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38. Sâd Sûresi 

 

Mekke döneminde inmiştir.88 âyettir. Başında geçen “sâd” harfinden dolayı bu adı almıştır. (H. T. 

FEYİZLİ, 1/452) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

38/1-14 ÖĞÜT  VEREN  KUR’ÂN’A YEMİN  EDERİM Kİ 

1, 2. Sâd. O şanlı şerefli (ve öğüt dolu) Kur’ân’a Andolsun ki, 2. Doğrusu o inkâr edenler, bir 

büyüklenme ve ayrılık (düşmanlık) içindedirler. 

3. Biz kendilerinden önce nice nesilleri helâk ettik de (nasıl) feryat ettiler. Hâlbuki artık kaçıp 

kurtulma zamanı değildi. 

4. (Müşrikler) kendilerine, içlerinden bir uyarıcı (peygamber) geldiğine şaşıp kaldılar. O kâfirler 

dedi(ler) ki: “Bu yalancı bir sihirbazdır.” 

5. “O ilâhları bir tek ilâh mı yapmış? Doğrusu bu cidden şaşılacak bir şeydir.” 

6. Onlardan ileri gelenler (toplantıda): “Haydi (birleşip) yürüyün ve ilâhlarınız için (bağlılıkta) 

direnin! Çünkü sizden istenen (ve yapılacak) şey budur.” diyerek kalkıp gitmiş(ler)di. 

7. “Biz bu (tevhid inancı)nı, son dinde işitmedik, bu bir uydurmadan başka bir şey değildir.” 

8. “O Kur’ân, artık (kimse kalmadı da) aramızdan Muhammed’e mi indirildi?” (dediler.) Hayır! 

Onlar, benim vahyimden şüphededirler. Doğrusu onlar, benim azâbımı henüz tatmadılar. 

9. (Ey Peygamberim!) Yoksa yanlarında, mutlak gâlip, (dilediğine) çokça lütufta bulunan 

Rabbinin rahmet hazîneleri mi var? 

10. Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasındaki şeylerin hükümranlığı (mülk ve idâresi) onların mı? 

Böyle ise sebeplere yapışarak (kendi imkânlarıyla göklere) yükselsinler. 

11. (Ey Peygamberim!) Müşrikler, birtakım döküntü bölüklerden ibâret, burada bozguna 

uğratılacak basit bir ordudur. 

12, 13. Mekkeli müşriklerden önce Nuh kavmi, Âd (kavmi), ordu ve saltanat sâhibi Firavun da 

(peygamberleri) yalanlamıştı. [krş. 89/10 ] 13. Semûd (kavmi), Lût kavmi ve (Şuayb’ın kavmi olan) 

Eyke hâlkı da (yalanladı). İşte bunlar, o (şirk ve inkârda birleşmiş) gruplardır. 
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14. (Bu topluluklardan) hepsi peygamberleri yalanladı. Azâbım da (onlara) hak oldu. 

 

 

1-14. (1).‘Sâd’ Sûrenin başında bulunan mukattaa harfidir. Mânâsı belli değildir. İhtimal ki, peşi sıra 

gelen âyetlerin anlam ve önemine dikkat çeker. (Ö. ÇELİK, 4/272)  

‘Öğüt veren Kur’ân’a yemin ederim ki’ Âyetin başındaki ‘vav’ yemin içindir. ‘Zikir’ ise şan, şeref, 

uyarma ve öğüt, dini hususlarda ihtiyaç duyulan yasalar, hükümler ve bunların dışında kalan 

peygamber kıssaları, geçmiş milletlerle ilgili haberler, vaadler, tehditler vb. hususları zikretme ve 

anlatma anlamındadır. (İ. H. BURSEVİ, 17/10) 

(..) Sen, peygamberliğinde doğrusun, sana söylenen gerçektir, o vaad ve tehdit mutlaka yerini 

bulacaktır. (ELMALILI, 6/461) 

(2).‘Doğrusu o inkâr edenler, bir büyüklenme ve ayrılık (düşmanlık) içindedirler.’ Kendilerini bir 

gurur, bir ihtilâf sarmış, kibirlerinden dolayı hakkı kabul etmiyorlar. Çeşitli maksatlarla türlü 

mâbudlar peşinde boğuşuyorlar. (ELMALILI, 6/461) 

Kâfirlerin inkâr etmeleri, bu dînin bir eksikliği olduğundan veya Rasûlullah’ın Kur’ân’ı anlatışındaki 

yetersizlikten dolayı değildir. Asıl neden, onların içinde bulundukları câhilce kibir ve inatlarıdır. 

Buna bizzat Kur’ân da şehâdet etmektedir. Çünkü Kur’ân’ı önyargısız okuyan kimse, onda hiçbir 

çelişkinin olmadığı gerçeğini açıkça teslim edecektir. (MEVDÛDİ, 5/55) 

Nitekim Bakara sûresinde de (2/206) aynı tutum, ‘Ona ‘Allah’tan kork’ dense, gurûru kendisini 

günaha sürükler’ şeklinde dile getirilmiştir. (KUR’AN YOLU, 4/566)  

(3).‘Biz kendilerinden önce nice nesilleri helâk ettik de (nasıl) feryat ettiler.’ Yâni helâki 

gördükleri zaman tevbe edip, aman Yâ Rabbi diye bağrıştılar, feryat ettiler. ‘Fakat o zaman yâhut o 

çağrışma, kurtulacak zaman değildi.’ Kaçma ihtimâli kalmamıştı. (ELMALILI, 6/461)  

‘.. feryat ettiler’ Feryat etmeleri, ilâhi azap, âfet ve musibetlere mâruz kalmaları sebebiyledir. Âfetin 

geldiği anda feryâdın bir faydası olmaz. Bu husûsu yüce Allah ‘Zaman kurtuluş zamânı değildi’ 

cümlesi ile ifâde etmektedir. Son nefeste îman ve tevbe de kabul olmaz (4/18). Yüce Allah, 

boğulmak üzere iken tevbe ve îman eden Firavun’un da tevbe ve îmânını kabul etmediğini bildirmiştir. 

(10/90, 91; İ. KARAGÖZ 6/385) 

(4).‘(Müşrikler) kendilerine, içlerinden bir uyarıcı (peygamber) geldiğine şaşıp kaldılar.’ (…) 

Müşrikler, kendi aralarından, yâni kendileri gibi beşeri özellikler taşıyan birinin peygamber olmasını 

şaşkınlıkla karşılayıp, onu büyücü ve yalancı olmakla suçladılar. Akıllarınca eğer Allah katından bir 

elçi, bir uyarıcı gelecekse bu bir beşer değil, melek olmalıydı (bk. En’am 6/8-9) veya hiç değilse bu 

peygamber, servet ve sosyal statü açısından Araplar’ın en itibarlıları arasından seçilmeliydi. 

(KUR’AN YOLU, 4/566)  

‘O kâfirler dedi(ler) ki: “Bu yalancı bir sihirbazdır.” Şüphe götürmeyen bir gerçektir ki, Kureyş’in 

ileri gelenleri gerçek anlamda tanıdıkları Abdullâh’ın oğlu Muhammed’e (s) ‘Bu bir sihirbazdır’, 

‘Bu bir yalancıdır’ gibi yakıştırmalarda bulunurken, kendileri bir an dahi bu söylediklerinin 

doğruluğuna inanmamışlardır! Bu gölgeleme, saptırma ve ileri gelenlerin büyük bir ustalıkla 

kotardıkları aldatma savaşının silâhlarından başka bir şey değildi. Onlar bu savaş ile İslâm inancıyla 

somutlaşan ve bu ileri gelenlerin kendilerine basamak, dayanak yaptıkları çürük değerleri ve temelsiz 
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makamları – mevkileri sarsan, gerçeğin karşısında kendilerini ve konumlarını korumaya 

çalışıyorlardı! (S. KUTUB, 8/530)   

(5).“Muhammed ilâhları bir tek ilâh mı yapmış? Doğrusu bu cidden şaşılacak bir şeydir.” İbn 

Kesir der ki: ‘Yâni mâbudun başka hiçbir ilâh olmaksızın tek bir ilâh olduğunu mu ileri sürmektedir? 

Müşrikler - Allah cezâlarını versin - Allâh’ın ortaksız oluşunu kabul etmeyerek, Allâh’a şirk 

koşmasının terkedilmesini hayretle karşıladılar. Çünkü putlara tapma alışkanlığını atalarından almışlar 

ve şirk kalplerine işlemişti. Rasûlullah (sa) onları şirki kalplerinden atmaya ve mutlak ilâhın tekliğini 

kabul etmeye çağırınca, bunu çok büyük bir iş olarak gördüler ve alabildiğine hayret ettiler.’ (S. 

HAVVÂ, 12/291)  

İniş sebebi: Ebû Tâlib hastalandığı zaman Kureyş’ten bir heyet geldi. İçlerinde Ebû Cehil de vardı. 

Yanına girdiler. ‘Kardeşinin oğlu bizim ilâhlarımızı kötülüyor, şöyle yapıyor, şöyle şöyle diyor. Ona 

haber göndersen de bundan vaz geçse’ dediler. Haber gönderdi. Rasûl-i Ekrem (s) geldi, odaya girdi. 

Ebû Tâlib’in yanında bir kişilik yer vardı, oraya oturmasın diye Ebû Cehil sıçradı, oraya oturdu. 

Rasûlullah, amcasının yakınında oturacak yer bulamayınca, kapının yanında oturdu. Ebû Tâlib: ‘Ey 

kardeşimin oğlu! Kavmin yine senden şikâyet ediyorlar, ilâhlarını kötülüyorsun, şöyle şöyle diyorsun, 

iddiâsında bulunuyorlar’ dedi. Onlar da birçok şeyler söylediler. Rasûlullah (s) söz aldı: ‘Ey amca! 

Ben onlardan bir söz istiyorum. Öyle bir söz ki o sâyede Araplar onlara boyun eğecek, Acemler de 

onlara cizye verecek’ dedi. Bunun üzerine sevindiler, ‘Babanın aşkına ondan fazlasını da veririz, nedir 

o kelime? Dediler. ‘Bir tek kelime’ dedi. ‘Ne o?’ dediler. Efendimiz (s) ‘Lâ ilâhe illallah’ der demez 

telaşla kalktılar ve elbiselerini çırparak âyetlerde belirtildiği şekilde şaşkınlıklarını ifâde ettiler. 

(Tirmizi Tefsir 38/1; Ahmed b. Hanbel 1/227, 362’den Ö. ÇELİK, 4/275)  

Dolayısıyla müşrikler, Peygamberimiz (s)’e ‘sihirbaz’ ve ‘yalancı’ diyorlar, hele hele onun, 

toplumsal düzenlerinin, siyâsi ve iktisâdi çıkarlarının, temelini oluşturan ‘putlar’a cephe almasını, 

hepsini lağvedip bir Allâh’a ibâdet etmesini çok tuhaf karşılıyorlardı. Çünkü putların ve 

putperestlerin lağvı / yok sayılması demek, zanlarına göre tüm geçim kaynaklarının kuruması, aç 

ve perişan kalmaları demekti. (Ö. ÇELİK, 4/275)  

(6).‘Onlardan elebaşıları’ büyükleri, önderleri, başkanları, komuta noktasında olanları kalkıp 

yürüdü ve dediler ki: ‘Yürüyün’ dîniniz üzere devam edin: ‘ve ilâhlarınız’a ibâdet ‘üzerinde 

direnin.’ Muhammed (s)’in sizleri dâvet ettiği tevhidi kabul etmeyin. (S. HAVVÂ,  12/291) 

‘Şüphesiz ki bu, istenen bir şeydir.’ Yâni, muhakkak Muhammed (s)’in bizi kendisine dâvet ettiği 

tevhid ile o, sizin üzerinizde üstünlük sağlamak, size karşı şeref sâhibi olmak ve sizden ona uyacak 

kimseler olsun, istiyor. Bizler de onun bu isteğini kabul edecek değiliz.’ Bu açıklamayı İbn Cerir 

yapmaktadır. (S. HAVVÂ, 12/291) 

(7).“Biz bu (tevhid inancı)nı, son din (olan hıristiyanlık)da işitmedik, bu bir uydurmadan başka 

bir şey değildir.” Bunu, atalarımızın inandığı ve yaşadığı dinde işitmedik. ‘Son din’ ifâdesi her ne 

kadar İslâm’dan önceki Hristiyanlığı ifâde ediyorsa da, burada sözün makâmına uygun olanı, 

Kureyşlilerin sâhip olduğu dindir. Çünkü o da, kendisinden önceki din ve mezheplerden sonradır. (İ. 

H. BURSEVİ, 17/19) 

Bu sırada üçleme Hristiyanlıkta, Uzeyr efsânesi de Yahûdilikte yaygın bir inanç hâline gelmişti. İşte 

Kureyş’in büyükleri ‘Biz bunun söylediğini babalarımızın bağlı olduğu son dinde de işitmedik’ 

derken bu inançlara dikkatleri çekmek istiyorlardı. Yâni Kureyş’in büyükleri Muhammed’in  (s)  

Allâh’ı mutlak anlamda birleme / Tevhid) çağrısını şimdiye kadar hiç kimseden duymadık. Öyleyse 

onun bu çağrısı uydurma bir çağrıdan başka bir şey değildir, demek istiyorlardı. (S. KUTUB, 8/532) 
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Tevhid inancı herşeyin başında gelen, büyük ve önemli bir gerçektir. Bütün bir varlık, onun temeli 

üzerinde durmaktadır.  Evrendeki herşey, O’nun bir tanığı, bir belgesidir. (S. KUTUB, 8/532) 

Gözlerimizle, apaçık olarak gördüğümüz bu evrende hükmeden evrensel / doğal yasaların birliği bu 

yasaları belirleyen, düzenleyen irâdenin de tek olması gerektiğini haykırmaktadır. Nerede ve ne 

zaman evrene baksak, bu gerçek ile yasaların birliği ile karşılaşırız. Bu, onlara hükmeden irâdenin 

birliğini ön plâna çıkaran bir birliktir. (S. KUTUB, 8/532) 

Evrenin düzeninde de apaçık gözlemlenen bir bütünlük (birlik) vardır. Nitekim sürekli hareket 

yasasını açıklarken buna değinmiştik.  Sonra bu öyle düzenli / uyumlu bir harekettir ki, bu evrende 

onun dışında kalan hiçbir şey diğeri ile çekişmiyor. Bütün varlıklarda mevcut olan bu hareket biri, 

diğerini etkisiz bırakmayacak ve biri diğeri ile çatışmayacak biçimde düzenlenmiş, dengelenmiştir. 

