe attıkları 

sırada onları kahredilmişler kıldık. Allah onu ateşten korudu, onlara karşı muzaffer etti, delîlini 

yüceltti ve zafere ulaştırdı. (S. HAVVÂ, 12/239, 240)  

Enbiyâ 69’da ‘Biz de ey ateş İbrâhîm’e serin ve esenlik ol dedik.’ Ankebût 24’de ise: ‘Allah onu 

ateşten kurtardı’ şeklinde buyurulmuştur. Bu âyetlerden açıkça anlaşıldığına göre, Hz. İbrâhim (a.s) 

ateşe atılmış, Allah da onu ateşten kurtarmıştır. ‘Ona bir tuzak kurmak istediklerinde Biz de 

onların tuzaklarını boşa çıkardık’ âyetinin anlamı ‘Onlar İbrâhîm’i ateşe attılar ve Allah onu 

mûcizeyle ateşten kurtararak, kâfirleri yenilgiye uğrattı.’ şeklinde anlaşılır. Bu olayın aktarılmasıyla 

gözetilen amaç Mekkeli müşriklere şu husûsun anlatılmasıdır: ‘Sizler Hz. İbrâhîm’in (a.s) yolu, Hz. 

Muhammed’in (s) sizleri çağırmakta olduğu yolun aynısıdır. Şâyet sizler, onu yenilgiye uğratmak için 

başvurduğunuz çeşitli hîlelere devam ederseniz, Hz. İbrâhîm’in (a.s) kavmi gibi sizler de en sonunda 

yenilgiye uğrarsınız. (MEVDÛDİ, 5/27)    

(99).‘(İbrâhim:) “Doğrusu ben Rabbim(in emrettiği yer)e gideceğim’ dedi.’ Bu âyet, kişinin küfür 

ülkesinden, dîni görevleri yapabileceği, ibâdet ve taatini yerine getirebileceği bir ülkeye hicret etme 

konusunda asıldır.  Bu işi ilk olarak yapan İbrâhim (a.s.)’dır. Lût (a.s) ile berâber Harran, Bâbil yâhut 

bulunduğu Irak bölgesinden arz-ı mukaddese intikal ve hicret etmiştir. (İ. H. BURSEVİ, 16/517) 

‘O beni hidâyete eriştirir.’ Dînimde benim iyiliğim için olanı bana gösterecek, beni koruyacak, bana 

başarı ihsan edecektir. (S. HAVVÂ, 12/240) 

(100).“Ey Rabbim! Bana iyilerden (sâlih evlât) lütfet!” diye duâ etti.’ Bu sırada İbrâhim (a.s)’ın 

henüz çocuğu yoktu. Bu sebeple Rabbinden, gurbette teselli bulacağı sâlih bir erkek evlâtla kendisine 
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yardım etmesini istedi. Buradan, sâlih olma şartıyla bir babanın Allah’tan erkek çocuk istemesinin 

doğru ve güzel bir iş olduğu sonucu çıkarılabilir. Cenâb-ı Hak da ona yumuşak huylu, akıllı, uslu, 

itaatkâr bir erkek çocuk müjdeledi. ‘Şu ihtiyarlık çağımda bana İsmâil’i ve İshâk’ı lütfeden 

Allâh’a hamdolsun! Elbette Rabbim, duâları hakkiyle işitendir.’ (İbrâhim, 14/39) âyetinden de 

anlaşılacağı üzere, bu müjdenin gerçekleşmesi hemen değil, hayli zaman sonra, Hz. İbrâhim ve 

hanımının iyice yaşlandığı bir dönemde olmuştur. (Ö. ÇELİK, 4/246)  

(101).‘Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik.’ Bu İsmâil (a.s)‘dir. Nesefi der ki: Bu 

müjde üç husûsu içermektedir. Doğacak çocuğu erkek olacaktır. Bu çocuk aynı zamanda ergenlik 

çağına kadar ulaşacaktır. Çünkü küçük çocuk hâlim olmakla nitelendirilemez. Ayrıca bu çocuk, 

hâlim olacaktır. Zaten onun hilminden daha büyük ne olabilir ki? Babası ona (kurban olarak) 

kesilmeyi teklif ettiğinde bunu teslîmiyetle karşılamıştı. (S. HAVVÂ, 12/240)  

(102).‘Artık o (İsmâil) berâberinde (işe) koşma çağına erişince (babası): “Ey yavrucuğum! 

Doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum; artık (düşün) bak, ne dersin?” dedi. 

(Oğlu:) “Ey babacığım! Emredildiğin şeyi yap. İnşaallah beni sabredenlerden bulacaksın.” dedi.’ 

İşte burada insanın önünde gerçek îmânın, Hakk’a teslîmiyetin, sabrın, kazâ ve kadere râzı olmanın 

gerçek anlamları görülmektedir. Bir baba, oğlunu boğazlamakla emrolunuyor. Baba ve oğlan birlikte 

bu emre boyun eğiyorlar. Baba ve oğul bu emre teslim oluyorlar. Doğrusu bu şaşılacak bir 

durumdur! Aslında bu, Allâh’ın dostu İbrâhim ile onun sabırlı oğlu için çok görülmemelidir. Onlar 

vaadlerinde doğru ve güvenilir kimselerdir. (M. HİCÂZİ, 5/243)  

(..) Kur’an İsmâil (as)’ı ‘..Biz onu hâlim bir çocukla müjdeledik.’ (Sâffât 37/101) âyetiyle ‘hâlim’, 

‘.. ve İsmâil, İdris ve Ze’l Kifli.. hepsi sabredenlerdendir’ âyetiyle de (Enbiyâ 21/85) ‘sabırlı’  bir 

kişi olarak nitelendirmiştir. Kurban edileceği haberi bildirildiğinde buna hiç itiraz etmeden ‘teslim 

olması’ da, kurban edilmek üzere seçilenin İshak değil İsmâil olduğunu göstermektedir. Çünkü (..) 

bu iki sıfat İshak’a değil, İsmâil’e verilmiştir. İsmâil’in kurban edildiğini (kurban edilmekle 

emrolunduğunu gösteren, M. SELMAN) bir başka delil de Kurtubi’nin naklettiği merfu bir hadistir. 

Zîrâ söz konusu hadiste Allah Rasûlü (s) buyurmuştur ki: ‘İbrâhim’in kurban etmekle emrolunduğu 

evlâdı İsmâil’dir.’ (Hâkim’in el Müstedrek’i ve Kurtubi’den M. DEMİRCİ, 2/688) 

(Öte yandan), konumuz olan âyetlerin asıl amacı, kurban olayının kahramanlarını tanıtmak ve olayın 

tarihsel gelişimini anlatmak değil, Hz. İbrâhim’in tevhid mücâdelesinden alınacak dersleri 

hatırlatmak, onun çok sevdiği oğlunu bile Allah uğrunda fedâ etmekten kaçınmayacak kadar ilâhi 

irâdeye teslim oluşundan ders almamızı sağlamak; kezâ oğlunun da yaşının küçüklüğüne rağmen 

aynı  teslîmiyet şuuruna sâhip olduğunu bir ibret levhası olarak ortaya koymaktır. (KUR’AN YOLU, 

4/546) 

Hadis: İbn Ebi Hâtim de İkrime’den, o İbn Abbas’tan şöyle dediğini rivâyet etmektedir: Rasûlullah (s) 

buyurdu ki: ‘Uyurken peygamberlerin gördükleri rüya da bir vahiydir.’ İbn Kesir der ki: Bu hadis, bu 

yolla Kütüb-i Sitte’de bulunmamaktadır. Ancak biz de şunu belirtelim ki, bunun ifâde ettiği mânâ 

doğrudur. (S. HAVVÂ, 12/250)   

(103).‘Böylece ikisi de (Allâh’ın emrine) teslim olunca (İbrâhim) onu şakağı üzerine yatırdı.’ Hz. 