Bu hareket ile birlikteki dengenin en güzel örneği uzayda dönüp giden gezegenler, yıldızlar, koca koca 

galaksilerdir; ‘Hepsi belli bir yörüngede (felekte) yüzmektedirler.’ (Yâsin 36/40, S. KUTUB, 

8/533) 

Bu düzenli – uyumlu hareket bu koca uzayda onu meydana getirenin bu varlıkların hareketlerini, 

uzaklıklarını ve konumlarını belirleyenin de bir olduğunu, bu tek olan kudretin onların yapılarını ve 

hareketlerini bildiğine şâhitlik etmektedir. (S. KUTUB, 8/533) 

(8).Zemahşeri, 8’nci âyetin ‘İlâhi uyarı içimizden ona mı indirildi şimdi?’ meâlindeki cümlesini 

açıklarken, müşriklerin bu tâvizsiz inkârcı tutumlarının altındaki psikolojik sebebi şöyle özetler: 

‘Aslında onlar, onca itibarlı kişiler, önderler arasından husûsiyle Hz. Muhammed’in peygamberlikle 

onurlandırılmasını, içlerinden özellikle ona kitap indirilmesini hazmedemiyorlardı. Nitekim bir 

defâsında da ‘Bu Kur’ân şu iki şehirden büyük bir kişiye indirilseydi ya!’ demişlerdi. (Zuhruf, 

43/31) Bu inkâr, peygamberlik şerefinin aralarından kendileri gibi beşeri özellikler taşıyan birine 

verilmesi karşısında içlerini kaplayan derin kıskançlık duygusunun dışa yansımasıydı. (KUR’AN 

YOLU, 4/568) 

‘Hayır! Onlar kitabım hakkında şüphe içindedirler.’ Yâni, taklîde eğilimli olmaları ve Kur’ân’ın 

bir hakikat olduğu sonucuna götürecek deliller üzerinde düşünmekten yüz çevirmeleri sebebiyle 

Kur’ân’dan ve vahiy gerçeğinden kuşkulanırlar. Kesin bir inançları da yoktur. Birtakım vehimler 

arasında bocalayıp dururlar. Kur’ân’ın bâzen sihir olduğunu söylerken, bâzen de uydurulmuş bir şey 

olduğunu söylerler. (İ. H. BURSEVİ, 17/21)  

‘Doğrusu onlar, benim azâbımı henüz tatmadılar.’ Yâni: Hayır; onlar azap onlara gelip çatmadan 

Kur’ân’ı tasdik etmeyeceklerdir. Onlar azap geldiğinde tasdik edeceklerdir. (S. HAVVÂ, 12/292)  

(9).‘Yoksa yanlarında, mutlak gâlip, (dilediğine) çokça lütufta bulunan Rabbinin rahmet 

hazîneleri mi var?’ Peygamberlik, Allah Teâlâ’nın, kullarından dilediğine ihsan ettiği bir atıyyedir, 

bir vergidir. Onu engelleyecek hiçbir şey de yoktur. Çünkü O, hem Azîz’dir, yâni hiçbir şekilde 

mağlûp edilemeyen bir gâliptir, hem de dilediği herşeyi hibe etme güç ve yetkisi bulunan bir 

Vehhâb’dır. (İ. H. BURSEVİ, 17/23)  

Nesefi der ki: ‘Onlar rahmet hazinelerinin sâhipleri değildirler ki, dilediklerine dilediklerini versinler 

ve dilediklerinden dilediklerini önleyebilsinler, ileri gelen birtakım kimseleri peygamberliğe seçsinler, 

Muhammed (s)’e bunu vermemezlik edebilsinler. O, rahmeti ve rahmetin bütün hazinelerini elinde 

bulunduran; güçlü, bütün mahlûkâtı üzerinde kâhir olan, bağışlamaları pek çok ve lâyık olan kimselere 

bağışını isâbet ettiren Vehhâb’dır. O bu paylaştırmalarını hikmetinin gereğine göre yapmaktadır. (S. 

HAVVÂ, 12/292) 
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‘Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasındaki şeylerin hükümranlığı (mülk ve idâresi) onların mı? 

Şâyet mezkûr mülk kendilerininse, bir şeye ulaşmağa yarayan bütün merdiven ve metodları kullanarak 

Arş’a yükselip üzerine kurulsunlar ve kâinâtın tüm işlerini yönetsinler. Meselâ, tasvip ettiklerine ve 

dilediklerine vahiy indirsinler. Burada Mekkelilerle öyle bir dalga geçiliyor ki, hiç kimseyle bundan 

daha iyi dalga gerçilemez. (İ. H. BURSEVİ, 17/24)  

‘Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki varlıkların mülkü ve hükümranlığımüşriklerin midir?’ 

sorusu, istifhâm-ı inkâri olup, onların değil, Allâh’ındır, anlamındadır. Yüce Allah, dilediğine 

peygamberlik, kitap, îtibar, mal, mülk ve servet verir. Çünkü bütün mülk O’nundur. Bütün kâinat 

O’nun yönetimindedir. (İ. KARAGÖZ 6/389) 

‘Böyle ise sebeplere yapışarak (kendi imkânlarıyla göklere) yükselsinler.’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni 

eğer bu konuda onların bir dahli var ise, haydi sebeplere yapışıp yükselsinler. İbn Abbas, Mücâhid, 

Said b. Cübeyr, Katâde ve başkaları ‘sebepler’den kasıt, göğün yolları olduğunu belirtmişlerdir. (S. 

HAVVÂ, 12/293)  

(…) Bunun anlamı şudur: Haydi onlar göğe çıksınlar da kâinâtın işini onlar yönetsinler. Allâh’ın 

mülkünü onlar yönetsinler, diledikleri kimseye vahyi indirsinler bakalım. Âyet bu anlamı ifâde edecek 

şekilde gelmektedir. Fakat bu arada âyet-i kerime; Kur’ân’ı Kerîm’in bir vahiy olduğunu, şüphenin 

çok üstünde olduğunu ispat edecek Kur’ân mûcizelerinden bir mûcizeyi içermektedir. Bu da yüce 

Allâh’ın ‘Öyle ise sebeplerine yapışıp yükselsinler. Burada yenilgiye uğratılmış gruplardan bir 

ordu’  buyruğu bizlere göğe ulaştıracak sebeplerle yükselme işinin olacağını ve bu konuda 

yarışmaya birden çok tarafın katılacağını, taraflardan birisinin bozguna uğrayacağını ve hepsinin de 

kâfir olacağını hissettirmektedir. Bunun delili ise, daha önce gelen yüce Allâh’ın : ‘Onlardan önce 

gelen Nuh kavmi de yalanlamıştı.’ (âyet 12) buyruğudur. Âyetin bize bildirdiği bu husûsu 

çağımızda görmüş bulunuyoruz. Amerika ile Rusya arasında semâya / göğe çıkma yollarında 

yükselmek için bir yarış ortaya çıkmıştır. (S. HAVVÂ, 12/301, 302)  

(11).‘Müşrikler, birtakım döküntü bölüklerden ibâret, burada bozguna uğratılacak basit bir 

ordudur.’ Yâni eskiden peygamberlere karşı toplanmış, mahvolmuş, çeşitli gruplardan geri kalma, 

onlar gibi bozulmaya mahkûm, bozuk, ruh birliği yok, mâneviyâtı perişan, derme çatma birkaç asker, 

ordu, askerler böyle askerler. Bu âyet çok dikkat çekicidir. Burada Kureyş’in Bedir’den başlayan 

yenilgisine işâret edildiği gibi, başarıya ulaşacak düzenli bir ordunun, muntazam bir milletten 

çıkabileceğini anlatıyor. (ELMALILI, 6/461)  

Bu âyetlerde yıllar sonra gerçekleşecek önemli olaylara işâret edilmektedir. Bedir savaşında yetmiş 

kadar liderleri öldürülen müşrik ordusu hezîmete uğradı. Hendek savaşında çeşitli kabilelerden oluşan 

müşrik ordusu, Allâh’ın gönderdiği görünmez güçlerle, soğuk ve fırtına ile bozulup geri döndü. Âyet 

(ahzab) kelimesiyle âdetâ müşriklerin Hendek’teki bozguna uğramalarına işâret eder gibidir. 

Mekke’nin fethi sırasında müşrik ordularının hezîmete uğramaları da yine bu gaybi haberler 

cümlesindendir. (Ö. ÇELİK, 4/276) 

(12, 13).‘Mekkeli müşriklerden önce Nuh kavmi, Âd (kavmi), ordu ve saltanat sâhibi Firavun da 

yalanlamıştı.’   Geçmişte maddi ve dünyevi güçlerine güvenerek inkâr ve kötülüklere dalan, üstelik 

kendilerini kurtarmak için gönderilmiş peygamberleri yalancılıkla suçlayanlar mutlaka 

cezâlandırılmıştır, bu bir ilâhi yasadır. (sünnetullah) Şu hâlde Hz. Muhammed’e karşı benzer 

tutumlar sergileyenlerin, aynı âkıbete uğramamak için, akıllarını başlarına toplayıp geçmişten ibret 

almaları, geçmiştekilerin yanlışlarını tekrar etmemeleri gerekmektedir. (KUR’AN YOLU, 4/570) 
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12’nci âyette Firavun için kullanılan ‘zü‘l evtâd’ kelimesi zengin bir anlam içerir. ‘Evtâd’ kazıklar 

anlamına gelip, Firavun insanların ellerini ve ayaklarını kazıklarla tahtalara çiviletip işkence 

ettirdiği için ona bu lâkap verilmiştir. Bu kelimenin ‘saray ve saltanat sâhibi, yüksek binâlar yâni 

piramitler sâhibi, ordular sâhibi’ gibi mânâları da vardır. Bu mânâlar da Firavun için doğrudur. Böyle 

yüksek binâları, orduları, saray ve saltanatına rağmen Allah Teâlâ,  Firavunu da helâk etmiştir. O 

hâlde Mekke müşrikleri de kim oluyor? Buna rağmen onlar küstahça, üstelik alay ederek, Allah’tan 

azap istiyorlar. (bk. Enfâl 8/32; Ra’d 13/6; Ankebût 29/53, 54; Ö. ÇELİK, 4/277) 

‘Semûd (kavmi), Lût kavmi ve (Şuayb’ın kavmi olan) Eyke hâlkı da (yalanladı). İşte bunlar, o 

gruplardır.’ İbn Kesir der ki: İşte bunlar sizden güç itibâriyle daha güçlü, mal ve çocukları da sizden 

fazla idi. Fakat bu durumları, Rabbinin emri gelince Allâh’ın azâbından hiçbir şeyi onlara isâbet 

etmekten engelleyemedi. (S. HAVVÂ, 12/293) 

(14).‘(Onlardan) hepsi peygamberleri yalanladılar. Azâbım da (onlara) hak oldu.’ Nesefi şöyle 

demektedir: ‘Bu güruhlardan her birisinin, bütün peygamberleri yalanlamış olduğunu 

belirtmektedir. Çünkü peygamberlerden sâdece birinin yalanlanması, dâvetlerinin birliği sebebiyle 

hepsinin yalanlanması demektir.’ (S. HAVVÂ, 12/293)  

 

38/15-26  EY  DÂVUD!  ADÂLETLE  HÜKMET 

15. (Ey Peygamberim!) Müşrikler de, bir an bile gecikmeyen bir tek korkunç ses bekliyorlar.  

16. (Müşrikler alay ederek:) “Ey Rabbimiz! Hesap gününden önce bize (azaptan) payımızı çabuk 

ver.” derler. 

17. (Rasûlüm!) Müşriklerin dediklerine sabret, güç kuvvet sâhibi kulumuz Dâvûd’u da hatırla! 

Çünkü o, ‘Allâh’a çokça yönelendi.’ 

18, 19. Şüphesiz biz, dağları (onun emrine) boyun eğdirdik de (bu yüzden) akşam ve kuşluk vakti 

onunla tesbih ederlerdi. (Her taraftan) gelip toplanmış kuşları da (ona boyun eğdirdik. Dağlar ve 

kuşlardan) her biri sürekli ona yönel(ip tesbîhe katıl)ırlardı. [bk. 34/10] 

20. Dâvud’un mülkünü (hükümdarlığını) güçlendirdik. Kendisine de hikmet (peygamberlik ve 

ilim) ile (dâvâlarda) hakkı bâtıldan ayırma / kesin hüküm verme kâbiliyeti verdik. 

21, 22. (Rasûlüm!) Sana o dâvâcıların haberi geldi mi? Hani (dâvâcılar) mâbede, (duvarından) 

tırmanıp girmişlerdi. Dâvud’un yanına girdikleri zaman, (o da) bunlardan endişelenmişti. 

“Korkma” dediler, “biz, birimiz diğerine haksızlık etmiş iki dâvâcı(yız). Şimdi sen aramızda hak 

(ve adâlet) ile hükmet, (haktan sapıp) zulmetme ve bizi yolun düzlüğüne (adâlete) eriştir.” 

23. (Biri:) “Şu gördüğün benim kardeşimdir. Onun doksan dokuz koyunu var, benim ise bir 

koyunum var. Böyle iken, ‘onu bana ver’ dedi ve konuşmada (tartışmada) bana üstün geldi.” 

24. (Dâvud) dedi ki: “Andolsun ki (bu adam) senin koyununu, kendi koyunlarına (katmak ve 

tekeline almak) isteyerek sana zulmetmiştir. Zâten (mallarını ölçüsüz ve kuralsız birbirine) 

karıştıran (ortak)lardan çoğu, birbirlerine kesinlikle haksızlık eder. Ancak îman edip iyi iş (ve 

hareket)lerde bulunanlar bunun dışındadır. Ama onlar da ne kadar azdır!” Dâvud (bununla) sırf 

kendini imtihan ed(ip belâ ver)eceğimizi zannetti de hemen Rabbinden mağfiret (himâye) diledi, 

rükû ederek (secdeye) kapandı ve (tevbe ile bize) yöneldi. 
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25. Biz de o(nun bu yanılması)nı bağışladık (ve onu himâye ettik). Çünkü yanımızda elbette onun 

bir yakınlığı ve güzelce döneceği bir yeri vardır. 

26. Ey Dâvud! Biz seni yeryüzünde hâlîfe kıldık. O hâlde, insanlar arasında adâletle hükmet, 

keyfe uy(up ilâhî emre aykırı hüküm ver)me, yoksa (keyfî hüküm vermeler) seni Allâh’ın yolundan 

saptırır. Doğrusu Allâh’ın yolundan sapanlar var ya, onlar için, hesap gününü unuttuklarından 

dolayı şiddetli bir azap vardır. 

 

15-26. (15).‘Bunlar’ Bu ümmetten yalanlayan kimseler ‘bir anlık gecikmesi dahi olmayan bir tek 

çığlıktan’ en büyük korku (Feza-i ekber) olan Birinci sûra üfürmeden ‘başkasını 

beklememektedirler.’ Bu sûra üfürmenin iki süt sağımı arasındaki süre kadar dahi bir gecikmesi 

yoktur. Yâni onun vakti geldiğinde bu kadarlık bir süre kadar dahi gecikmeyecektir. Yâhut geldikten 

sonra geri dönmesi, döndürülmesi söz konusu olamayacaktır. Bu, bir tek sûra üflemeden ibârettir; 

geri döndürülüp çevrilemeyecektir, denilmektedir. (S. HAVVÂ, 12/293) 

(16).‘(Müşrikler alay ederek:) “Ey Rabbimiz! Hesap gününden evvel bize (azaptan) payımızı 

çabuk ver.” derler.’ Nesefi der ki: ‘Yâni bizim cennetteki payımızı burada ver. Çünkü Aleyhissalâtü 

ve ‘sselâm efendimiz onlara, müminlere Allah tarafından cennetin vaad edilmiş olduğunu hatırlatmış, 

onlar da alay yollu: Cennetteki bizim payımızı yâhut bize vaad ettiğin azaptan payımızı çabucak 

dünyâda veriver, demişlerdi. Yüce Allâh’ın: ‘Azâbı senden çabucak isterler.’ (el Hacc, 22/47) 

buyruğu da buna benzemektedir. Ancak böyle bir söz, cevap vermeye lâyık değildir. Bundan dolayı da 

yüce Allah ona cevap vermemiştir. Rasûlüne buna karşılık  - göreceğimiz gibi - sabretmesi emrini 

vermiştir. (S. HAVVÂ, 12/294) 

(17).‘(Rasûlüm!) Onların dediklerine sabret’ kâfirce, fitne çıkarıcı, şüpheci ve tenkit edici şekilde 

söylediklerine sabret. (S. HAVVÂ, 12/306)  

Burada o gün, putperest muhâliflerin kendisini ciddiye almadıkları, mesajıyla alay ettikleri Hz. 

Muhammed’in de bir zaman sonra Dâvut aleyhisselâm gibi muzaffer ve muktedir bir konuma 

ulaşacağına îmâ vardır. Nitekim târih bunu göstermiştir. (KUR’AN YOLU, 4/573)  

‘.. güç kuvvet sâhibi kulumuz Dâvud’u da hatırla!’ Hz. Dâvud’un ‘ze’l eyd’ sıfatı, ona ihsan edilen 

ve hem maddi, hem mânevi sahada güç ve saltanâtının büyüklüğüne işâret eden bedeni kuvvet, 

askeri ve siyasi kuvvet, ahlâki kuvvet ve ibâdet kuvvetini haber verir. O böyle bir güce sâhip 

olmakla birlikte, bunları kendisine ikram edenin Allah Teâlâ olduğunu bildiği için hep O’na yönelir, 

O’na sığınır, O’na yalvarır ve O’ndan yardım isterdi. (Ö. ÇELİK, 4/278)  

‘Çünkü o, ‘Allâh’a çokça yönelendi.’ Âyetteki ‘evvâb’ (..) İrâdeye bağlı olarak Allâh’a yönelmek 

demektir. Allâh’a çok yönelenin, tevbekârın âdeti de çok zikir, tesbih ve takdis etmektir. (H. 

DÖNDÜREN, 2/718) 

Bir kere, Allâh’a dönüş, sûfilerin ‘irâdeye bağlı ölüm’ dedikleri ‘fenâ fillâh’ (Allah’da fâni olma) 

makâmıdır ki, tevbe ve inâbe (tevbe ile hak yoluna dönme) bunun başıdır. Bu makamda meydana 

gelen her kuvvet, ilâhidir. Onun için güç ve kuvvetinin sebebinde şöyle buyuruluyor: ‘Çünkü o bir 

evvab idi.’ (ELMALILI, 6/465) 

Hadis: ‘Oruçların Allâh’a en sevimli geleni Dâvud’un tuttuğu oruçtur. O, bir gün oruç tutar, bir gün 

tutmazdı. (Nâfile) Namazların Allâh’a en sevimli geleni ise, yine Dâvud’un kıldığı namazdır. O, 

gecenin yarısını uyuyarak geçirir, üçte birinde ayakta olur, altıda birinde yine uyurdu. (Buhâri 
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Enbiyâ 37, 38, Müslim Sıyam 189, 190, Nesâi  Sıyam 14, 68, İbn Mâce Sıyam 31; Ahmed 2/314’den 

İ. H. BURSEVİ, 17/37) 

(18, 19).‘Gerçekten biz, dağları (onun emrine) boyun eğdirdik de (bu yüzden) akşam ve kuşluk 

vakti onunla tesbih ederlerdi.’ İbn Kesir der ki: Yâni şânı yüce Allah, dağları güneş doğarken ve 

gündüz biterken onunla birlikte tesbih etmek üzere emrine vermişti. (S. HAVVÂ, 12/306) 

Âyetteki ‘aşiyyi’ ikindiden geceye kadar olan süreyi, ‘işrak’ ise, bayram namazlarının kılınma vakti 

olan kuşluk vaktini ifâde eder. İbn Abbas (r)’ın ‘Ben kuşluk (duha) namazını bu âyetten başkasında 

bulamadım’ dediği nakledilmiştir. Bu yüzden kuşluk namazına ‘işrak namazı’ da denir. Hz. 

Peygamber kıldığı ve teşvik ettiği için müstehap namazlar arasındadır.  Bk. Enbiyâ 21/79; Sebe’ 

34/10. (H. DÖNDÜREN, 2/718) 

‘(Her taraftan) gelip toplanmış kuşları da (ona boyun eğdirdik. Dağlar ve kuşlardan) her biri sürekli 

ona yönel(ip tesbîhe katıl)ırlardı.’ Dâvud (as)’ın zikir ve tesbîhine dağlar ve kuşlar nağme ve 

ahenkleriyle katılırlardı. Bu durum Hz. Muhammed’in elindeki taşların tesbîhine benzetilmiştir. 

Nitekim başka bir âyette: ‘Ey dağlar! Onunla birlikte çınlayın.’ (Sebe’ 34/10) buyurulmuştur. (H. 

DÖNDÜREN, 2/718) 

‘Kuşları da toplu olarak…’ Yâni kuşları da dört bir yandan bir araya toplanarak, onlar da onun 

tesbîhi ile tesbih edecek, onun zikri ile zikredecek şekilde emrine vermiştik. (S. HAVVÂ, 12/307) 

(20).‘Dâvud’un hükümdarlığını güçlendirdik.’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni biz ona kralların gerek 

duyacağı herşeyden vermiş ve mülkünü bu açıdan eksiksiz kılmıştık. İbn Ebi Necih, Mücâhid’den dedi 

ki: O dünyâ hâlkı arasında iktidârı en güçlü ve çetin olan kişi idi. (S. HAVVÂ, 12/307) 

‘.. hem de kendisine hikmet’ peygamberlik, ilim ve amelde sağlamlık yâhut Zebur ve şeriat ilmi. ‘ve 

fasl-ı hitap, söz kesimi vermiştik.’ Yâni hakkı bâtıldan ayırarak, tartışmayı ayırt edip kesme 

kâbiliyeti vermiştik. Kesip atan ayırt edici söz ve sözde iki kıssa arasını ayıran… (ELMALILI, 6/465)  

Fasl-ı hitap: Zemahşeri’ye göre bu deyim, Dâvud’un yargı, hükümet işleri, yönetim ve danışma gibi 

konulara dâir konuşmalarındaki doğruluğu, hak ve adâlete uygunluğu ifâde eder. Böylece âyet, iyi 

bir devlet ve hukuk adamının sâhip olması gereken özelliklere de işâret etmektedir. (KUR’AN 

YOLU, 4/574)  

Hadis: ‘Namazın Allâh’a en sevimli olanı Dâvud (as)’ın namazıdır. Orucun Allâh’a en sevimli olanı 

Dâvud (as)’ın orucudur. Dâvud, gecenin yarısında uyur, üçte birini ibâdetle geçirir, altıda birinde 

tekrar uyur, bir gün oruç tutar, bir gün oruç tutmazdı.’ (Buhâri Teheccüd 7; İ. KARAGÖZ 6/396) 

(21, 22).‘(Rasûlüm!) Sana o dâvâcıların haberi geldi mi? Hani mâbede, (duvarından) tırmanıp 

girmişlerdi.’ Bu dâvâcılarla ilgili olarak Kitap Ehli, Hz. Dâvud’u itham altında bırakan nakillerde 

bulunmuştur. Buradaki koyun yerine 99 kadın getirilmiş,  Hz. Dâvud, güya göz koyduğu kadının 

kocasını savaşta, ön safa sürerek ölümünü sağlamış ve onun dul eşini almış ve benzeri iddiâlar! İslâm, 

Hz. Dâvud’un büyük peygamberlerden biri olduğunu kabul eder ve kendisine isnat edilen suçlamaları, 

bir peygamberin ‘ismet: mâsumluk’ sıfatı ile çelişkili görür. (H. DÖNDÜREN, 2/718)   

Bir gün üzerine kapalı olan mâbedin içine iki kişinin duvardan atlayarak girdiklerini gördüğünde 

endişeye kapılmıştı. Zîrâ inanmış ve güvenilir insanlar bu şekilde mâbede girmezlerdi. Bu iki adam 

hemen onu yatıştırmaya çalıştılar: ‘Korkma dediler, biz iki dâvâcıyız. Birimiz ötekinin hakkına 

saldırdı.’ Senin huzûrunda mahkeme olmaya geldik. ‘Şimdi sen aramızda hak ile hükmet, 

adâletten ayrılıp bize zulmetme, bizi doğru yola çıkar.’ (S. KUTUB, 8/542) 
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‘..Bize de doğru yolu göster’ ifâdesi ise yargılama sırasında hâkimin tarafları ifâdelerinde dürüst 

davranmaları, bile bile haksız iddiâlar ileri sürmekten, gerçeği saklamaktan kaçınmaları yönünde 

uyarılar yapmasının uygun olacağına işâret eder. Böylece Kur’ân’ın, geçmişteki bir olayı 

naklederken kendi muhâtaplarını eğitmeyi amaçlayan noktaları öne çıkarmaya özen gösterdiği 

dikkati çekmektedir. (KUR’AN YOLU, 4/574)    

(23).‘Bu kardeşimin doksandokuz dişi koyunu var. Benim ise birtek dişi koyunum var. 

Böyleyken onu da bana bırak.’ ‘Onu da bana ver. Emrime, hizmetime ver’ dedi. ‘ve tartışmada 

beni yendi.’ Yâni, sözleriyle üstüme geldi ve bana kaba davrandı. (S. KUTUB, 8/542) 

Bu olay, dâvâcılardan birinin arz ettiğine göre, başka şekilde yorumlanması mümkün olmayan apaçık 

bir zulmü ifâde etmektedir. Bu nedenle Hz. Dâvud, bu apaçık zulmü bir dâvâcıdan dinledikten 

sonra, sözü diğer dâvâcıya vermeden, ondan hiçbir açıklama istemeden ve onun delîlini 

dinlemeden, hemen hükmünü vermeye geçmiştir. (S. KUTUB, 8/543) 

‘Bana, konuşmada üstün geldi.’ İlerideki konuyu daha iyi kavrayabilmek için burada biraz 

durulması gerekiyor. Çünkü mezkûr / anılan şahıs, dâvâcı olduğu kimse için ‘Benim koyunumu zorla 

aldı’ demek istememiştir. O şöyle demiştir: ‘Bu kardeşimin 99 koyunu var benimse bir tek koyunum.’ 

Yâni kardeşim büyük güce sâhip bir zengin, bense fakir bir kimseyim. Bu yüzden de, onun isteklerine 

karşı çıkma cesâretini kendimde bulamıyorum. (MEVDÛDİ, 5/59)    

(24).‘(Dâvud) dedi ki: “Andolsun ki (bu adam) senin koyununu, kendi koyunlarına (katmak ve 

tekeline almak) isteyerek sana zulmetmiştir.’ Hz. Dâvud, hüküm vermede aceleci davranmış ve 

karşı tarafı hiç dinlemeden kararını vermişti. Hâlbuki meselenin bütün yönleri veya bir kısmı, karşı 

taraf dinlenildiği takdirde değişebilir; haklı zannedilen haksız, haksız görülen de haklı çıkabilirdi. 

Bunun için Dâvud (a.s.), dâvâcıların ayrılmasının hemen ardından hatâ yaptığını anladı ve bunun 

ilâhi bir imtihan olduğunu fark ederek derhâl secdeye kapandı; tevbe ve istiğfarda bulundu. Allah 

Teâlâ da kendisini affetti. (Ö. ÇELİK, 4/281) 

Daha sonra Dâvud (as) ‘na’ce’ kelimesini, kadından kinaye oluşuna değil de gerçek mânâsına alarak 

dedi ki:  ‘Doğrusu ortakçıların çoğu, birbirlerinin haklarına tecâvüz ederler.’ Yâni malını 

yekdiğerinin malına karıştıran ortakların çoğu birbirine haksızlık; arkadaşlık ve ortaklık hukûkuna 

riâyet etmeyerek saldırganlık eder. Diğer bir ifâdeyle, kendi hakkı olandan daha fazlasını talep ederler. 

(İ. H. BURSEVİ, 17/52)  

Sâd sûresinin burada yer verdiğimiz ilgili metninde 99 ile 1 koyunun karşılaştırması yapılmakta ve 

99 koyunu olan kişinin  - üstelik kardeşi olan - diğer şahıstan tek koyununu istemek sûretiyle 

gerçekleştirdiği zulüm ve mağduriyetten söz edilmektedir. Bu da bize gösteriyor ki, esâsen âyette 

sözü edilen koyunlar o toplumda yaşayan insanların ellerinde bulunan serveti, koyunlarla ilgili 

farklı rakamsal değerler kişilerin sâhip oldukları mal, mülk ve servetin tek elde toplandığını ve 

yönetici durumunda bulunan Hz. Dâvud’un da servetin dağılımında üzerine düşen görevini 

yapmadığını ifâde etmektedir. Yâni, bu duruma göre Hz. Dâvud işin gereğini yerine getirmediği için 

yönettiği ülkede zenginle yoksul arasında çok büyük bir uçurum meydana gelmişti. İşte böylece 

yüce Allah bu olayı, Hz. Peygambere anlatmak sûretiyle demek istemektedir ki: Ey peygamber! Senin 

içinde yaşadığın bu toplumda da Velîd b. Muğire, Ebu Cehil ve Ebu Leheb gibi, koyunları, develeri, 

bağları, bahçeleri olan zengin kişiler bulunmaktadır. Ancak onlar bununla yetinmek istemedikleri için 

elinde bir koyunu, devesi, bahçesi, evi olanı da zulüm yoluyla sâhiplerinden almak, böylece servet 

tekeliyle onlara hükmetmek istemektedirler. Bu noktada senin yapman gereken âdil bir servet 

dağılımını gerçekleştirmek olmalıdır. Şâyet bunu yapmazsan, o zaman hem görevini ihmal etmiş 

hem de Hz. Dâvud gibi bizden af dilemek zorunda kalmış olursun. (M.DEMİRCİ, 2/709, 710) 
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‘Ama onlar da o kadar az ki!’ şeklindeki ifâde nefsin bencil isteklerinden korunarak, kendi 

aleyhine bile olsa adâlette kararlı olmanın hem çok önemli hem de çok güç olduğuna işâret eden veciz 

bir uyarıdır. (KUR’AN YOLU, 4/575) 

‘Dâvud kendisini denediğimizi tahmin etti.’ Dâvud, muhakeme meclisinde cereyan eden 

konuşmalardan bizim bunu sırf kendisini denemek ve imtihan etmek için yaptığımızı ve kendisinden 

sâdır olan davranışın günah olduğunu anladı. (İ. H. BURSEVİ, 17/53) 

‘Rabbinden mağfiret diledi, rükû ederek (secdeye) kapandı ve (bize) yöneldi.’ Burada secdenin 

getrekli olup olmadığında ihtilâf vardır. İmam Şafii, bu secdenin bir peygamberin tevbesi olduğunu 

öne sürerek secdenin vâcip olmadığını söylemiştir. İmam Ebû Hanife ise, burada secdenin vâcip 

olduğu kanaatindedir. Nitekim bu görüş hakkında İbn Abbas’dan üç rivâyet nakledilmiştir. İkrime’nin 

İbn Abbas’dan rivâyet ettiğine göre bu âyet, secdeyi gerekli kılar. Çünkü o, (İbn Abbas) Hz. 