İbrâhim (a.s) oğlunu kurban edeceği sırada, onu sırt üstü değil de, yüzükoyun yatırmasının nedeni, 

oğlunun yüz ifâdesini görüp, baba sevgi ve şefkatinin ağır basması dolayısıyla Allâh’ın emrini yerine 

getirmeme korkusuydu. (MEVDÛDİ, 5/29) 

Baba gidiyor, oğlunu şakağı üzerine yatırıp hazırlıyor, oğul teslim olmuş, yüz çevirmiş olmamak için 

kıpırdamıyor. Durumları apaçık ortaya çıkıyor. İkisi birden teslim olmuşlar. İşte ‘İslâm’ budur. 
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İslâm’ın aslı budur. Güven, boyun eğme, iç huzur, hoşnutluk, teslîmiyet, uygulama… İkisinin 

birden içlerinde sâdece bu duygular var. Ancak büyük îmânın doğurduğu bu duygular. (S. KUTUB, 

8/510)  

(104, 105).‘Biz ona (şöyle) seslendik: “Ey İbrâhim!”  “Gerçekten rüyâna sadâkat gösterdin.’ 

Kesmek üzere oğlunu yatırmakla rüyanda gözettiğimiz maksat gerçekleşmiştir. Yâni oğlunu 

boğazlanmaya teslim etmek şeklindeki rüyanda sana verdiğimiz emri yerine getirmiş bulunuyorsun. 

(S. HAVVÂ, 12/241)  

‘Şüphesiz ki biz, iyi hareket edenleri böyle mükâfatlandırırız.” Yâni ‘Biz ihsanda bulunanları işte 

böylece mükâfatlandırır, onu sıkıntı ve çilelerden geçirmek sûretiyle imtihan eder, tereddütleri varsa 

giderir ve böylece derecelerini yükseltiriz. İşte sen de oğlunu kurban etmeyi göze aldığın için, hem 

oğlunu kurtardık, hem de derecenizi yükselttik. (MEVDÛDİ, 5/29)   

Hz. İbrâhim, daha önce yakılmayı göze alacak derecede tehlikelere göğüs gererek putperestlere karşı 

mücâdele verdiği gibi, bu defa da evlâdını kurban etme buyruğuna da tereddütsüz boyun eğmiş, bu 

büyük özveriye karşı yüce Allah hem onun vaktiyle ateşte yanmasını önlemiş, hem de şimdi oğlunu 

ölümden kurtarmıştır. 105 ve 110’ncu âyetlerde iki defa tekrar edilen ‘İşte iyileri biz böyle 

ödüllendiririz’ ifâdesi bu lütuflara işâret etmekte(dir). (KUR’AN YOLU, 4/546) 

(106).“Şüphesiz bu, apaçık sınavın ta kendisidir.” Yâni ‘maksat senin oğlunun canını almak 

değildi. Maksat, Allah’tan hiçbir şeyin sana daha sevgili olmadığını ortaya çıkarmak için, seni 

imtihan etmekti. (MEVDÛDİ, 5/29) 

(107).‘(Oğluna karşılık) ona büyük bir kurbanlık (koç) fidye verdik.’ Bu âyetlerde, Hz. İbrâhîm’in 

oğlunu kurban etmesi (emri, M. SELMAN) anlatılır. Hz. İbrâhim’in iki oğlu vardı: Eşi Hâcer’den 

olma İsmâil ve ilk eşi Sâre’den olma İshak. Kurban olayı ilk ve büyük oğlu İsmâil (as) üzerinde 

cereyan etmiştir. Müfessirlerin ve İslâm âlimlerinin çoğunun görüşü budur. Çünkü bu sûrede kurban 

olayı anlatılıp bittikten sonra 112’nci âyette İshak’ın müjdelenmesi bunu gerektirir. Diğer yandan 

kurban olayının bugünkü Mekke ve Mina bölgesinde vuku bulduğu bilinmektedir.  Şam’dan bu 

bölgeye gelip yerleşen ve daha sonra babası İbrâhim ile birlikte Kabe’yi inşa eden de İsmâil’dir. 

(Muharref) Tevrat metnine ve havra görüşüne göre ise kurban olayı İshak üzerinde cereyan etmiştir. 

(H. DÖNDÜREN, 2/716)  

Arap rivâyetlerine göre, Araplar yüzyıllar boyu kurban vakasının Mina’da meydana geldiğine inana 

gelmişlerdir. Ve tâ o zamandan başlayarak Hz. Peygamber (s) zamanına kadar, hacılar Mina’ya gidip 

Hz. İbrâhim’in geleneğine göre kurban kesmişlerdi. Daha sonra Hz. Muhammed peygamberlik 

pâyesine yükselince bu geleneği İslâmiyet’in hac farîzasının bir parçası hâline getirdi. Bugün dahi 

Müslüman hacılar 10 Zilhicce târihinde kurbanlıklarını Mina’da kesiyorlar. Geçen 4500 yıldan beri 

kesintisiz sürdürülen bu gelenek, Hz. İbrâhîm’in kurban etmek istediği oğlunun İshak değil, İsmâil 

olduğunun inkâr edilmez bir kanıtıdır. Hz. İshak’ın soyundan oldukları bilinen Yahûdiler ile 

hıristîyanlar arasında Müslüman ümmeti gibi, bütün milletin belirli bir sürede kurban kesmesi veya 

bundan Hz. İbrâhim’in kurban kesmesinin bir anısı olarak sürdürülen bir gelenek yoktur. 

(MEVDÛDİ, 5/33)   

Daha açık olan boğazlanması istenen kişinin Hz. İsmâil olduğudur. Bu Ebû Bekir, İbn Abbas, İbn 

Ömer ve tâbiinden bir grup (Allah tümünden râzı olsun)‘un görüşüdür. Çünkü peygamber (s) ‘Ben 

boğazlanmak istenen iki kişinin oğluyum’ diye buyurmuştur. Bunlardan birisi atası Hz. İsmâil’dir; 

diğeri ise babası Abdullah’tır. Çünkü Abdülmuttalip on tâne oğlu olursa Allâh’a yakınlaşmak 
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maksadıyla sonuncuları boğazlamayı adamıştı. Abdullah ise onun çocuklarının sonuncusu idi. Fidye 

olarak onun yerine yüz deve kesmiştir. (S. HAVVÂ, 12/254)  

Allâh’ü Teâlâ Hz. İsmâil’in yerine, kurbanlık bir koçu fidye olarak vermiş ve böylece Allah için 

belirli hayvanları kurban etme geleneği, Hz. İbrâhim ile başlamıştır. Bu koçun boynuzları, 

yüzyıllarca Kâbe duvarında asılı kalmış, Haccac ve Abdullah İbn Zübeyr arasındaki çatışmada çıkan 

yangında yanmıştır. (H. DÖNDÜREN, 2/716)     

(108).‘Ve sonra gelenler arasında ona iyi bir nam bıraktık.’ “Selâm olsun İbrâhim’e” ‘İşte Biz 

iyi davrananları böyle mükâfatlandırırız.’ ‘O, şüphesiz mümin kullarımızdandı.’  İbrâhim 

nesiller ve asırlar boyu anılmaktadır. O bir ümmettir. O peygamber babasıdır. O, şu Müslüman 

milletin babasıdır. Bu Müslüman millet, O’nun dînine mîrasçıdır. Yüce Allah bu millet için ve 

onların üzerine İbrâhim’in dîni üzere insanlığın yönetimini farz kılmıştır. Ve bu yönetimi, kıyâmete 

kadar İbrâhîm’in çocuklarına ve soyuna yüklemiştir. (S. KUTUB, 8/512)   

(110).‘İşte Biz güzel davrananları böyle ödüllendiririz.’ Böylece onları belâ ve vefâ ile, anılmakla 

ve selâmla ve ikram ile ödüllendiririz. (S. KUTUB, 8/512)   

Hz. İbrâhîm’in bu teslimiyetine karşı Allah Teâlâ, hem onun ateşte yanmasını önlemiş hem de 

oğlunu ölümden kurtarmıştır. Bu, Cenâb-ı Hakk’ın iyilik ve ihsan sâhiplerine nasıl iyi karşılık 

verdiğinin açık bir örneğidir. Yine bu sebepledir ki Yüce Rabbimiz, İbrâhîm’in sonraki nesiller 

arasında selâm ve saygıyla anılmasını sağlamış, ismini ebedileştirmiştir. Nitekim bugün Müslümanlar 

namazlarda okuduğumuz salli ve bârik duâlarında, Peygamber Efendimiz (s) ile birlikte Hz. 