Peygamber’i bu âyeti okuduktan sonra secde ederken gördüğünü söylemiştir. (Buhâri, Ebû Dâvud, 

Tirmizi, Nesâi, Müsned-i Ahmed, MEVDÛDİ, 5/60) 

(25).‘Biz de o(nun bu yanılması)nı bağışladık. Çünkü yanımızda elbette onun bir yakınlığı ve 

güzelce döneceği bir yeri vardır.’ Demek mülkünün sağlamlığı ve kuvveti, surdan aşılıp, mihraba 

girilivermesine engel olmadığı gibi, öyle bir fitne manzarası görülünce de ‘evvab’ olan Dâvud, derhâl 

tevbe ve istiğfar ile Allâh’a yönelmede gecikmemiş ve hemen Allâh’ın mağfiretine ermiştir. Zannettiği 

fitne meydana gelmemiş, sâdece bir ibret dersi olarak kapanmıştır. Bu kıssa münâsebetiyle birçok 

sözler edilmiş, masallar söylenmiştir. Onun için Hz. Ali’nin ‘Her kim Dâvud hâdisesini hikâyecilerin 

rivâyet ettiği gibi anlatırsa, ona yüz altmış deynek vururum, dediği naklediliyor. (ELMALILI, 6/466, 

467) 

Hz. Dâvud’un buradaki sınanmasına ilişkin açıklamalarda bâzı tefsir kitapları büyük ölçüde Yahûdi 

efsânelerinin etkisinde kalmışlardır. Buralarda sözü edilen özelliklerden peygamberleri tenzih 

ederiz. Bunlar peygamberlik gerçeği ile aslâ bağdaşmaz. Yahûdi efsânelerinden kaynaklanan 

mitolojileri bir parça hafifletmeye çalışan rivâyetler dahi onlara dalmışlardır. Aslında bu rivâyetler 

okunmaya bile değmez. Tümüyle reddetmek gerekir. Sonra bunlar: ‘Yanımızda onun yüksek bir 

makâmı ve güzel bir geleceği vardır’ âyetine de terstir. (S. KUTUB, 8/543) 

‘Biz de bunu ona bağışladık.’ Yâni hakkında, iyilerin sevapları, Allâh’a yakın kulların günahlarıdır, 

denilecek türden ondan sâdır olan şeyleri bağışladık, demektir. (İbn Kesir’den, S. HAVVÂ, 12/309)  

Hadis: ‘Âile hâlkları ve yönetimleri altında bulunan kimseler hakkında âdil davranan adâletli 

kimseler, Rahmân’ın sağ tarafında – zaten O’nun iki eli de sağdır ya - nurdan minberler üzerinde 

olacaklardır. ‘ 

(26).‘Ey Dâvud, seni gerçekten yeryüzüne hâlîfe kıldık.’ Nesefi der ki: Biz seni yeryüzünde 

yönetimin başına hâlîfeliğe getirdik yâhut seni senden önce hakkı uygulayan peygamberlerin 

hâlîfesi kıldık.’ Bu buyrukta onun tevbeden sonraki durumunun değişmeksizin, önceki hâli gibi 

kaldığına delil verdır. (S. HAVVÂ, 12/309) 

Hâlîfelik: Hilâfet sözcüğü Arapça ‘hâlefe’ kökünden bir masdar olup sözlükte; ‘başkasının yerine 

geçerek onun adına görev yapmak’ veya ‘tasarruflarda bulunmak anlamına gelir. İbn Manzur (ö. 

711/1311) hilâfetin imâretten yâni toplumu yönetmekten ibâret olduğunu belirtir. Bir fıkıh terimi 

olarak Hz. Muhammed (s.a.s.)‘den sonra İslâm toplumunu İslâmi hükümlere uyarak yönetmek 

anlamında kullanılmıştır. İslâm yönetiminin hem teorik hem de pratik açıdan kendine özgü olan bu 
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makam genel olarak ‘hâlîfelik’ veya ‘hilâfet’ diye adlandırılmıştır. Böyle bir yönetimin başında 

bulunana da ‘hâlîfe’ denir. (H. DÖNDÜREN, 2/720) 

‘O hâlde insanlar arasında adâletle hükmet.’ Yâni Allâh’ın hükmüne göre hükmet, Çünkü O’nun 

hâlîfesi olmak kesinlikle bunu gerektirir. Allâh’ın yarattıkları arasındaki hükmü ise katıksız adâlettir. 

Hâkimler, ancak böyle adâletli olursa, âdil olmuş olur; aksi takdirde zâlimdirler. (İ. H. BURSEVİ, 

17/62) 

Yüce Allah, Hz. Dâvud’un hevâ ve hevesine uymasını yasak etmiştir. Hevâ, nefsin akla ve işme 

aykırı, sınırsız ve aşırı istek  ve arzuları, nefsin şehvetlere meyli demektir. Hiçbir peygamber, 

Allâh’ın emrini ve yasağını terk edip nefsinin arzularına uymaz. ‘Hevâ ve hevesine uyma’ : (Bu) 

yasak, peygamberin şahsında bütün müminlere yöneliktir. Nefsin ilâhi irâdeye aykırı arzularına 

uymak, haram ve büyük günahtır. (İ. KARAGÖZ 6/403) 

‘Hevâya uyma’ yâni yönetiminde nefsin hevâsının ardına düşme. Hevâ, ‘seni Allâh’ın yolundan’ 

dîninden, şerîatından ‘saptırır. Şüphesiz ki Allâh’ın yolundan sapanlara hesap gününü 

unuttuklarından dolayı şiddetli bir azap vardır.’  İbn Kesir der ki: ‘Bu Aziz ve Celil olan Allah’tan 

yöneticilere verilmiş bir emirdir. İnsanlar arasında kendi yüce katından indirilmiş hak ile 

hükmetmelerini ve bu haktan hiçbir şekilde sapmamalarını emretmektedir. Ayrıca yüce Allah, 

kendi yolundan sapan, âhiret gününü unutan kimseleri de kesin bir şekilde tehdit ermekte şiddetli 

azâbı hatırlatarak tehditte bulunmaktadır. (S. HAVVÂ, 12/310)  

‘.. seni Allah yolundan saptırır.’ Allah yolundan sapmak ile maksat, İslâm’ın inanç, emir ve 

yasaklarına aykırı hareket etmektir. İslâmı tebliğ etmekle görevli olan Peygamber, Allah yolundan 

sapmaz. Dolayısıyla ‘seni Allah yolundan uzaklaştırır’ cümlesi ile yüce Allah, peygamberin 

şahsında müminleri uyarmaktadır. Nefsin kötü arzularına uyan kimse, Allâh’ın emir ve yasaklarını 

terk ettiği için günaha girmiş olur. (İ. KARAGÖZ 6/403) 

Sûrenin başında putperestlerin Kur’ân ve Hz. Peygamber karşısındaki inkârcı ve alaycı tutumları 

hakkında bilgi verildikten sonra 17’nci âyette onların bu tutumlarına karşı Hz. Peygambere sabırlı 

olması öğütlenmiş ve ‘güçlü kulumuz’ diye anılan Dâvud’u örnek alması istenmişti. Sonraki 

âyetlerde ise Dâvud’un bu gücünün iki kaynağına değinilmiştir. Bunlardan biri yönetim ve 

hükümlerinde adâleti gözetmesi, diğeri de hatâlarının farkına varıp pişman olması ve Allâh’a 

yönelip O’na ibâdet ve duâ etmesi, tevbe edip bağışını dilemesidir. Böylece Hz. Peygambere ve onun 

şahsında ümmetine şu ders verilmektedir: İşlerinizde adâletten ayrılmaz, yanlışlarınızı düzeltip 

Allâh’a yönelir, O’nun huzûrunda ibâdet eder, engin mağfiretine sığınır, böylece rûhunuzu 

kötülüklerden arındırırsanız, Allah katında değeriniz yükseleceği gibi düşmanlarınıza karşı da 

güçlü olur, sonunda başarıyı siz elde edersiniz. (KUR’AN YOLU, 4/577)    

 

38/27-40  GÖĞÜ  VE  YERİ  BİZ  BOŞ  YERE YARATMADIK 

27. Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boşuna yaratmadık (bunlar rastgele olmuş şeyler değildir). 

Bu inkâr edenlerin zannıdır. Vay o inkâr edenlerin ateşteki hâline! 

28. Yoksa biz, îman edip de sâlih ameller işleyenlere, yeryüzünde (emirlerimize karşı) 

bozgunculuk edenler(e olduğu) gibi mi muâmele ederiz? Yâhut ‘Allâh’ın emrine uygun yaşayan / 

aykırı davranmaktan sakınanları,’ yoldan çıkanlar gibi mi tutarız? 
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29. ((Ey Peygamberim! Kur’ân) mübârek bir kitaptır ki onu sana, âyetlerini iyiden iyiye 

düşünsünler ve aklı olanlar öğüt (ve ibret) alsınlar diye indirdik. [krş. 47/24] 

30. Biz Dâvud’a (oğlu) Süleyman’ı bahşettik. (Süleyman) ne güzel kuldu! Çünkü o sürekli (tesbih 

ve ibâdetle Allâh’a) yönelirdi. 

31, 32. Hani ikindi üzeri ona, üç ayağının üstünde durup bir ayağını tırnağının üzerine diken, 

çalımlı safkan koşu atları gösterilmişti de; (Süleyman:) “Doğrusu ben, bu mal (yâni at) sevgisine, 

sırf Rabbimi anmak için yöneldim.” demişti; (bu atlar koşarak uzaklaşıp) perde arkasında 

gizlenmiş gibi (gözden kayb)oluncaya kadar (bu sözü tekrarladı). 

33. “Onları tekrar bana getirin.” (dedi). Artık onların bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya 

başladı. 

34. Andolsun ki biz, Süleyman’ı imtihan ettik de (şiddetli hastalığı sırasında onu) tahtının üstüne 

bir ceset (gibi) bıraktık. (Bir müddet) sonra o yine (bize bağlılığı sâyesinde eski sağlığına) döndü. 

35. Dedi ki: “Ey Rabbim! Beni bağışla ve bana, benden sonra hiç kimseye yaraşmayan bir mülk 

(ve saltanat) ver. Çünkü sen çok lütufta bulunansın!” 

36, 37, 38. Biz, rüzgârı onun emrine verdik. Onun emriyle dilediği yere tatlı tatlı (kolaylıkla) 

akar giderdi. [bk. 34/12] Her (türlü) bina ustası ve dalgıç olan şeytanları (cinleri) ve (onlardan 

insanlara zarar vermemek için) demir halkalara bağlanmış diğerlerini de (emri altına verdik). 

39. “(Ey Süleyman!) Bu (mülk) bizim bağışımızdır. İster (dilediğine) bol nîmet ver, ister tut 

(verme), hesâbı (sorgusu) yoktur.” dedik. 

40. Şüphesiz ona katımızda, elbette bir yakınlık ve dönüp geleceği güzel bir yer vardır. 

 

27-40. (27).‘Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boşuna yaratmadık’ Yüce Allah gökleri, yeri ve ikisi 

arasında bulunan insanlar, melekler, cinler, hayvanlar, Ay, Güneş, yıldızlar, gezegenler, galâksiler, 

rüzgârlar, bulutlar ve diğer varlıkları gâyesiz, anlamsız ve boş yere, oyun ve eğlence olsun diye 

yaratmamıştır. Aksine kâinatta var olan herşeyi bir plâna ve amaca yönelik olarak yaratmıştır. Her 

varlığın bir yaratılış gâyesi vardır. (İ. KARAGÖZ 6/405)  

İnsanların, cinlerin (51/56) ve meleklerin yaratılış gâyesi Allâh’a kulluk etmrektir. (66/6). Göklerde, 

yerde ve gökler ile yer arasında bulunan diğer varlıkların yaratılış gâyesi ise; Allâh’ın varlığına, 

nîmetlerine ve gücüne delil olmaları, O’nun emrine uymaları ve insanlara hizmet etmeleridir. (2/29, 

17/44, 31/13; İ. KARAGÖZ 6/405) 

(Burada ise) Âhiret hayâtının gerçekliğinin akli ve mantıki gerekçesi ortaya konmaktadır. Buna göre 

Allah göğü, yeri ve ikisi arasındakileri, yâni evreni ve evrendekileri boş yere yaratmamıştır. 

Yaratılışın mutlaka bir anlamı, hikmeti, amacı vardır. İnsan davranışları bakımından bu amaç, nihâi 

adâletin yerini bulmasıdır. Şu hâlde, inkârcıların zannettiklerinin aksine bu dünyânın ötesinde yeni 

bir âlem ve yeni bir hayat olacak; bu dünyâdaki inkâr ve kötülükleriyle cezâyı hak edenler, öteki 

dünyâda ‘ateş’ kavramıyla dile getirilen azapla cezâlandırılacaklardır. (KUR’AN YOLU, 4/578) 

‘Bu inkâr edenlerin zannıdır.’ Nesefi der ki: Yâni (kâfirler) bütün bunları yüce Allâh’ın boşu 

boşuna hikmetsiz olarak yarattığını zannederler. Bu küfre sapanların zannıdır. Onlar gökleri ve yeri 
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ve ikisinin arasındakileri yaratanın O olduğunu kabul etmekle birlikte, bunları boş ve hikmetsiz 

yarattığını zannederler. (S. HAVVÂ, 12/310) 

‘Vay o inkâr edenlerin ateşteki hâline!’ ‘ Öldükten sonra diriltilip amel defterleri kendilerine 

verileceği zaman, onlar için hazırlanmış ateşten dolayı vay onların hâline! (S. HAVVÂ, 12/311) 

(28).‘Yoksa biz, îman edip de sâlih ameller işleyenlere, yeryüzünde (emirlerimize karşı) 

bozgunculuk edenler(e olduğu) gibi mi muâmele ederiz? Yâhut ‘Allâh’ın emrine uygun yaşayan / 

aykırı davranmaktan sakınanları,’ yoldan çıkanlar gibi mi tutarız?’ Yâni müminlerle kâfirler, 

takvâ sâhipleri ile fâcirler / yoldan çıkanlar aslâ bir tutulmayacaktır. Yüce Allah katında bunlar bir 

olmazlar. Durum böyle olduğuna göre itaatkârın sevâbını alacağı, günahkârın da cezâlandırılacağı 

bir başka yurdun olması kaçınılmazdır. (S. HAVVÂ, 12/311) 

Yüce Allah, îman edip sâlih ameller işleyen kimseler ile inkâr edip kötü işler yapan kimselere aynı 

işlemi yapmayacağını, müminleri cennete koyacağını, kâfirleri cehenneme atacağını bildirmektedir. 

(İ. KARAGÖZ 6/406)  

(29).‘(Kur’ân) mübârek bir kitaptır ki onu sana, âyetlerini iyiden iyiye düşünsünler ve aklı 

olanlar öğüt (ve ibret) alsınlar diye indirdik.’ Kur’ân-ı Kerim’in şeref, feyiz ve bereketinden istifâde 

edebilmek için iki şartı yerine getirmek gerekir: (a) İmanla birlikte onun âyetleri üzerinde ‘tedebbür’ 

etmek / düşünmek, (b) Yine onun âyetlerini ‘tezekkür’ etmek / ibret almak . (Ö. ÇELİK, 4/283, 284) 

‘.. düşünsünler diye…’ Tedebbür (inceden inceye düşünme)‘ün akli; tezekkür (ibret alma)‘ün nakli 

yönlerde olması gerekir. (ELMALILI, 6/468) 

Kur’ân âyetleri üzerinde tedebbür ve tefekkürün emredilmiş olması onun mânâlarını bilmenin 

önemli ve gerekli olduğuna işâret eder. Zîrâ Kur’ân’dan ancak bu yolla yararlanmak mümkündür. 