İbrâhîm’e de devamlı duâ ederiz. (Ö. ÇELİK, 4/249) 

(112).‘Ona Salihlerden olan İshâk’ı nebi olarak müjdeledik.’ ‘Salihlerden’ diye nitelendirilmesi, 

her peygamberin sâlih oluşundan dolayıdır. Burada ayrıca onun salâhının söz konusu edilmesi de 

onun için bir övgüdür. İbn Kesir der ki: ‘Daha önce kurbanlık olarak kesilecek Hz. İsmâil’in müjdesi 

verildiğinden dolayı, burada da kardeşi Hz. İshak’ın müjdesinden sözedilmektedir.’ (S. HAVVÂ, 

12/242)  

İshak (as)’ın soyundan Hz. Îsâ’ya kadar pek çok peygamber gelmiştir. Hz. İsmâil’in Mekke’de Arap 

soyundan bir kızla evlenmesi sonucunda soyu Araplardan devam etmiş ve Hz. Muhammed onun 

soyundan dünyâya gelmiştir. Buna göre Hz. Muhammed ve Hz. Îsâ’nın soyu Hz. İbrâhim’de birleşmiş 

olur. (H. DÖNDÜREN, 2/716)      

(113).‘Hem kendisine hem de İshak’a bereketler verdik. Her iki (oğlu)nun neslinden iyi hareket 

edenler de vardır, kendilerine açıkça zulmedenler de.’    Hasep ve nesebin kişinin salâh yâhut 

fesadında, itaat yâhut isyânında bir etkisi ve bir tesiri yoktur. Sâlih kişiden âsi ve günahkâr; 

müminden de kâfir doğabilir. Tam aksi de olur. Âsîden sâlih, kâfirden mümin de doğabilir. Şâyet 

bu iş hasep, nesep, soy sop, tabiat ve ırk ile olsaydı bu değişiklik olmazdı. Âyet, peygamber evlâtları 

ve torunları olmakla övünen Yahûdilerin bu konudaki umut ve beklentilerini boşa çıkarmaktadır. (İ. H. 

BURSEVİ, 16/533) 

 

37/114-122  MÛSÂ  VE HÂRÛN’A  SELÂM  OLSUN 

114, 115, 116. Andolsun ki biz Mûsâ’ya ve Hârûn’a lütuflarda bulunduk. [bk. 21/48] 115. Onları 

ve kavimlerini büyük sıkıntıdan kurtardık. 116. Üstelik, onlara yardım ettik de üstün gelen 

kendileri oldular. 
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117-118-119. Onlar(ın ikisin)e apaçık Tevrat’ı verdik ve onları doğru yola eriştirdik. Sonraki 

(gelen)ler arasında da onlara (iyi bir ün) bıraktık. 

120, 121, 122. “Mûsâ ve Hârûn’a selâm olsun.” 121. Şüphesiz iyi hareket edenleri biz böyle 

mükâfatlandırırız. 122. Doğrusu onlar(ın ikisi) de mü’min kullarımızdandı. 

 

114-122. (114).‘Onları ve kavimlerini büyük sıkıntıdan kurtardık.’ Andolsun ki Biz, Mûsâ ve 

Hârûn’a Peygamberlikte lütufta bulunduk. Onlara hikmet verdik. Onları ve kavimlerini büyük 

sıkıntıdan, yere batmaktan, Firavun ve adamlarından kendilerine ulaşan kötü işkencelerden 

kurtardık. Çünkü Firavun ve adamları, Mûsâ ile kavminin erkek çocuklarını keser, kadınlarını diri 

bırakırlardı. O, yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlardandı. (M. HİCÂZİ, 5/246)  

(115).‘Büyük sıkıntı’dan maksat, Şevkâni’nin ifâdesiyle Firavun yönetiminin, Mısır’da yaşayan 

İsrailoğulları’na köle işlemi uygulaması, bu işlemden dolayı çektikleri maddi ve mânevi sıkıntılardır. 

(bilgi için bk. A’raf 7/104-105, KUR’AN YOLU, 4/548)      

(117-119).‘Onlar(ın ikisin)e apaçık Tevrat’ı verdik ve onları doğru yola eriştirdik. Sonraki 

(gelen)ler arasında da onlara (iyi bir ün) bıraktık.’ Açık seçik anlaşılabilen kitap ise Tevrat’tır. Bu 

âyetlerde İsrâiloğulları’nın Hz. Mûsâ önderliğinde Mısır’dan ayrılıp Sînâ yarımadasına geçmeleri ve 

Tevrat’ın indirilmesi konusunda kısaca bilgi verilmekte, Allâh’ın Mûsâ ve Hârun ile İsrâil kavmine 

büyük lütufları hatırlatılmaktadır. (ayrıntılı bilgi için bk. Bakara 2/49-93, A’raf 7/103-156: KUR’AN 

YOLU, 4/548)  

‘.. onları doğru yola eriştirdik.’ ‘sırât-ı müstakim’, Allâh’ın yolu (42/52, 53), Kur’an yolu (36/4-5) 

ve bütün peygamberlerin yoludur. (1/6, 36/3-4). Yüce Allâh’ın hidâyet ettiği kimse doğru yolu bulur, 

mümin ve Müslüman olur. (İ. KARAGÖZ 6/363)  

 

37/123-138 İLYAS  VE  LÛT ALEYHİMESSELÂM 

123. Şüphesiz İlyas peygamberlerdendi. [krş. 6/85-86] 

124, 125, 126. Hani o kavmine demişti ki: “Allâh’ın emrine karşı gelmekten/azâbından sakınmaz 

mısınız? (Sakının)” 125-126. “Yaratanların en güzelini, sizin de Rabbiniz, evvelki atalarınızın da 

Rabbi olan Allâh’ı bırakıp da Ba’l (adlı put)a mı yalvarıyorsunuz? (Tapmayın)” 

127, 128. Bunun üzerine onu yalanladılar. Şüphesiz bunlar yakalanıp (cehenneme) 

getirileceklerdir.  Ancak Allâh’ın gönülden bağlı (ihlâslı) kulları (bunlardan) hâriçtir. 

129-132. Sonraki (gelen)ler arasında kendisine (iyi bir ün) bıraktık; İlyas’a da selâm olsun. 131. 

Şüphesiz iyi hareket edenleri, biz böyle mükâfatlandırırız. 132. Doğrusu o, bizim mü’min 

kullarımızdandı. 

133. Şüphesiz Lût da peygamberlerdendir. 

134, 135, 136. O vakit hem onu, hem âilesi (sayılanları); ancak (geride) kalanlar arasındaki 

ihtiyar bir kadın (olan îmansız karısı) hâriç toptan kurtardık, sonra öteki (kalan ahlâksız 

inkârcı)ları da mahvettik. 



216 
 

137-138. (Ey müşrikler!) Elbet siz, onlar(ın yurtların)a hem sabahleyin hem geceleyin 

uğruyorsunuz. Hâlâ akıllanmayacak mısınız? 

 

123-138. (123).“Yaratıcıların en güzeli olanı’ takdir edicilerin en güzeli olan Allâh’a ibâdeti 

‘bırakıp da Baal putuna mı taparsınız?’ Baal, vaktiyle Şam hâlkının tapındıkları puttur. Bu puta 

ibâdet, onlardan İsrâiloğulları’na geçmişti. Şam topraklarında bulunan ve Baalbek diye bilinen şehir, 

bu puta nisbet edilmiştir. (S. HAVVÂ, 12/255) 

(125, 126).O hâlde gerek konumuzu oluşturan 125’nci âyette, gerekse Müminûn sûresi 14’ncü âyette 

geçen ‘yaratanların en güzeli’nden maksat mûcid ve sani’lerin (yapıp yakıştıranların) en güzeli 

Allah’tır, demektir. Nitekim İmam Kurtubi kendi tefsirinde 125’nci âyette geçen ‘ahsene‘l hâlikin’ i 

‘ahesene ‘s sâniîn’ şeklinde yorumlamıştır ki, mânâsı şöyledir: ‘Cenâb-ı Hak, yapıp icad edenlerin en 

güzelidir’ İnsanlar ise, hiç olmayan, aslı ve mayası bulunmayan şeyi yoktan var kılıp vücûda 

getiremezler. Ama aslı ve mayası veya model ve örneği bulunan şeyi yapıp îcad edebilirler.’ (C. 

YILDIRIM’dan, N. YASDIMAN, 8/299) 

‘Sizin de Rabbiniz, önceki babalarınız’ İshak, Yâkup ve İbrâhim‘in Rabbi olan Allâh’ı’ Yâni, O’na 

ibâdeti terkeder misiniz? Hâlbuki ibâdete lâyık olan sâdece O’dur. Bu konuda O’na hiçbir şekilde 

ortak koşmayınız. (S. HAVVÂ, 12/255)  

(127, 128).‘Bunun üzerine onu yalanladılar. Şüphesiz bunlar yakalanıp (cehenneme) 

getirileceklerdir.  ‘Ancak Allâh’ın gönülden bağlı (ihlâslı) kulları (bunlardan) hâriçtir.’ Yâni, bu 

cezâdan sâdece Hz. İlyas’ı yalanlamayan kimseler kurtulacaklardır. (O) Allah’da bu kurtulanlara 

hidâyet nasip etmiştir. (MEVDÛDİ, 5/39) 

(133).‘Şüphesiz Lût da peygamberlerdendir.’ Lût aleyhisselâm, Hz. İbrâhim’in yeğeni olup, 

Ölüdeniz kıyısındaki Sodom ve Gomore (Ammure) peygamber olarak gönderilmiştir. Hâlkı, onun 

uyarılarına rağmen sapkın inanç ve yaşayışlarından vazgeçmeyince büyük bir felâketle yok 

edilmişlerdir. (bk. A’raf 7/80-84; Hûd 11/77-83; Hicr 15/58-77, KUR’AN YOLU, 4/551)  

(134-136).‘O vakit hem onu, hem âilesi (sayılanları); ancak (geride) kalanlar arasındaki ihtiyar 

bir kadın (olan îmansız karısı) hâriç toptan kurtardık, sonra öteki (kalan ahlâksız inkârcı)ları da 

mahvettik.’ Bu ifâde ile hicret vuku bulunca kavmini tercih ederek, kocasıyla gelmeyen ve böylece 

azâba müstehak olan Hz. Lût’un karısı kastolunmaktadır. (MEVDÛDİ, 5/39) 

(137, 138).‘Elbet siz, onlar(ın harap olan yurtların)a hem sabahleyin hem geceleyin uğruyorsunuz. 

Hâlâ akıllanmayacak mısınız?’ Burada Lût kavminin gazaba uğradığı yerlerde îmâda 

bulunulmaktadır. Kureyş’in tüccarları Şam ve Filistin’e gidip gelirken sürekli olarak bu yerlerden 

geçiyorlardı. (MEVDÛDİ, 5/39) 

Nesefi der ki: Bundan önceki kıssaların sona erdirildiği gibi, Hz. Lût ve Yûnus kıssalarının sona 

erdirilmemesinin sebebi şudur: Şânı yüce Allah sûrenin sonlarında bütün peygamberlere selâm olsun, 

demiştir. Böylelikle ayrı ayrı her birisi hakkında, ‘selâm olsun’ denilmeyerek sûrenin sonundaki 

selâmla yetinilmiştir.   

Bunu şâhit olduğunuz hâlde ‘Hâlâ akıllanmayacak mısınız?’ ki bu durumdan ibret alasınız. Onların 

başına gelen musîbetin sizin de başınıza gelmesinden endişe edesiniz. Zîrâ inkâr ve yalanlamaları 

sebebiyle Sodom hâlkını helâk edip kurutmaya kâdir olan, Mekke hâlkının da köklerini kurutmaya 

kâdirdir. (İ. H. BURSEVİ, 16/549) 
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37/139-148  EĞER ALLÂH’I  TESBİH  EDENLERDEN  OLMASAYDI 

139. Şüphesiz Yûnus da peygamberlerdendi. 

140, 141, 142. Hani o (kavmine vaadettiği azap hemen gelmeyince, Rabbinden izinsiz) dolu bir 

gemiye binmişti. Bunun için kur’a çektiler (o,) kaybedenlerden oldu. 142. (O: “Sâhibinden izinsiz 

gemiye binen benim.” diye kusurunu itiraf ederek) kendisini kına(yıp denize atıl)mışken (emrim 

üzerine) balık hemen onu yuttu. 

143, 144. Eğer o çok tesbih edenlerden olmasaydı, insanların tekrar dirilecekleri güne kadar 

elbet onun karnında kalırdı. 

145, 146. (Ama o bizi tesbih etti) biz de onu hasta olarak (açık, boş) bir alana çıkarıp attık. [bk. 

21/87-88] 146. Üzerine de bal kabağı cinsinden (gölgelik) bir ağaç bitirdik. 

147, 148. Onu yüz bine hatta daha da fazla (kimse)lere (Ninova ve çevresine) peygamber 

gönderdik. 148. (Nihâyet kavmi de onun arkasından, tehdit olundukları azâbın geleceğini anlayınca) 

îman ettiler, biz de kendilerini (yaşayacakları) bir zamâna kadar geçindirdik. 

 

139-148. (139).‘Şüphesiz Yûnus da peygamberlerdendi.’ Hz. Yunus, Ninova hâlkına gönderilmiş 

bir peygamberdir. Onları tevhide dâvet etmeye başlayınca, kendisine çok az kimse îman etti. Diğerleri 

îman etmeyip hatta ona türlü ezâ ve cefâda bulundular. Yûnus (a.s.) kavminin inkârcı ve inatçı 

hâllerine son derece üzüldüğünden daha fazla dayanamayıp, Rabbinden izin almadan aralarından 

ayrıldı. (Ö. ÇELİK, 4/258)   

Yûnus (a.s.) kıssasında tevhid derslerinden oldukça beliğ bir ders vardır. Çünkü yüce Allâh’ın hassas 

mizânı ve O’nun emirlerine bağlanmak, bunların eksiksiz olmalarını gerektirir. İşte Hz. Yûnus bir 

peygamber olduğu hâlde, Allâh’ın izni olmaksızın yerini terk etti ve bu kadar şiddetli bir azap ile 

cezâlandırıldı. O bakımdan hiçbir kimse herhangi bir şeyden korkarak Allâh’ın emrini 

uygulamaktan kaçınmamalıdır. Aksine bunu yerine getirmemekten korkmalıdır. (S. HAVVÂ, 

12/260, 261)     

(140, 141).‘Hani o (kavmine vaadettiği azap hemen gelmeyince, Rabbinden izinsiz) dolu bir gemiye 

binmişti.’ ‘Bunun için kur’a çektiler, kaybedenlerden oldu.’ ‘(O: “Sâhibinden izinsiz gemiye 

binen benim.” diye kusurunu itiraf ederek) kendisini kına(yıp denize atıl)mışken (emrim üzerine) 

balık hemen onu yuttu.’ Bu âyetler üzerinde düşündüğümüzde, olayın şu şekilde cereyan ettiğini 

anlıyoruz: (1) Hz. Yûnus’un içinde olduğu gemi oldukça yüklüydü. (2) Kur’a geminin içinde 

çekilmişti. Çünkü gemi fazla yük dolayısıyla muhtemelen batma tehlikesiyle karşı karşıya idi ve bu 

yüzden yolcularının çoğunun hayatlarının kurtulabilmesi için, bir kısmının gemiden atılması 

gerekiyordu. Binâenaleyh kur’a çekilecek ve kimin ismi çıkarsa o, denize atılacaktı. (3) Çekilen 

kur’ada Hz. Yûnus’un ismi çıktığı için onu denize attılar ve bir balık onu yuttu. (4) Hz. Yûnus’un 

böyle bir derde dûçar olmasının nedeni, sâhibi olan Allâh’ın izni olmaksızın, memur edildiği görevi 

terk edip kaçmış olmasıdır. (MEVDÛDİ, 5/40)    

(143, 144).‘Eğer o çok tesbih edenlerden olmasaydı, insanların tekrar dirilecekleri güne kadar 

elbet onun karnında kalırdı.’ Öteden beri Allâh’ı tesbih ile çok zikrederdi. Bu karanlıklarda da 

‘Senden başka ilâh yoktur, seni tesbih ederim, ben gerçekten haksızlık edenlerden oldum.’ 
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(Enbiyâ, 21/87) diye nidâ ediyordu. Fakat sâdece şimdi değil, öteden beri çok tesbih edenlerden 

olmasaydı ‘yeniden dirilecekleri güne kadar elbette onun karnında kalırdı. Fakat kalmadı. 