Ayrıca bu, Kur’ân’ın tertil ile okumanın acelece okumaktan daha üstün olduğunu gösterir. Zîrâ 

süratli okurken âyetlerin mânâlarını doğru dürüst düşünebilmek oldukça zordur. (Ö. ÇELİK, 4/284)  

(30).‘Biz Dâvud’a (oğlu) Süleyman’ı bahşettik.’ Yüce Allâh’ın Hz. Dâvud’a Hz. Süleyman’ı 

lütfettiğinin burada söz konusu edilmesi, bu bağışın Hz. Dâvud’a geçen hususlara bir mükâfat olarak 

verildiğine işâret etmektedir. Onun yeryüzünde hâlîfelik makâmına getirilme görevini hak ile 

hükmedip, hevâya uymayı terketmeyi, hakkıyla gerçekleştirdiğine de bir işârettir. (S. HAVVÂ, 

12/313)  

‘(Süleyman) ne güzel kuldu! Çünkü o sürekli (tesbih ve ibâdetle Allâh’a) yönelirdi.’ Bu da onun 

övgüye lâyık olmasının sebebini açıklamaktadır. ‘Evvab’ (Allâh’a çokça dönen): Yüce Allâh’a çok 

çok dönen, demektir. Onun babası evvab olduğu gibi, kendisi de evvab idi. Babasına bunca lütuflar 

bağışlandığı gibi, ona da pek hoş şeyler evvab olduğu için mükâfat olarak verilmişti. Yüce Allah, 

Hz. Dâvud’un evvab oluşuna delâlet eden bir olayı zikrettiği gibi, şimdi de bizlere Hz. Süleyman’ın 

evvab oluşuna delâlet eden bir olayı anlatacaktır. (S. HAVVÂ, 12/313)    

(31, 32).‘Hani ikindi üzeri ona, üç ayağının üstünde durup bir ayağını tırnağının üzerine diken, 

çalımlı safkan koşu atları gösterilmişti de’ Nesefi der ki: ‘Atlarının duruşlarının bu şekilde 

nitelendirilmesi, melezlerde değil, sâdece Arap atlarda bu özelliğin bulunmasından dolayıdır. 

Denildiğine göre, bu atların iki nitelik ile nitelendirilmesi, hem dururken hem yürürken övülmeğe 

değer iki niteliğe sâhip olduklarını belirtmek içindir. Yâni bu atlar durduklarında duruşlarında sâkin 

ve rahattır, yürüyüp koştuklarında ise çabucak ve hızlı koşarlar. (S. HAVVÂ, 12/313)  
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‘(Süleyman:) “Doğrusu ben, bu mal (yâni at) sevgisine, sırf Rabbimi anmak için yöneldim.” 

demişti; (bu atlar koşarak uzaklaşıp) perde arkasında gizlenmiş gibi (gözden kayb)oluncaya kadar 

(bu sözü tekrarladı).’ Hz. Süleyman savaşlarda ve başka hizmetlerde kullanılmak üzere at besletir: 

idman yaptırılması için onların koşturulmasını emrederdi. Bâzan kendisi de buna nezâret ederdi. Yine 

bir ikindi vakti onların bakım ve idmanlarına nezâret etmiş ve ‘Ben bunları nefsim için değil, Allâh’ı 

zikretme, O’nun zikredilmesini sağlama ve dînini güçlendirme bakımından seviyorum’ demişti. 

Atlara sevgisi ve onlarla meşguliyeti, namazını veya zikir ve duâsını aksatmasına sebep olmamıştı. 

Nihâyet o atlar, koşup toz perdelerinin arkasına gizlendiler. Veya güneş battı, görünmez oldular. Yâhut 

ahırlara çekildiler. Süleyman (a.s.), atların getirilmesini emretti ve onların bacaklarını, boyunlarını 

sıvazlamaya başladı. Okşadı, tımarlarına özen gösterdi. (Ö. ÇELİK, 4/285, 286)    

Bu âyetlerin tercüme ve tefsîri hakkında, müfessirler arasında ihtilâf vardır. Bir grup müfessir, bu 

âyetlerden, Hz. Süleyman’ın atları muâyene ederken ve onları koştururken, ikindi namazını kılmayı 

unuttuğu, anlamını çıkarmışlardır. Bâzıları ise Hz. Süleyman’ın ikindi ve akşam namazı arasında bir 

virdi olduğunu ve virdlerini unutup güneş battığı için, atların getirilmesini emrettiğini, sonra da atlar 

getirildiğinde, onların ayaklarını kestiğini, başka bir deyişle, atları Allâh’a kurban ettiğini 

söylemişlerdir. Zîrâ atlar, onu Allâh’ı anmaktan alıkoymuştur. Bu yorumu kabul edersek, âyetlerin 

anlamı şöyle olur: ‘Ben’ dedi, ‘Mal sevgisine o kadar daldım ki, Allâh’ı anmayı (ikindi namazı veya 

virdi) unuttum. Öyle ki güneş battı.’ Onları (atları) getirin diye emretti ve onların bacaklarını ve 

boyunlarını kesti.’ Bu yorumu büyük müfessirler yapmış olmasına rağmen, tercih edilemez. Çünkü üç 

konuda kendiliklerinden tevil yapmışlardır. (1) Onlar, Hz. Süleyman’ın ikindi namazını veya 

virdlerini unuttuğunu söylemişlerdir. Oysa Kur’ân’daki âyetten en çok ‘Ben’ dedi, ‘Mal sevgisine o 

kadar daldım ki, Allâh’ı anmayı unuttum’ anlamı çıkabilir. İkindi namazından veya zikirden söz 

edilmemektedir. İkincisi (2) onlar ‘Güneş battı’ diyorlar, fakat metinde güneş lâfzı yoktur. Burada 

‘hattâ tevârat bi’l hicab’ (perdenin arkasına gizlendiler) denilerek, ‘es sâfinâtü‘l ciyad’ (yağız atlar) 

ifâdesi ile ilişki kurulmaktadır. Yâni, ‘Perdenin arkasına gizlenenlerin’ ‘yağız atlar’   olduğu hemen 

anlaşılıyor. Ayrıca onlar, Hz. Süleyman’ın atların bacaklarına ve boyunlarına elleriyle değil, 

kılıçlarıyla dokunduğunu (kestiğini) varsayıyorlar. Oysa Kur’ân’da ‘kılıçla dokunmak’ vârid 

değildir. Dolayısıyla ‘dokunma’ ifâdesinin kılıçla olduğu şeklinde bir anlam çıkarmak mümkün 

değildir. (MEVDÛDİ, 5/68) 

(33).“Onları tekrar bana getirin.” (dedi). Artık onların bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya 

başladı.’ Hz. Süleyman bir dizi yağız atı sürdüğü zaman, ‘Bu atları sâdece Allah rızâsı için 

seviyorum. Öyle ki onlarla cihad edilerek Allâh’ın kelimesi yükselsin. Sonra atları koşturdu. Atlar o 

kadar hızlı koşmuşlardı ki, gözden kaybolmuşlardır. Daha sonra atları geri getirmiştir. İbn Abbas’a 

göre Hz. Süleyman, onların bacaklarını ve boyunlarını okşamıştır. (MEVDÛDİ, 5/69) 

(34).‘Andolsun Biz Süleyman’ı bir sınavdan geçirmiş, tahtının üstüne bir ceset koymuştuk; 

sonra o bize yöneldi’ Yâni rûhu olmayan bir cesed bıraktık. Yâni, onun için oldukça değerli bir 

varlığı, ölü bir cesed olarak bıraktık. Bununla kalbini tevekkülden alıkoyacak kadar büyük bir tutkuya 

sâhip oluşundan dolayı onu sınamak istedik. (S. HAVVÂ, 12/314) 

‘.. sonra o bize yöneldi’ Allâh’a rücu edip tevbe etti.  O her hâlükârda Allâh’a dönen bir kimse idi. 

Allâh’ı şükretmekten yana gâfil olduğu hâllerde bile yâhut deneme ve sınanma hâllerinde bile Allâh’a 

dönen bir kimse idi. (S. HAVVÂ, 12/314) 

Süleyman’ın sınavdan geçirilmesi ve tahtının üstüne ceset konulmasının ne anlama geldiği, Allah’tan 

bağışlanmasını dilemesine sebep olan hatâsının ne olduğu konularında tefsirlerde yine İsrâiliyat 

türünden bâzı rivâyetler ve bir peygamberin kişiliğine yakışmayan hikâyeler bulunmaktadır. 
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Fahreddin Râzi, ‘haşiv ehli’ ne isnat ettiği bu rivâyetleri kesinlikle asılsız saymaktadır. (KUR’AN 

YOLU, 4/581) 

(35).‘Dedi ki: “Ey Rabbim! Beni bağışla ve bana, benden sonra hiç kimseye yaraşmayan bir 

mülk (ve saltanat) ver. Çünkü sen çok lütufta bulunansın!” Nesefi der ki: ‘O, bu niteliği haset 

dolayısıyla değil, kendisine bir mûcize olması için istemişti. Bu isteği, rüzgâr ve şeytanlar onun emri 

altına alınmasından önce yapmıştı. Bu duâda bulununca Allah ona, rüzgârı ve şeytanı emrine verdi. 

Zâten âdetlerin üstüne çıkılmadığı takdirde mûcize olmaz. (S. HAVVÂ, 12/316)  

Burada söylenebilecek en son söz şudur ki: Yüce Allah diğer peygamberlerini yönlendirmek, yol 

göstermek, attıkları adımları hatâlardan uzaklaştırmak için birtakım sınavlardan geçirdiği gibi, elçisi 

olan Hz. Süleyman’ı  (as) yönetim ve otorite konusundaki uygulamaları ile ilgili olarak bir sınavdan 

geçirmiştir. Hz. Süleyman bu konuda Rabb’ine yönelmiş ve O’na dönüş yapmıştır, hatâlarının 

bağışlanmasını dilemiştir. Duâ ederek Allâh’a umutla yönelmiştir. (S. KUTUB, 8/547)   

(Bize göre) Bu âyetlerde değinilen olayın içeriğinden çok, Kur’ân’ın vermek istediği mesaj 

önemlidir. O mesaj da şudur: Hz. Süleyman gibi ‘O ne iyi kuldu’ diye övdüğü (30. Âyet), kendi 

yanında kesin bir yakınlık derecesine sâhip olduğunu bildirdiği (40’ncı âyet) büyük bir peygamber ve 

çok güçlü bir hükümdar bile bâzı sıkıntılarla ve hatâlarla imtihan edilebilir ve edilmiştir. Şu hâlde 

Allah katındaki mânevi mertebesi ve dünyâdaki gücü ne olursa olsun, her insan Allâh’ın yardımına, 

himâyesine, affına ve keremine muhtaçtır; hiç kimse maddi gücüne, hatta mânevi mertebesine 

güvenerek kendisini Allah’tan bağımsız hissetmemeli, bu anlama gelebilecek bir tutum içine 

girmemelidir. Burada ayrıca şu hususlara da işâret edilmiştir: (1) İnsanın gönlü Allah ile birlikte 

olduğu, sorumluluğunu hissettiği sürece mal sevgisi kötü değildir, böyle insanlara değerli mallar 

dünyâ mutluluğu verdiği gibi, onu veren Allâh’ı daha çok anıp şükretmesine de vesîle olacaktır.  (2) 

Bir kimsenin, Hz. Süleyman gibi yeryüzünde hakkı, iyilik ve adâleti hâkim kılma niyetiyle varlığını ve 

gücünü Allah yoluna adaması, mal ve iktidar sevgisinin kendisine Allâh’ı unutturmasına izin 

vermemesi, hatâlarını görüp hemen tövbe ve istiğfarla tâmir etmesi ve nefsinin zararlı isteklerine karşı 

dirençli olması şartıyla en yüksek seviyede siyasi güç ve iktidar istemesinde bir sakınca yoktur. 

(KUR’AN YOLU, 4/582)  

(36-38).‘Biz, rüzgârı onun emrine verdik. Onun emriyle dilediği yere tatlı tatlı (kolaylıkla) akar 

giderdi.’ Yüce Rabbi onun bu duâsını kabul buyurmuştur. O’na bilinen, alışılan hâkimiyetin de 

ötesinde başka hiç kimseye verilmeyecek olan özel bir hâkimiyet vermiştir. (S. KUTUB, 8/547)   

‘Şeytanları da’ onun emrine verdik. ‘Her binâ kuranı’ mâbedler, heykeller, büyük kazanlar ve buna 

benzer insanların altından kalkamayacağı pek çok ağır işler türünden muazzam yapıları yapanı ‘ve 

dalgıçlık yapanı’ yâni onun için denize dalarak orada bulunan incileri ve ancak denizde bulunan son 

derece nefis şeyleri çıkartanları ‘da’ onun emrine verdik. (S. HAVVÂ, 12/316) 

‘Demir halkalara bağlı diğerlerini’ öteki şeytanları ‘da’.  İbn Kesir der ki: Yâni çalışmaktan imtinâ 

edip çalışmayı kabul etmeyerek isyankârlık eden yâhut işinde kötü uygulama yapıp haddi aşan 

kimselerden zincirlere, demir hâlkalara bağlı olanları da… (S. HAVVÂ, 12/316)   

Yüce Allah cinleri de Hz. Süleyman’ın emrine vermiştir ki, O’na dilediğini yapsınlar. Karada ve 

denizde aradığı herşeyi O’na çıkarıp getirsinler. Ayrıca emrine vermiş olduğu bu cinlerden 

kendisine karşı gelenleri ve bozgunculuk yapanları cezâlandırması, ellerini ve ayaklarını bir araya 

getirip zincire vurması veya onları ikişer ikişer veya gerektiğinde daha fazla sayıda bir araya getirip 

demir hâlkalarla bağlama gücü vermişti. (S. KUTUB, 8/548)    
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(39).“(Ey Süleyman!) Bu bizim bağışımızdır. İster (dilediğine) bol nîmet ver, ister tut (verme), 

hesâbı yoktur.” dedik.’ ‘Yâni dilediğin şekilde bizim sana verdiğimiz eksiksiz mülk, tam saltanattan 

istediğin kimseye ver, istediğini mahrum bırak. Bundan dolayı senin için bir hesap yoktur. Yâni sen ne 

yaparsan, o senin için caizdir. Bu konuda dilediğin gibi hükmet; doğrudur. (S. HAVVÂ, 12/317)  

(40).‘Şüphesiz ona yanımızda, elbette bir yakınlık ve dönüp geleceği güzel bir yer vardır.’ 

Burada, Allâh’ın gururlu kimselerden nefret ettiği kadar, kendisinden korkan kimseleri de sevdiği 

anlatılmak isteniyor. Hatâ yapan bir kul, hatâsında inat eder ve tüm uyarılara rağmen tavrını 

değiştirmezse, onun sonu tıpkı Âdem ve İblis kıssasında anlatıldığı gibi, İblis’inkine benzer. Tam 

aksine hatâ yapan bir kul Allah’tan korkarak af dilerse, Allah kendisini bağışlar. Tıpkı Hz. Dâvud ve 

Hz. Süleyman’ı bağışladığı gibi. Nitekim Hz. Süleyman’ın tevbesini kabul ettikten sonra Allah, 

onun duâsına icâbet etti ve ona hiç kimseye nasip olmayan bir saltanat bağışladı. Hiçbir kuluna 

vermediği yetkiyi, cinleri ve rüzgârları emrine tahsis ederek ona verdi. (MEVDÛDİ, 5/74) 

 

38/41-44  EYYUB (A.S.)  NE  İYİ  KULDUR 

41. (Ey Peygamberim!) Kulumuz Eyyüb’ü de an (ve anlat)! Hani Rabbine: “Doğrusu şeytan bana 

bir dert ve azap (olacak vesvese) dokundurdu.” diye seslenmişti. 