(ELMALILI, 6/454) 

El Hasen el Basri’ye göre Yûnus Peygamber’in balığın karnında yapmış olduğu tesbihten maksat 

‘Senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zâlimlerden oldum.’ 

(Enbiyâ 21/87) duâsını tekrar etmesidir. (M. DEMİRCİ, 2/692) 

Hadis / Duâ: ‘Balık sâhibi Yûnus peygamberin, balığın karnında yaptığı duâ, ‘Yâ Rabbi! Senden 

başka ilâh yoktur. Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Gerçekten ben zâlimlerden oldum.’ 

Şeklinde idi. Bu sözlerle duâ eden herhangi bir Müslüman yoktur ki, Allah onun duâsını kabul etmiş 

olmasın.’ (Tirmizi Deavât 85, İ. KARAGÖZ 6/372)  

Yâni, bu balığın Kıyâmete değin yaşayacağı ve Hz. Yûnus’un onun karnında kalacağı anlamına 

gelmez. Bu âyet, meşhur müfessir Katâde’nin de kanaati olduğu üzere ‘Bu balığın karnı Kıyâmete 

değin Yûnus’a mezar olabilirdi’ şeklinde bir anlamı içerir. (İbn Cerir’den, MEVDÛDİ, 5/41)  

(145).‘(Ama o bizi tesbih etti) biz de onu hasta olarak (açık, boş) bir alana çıkarıp attık.’ Yâni, Hz. 

Yûnus hatâsını anlar anlamaz, sâlih bir mümin olarak hemen hatâsını itiraf etmiş ve Allâh’a 

yalvarmaya başlamıştır. Allâh’ın emriyle balık onu, ağaçsız ve bitkisiz olan ve ne bir gölge ne de bir 

yiyecek bulunan bir kumsala atmıştır. (MEVDÛDİ, 5/41)   

(146).‘Üzerine de bal kabağı cinsinden (gölgelik) bir ağaç bitirdik.’ Burada ağacın ve kabağın 

bitirilmesi Yûnus (a.s.)’ın bir mûcizesidir. Yûnus (a.s.) bu ağacın gölgesinde gölgelenmiş, (..) 

korunmuştur. (..) (İ. H. BURSEVİ, 16/558, 559) 

Bâzılarının belirttiğine göre kabağın birtakım faydaları vardır ki, bunlardan birisi çabucak bitmesi, 

büyükçe olduğu için yapraklarının gölge yapması, yumuşaklığı, ona sineğin yaklaşmaması, verdiği 

meyvesinin iyi bir besin olması, içinin pişirilmiş olarak, içindekilerle birlikte ve kabuğu ile de 

yenilmesi, bunlar arasındadır. Rasûlullah (s)’ın kabağı sevdiği ve tabağın kenarlarından kabağı alıp 

yediği de sâbittir. (İbn Kesir’den, S. HAVVÂ, 12/262)   

(148).‘(Nihâyet kavmi de onun arkasından, tehdit olundukları azâbın geleceğini anlayınca) îman 

ettiler, biz de kendilerini (yaşayacakları) bir zamâna kadar geçindirdik.’ Meşhur müfessir Katâde, 

Yûnus Sûresinin 98. Âyetini tefsir ederken şöyle diyor: ‘Hz. Yûnus’un kavminin dışında, kâfir 

oldukları hâlde azâbın geldiğini görerek tevbe etmiş ve affedilmiş başka bir kavim yoktur. Onlar 

peygamberlerini aramışlar, fakat bulamayınca azâbın yakın olduğunu hissetmişler ve bunun üzerine 

îman etmişlerdir. (İbn Cerir’den, MEVDÛDİ, 5/42)  

Yüce Allah için imkânsız diye bir şey yoktur. Yüce Allah, ateşe Hz. İbrâhîm’i yaktırmadığı gibi, 

balığa da Hz. Yûnus’u gıdâ yaptırmamıştır. Balığın karnında yaşaması, yüce Allâh’ın gücünü 

gösterir. Bu olay, aynı zamanda Hz. Yûnus için mucize niteliğindedir. Bu itibarla yüce Allah’tan 

hiçbir zaman ümit kesmemek, Allâh’ın herşeye gücünün yeteceğinibilmek ve inanmak gerekir. (İ. 

KARAGÖZ 6/372) 

 

37/149-170  NASIL HÜKMEDİYORSUNUZ?  HİÇ  DÜŞÜNMÜYOR  MUSUNUZ?  



219 
 

149-150. (Rasûlüm!) Şimdi sor o (Mekkeli müşrik)lere: “Kız evlâtlar Rabbinin de, oğullar 

kendilerinin mi?” [krş. 16/58; 17/40; 53/21-22]  “Yoksa biz melekleri dişi olarak yarattık da 

onlar (buna) şâhit midirler (ki ‘Melekler dişi’ diyorlar)?” 

151, 152, 153. Haberin olsun ki hakikaten onlar, uydurmalarından dolayı: “Allâh’ın çocuğu 

oldu.” diyorlar. Onlar elbette yalancıdırlar. 153. (Yoksa Allah) kızları, oğullara tercih mi etmiş? 

154-157. (Ey müşrikler!) Size ne oluyor? Nasıl böyle hüküm verebiliyorsunuz? Hiç mi 

düşünmüyorsunuz? Yoksa açık bir delîliniz mi var? 157. Eğer doğru söyleyenlerseniz, getirin 

kitabınızı! 

158, 159, 160. Bir de (tuttular) Allah ile cinler arasında bir hısımlık icat ettiler. Hâlbuki o cinler 

(insanlar gibi) kendilerinin de (hesap için) getirileceklerini elbette bilirler. Allah, onların takıp 

yakıştırdıkları sıfatlardan yücedir, uzaktır. Ancak Allâh’ın, gönülden bağlı olan (ihlâslı) kulları 

(onlardan) hâriçtir. 

161, 162, 163. (Ey inkâr edenler!) Siz ve taptıklarınız, O’na karşı (kimseyi) azdırabilecek 

değilsiniz. Siz ancak, cehenneme girecek olan kimseyi (azdırırsınız). 

164, 165, 166. (Melekler şöyle derler:) “Biz (melekler)den, her birinin belli bir makâmı vardır. 

Şüphesiz (Allâh’ın huzûrunda) o sıra sıra dizilenler biziz. (O’nu) tesbih (ve tenzih) edenler de 

elbette biziz.” 

167-170. Puta tapanlar şöyle diyorlardı: “Eğer gerçekten yanımızda, evvelkiler(e inen)den bir 

kitap olsaydı mutlaka biz Allâh’ın ihlâslı kulları olurduk.” [bk. 6/156-157; 35/42] 170. Şimdi ise 

(Kur’ân gelince) onu inkâr ettiler (kabul etmeyip dışladılar). Artık ilerde (başlarına neler geleceğini) 

bilecekler. 

 

149-170. (149).‘(Rasûlüm!) Şimdi sor o (Mekkeli müşrik)lere: “Kız evlâtlar Rabbinin de, oğullar 

kendilerinin mi?” Yâni tutumlarını reddeden bir üslûpla onlara, kendileri için seçtikleri kısmı, nasıl 

olur da Allâh’a nisbet ettiklerini sor. Bu ahmaklığın, bilgisizliğin ve kötü değerlendirmenin en ileri 

şekli değil midir? (S. HAVVÂ, 12/266)   

Bu isnat ve taksimde kullar, kendilerini Rablerinden üstün tutmaktadırlar. Azıcık aklı olan böyle bir 

isnat ve taksimde bulunmaz. Bu kavl-i ilâhi Allah Teâlâ’nın ‘Demek erkek size, dişi O’na öyle mi? 

O zaman bu, insafsızca bir taksim!’ (en Necm, 53/21, 22) sözü gibidir. Yâni bu taksimat âdil değil; 

haksız ve zâlîmânedir. (İ. H. BURSEVİ, 16/566)  

“Yoksa biz melekleri dişi olarak yarattık da onlar (buna) şâhit midirler?” Onların bilmelerinin 

özellikle şâhit olmalarına tahsis edilmesi, onlarla bir alay ve onların cehâletlerini ortaya koymaktır. 

Çünkü onlar, bu işi müşâhede / görmek ile bilemedikleri gibi, şânı yüce Allâh’ın bunun bilgisini 

kalplerinde hâlketmek sûretiyle de bilmediler, sâdık bir haberle de bilemediler, delil ile de böyle bir 

bilgiye ulaşmış değillerdir. (Nesefi’den S. HAVVÂ, 12/266)   

(151-153).‘Haberin olsun ki hakikaten onlar, uydurmalarından dolayı: “Allâh’ın çocuğu oldu.” 

diyorlar. Onlar elbette yalancıdırlar.’ Burada Allâh’a cismâniyet iddiâsında bulunuyorlar. Ve 

Allah Teâlâ’nın yok oluşunu (fenâ) da mümkün görüyorlar. Çünkü doğum, oluşum ve bozulma kabul 

eden cisimlere özeldir. (İ. H. BURSEVİ, 16/567)  
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İbn Kesir der ki: ‘Yüce Allah, onların melekler hakkında söyledikleri üç iddiâyı bize aktarmaktadır ki, 

bunların üçü de alabildiğine küfür ve alabildiğine yalandır. Evvelâ onlar, melekleri Allâh’ın kızları 

diye kabul ettiler, böylelikle Allâh’a çocuk isnad ettiler ki, O bundan yüce ve münezzehtir. Daha 

sonra da O’nu bırakıp onlara tapındılar. Yüce Allah’tan başkasına ise tapınılmaz. Bütün bunların her 

birisi cehennem ateşinde yanmak için yeterlidir. (S. HAVVÂ, 12/266)   

‘(Yoksa Allah) kızları, oğullara tercih mi etmiş?’ Nesefi der ki: ‘Bu, azarlayıcı bir üslûpla 

yöneltilmiş bir sorudur. (S. HAVVÂ, 12/266) 

(154-157).‘(Ey müşrikler!) Ne oluyor size, nasıl hüküm veriyorsunuz?’ Bu bozuk hükmü nasıl 

verebiliyorsunuz? Söylediğinizi düşüneceğiniz akıllarınız yok mudur? ‘Hiç düşünmüyor musunuz?’ 

Düşünerek kendi tasavvurunuza göre Allâh’ı daha alt konumda, kendinizi üstün bir konumda 

tuttuğunuzu hatırlamaz mısınız, görmez misiniz? ‘Yoksa sizin apaçık bir delîliniz mi var?’ Nesefi 

der ki: ‘Yâni gökten meleklerin Allâh’ın kızları olduğuna dâir inmiş bir delîliniz mi vardır?’ (S. 

HAVVÂ, 12/267)  

‘Eğer doğru söyleyenlerseniz, getirin kitabınızı!’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni buna dâir ve Allah 

tarafından gökten O’nun sizin dediğinizi evlât edinmiş olduğunu belirten bir kitaba dayalı olarak 

delîlinizi getirin. Sizin bu söylediğiniz sözün akla dayalı olması da mümkün değildir. Hattâ akıl 

bütünüyle böyle bir şeyi kabul etmez. (S. HAVVÂ, 12/267)  

Zemahşeri, putperestlerin, Allâh’ın kızları olduğuna inanmakla üç yönden gerçeği saptırdıklarını 

belirtir:  (a) Tecsîme sapmışlardır. (Allâh’ı cismâni bir varlık gibi düşünmüşlerdir); çünkü çocuk 

meydana getirmek, cismâni varlıklara özel bir durumdur; (b) Kendilerini Allah’tan daha üstün 

görmüşlerdir; çünkü bâtıl görüşlerine göre daha değerli olduğuna inandıkları  erkek çocukları 

kendilerine, değersiz olduğunu ileri sürdükleri kızları Allâh’a nisbet etmişlerdir; (c) Yine aynı bâtıl  

görüşleriyle kızları aşağı varlıklar görüp melekleri de kız saymakla, melekleri aşağılamışlardır. 

(ayrıca bk. İbn Âşur, KUR’AN YOLU, 4/556)  

(158-160).‘Allah ile cinler arasında da bir soy birliği uydurdular.’ 158’nci âyette ‘nesep’ ile 

ortaklık kastedilmiştir. Dolayısıyla âyet-i kerîme, müşriklerin cinleri Allâh’a ortak koşmalarını ve 

onlara tapmalarını kasteder. ‘Müşrikler, tuttular cinleri Allâh’a ortak koştular.’ (En’am 6/100) 

âyeti bunu haber verir. (Ö. ÇELİK, 4/261, 262) 

‘Andolsun, cinler de kendilerinin hesap yerine götürüleceklerini bilirler.’ Nesep ile akrabâlık 

kastedilmiştir. Müşrikler, Allâh’ın – hâşâ - cinlerle evlendiğini ve bu evlilikten meleklerin dünyâya 

geldiğini söylüyorlardı. Bu görüş, âyetlerin içeriğine daha uygun düşer. Buna göre cinlerin, günah 

işledikleri takdirde, yakalanıp cehenneme atılacaklarını bildikleri; dolayısıyla hesâba çekilip işlediği 

günahtan ötürü cehenneme atılacak varlıkların ilâh olamayacakları ve kendilerini dahi 

kurtarmaktan âciz olan varlıklara tapmanın tutarsızlığı vurgulanır. (Ö. ÇELİK, 4/262)  

‘Allah, onların isnat edegeldiklerinden (evlât ve soy iddiâsından) yücedir, uzaktır.’ Bu söz, onların 

ahmakça ve tamâmen yanlış ve eğri olan bu iddiâlarının ilginç ve hayret verici olduğunu ifâde 

etmektedir. (İ. H. BURSEVİ, 16/572)  

‘Ancak Allâh’ın, gönülden bağlı olan (ihlâslı) kulları (onlardan) hâriçtir.’ Onlar azap 

görmeyeceklerdir. (İ. H. BURSEVİ, 16/572) 

(161-163).‘Hiçbiriniz, cehenneme girecek kimseden başkasını Allâh’a karşı azdırıp 

saptıramazsınız.’ Zîrâ Allah Teâlâ onun kötü tercihi sebebiyle küfür ve inkârda ısrar edeceğini ve 

sonunda cehennem ehlinden olacağını bilir. İşte şeytanlar, ancak Allah Teâlâ’nın cehennem ehlinden 
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olmalarını takdir ettiği kimseleri saptırırlar. Ancak muhlas (ihlâslı) kullar şeytanların ifsat ve 

saptırmalarından uzaktır. İhlâslı kullar, sizin kendilerini fitneye düşürüp, Allah Teâlâ’yı 

nitelediğiniz uygunsuz sıfat ve nitelemelerden uzaktırlar. (İ. H. BURSEVİ, 16/573) 

Nesefi der ki: ‘Yâni sizler, kötü amelleri sebebiyle, daha önce yüce Allâh’ın bilgisinde cehennemi 

boylayacakları şekilde amel işleyen cehennemliklerden başka hiçbir kimseyi saptıramazsınız… (S. 