42. “Ayağını (yere) vur. İşte hem yıkanılacak, hem de içilecek soğuk bir (su çıkacak, ondan iç ve 

yıkan).” dedik. 

43. Ve ona, âilesi (hâlkı)nı, onlarla berâber bir mislini daha, tarafımızdan bir rahmet ve akıl 

sâhiplerine bir ibret (ve öğüt) olmak üzere bağışladık. 

44. (Eşine vuracağına yemin eden Eyüp’e) “Eline bir (o kadar) demet sap al; (bir nevi göstermelik 

olarak) onunla vur da yemininde durmamazlık etme.” (demiştik). Gerçekten biz onu sabırlı 

bulduk. O (Eyyüb) ne güzel kuldu! Şüphesiz o sürekli (Allâh’a) yönelirdi. 

 

41-44. (41).‘Kulumuz Eyyüb’ü de an (ve anlat)! Hani Rabbine: “Doğrusu şeytan bana bir dert ve 

azap dokundurdu.” diye seslenmişti.’ Hz. Eyyub’un kıssası ve sabrı dillere destan olacak kadar 

yaygınlık kazanmıştır. Öyle ki bu sınama ve sabır insanlık târihinde eşsiz bir örnek olarak yâd 

edilegelmiştir. Yalnız bu konuya da, nezihliğini gölgeleyecek Yahûdi efsâneleri (israiliyat) 

karışmıştır. Bu kıssa ile ilgili olarak ileri sürülebilecek en güvenilir anlayış, Hz. Eyyub’un Kur’ân-ı 

Kerîm’de de ifâde edildiği gibi Rabbi’ne yönelen iyi bir Allah eri olduğudur. Yüce Allah O’nu bir 

sınavdan geçirmiş, O da güzel sabretmişti. Öyle anlaşılıyor ki, Hz. Eyyub’un sınanması bütün 

malını, âilesini ve sağlığını aynı dönemde yitirmesi, şeklinde olmuştu. Fakat O, buna rağmen Rabbı 

ile bağını gevşetmedi, O’na güveninden bir şey kaybetmedi ve ilâhi takdîrin herşeyine gönül rızâsı ile 

katlandı. (S. KUTUB, 8/549)     

Müfessirlerin çoğunluğunun yorumunu dikkate alarak ‘Şeytan bana sıkıntı ve acı vermektedir’ diye 

çevirdiğimiz 41’nci âyetteki cümleyi İbn Âşur, ‘Şeytan, hastalıktan çektiğim meşakkat ve acıyı 

kullanarak bana vesvese veriyor, hastalığı veren Allâh’a karşı beni isyâna zorluyor’ veya ’Hastalığın  

meşakkat ve acısı yanında  bir de şeytanın vesvesesi ile uğraşıyorum!’ şeklinde anlamanın daha 

isâbetli olacağını  belirtir. Eyyub’un (as) bu sızlanması, şeytandan gelen ve kendisini isyan etmeye 

zorlayan psikolojik baskıdan sıkıntı çektiğini ve bu baskıya karşı savaş verdiğini göstermektedir. 

(KUR’AN YOLU, 4/584) 
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(42).“Ayağını (yere) vur. İşte hem yıkanılacak, hem de içilecek soğuk bir (su çıkacak, ondan iç ve 

yıkan).” dedik.’ Yüce Rabb’i onun doğruluğunu, dürüstlüğünü ve gösterdiği sabrı, şeytanın 

manevralarından duyduğu nefreti ve onlara kanmadığını görünce, rahmetini ona ulaştırdı. Sınanmasına 

son verdi, sağlığını geri verdi. Ayağı ile yere vurmasını oradan serinleten bir kaynağın fışkıracağını, 

onunla yıkanıp suyundan içmesi hâlinde sağlığına kavuşacağını ve yaralarının iyileşeceğini bildirdi. 

(S. KUTUB, 8/549) 

(43).‘Ve ona, âilesi (halkı)nı, onlarla berâber bir mislini daha, tarafımızdan bir rahmet ve akıl 

sâhiplerine bir ibret (ve öğüt) olmak üzere bağışladık.’ Burada her akıl sâhibi için bir ibret ve ders 

vardır. Yâni insanoğlu ne hâlde olursa olsun, Allâh’a isyan etmemeli ve O’ndan ümidini 

kesmemelidir. İyilik de, kötülük de kendisinden başka ilâh olmayan Allâh’ın elindedir. O dilediğini iyi 

bir durumdan çok kötü bir duruma uğratır, çok kötü bir durumdan da iyi bir duruma yükseltir. 

Dolayısıyla akıl sâhibi her insan, ümit ettiğini sâdece Allah’tan beklemelidir. (MEVDÛDİ, 5/75) 

(44).“Eline bir (o kadar) demet sap al; (bir nevi göstermelik olarak) onunla vur da yemininde 

durmamazlık etme.” (demiştik). Gerçekten biz onu sabırlı bulduk. O ne güzel kuldu! Hakikaten 

o sürekli (Allâh’a) yönelirdi.’ Hz. Eyyub hasta iken hanımın bir miktar sopa vurarak döveceğine 

yemin etmiştir. Ancak sağlığına kavuştuğunda, günahsız hanımını döveceği için ettiği yeminden 

pişmanlık duymuştur. Dövmese yemin etmiş olduğu için günaha girecektir, dövse mâsum ve vefâkâr 

eşine boşuna haksızlık edecektir. Allah bu sorunu şöyle hâlletmiştir: ‘Kaç adet sopa vuracaksan eline o 

kadar çöp al ve bir demet yap, sonra da o demetle eşine bir kez vur. Böylece hem yeminin yerine 

gelmiş olur, hem de eşin boş yere eziyet görmez. (MEVDÛDİ, 5/75)  

Deniliyor ki, bir olay dolayısıyla eşine yüz deynek vurmaya yemin etmişti. Böylece bir demet 

yaparak vurmakla yeminin yerine geleceği kendisine ruhsat olarak gösterilmiş, şer’i cezâ ve 

yeminlerde bu ‘Eyyub Ruhsatı’ adıyla bâki kalmıştır. Âyette ne demeti olduğu açıkça belirtilmediği 

için daha geniş mânâlara ihtimali vardır. (ELMALILI, 6/473) 

Bâzı fikirler böyle bir yöntemin sâdece Hz. Eyyub’a mahsus olduğunu söylerlerken, bâzıları da, başka 

kimselerin de bu fırsattan (ruhsattan, M. SELMAN) yararlanabileceklerini savunmuşlardır. İlk 

görüşü İbn Asâkir, İbn Abbas’dan, el Cessas ise Mücâhid’den nakletmişlerdir. İbn Mâlik de aynı 

görüştedir. Diğer görüş ise İmam Ebû Hanife, İmam Ebû Yûsuf, İmam Muhammed, İmam Züfer ve 

İmam Şâfii tarafından öne sürülmüştür. Onlara göre söz gelimi bir kimse hizmetçisine on sopa 

vurmaya yemin ettiğinde, 10 sopayı birleştirerek ona vursa yemini yerine gelmiş olur. Ancak 10 

sopanın hepsinin de hizmetçinin vücuduna değmiş olması gerekir. Hz. Peygamberden rivâyet edilen 

bir hadiste o hasta bir zâniye böyle cezâ vermiştir. Çünkü zinâ eden şahıs o derece hasta idi ki, 100 

sopaya dayanması mümkün değildi. (el Cessas’tan, Müsned-i Ahmed, Ebû Dâvud, Nesâi, İbn 

Mâce’den MEVDÛDİ, 5/75, 76) 

 

38/45-48  AHİRET  YURDUNU  DÜŞÜNEN  İHLÂSLI  KULLAR 

45. (Ey Peygamberim!) Kuvvet ve basiret sâhipleri olan kullarımız İbrâhim, İshak ve Yâkub’u da 

an (ve anlat)! 

46. Şüphesiz biz onları, hâlis olarak (âhiret) yurdunu düşünen, ihlâslı (gönülden bağlı kimse)ler 

yaptık. 

47. Çünkü onlar, katımızda seçilmiş hayırlı (kimse)lerdir. 
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48. (Ey Peygamberim!) İsmâil’i, Elyesa’ı ve Zülkifl’i de hatırla (ve anlat)! Hepsi de hayırlı 

(insan)lardandır. [krş. 6/85-86; 37/129-130] 

 

45-48. (45).‘Kuvvet ve basiret sâhipleri olan kullarımız İbrâhim, İshak ve Yâkub’u da an (ve 

anlat)!’ İbn Kesir der ki: ‘Bundan kasıt sâlih amel, faydalı bilgi, ibâdette güçlü kuvvetli oluş ve 

eşyânın derinliğine nüfuz eden basirettir.’ Nesefi der ki: ‘Yâni zâhir ameller ve bâtın fikirlerin sâhibi 

kimseler…’ (S. HAVVÂ, 12/321) 

‘üzkür / an, zikret’ emri, Hz. Peygamberin şahsında bütün müminlere yönelik bir emirdir. 

Peygamberlerin anılması ile maksat, onların bilinmesi ve anlaşılması, hayatlarından ders çıkarılması 

ve onların örnek alınmasıdır. (İ. KARAGÖZ 6/419) 

(46).‘Şüphesiz biz onları, hâlis olarak (âhiret) yurdunu düşünen, ihlâslı (kimse)ler yaptık.’ 

Onların başarılı olmaları, kalplerinde dünyâya meyletmekten eser olmayıp, tüm çabalarının âhirete 

yönelik olması dolayısıyladır. Onlar âhireti hem kendileri hatırlarlar hem de başkalarına hatırlatırlardı. 

Allah bu yüzden mertebelerini yükseltmiş ve onlara dünyâya meyleden kimselerin ulaşmalarının 

mümkün olmadığı mekânlar vermiştir. (MEVDÛDİ, 5/77) 

Hasan-ı Basri şöyle demektedir: ‘Âlimler müstesnâ, insanlar helâk olmuştur. Âmiller müstesna âlimler 

helâk olmuştur. İhlâslılar müstesnâ âlimler helâk olmuştur. İhlâslılar da büyük bir tehlike ile karşı 

karşıyadırlar. Şimdi ihlâslılar da büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldıklarına göre; böyle olmayanlar 

kimler olabilir? Şüphesiz ki bunlar ihlâsa erdirilmiş (kurtarılmış) kimselerdir. İşte âyet-i kerîme, 

insanın ihlâsa erdirilmiş kimselerden olabilmesi, bu noktaya ulaşabilmesi için, izlemesi gereken yolu 

çizmektedir ki, bu da âhiret yurdunu hatırlamaktır. O bakından âhiret yurdunu çokça hatırlayalım. 

(S. HAVVÂ, 12/341)  

(47).‘Çünkü onlar, katımızda seçilmiş hayırlı (kimse)lerdir.’ İbn Kesir der ki: ‘Onlar seçkin ve 

hayırlı kimselerdi. Yâni onlar hem hayırlı, hem seçkin kimseler idiler. (S. HAVVÂ, 12/321) 

(48).‘İsmâil’i, Elyesa’ı ve Zülkifl’i de an (ve anlat)! Hepsi de hayırlılardandır. ‘ Rasûlullah (s) 

Efendimiz’e önceki peygamberleri hatırlamasının emredilmesi; tebliğde onların yolunu tâkip etmesi, 

mânen onlarla birlikte yaşaması, onların sabırlarını ve Allâh’ın onlara merhametini düşünmesi içindir. 

Onun, yalancı ve sapık olan toplumundan gördüğü sıkıntılara karşı sabretmesini sağlamaktır. (Ö. 

ÇELİK, 4/292, 293)   

Bu âyetlerin ifâdesine göre anılan şahsiyetler şu üç değerli lütfa mazhar olmuşlardır: (a) Allah onları 

günahlardan korumuştur; (b) Kendilerini seçkimler arasına almıştır; (c) İyilerden olmuşlardır. Bu 

ayrıcalıkların sebebi ise onların ‘âhiret yurdunu hatırda tutmadaki samîmiyetleri’dir. Bu husustaki 

titizlik ve kararlılıklarıdır. (KUR’AN YOLU, 4/585) 

Âlimler bu âyetle peygamberlerin günahtan mâsum olduklarını istidlal etmişlerdir. Çünkü Cenâb-ı 

Hak, hepsinin tartışmasız ‘ahyâr / hayırlılar’dan olduklarını hükmeylemiştir. Bu hayırlılık onların 

fiillerini de, sıfatlarını da kapsamaktadır. (Râzi’den, H. B. ÇANTAY, 2/817) 

 

38/49-64  CEHENNEM  EHLİNİN  TARTIŞMASI 

49-50. İşte bu (Kur’an) bir hatırlatma (ve öğüt)tür. Günahlardan sakınanlar için dönüp varılacak 

güzel bir yer vardır ki (o da) kapıları kendilerine açılmış Adn cennetleridir. 
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51, 52. Müttakiler orada (tahtlara) yaslanarak birçok meyve ve içecek isterler. 52. Yanlarında 

bakışlarını (yalnız erkeklerine) çevirmiş aynı yaşta eşler vardır. 

53, 54. İşte bu(dur), hesap günü için size vaadedilenler. 54. Şüphesiz bu, (cennetliklere) bizim 

(ihsan ettiğimiz) rızkımızdır ki onun bitip tükenmesi mümkün değildir. 

55, 56. Bu (nîmetler Allah’tan korkanlar için)dir. Sapık ve azgınlara da elbet, dönüp varacakları 

kötü bir yer vardır: Cehennem! Onlar buraya gireceklerdir. O ne kötü bir yataktır! 

57, 58. Artık (bu azâbı kâfirler) tatsınlar: Bu kaynar su ve irindir. Onlara benzer, başka (azap)lar 

da vardır. 

59. (Cehennemlik liderlere:) “İşte, (dünyâda size uyup da peşinizden gelen ve şimdi) sizinle berâber 

(cehenneme) girecek olan bir güruh” (denilecek). Onlar da: “(Şimdi) onlara merhaba yok, çünkü 

onlar ateşe gireceklerdir.” diyecekler. 

60. (Taklitçi kâfirler liderlerine şöyle cevap verirler:) Hayır, (asıl siz) rahat yüzü görmeyin. Bu 

azâbı bizim başımıza siz getirdiniz. Cehennem ne kötü bir durup kalınacak yerdir.   

61. (Taklitçi kâfirler): “Ey Rabbimiz! Bunu (bu ateşi) bizim önümüze kim getirdiyse (kim sebep 

oldu ise), ona ateşte azâbı kat kat artır.” diyecekler. [bk. 2/165-167; 7/38] 

62. (Cehennemliklerin hepsi, mü’minleri kastederek:) “Bize ne oluyor ki kendilerini (dünyâda aşağı 

ve) kötülerden saydığımız kişileri (burada) görmüyoruz?” derler. 

63. “Biz onları (hor görüp) eğlence edinirdik. Yoksa gözlerimiz onlardan kaydı da onun için mi 

(göremiyoruz)?” 

64. İşte bu, yâni ateş ehlinin birbiriyle (böyle) tartışması bir gerçektir. 

 

49-64. (49, 50).Sahne bütünü, bölümleri, çehreleri ve şekilleriyle birbirini tamâmen (tamamlayan, M. 

SELMAN) iki manzara ile başlıyor: (1) Gerçek anlamda Allâh’a bağlı olan ‘takvâ sâhipleri’nin ve 

onları bekleyen ‘güzel bir geleceğin’ manzarası. Tam karşısında (2) Allâh’a karşı gelen ‘azgınların’ 

ve onları bekleyen ‘kötü bir geleceğin’  manzarası. Birincilerin durumu iyi(dir). Onlar için Adn 

Cennetleri vardır. Kapıları onlara sonuna kadar açıktır. Onlar orada yan gelip yatacak, rahat 

edeceklerdir. En güzel yiyecekler ve en güzel içecekler onlarındır. Ayrıca onlar için genç – güzel 

hûriler vardır. Bunlar güzelliklerine rağmen ‘gözleri eşlerinden başkasını görmeyen’ gözleri 

başkasını aramaz ve başkasına takılmaz. Hepsi de genç ve yaşıttır. Bu sürekli bir zevk ve Allah 

katından verilen bir rızıktır. ‘Bitmez tükenmez bu nîmetler’ (S. KUTUB, 8/552)  

Yüce Allâh’ın: ‘Kapıları kendilerine açık Adn cennetleri… (âyet 50) buyruğunu açıklarken İbn 

Kesir, şöyle demektedir:   Hadis: İbn Ebi Hâtim rivâyet ediyor. Abdullah b. Ömer (r) dedi ki: 

Rasûlullah (s) şöyle buyurdu: ‘Cennette Adn adı verilen bir saray vardır. Etrâfında burçlar ve bahçeler 

vardır. Beş bin kapısı vardır. Her bir kapının yanında beş bin özel elbise vardır. O saray peygamber, 

sıddik, şehid yâhut adâletle hükmeden bir yönetici müstesnâ, hiç kimse girmez  - yâhut ondan sâkin 

olmaz – ‘ (S. HAVVÂ, 12/342)   

(51).‘Onlar orada (tahtlara) yaslanarak birçok meyve ve içecek isterler.’ Ne zaman isterlerse, 

istedikleri şekilde bulur ve yanlarına getirilir. Hizmetçiler onların diledikleri türden meyve ve içecek 

sunarlar. (S. HAVVÂ, 12/324) 
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Âyetlerde, cennetlerde hurma, nar ve benzeri her çeşit meyvenin olacağı, bunlardan cennet halkının 

istediği kadar yiyeceği, her türlü yiyeceğin bulunacağı, cennet ehlinin canlarının çektiği herşeyin var 

olduğubildirilmektedir. Özellikle cennette gıdâ olarak meyve ve etin zikredilmesi, bu gıdâların 

önemini ortaya koymaktadır. Cennetlerde müminler sâdece meyve ve et mi yiyecekler? Hayır, ‘Onlar 

için diledikleri herşey vardır.’ (36/57) ve ‘Cennette canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı 

herşey vardır.’ (43/71) âyetlerinde beyan edildiği gibi, cennet halkının canlarının istediği her türlü 

yiyecek vardır. Bunlar tükenmez ve yasaklanmaz. (İ. KARAGÖZ 6/424)  

Gerek burada gerekse Kur’ân’ın daha başka yerlerinde âhiret mutluluğunun maddi ve somut 

unsurlarla tasvir edilmesine, dünyevi zevkleri çağrıştıran ifâdeler kullanılmasına bakarak, bundan 

oradaki nîmetlerinin mutlaka dünyâdakilerin aynısı olacağı gibi bir sonuç çıkarmamak gerekir. 

Amaç insanın uhrevi mutluluğu hayâl etmesini sağlamaktır. Orada dünyâdakilere benzer veya 

onlardan farklı maddi nîmetler olsa bile, herşeyin onlardan ibâret olmadığı, asıl ve yüce mutluluk 

unsurlarının mânevi nîmet ve lütuflarda olduğu çeşitli âyet ve hadislerden anlaşılmaktadır. (meselâ 

bk. Tevbe 9/72; Yûnus 10/10, 25; Hicr 17/45-48; Buhâri Tevhid 35; adn cennetleri hakkında bk. Ra’d 

13/23; KUR’AN YOLU, 4/588)   

(52).‘Yanlarında bakışlarını çevirmiş aynı yaşta eşler vardır.  Hadis: ‘Cennetlikler cennete 

sakalsız – bıyıksız, taptâze, gözleri sürmeli otuzüç yaşındaki kişiler olarak gireceklerdir. Cennetlik her 

bir erkeğe iki eş verilecektir ki, bunlardan her birinin üzerinde yetmiş elbise olacak (bununla birlikte) 

baldırlarının içi ta öteden görülecektir.’ (Tirmizi Cennet 8, 12, Dârimi Rikak 104; Müsned 2/295, 343; 

5/232, 240; İ. H. BURSEVİ, 17/136) 

(53).‘İşte bu(dur), hesap günü için size vaadedilenler.’ İbn Kesir der ki: ‘Bizim sözünü ettiğimiz 

nitelikleriyle bu cennet, yüce Allâh’ın öldükten sonra diriltilip, kabirlerinden kalkarak ateşten 

esenlikle kurtulmalarından sonra takvâ sâhibi kullarının gideceklerini vadettikleri cennettir. (S. 

HAVVÂ, 12/324) 

(55).(İkinci Sahne) Diğerlerine gelince onların bir konakları vardır. Fakat orada rahat yüzü görülmez. 

Burası cehennemdir. ‘Orası ne kötü bir konaktır’ Onların orada kaynar sulardan içecekleri, 

kusmuktan yiyecekleri vardır. Bu da ateşe girenlerin vücutlarından süzülüp akan pis ve iğrenç 

şeylerdir! Ya da onların bu türden daha nice ezâları, cefâları vardır ki, bunlara âyet-i kerîmede ‘ezvâc / 

çeşit çeşit’ yâni birbirine benzer eziyetler denilmektedir. (S. KUTUB, 8/552, 553)  

(57, 58).‘Artık tatsınlar onu: Bu kaynar su ve irindir.’ Gassâk, yaradan akan sarı su, irin, cerahat 

akıntısı yâhut şarap gibi kaynar su olan, hamîm’in zıddı olmak üzere içilmez derecede gâyet soğuk ve 

çok çirkin kokulu içki ki, ‘hamim’ sıcaklığı ile yakar, ‘gassâk’ da soğukluğu ile. (ELMALILI, 

6/477) 

Dünyâda Allâh’ı inkâr eden insana, âhirette yiyecek olarak hayvanların dahi yiyemediği bir bitki 

(Gâşiye 88/6), ya da zakkum ağacı (Sâffât 37/62), içecek olarak da erimiş mâden tortusu gibi yüzleri 

kavuracak (Sâffât 37/67), ve bağırsakları parçalayacak bir su (Muhammed 47/15), takdim 

edilecektir. Orada kızgın, çok yakıcı, volkan gibi kıvılcımlar saçan (Mürselât 77/32) bir ateş vardır. 

Bu ateşin homurtusu ve uğultusu çok uzaklardan duyulacaktır (Furkan 25/12). İnkârcılar 

boyunlarında kelepçeler olduğu hâlde (Rad 13/5), alınlarından ve ayaklarından tutulup (Rahman 

55/41), uzun zincirlere vurularak yüz üstü sürüklenecekler  (İsrâ 17/97) ve ateşe atılacaklardır. Bu 

ateş onları her taraflarından kuşatacak ((Kehf 18/29), derilerini yakıp kavuracaktır (Müddessir 

74/29). Bu durumda cehennemlikler azâbın bitirilmesi yâhut hafifletilmesi için feryat edecekler (Fâtır 

35/37), fakat bu feryatları hiçbir işe yaramayacaktır. İşte burada ele almış olduğumuz âyette yer 
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verilen ‘ğassâk’ kelimesi de söz konusu azap figürlerinden biri olarak cehennem ehline içmeleri için 

verilecek ‘irin’ anlamına gelebilir. (M. DEMİRCİ, 2/716, 717) 

‘Onlara benzer, başkaları da vardır.’ Hasan-ı Basri der ki: Türlü türlü azapları olacaktır, demektir. 

Başkaları ise şöyle demiştir: Zemherir, semûm, kaynar su içmek, zakkumdan yemek, yükseklere 

kadar çıkıp aşağılara yuvarlanmak ve benzerleri, farklı ve birbirine zıt şeyler olup, kendileri ile 

azaplandırılacakları ve aşağılanıp horlanacakları daha başka şeyler. (S. HAVVÂ, 12/325)  

‘Buna benzer daha türlü türlü başkaları’ ifâdesiyle Allah Teâlâ, her bir günah çeşidi için bir azap 

çeşidi olduğuna işâret ediyor. (İ. H. BURSEVİ, 17/141) 

(59).(Üçüncü Sahne) Sahne, kapsadığı karşılıklı konuşmalarla somutlaşan, canlı hâle gelen üçüncü 

manzara ile tamamlanıyor. Burada cehennemlik olan azgınlardan bir topluluk görülüyor. Bunlar 

dünyâda birbirlerini seven, birbirine dost olan kimselerdi. Bugün onlar birbirini tanımıyor, 

birbirinden kaçıyorlar. Bunların bâzıları sapıklığı aşılıyor, bâzıları müminlere karşı üstünlük taslıyor, 

onların çağrılarını, cennete ilişkin inançlarını alaya alıyorlardı. Nitekim Kureyş’in ileri gelenleri de 

böyle yapıyor ve: ‘Kur’ân aramızda O’na mı indirilmeliydi’ (Sâd, 38/8) diyorlardı. (S. KUTUB, 

8/553) 

(60-62).Şimdi onlar bölük bölük ateşe atılıyorlar. İşte onlar birbirlerine ‘İşte bu topluluk sizinle 

berâber gerçeğe karşı direnenlerdir’ dediklerine cevapları ne oluyor? Cevapları öfke dolu, tepki 

dolu: ‘Onlar rahat yüzü görmesin. Onlar mutlaka ateşe gireceklerdir.’ Peki kendileriyle alay 

edilenler susuyorlar mı? Hayır! Onlar da cevap veriyorlar: ‘Toplulukta bulunanlar ise (kâfir 

liderlerine hitâben); ‘Hayır asıl siz rahat yüzü görmeyin, bizi buraya getiren sizsiniz, ne kötü bir 

duraktır’ derler. Yâni bu azâba düşmemize siz sebep oldunuz. Birden öfke, bunalım ve intikam 

dolu bir duâ yükseliyor. ‘Rabbimiz! Bunu kim başımıza getirdiyse, ateşte onun azâbını kat kat 

artır’ derler. (S. KUTUB, 8/553) (..) Sonra ne oluyor? İşte onlar müminleri arıyorlar. Dünyâda 

kendilerine karşı üstünlük tasladıkları, haklarında kötü düşündükleri, cennete ilişkin inançlarını alaya 

aldıkları müminler… Evet onlar inananları arıyorlar. Onları kendileri gibi ateşte bulamıyorlar. 

Birbirlerine soruyorlar: Onlar nerede? Onlar nereye gittiler? Yoksa burada oldukları hâlde, biz mi 

onları göremiyoruz? ‘Bize ne oldu ki, dünyâda iken kötülerden saydığımız kişileri burada niçin 

görmüyoruz? Derler’ (S. KUTUB, 8/553) (..) Hâlbuki onların arayıp sordukları adamlar uzakta, 

cennettedirler! Sahne, cehennemliklerin gerçek durumlarını ortaya koyarak sona eriyor! ‘İşte ateş 

halkının tartışmaları böyledir ve bunlar gerçektir.’ (S. KUTUB, 8/553)   

Dünyâ hayatının inkârcı ve saptırıcı önderleriyle onların peşinden giden kitleler arasında âhiretteki 

yargılama sırasında böyle çekişmeler ve suçlamaların olacağı Kur’ân’da başka vesîlelerle de 

anlatılmaktadır. Maksat, her iki tarafı da şimdiden uyararak sonuç vermeyecek olan âhiretteki bu 

çekişmelerden onları korumaktır. (ayrıca bk. Ahzâb 33/66-68; Sâffât 37/27-34: KUR’AN YOLU, 

4/588)  

‘Merhaba’ demek: ‘rahibte merhaban’ takdirinde bir duâ ile misâfire bir iltifattır ki, ‘geniş olasın, 

genişlik içinde güle güle oturasın’ demektir. (ELMALILI, 6/477) 

‘lâ merhaban’ Bedduâ cümlesidir. ‘Rahat yüzü görmeyesin’ anlamındadır. Âyet, dünyâda lider 

konumunda olanların kendilerine uyanlara lânet edecekleri bildirilmektedir. (7/34-39) 

‘(Yine) onlar: “Ey Rabbimiz! Bunu (bu ateşi) bizim önümüze kim getirdiyse, ona ateşte azâbı kat 

kat artır.” diyecekler.’ Yüce Allah’tan kendilerine önderlik edenlerin azâbını kendi azaplarının iki 

kat fazlası ile vermesini isteyecektir. (S. HAVVÂ, 12/325) 
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Azâbın iki kat artırılması talebi, hak ettiği miktarıncadır. Şöyle ki, talep edilen iki kat azâbın bir katı 

‘sapıtma’, diğer katı ise ‘saptırma’ karşılığıdır.   Hadis: ‘Kim kötü bir çığır açarsa hem onun günahı 

hem de onunla amel edenlerin günahı kıyâmete kadar o çığırı açanın üzerine olur. (Müslim, Nesâi, 

Müsned’den İ. H. BURSEVİ, 17/145, 146) 

(64).‘İşte bu, yâni ateş ehlinin birbiriyle tartışması bir gerçektir.’ Yâni ey Muhammed, 

cehennemliklerin, birbirleriyle tartışmalarına, birbirlerine lânet okumalarına dâir sana verdiğimiz bu 

haberler, hiçbir tartışma götürmeyecek, şüphesiz hak olan şeylerdir. (S. HAVVÂ, 12/326) 

 

38/65-70  BEN  SÂDECE  BİR  UYARICIYIM 

65, 66. (Rasûlüm! İnsanlara) De ki: “Ben ancak (Allah adına) bir uyarıcıyım. Tek ve kahredici olan 

Allah’tan başka ilâh yoktur.” 66. “O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Mutlak 

gâliptir, çok bağışlayıcıdır.” 

67, 68. (Ey Peygamberim!) De ki: “Bu (verdiğim haber), pek büyük bir haberdir! Siz ise ondan yüz 

çeviriyorsunuz.” 

69. “Onlar (melekler kendi aralarında Âdem’in hakkında) tartışırlarken benim, mele-i a’lâ (o 

yüksek melekler topluluğu) ile ilgili hiçbir bilgim yoktu.” 

70. “Ancak apaçık bir uyarıcı olmam için (bu bilgi) bana vahyediliyor.” 

 

65-70. (65, 66).‘(Rasûlüm! İnsanlara) De ki: “Ben ancak (Allah adına) bir uyarıcıyım. Tek ve 

kahredici olan Allah’tan başka ilâh yoktur.” 4’ncü âyette Allah, içlerinden birinin çıkıp, haber 

verdiği şeye Mekkeli müşriklerin hayret ettiklerini bildirmişti. Şimdi ise Allah Teâlâ, Hz. 

Peygamberin (s) onlara, ‘Benim vazifem sizleri sâdece uyarmaktır’ demesini emrediyor. Yâni, ‘Benim 

görevim bir bekçi gibi, sizlerin yanlış yola gitmenizi engellemek değildir. Eğer benim uyarıma kulak 

asmazsanız, zararda olan sizler olursunuz. (MEVDÛDİ, 5/81) 

‘De’ emri, Hz. Peygambere ve onun şahsında bütün müminlere yönelik bir emirdir. Yüce Allâh’ın 

Hz. Peygambere bildirmesini istediği şeykendisinin peygamber, Kur’ân’ın insanlar için büyük bir 

haber kaynağı olduğu ve insanların Kur’an’dan yüz çevirmemeleri gerektiği hususlarıdır. (İ. 