HAVVÂ, 12/269)  

(164-166).‘(Melekler şöyle derler:) “Biz (melekler)den, her birinin belli bir makâmı vardır.’ İbn 

Kesir der ki: Yâni bizden her birimizin semâvatta / göklerde özel bir yeri, ibâdette de belli makamları 

vardır, kesinlikle onu geçemez, onu aşamaz.’ (S. HAVVÂ, 12/269) 

Her bir meleğin Allah katında belli bir makâmı, hizmet ettiği belli bir yeri vardır; onu da aşıp ileri 

gidemezler. Rivâyete göre Miraç gecesi Sidre-i Müntehâ’da iken Cebrâil biraz geri durunca, 

Efendimiz (s) ‘Burada benden ayrılacak mısın?’ diye sormuştu. O da: ‘Bulunduğum bu noktadan daha 

ileri gidemem’ diye cevap vermiş, Yüce Allah da meleklerin söylediği bir sözü nakletmek üzere 

‘Bizim her birimizin Allah katında belli bir makâmı ve vazifesi vardır.’ (Sâffât 37/164) âyetlerini 

indirmiştir. (Kurtubi’den, Ö. ÇELİK, 4/263)  

(Buna göre) Melekler bulundukları makamdan daha üst makâma çıkamadıkları gibi, yine 

bulundukları makamdan daha aşağı bir makâma da inemezler.  Melekler bu durumlarıyla aşağıların 

aşağısında ve cehennemin en alt katında kalmış olan insandan daha üstündür. Îman ve sâlih amel ile 

aşağıların aşağısından geçip yücelerin yücesine çıkan, hattâ ‘kabe kavseyn’ makâmına yürüyen  (en 

Necm 53/8-9), oradan da ‘ev ednâ’ makâmına uçan insan ise meleklerden üstündür. Bundan dolayı 

melekler, kendilerinden üstün olan insana, yâni Âdem (as)’a secde etmekle memur oldular ve secde 

ettiler. (el Bakara 2/34, el Araf 7/11, el Hicr 15/28-31, Sâd 38/71-74) Buna göre insan, insaniyet 

makâmından hayvaniyet makâmına düşebilir. Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: ‘İşte onlar 

hayvanlar gibidir; hattâ daha da şaşkındırlar.’ (el Araf, 7/179, İ. H. BURSEVİ, 16/575)  

‘Ve şüphesiz ki biz, saf saf duranlarız.’ Yâni namazda ayaklarımız saf saf dizilir yâhut Arş’ın 

etrafında müminlere duâ ederek saf saf dizilir.  İbn Kesir der ki: ‘Yâni bizler yüce Allâh’ın ‘Andolsun 

saf saf duranlara’ buyruğunda da açıklandığı gibi itaatte saflar hâlinde dururuz. (S. HAVVÂ, 

12/269) 

Hz. Ömer de namaza kalktığında ‘Saflarınızı doğru ve düzgün tutun. Saflarınızı düzeltin. Şüphesiz 

Allah sizin de, meleklerin Rableri huzûrunda durdukları gibi durmanızı ister’ der,  sonra da Sâffât 

Sûresi 165’nci âyeti okur, ‘Ey filân sen geriye git, ey filân sen öne geç’ der, sonra da kendisi öne 

geçer, tekbir alıp namaza dururdu. (Taberi’den Ö. ÇELİK, 4/263) 

‘Ve şüphesiz ki biz, tesbih edenleriz.’ İbn Kesir der ki: ‘Saf saf dizilir, Rabbi tesbih eder, şânını 

yüceltir, takdis ederiz, eksikliklerden tenzih ederiz. Bizler O’nun kullarıyız, O’na muhtâcız, O’nun 

huzûrunda itaatle, zilletle boyun eğeriz.’ (S. HAVVÂ, 12/269) 

Hadis: Rasûlullah (sa)  bir gün kendisi ile birlikte bulunanlara şöyle buyurdu: ‘Gök gıcırdıyor. 

Gıcırdaması da yerindedir. Çünkü rükû yâhut secde hâlinde bir meleğin bulunmadığı bir ayak koyacak 

yeri dahi yoktur.’ Daha sonra Peygamber (s) (âyet 164-166) buyruğunu okudu. (İbn Asâkir, 

Muhammed b. Hâlid’in biyografisini aktarırken, Abdurrahman b. El Âlâ b. Sa’d’a kadar ulaşan senet 

ile, S. HAVVÂ, 12/276) 
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Hadis: Huzeyfe (r) dedi ki: Rasûlullah (s) şöyle buyurdu: ‘Biz insanlara üç hususta üstün kılındık: 

Saflarımız meleklerin safları gibi yapıldı, yeryüzü bizim için mescid kılındı, oranın toprağı da bizim 

için temizlenme aracı oldu.’ (Müslim’den, S. HAVVÂ, 12/277)  

(167-169).‘Gerçi (Kureyş müşrikleri) şöyle diyorlardı: “Eğer gerçekten yanımızda, evvelkiler(e 

inen)den bir kitap olsaydı mutlaka biz Allâh’ın ihlâslı kulları olurduk.” Yâni Allâh’a ihlâsla 

ibâdet eder ve onların yalanladıkları gibi yalanlamaz, muhâlefet ettikleri gibi aykırı davranmazdık. İbn 

Kesir der ki: ‘Yâni ey Muhammed, onlar şunu temenni ediyorlardı; keşke onlara Allâh’ın emirlerini ve 

önceki nesillerin başına neler geldiğini hatırlatan ve Allâh’ın Kitabını onlara getiren bir kimse 

bulunsaydı.’ (S. HAVVÂ, 12/270)  

(170).‘Şimdi ise (Kur’ân gelince) onu inkâr ettiler. Artık ilerde (başlarına neler geleceğini) 

bilecekler.’ İhlâs ile sarılmak şöyle dursun küfrettiler, zikirlerin en güzeli olan Kur’ân inince 

nankörlük edip tanımak istemediler. (ELMALILI, 6/456)  

 

37/171-182  BÜTÜN  PEYGAMBERLERE  SELÂM  OLSUN 

171, 172, 173. Andolsun ki gönderilen peygamber kullarımız için bizim (ezelde şu) sözümüz 

geçmiştir: 172. “Şüphesiz, kendilerine yardım edilecek (ve muzaffer olacaklar)dır.” 173. 

“Şüphesiz bizim ordumuz kesinlikle gâlip gelecektir.” [bk. 58/21] 

174, 175. “(Ey Peygamberim!) Onun için, bir süre onlardan yüz çevir (onları önemseme).” 

“Gözetle onları(n başına ne geleceğini), kendileri de yakında görecekler.” 

176, 177. (Müşrikler) Şimdi çarçabuk azâbımızı mı istiyorlar? 177. Fakat o (azap) onların 

bölgesine inince, o (önceden) uyarılmış (olup da yola gelmeyen)lerin sabahı ne kötü olur! 

178, 179. (Ey Peygamberim!) Bir vakte kadar onlardan yüz çevir. Bak, gör onlar(a gelecek azâb)ı; 

onlar da görecekler. 

180, 181, 182. (Ey Peygamberim!) Şan ve kudret Rabbi olan senin Rabbin, onların taktıkları 

sıfatlardan yücedir, münezzehtir. 181. Peygamberlere selâm olsun. 182. Âlemlerin Rabbi olan 

Allâh’a hamdolsun. 

 

171-182. (171).‘Andolsun ki peygamber kullarımız için bizim (şu Levh-i mahfuzda) sözümüz 

geçmiştir: “Şüphesiz, kendilerine (dünyâda ve âhirette) yardım edilecektir.”  “Şüphesiz bizim 

ordumuz kesinlikle gâlip gelecektir.”  Nesefi der ki: Maksat, onların dünyâ hayatında delil getirme 

konumunda ve savaşlarda, âhirette de onlara karşı üstünlük sağlamaları vaadinin verilmiş olmasıdır. El 

Hasen’den belirtildiğine göre, hiçbir peygamber hiçbir savaşta yenilgiye uğratılmış değildir. İbn 

Abbas (r)’dan gelen rivâyete göre, eğer dünyâda onlara yardım olunup zafere ulaştırılmazlarsa, 

âhirette muzaffer kılınırlar. Kısaca onlar hakkında kaide, temel esas ve çoğunlukla aldıkları netice, 

zafer ve ilâhi yardımdır. Bu arada birtakım belâ ve sıkıntılar (..) görünse dahi böyledir, çünkü asıl göz 

önünde bulundurulması gereken çoğunlukla görülendir. (S. HAVVÂ, 12/271)  

Hayâtın geçici şartları veya inananların kendi kusurları yüzünden yâhut Allâh’ın bir imtihânı olarak 

zaman zaman aksi görülse de Allâh’ın vaadi, dolayısıyla genel yasası budur. Allah geçmişteki 

peygamberlere bunu müjdelemiştir ve bu müjde her dönem için geçerlidir; çünkü Râzi’nin deyimiyle 

‘Hayır sürekli, şer geçicidir ve sürekli olan geçici olandan daha güçlüdür. Böylece bu âyetlerde, 
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Kur’ân’ın birçok defa tekrarladığı ifâdeyle, ‘inanıp ve erdemli işler yapanlara inanç, kararlılık ve 

iyimserlik telkin edilmektedir. (KUR’AN YOLU, 4/561)  

(174, 175).‘Sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir.’  Fazla olmayan bir süre, onlara iltifat etme. 

Sana verdikleri eziyetlere katlan ve belirlenmiş bir zamânı bekle. Pek yakında biz güzel sonucu, zafer 

ve yardımı sana ihsan edeceğiz. Nitekim bu verilen söz, Bedir’de, Mekke’nin fethinde ve 

diğerlerinde gerçekleştirilmiştir. (S. HAVVÂ, 12/271)  

‘Gözetleyiver onları’ Yâni o gün onların başına neler geleceğine bir bak! ‘Onlar ileride’ bunu 

‘göreceklerdir.’ İbn Kesir (de) şöyle demektedir: ‘Yâni onlara süre ver ve sana muhâlefet ettikleri, 

seni yalanladıkları için başlarına gelecek azap ve cezâları gözetle! İşte bunun için yüce Allah tehdit 

edici üslûpla: ‘Onlar ileride göreceklerdir’ diye buyurmaktadır. (S. HAVVÂ, 12/272)   

‘Hâllerini gör onların; ileride kendileri de görecekler!’ meâlindeki 175’nci âyet de inkârcılara 

yönelik olarak ileride başlarına yenilgi, ölüm, esirlik gibi nice hâllerin geleceği şeklinde bir uyarı ve 

tehdit anlamı taşımakta; o zaman müminlerin sevineceğine, inkârcıların üzüleceğine işâret 

edilmektedir. (Râzi, İbn Âşur’dan, KUR’AN YOLU, 4/561)  

(176).‘Şimdi çarçabuk azâbımızı mı istiyorlar?’  ‘Fakat o (azap) onların bölgesine inince, o 

(önceden) uyarılmış (olup da yola gelmeyen)lerin sabahı ne kötü olur!’ Cenâb-ı Hak bu âyetlerle 

Peygamberi’ni ve müminleri cihâda teşvik etmekte, gelecekte gerçekleşecek ve olumlu sonuçlanacak 

büyük olaylara dikkatlerini çekmektedir: (1) Birincisi; gerek fikri, gerek fiili mücâdelede müminler 

gâlip gelecek, kâfirler mağlûp olacaklardır. Nitekim Medîne dönemi itibâriyle Bedir’de, Hendek’te, 

Hayber’de, Mekke’nin fethinde bu müjdeler aynıyla tahakkuk etmiştir. Taarruzlar / savaşta 

saldırılar daha çok sabah erken saatlerinde yapıldığı ve düşman o vakitte dağıtılıp, perişan edildiği 

için veya bu vakitte yapılacak taarruzların daha başarılı olacağına işâret için sabah vaktinden 

bahsedilir. (bk. Âdiyât, 100/3) (2) İkincisi; bu âyetlerde âhiret azâbının kastediliyor olması da 

mümkündür. Zîrâ mahşer sabahı kâfirler için tam bir felâket olacaktır. Müminler pek hayırlı 

neticelerle karşılaşıp sevineceklerken, kâfirler hazin akıbetlerini görüp kahrolacaklardır. (Ö. ÇELİK, 

4/266) 

‘Sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Gözetleyiver! Onlar ileride göreceklerdir’ buyruğu ile 

ilgili olarak İbn Kesir: ‘Bu ifâdeler az önceki buyrukların pekiştirmesidir’ demektedir. Nesefi de şöyle 

demektedir: ‘Bunun ikinci defa tekrarlanması teselli üstüne teselli olması ve yapılan tehditlerin 

gerçekleşeceğinin üsteleme yapılmasıdır.’ (S. HAVVÂ, 12/272)   

Hadis: Buhâri ile Müslim’de şu rivâyet sâbittir… Enes (r) dedi ki: Rasûlullah (s.a) sabahleyin 

Hayber’e vardı, Hayberliler baltalarıyla, kürekleriyle dışarıya çıktıklarında orduyu gördüler, gerisin 

geri dönerken: Allâh’a yemin olsun ki Muhammed,  Muhammed ve ordusu demeye koyuldular. 

Peygamber (s) şöyle buyurdu: ‘Allâhü ekber, harab oldu Hayber, biz bir kavmin alanına indik mi 

uyarılanların sabahı kötü bir sabah olur.’ (S. HAVVÂ, 12/278)   

(180).‘Senin izzet sâhibi Rabbin, onların iddiâ etmekte oldukları sıfatlardan yücedir, uzaktır.’ 

Yüce Allâh’a çocuk, eş, ortak nisbet eden bu iftirâcı ve haddi aşanların söylediklerinden münezzehtir. 

(S. HAVVÂ, 12/272) 

Hadis: Said b. Ebi Arûbe, Katâde’den dedi ki: Rasûlullah (s) şöyle buyurdu: ‘Bana selâm getirdiğiniz 

zaman diğer peygamberlere de selâm getirin. Çünkü ben, peygamberlerden bir peygamberim.’ Hadisi 

bu şekilde İbn Cerir ve İbn Ebi Hâtim’den Said b. Ebi Arûbe’den o da Katâde’den rivâyet etmişlerdir. 

(S. HAVVÂ, 12/278)   



224 
 

(181).‘Ve selâm olsun peygamberlere’ İbn Kesir der ki: ‘Dünyâda da âhirette de Allâh’ın selâmı 

üzerlerine olsun. Çünkü onların Rableri hakkında söyledikleri sözler, her türlü yanlış ve eksiklikten 

uzaktır, doğrudur ve hakikattir.  Nesefi de şöyle demektedir: ‘Sûrede özel olarak bâzı peygamberlere 

selâm verildikten sonra, burada da genel olarak bütün peygamberlere selâm edilmektedir. Çünkü her 

birisine özel olarak ayrı ayrı: ‘Selâm olsun’ denilmesi, sözü uzatır. (S. HAVVÂ, 12/272, 273)  

(182).‘Ve hamdolsun âlemlerin Rabbi Allâh’a.’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni her durumda, önünde de 

sonunda da, dünyâda da âhirette de, yalnız O’nundur. (S. HAVVÂ, 12/273)  

Hamde gelince, kulluğun başı da sonu da Allâh’a hamdetmektir. Çünkü hamde lâyık olan yalnızca 

O’dur. Kur’ân-ı Kerîm hamd ile başlar. (bk. Fâtiha 1/1) Müminlerin cennette duâlarının sonu da 

hep ‘Bütün övgüler Âlemlerin Rabbi olan Allâh’adır’ olacaktır. (Yûnus, 10/10; Ö. ÇELİK, 4/267) 

Hadis: İbn Ebi Hâtim rivâyet ediyor… Ebû İshak’tan o eş Şa’bi’den dedi ki: Rasûlullah (s) şöyle 

buyurdu: ‘Her kimin Kıyâmet gününde ecrinin en mükemmel ve eksiksiz tartı ile tartılması hoşuna 

gidiyorsa, oturduğu meclisinden kalkmak istediğinde en son şunu söylesin: ‘Senin izzet sâhibi 

Rabbin onların  vasfedegeldiklerinden münezzehtir ve selâm olsun peygamberlere ve hamdolsun 

âlemlerin Rabbi Allâh’a.’ (âyet 180-182, S. HAVVÂ, 12/278, 279) 

Peygamberimiz (s), namazlardan sonra 180, 181 ve 182’nci âyetleri okumuştur. (Tirmizi Salât 222, İ. 

KARAGÖZ 6/382) 

 (7. Cilt ve Sâffât sûresi yazımı Allâh’ın yardımı ile tamam oldu. Görünür görünmez, bilinir bilinmez 

âlemlerin Rabbi olan Allâh’a hamd olsun. 29 Aralık 2016 M, 29 Rabiulevvel 1438 H.) 
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