KARAGÖZ 6/431) 

‘el Vâhid’ ismi, sözlükte bir, tek demektir. Allâh’ın sıfatı olarak; eşi, benzeri, örneği ve ortağı 

bulunmsysn, parçalara bölünmeyenkadim ve ezeli oluşta tek olan, yegâne varlık anlamına gelir. 

Kur’an’da onlarca âyette yüce Allâh’ın bu ismi tekrarlanmıştır. ‘İlâhınız bir tek ilâhtır.’ (2/163, 

16/22, 22/34). ‘Ancak Allah, bir tek ilâhtır.’ (4/171, 14/52; İ. KARAGÖZ 6/432) 

“O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Mutlak gâliptir, çok bağışlayıcıdır.” Bütün 

bunların mutlak sâhibi ve onlarda mutlak tasarruf kendisinin olandır. Nesefi der ki: ‘Yâni bütün 

âlemde mülk / egemenlik ve Rububiyet / Rablık yalnız O’nundur. ‘Azîz’dir’ Cezâlandıracak olursa 

kimse O’nu mağlûp edemez, O’ndan kurtulamaz. ‘Gaffâr’dır’ kendisine sığınanların günahlarını 

bağışlar. (S. HAVVÂ, 12/344) 

(67,68).(Ey Peygamberim!) ‘De ki: “Bu (Kur’an), pek büyük bir haberdir!’ Yâni benim size 

verdiğim bu haber, benim böyle korkutmakla görevli peygamberliğimle Allâh’ın ortaktan 
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münezzeh olarak birliği haberi, çok önemli, azametli, büyük bir haberdir. Bir ucunda o bir olan 

Allâh’ın hiçbir tarafından savunulması mümkün olmayan ebedi kahrı, bir taraftan da O’nun izzet ve 

bağışlaması var. (ELMALILI, 6/479) 

‘Siz ise ondan yüz çeviriyorsunuz.’ Gaflettesiniz. Mücâhid, Süddi, Kadı Şureyh ’büyük haber’in 

tefsiri ile ilgili olarak onun da, ‘kendisinden yüz çevrilen’in de Kur’ân-ı Kerîm olduğunu 

söylemişlerdir. El Hasen ‘Kıyâmet günü’ olduğunu söylemiştir. Fakat her ne olursa olsun, onların yüz 

çevirdikleri içerik uyarmadır, uyarılmalarıdır. (S. HAVVÂ, 12/344)   

(69, 70).“Onlar (melekler kendi aralarında Âdem’in hakkında) tartışırlarken benim, mele-i a’lâ ile 

ilgili hiçbir bilgim yoktu.” “Ancak apaçık bir uyarıcı olmam için (bu bilgi) bana vahyediliyor.” 

(mele-i a’la) meleklerin bulunduğu yüce topluluktur. Oradaki tartışmadan maksat, büyük ihtimalle, 

Bakara sûresi 30-34. âyetlerde anlatıldığı üzere Hz. Âdem’in yaratılış kararının verilmesi, meleklerin 

kanaatlerini beyan etmeleri, meleklerden Âdem’e secde etmelerinin istenmesi ve şeytanın baş 

kaldırması gibi hususlardır. Bunlar hakkında Peygamberimiz (s)’in bir bilgisi yoktu. Fakat Allah onu 

peygamber yaptığı için bu bilgileri ona vahyetmektedir. Diğer taraftan ‘mele-i âlâ’ hakkında kimsenin 

bilmesinin mümkün olmadığı bu bilgileri getirmiş olması, Hz. Muhammed (s)’in peygamberliğinin 

açık delillerinden biri olarak kabul edilmelidir. (Ö. ÇELİK, 4/296, 297)  

Nesefi der ki: ‘Mele-i A’lâ’dan kasıt, (Bundan sonra gelecek kıssada söz konusu edilen) melekler, 

Âdem ve İblis’tir. Çünkü semada idiler ve karşılıklı olarak konuşma aralarında geçmişti. Şimdi sûre, 

tartışma kıssasını sunmaktadır: (S. HAVVÂ, 12/345) 

Bu tartışma, âyette de zikredildiği gibi, Allah ile İblis arasında geçmektedir. Burada dikkate değer 

nokta, ‘mele-i âlâ’nın (yüce topluluk) melekler olmasıdır. Yâni Allah, İblis ile doğrudan muhâtap 

olmayıp, melekler aracılığıyla konuşmuştur. Ancak, Allâh’ı mele-i âlâ’nın içinde farzetmek yanlış 

bir anlayış olur. (MEVDÛDİ, 5/81)  

 

38/71-83 İBLİS  SECDE  ETMEDİ,  BÜYÜKLÜK  TASLADI 

71. (Ey Peygamberim!) Rabbin o zaman meleklere buyurmuştu ki: “Ben, çamurdan bir insan 

yaratacağım.” 

72. (Ey melekler ve iblis!) “Onun biçimini düzeltip içerisine de (hayat veren) rûhumdan üflediğim 

zaman hemen (benim için) ona secdeye kapanın.” 

73, 74. Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler. Yalnız İblis (itaat edip de secde 

etmedi,) büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu. 

75. (Rabbin) buyurdu: “Ey İblis! İki elimle (yâni kudretimle) yarattığıma secde etmekten seni 

alıkoyan nedir? Büyüklük mü tasladın, yoksa yücelerden mi oldun?” [bk. 2/34; 7/12] 

76. (İblis) dedi ki: “Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın.” [bk. 2/30-34; 

7/12] 

77. (Allah) buyurdu: “Hemen çık oradan! Sen artık taşlanmış (rahmetimden kovulmuş) birisin!” 

[bk. 15/34-35] 

78. “Şüphesiz, tâ cezâ gününe kadar benim lânetim senin üzerinedir.” 
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79. (İblis:) “Ey Rabbim! O hâlde (insanların) tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver.” 

dedi. 

80, 81. (Allah) buyurdu: “Sen, o bilinen gün (kıyâmet)e kadar mühlet (yaşama izni) 

verilenlerdensin!” 

82, 83. (İblis) dedi: “Senin yüceliğine andolsun ki ihlâslı (sana gönülden bağlı) ve itaatli kulların 

hâriç, o (insan)ların hepsini mutlaka azdıracağım.” 

 

71-83. (71).‘Rabbin o zaman meleklere buyurmuştu ki: “Ben, çamurdan bir insan yaratacağım.” 

Âdem’e ve genel olarak insana ‘beşer’ denilmesi, derisinin açık ve çıplak olması yüzündendir. Bu 

yüzden insan târih boyunca giysi ihtiyâcı duymuştur. Diğer canlıların giysisi kendi fizik bedenindedir. 

Yaratılış maddesi için toprak (Âl-i İmran 3/59), çamur (Sâd 38/71), çamur hülâsası (Müminûn 

23/12), kuru çamur, şekillenmiş balçık (Hicr 15/28) gibi farklı sözcüklerin kullanılması yaratılış 

aşamalarını ifâde etmek için olmalıdır. (H. DÖNDÜREN, 2/722) 

Yüce Allah bu insan denen varlığı çamurdan yaratmıştır. Yâni insanın tüm organizması 

çamurdandır. Sâdece nereden geldiği ve nasıl geldiği bilinmeyen ‘Hayat Sırrı’ hâriç. İnsan denen bu 

varlığın, adı geçen bu sırrın dışında bütün organları çamurdandır. Bu çamurun bir insan olmasını 

sağlayan ‘kutsal soluk’ dışındaki herşeyi çamurdandır. Vücûdunun bütün elementleri 

çamurdandır. Yâni insanın anası topraktır. İnsan bu toprağın ana maddelerinden meydana gelmiştir. 

Gizemli olan bu ilâhi sır, ondan ayrıldığında söz konusu organlar tekrar toprağa dönüşeceklerdir. (S. 

KUTUB, 8/556) 

Biz bu kutsal soluğun niteliğini, niceliğini bilemiyoruz. Sâdece etkilerini, izlerini biliyoruz. İşte bu 

kutsal soluğun etkileri insan denen bu varlığı, yeryüzündeki diğer varlıklardan ayırmıştır. Akli ve 

rûhi yönden yükselmeye elverişli olan özel yeteneğiyle onu diğer varlıklardan farklı kılmıştır. İşte bu 

özellik, insan aklının geçmişin deneyimlerinden yararlanmasını, geleceğini ona göre plânlamasını, 

programlamasını sağlamıştır. Bedenin akıl ve duyu organları ile algılanan varlıkları aşarak akıllara ve 

duyulara kapalı olan gizemli (bilinmez) dünyâ ile iletişim kurmasını temin etmiştir. (S. KUTUB, 

8/556) 

Yüce Allah bu insan denen varlığa, rûhundan bir soluk üflemiştir. Zîrâ O’nun irâdesi insanın 

yeryüzünde hâlîfe olmasını dilemiştir. Belirlediği sınırlar dâhilinde bu evrenin anahtarlarını, 

yeryüzünün imârını ve bunun için gereken güç ve enerjileri ona teslim etmeyi uygun görmüştür. (S. 

KUTUB, 8/556, 557)    

(72).“Onun biçimini düzeltip içerisine de rûhumdan üflediğim zaman hemen (benim için) ona 

secdeye kapanın.” Yâni ben ona can verip onu duyar ve nefes alır hâle getirdiğimde,  yere onun için 

secdeye kapanın; yâni ona secde edin. Nesefi der ki: ‘Denildiğine göre eğilmek, alçak gönüllülüğe 

delâlet ederdi. Yine bunun (Hz. Âdem kıble imişçesine) Allâh’a secde olduğu, yâhut selâmlama 

kastıyla secde olduğu da söylenmiştir’ Bizim şeriatımızda ise Allah’tan başkasının önünde eğilmek 

haram kılınmıştır. (S. HAVVÂ, 12/345) 

‘Dolayısıyla onu tesviye ettiğim…’ ‘Yarattı ve tesviye etti.’ (A’lâ 87/2) sözünden de anlaşıldığı 

üzere tesviye, yaratmadan sonra olur. Demek ki insan maddesi, çamurdan yaratıldıktan sonra, bir de 

insan sûretini alması, insanlık seviyesine gelmesi için bir müddet de tesviye edilmiş, bedeninin 

parçaları kıvamına getirilmesi için düzeltilmiştir. (ELMALILI, 6/480) 
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‘.. rûhumdan üfürdüğüm zaman’ Ortada ne üfleme fiili, ne de üflenen şey vardır. Bu ifâde, sâdece 

bilfiil hayâtın kendisi sâyesinde gerçekleştiği şeyin, hayâtı kabûle elverişli bir maddeye bağlanışını 

anlatan bir temsildir. (İ. H. BURSEVİ, 17/162) 

‘.. derhâl ona secdeye kapanın’ Bu secde, bir değer veriş ve selâmlama ifâdesidir. Çünkü kulluk 

etme tarzında bir secde, ne bu ümmette ne de daha önceki ümmetlerde Allah dışında hiçbir varlığa 

yapılması mümkün olmayan bir şeydir. Önceleri ileri gelenlere selâmlama yollu secde yaygın 

olmasına rağmen, İslâm bunu iptal etmiştir. (İ. H. BURSEVİ, 17/165) 

(73, 74).‘Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler.’ Kullanılan bu ifâdeler meleklerin 

aynı zamanda ve vakitte ayrı zamanlarda değil de hep birlikte secde ettiklerini ifâde etmektedir. (S. 

HAVVÂ, 12/345) 

‘Yalnız İblis (itaat edip de secde etmedi,) büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu.’ Acaba İblis de 

meleklerden biri miydi? Açık olan duruma göre hayır. Zîrâ o meleklerden olsaydı karşı gelmezdi. 

Çünkü melekler, Allâh’ın emirlerine karşı gelmezler. Kendilerine verilen emri hemen yerine getirirler. 

İlerde İblis’in ateşten yaratıldığı da ifâde edilecektir. Meleklerin ise nurdan yaratıldıkları 

bildirilmektedir. Fakat İblis buna rağmen meleklerle berâberdi ve secde etmekle yükümlüydü. (S. 

KUTUB, 8/558) 

(75).‘(Rabbin) buyurdu: “Ey İblis! İki elimle (yâni kudretimle) yarattığıma secde etmekten seni 

alıkoyan nedir? Büyüklük mü tasladın, yoksa yücelerden mi oldun?” Yâni emrimi yerine 

getirmek, hitâbımı ululamak kastıyla, vâsıtasız olarak yarattığıma secde etmekten seni ne alıkoydu? 

Bu buyrukta Âdem (a.s.)’ın yaratılışı husûsunda evrim teorisinin bâtıl olduğunun delîli vardır. (S. 

HAVVÂ, 12/346) 

‘İki elimle yarattığıma’ Kur’ân’da Allah Teâlâ’ya bâzan ‘Allâh’ın eli’ (Fetih, 48/10) gibi tekil 

olarak, bâzan da ‘Ellerimizin yaptıklarından.. ‘ (Yâsin 36/71) gibi çoğul olarak, bâzan da böyle ‘iki 

elimle’ gibi tesniye / ikil olarak el nisbet edilmiştir. Bir hadiste ‘O’nun her iki eli de sağdır’ (Müslim) 

buyurulduğundan her birinde Allâh’ın şânına lâyık bir mânâ kastedildiğinde şüphe yoktur. (Mâide 

5/64 âyetinin tefsirine bkz.) (ELMALILI, 6/480, 481) 

Birçokları burada iki elin ayrıca birer mânâsı kastedilmiş olmayıp, özel bir itinayla yaratmak 

mânâsından kinâye olduğu görüşüne sâhiptirler. Çünkü Âdem, bütün normal sebeplerin üstüne olarak, 

en yüksek bir seçim ile yaratılmıştır. Bâzıları da kudret anlamıyla yorumlamışlar ve tesniyenin sâdece 

pekiştirme için olduğunu, çünkü Âdem’in yaratılışında Allâh’ın kudretinin tecellilerinin 

pekiştirmeli ve kat kat bulunduğunu söylemişlerdir. (ELMALILI, 6/481)  

(76).‘(İblis) dedi ki: “Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın.” Ateşin 

tabiatından da anlaşıldığı gibi İblis, kendisinin mayasını oluşturan ateşin tabiatına uyarak ahmaklık, 

hemen atılıverme, üstünlük taslama, zarar verme tabiatının bir sonucu olarak şu cevâbı verdi: ‘Ey 

Rabbim, ben Âdem’den daha iyiyim, (üstünüm, daha uygun düşer, M. SELMAN). Çünkü sen beni 

ateşten yarattın. Onu ise çamurdan yarattın!’ (M. HİCÂZİ, 5/289) 

Bu karşı gelişin temelinde kıskançlık var. Hz. Âdem’in çamurdan yaratılışının ötesinde ona değer 

kazandıran temel faktörü hesâba katmama veya görmezlikten gelme var. Aslında o bu onurlandırmayı 

hak etmiştir. Bu gözler önüne serilen tutumuyla bütün olarak iyilikten uzak düşmüş bir karaktere sâhip 

olan kişinin çirkin cevabıdır. (S. KUTUB, 8/558)   

(77).‘(Allah) buyurdu: “Hemen, çık oradan! Sen artık taşlanmış (rahmetimden kovulmuş) 

birisin!” Nesefi der ki: ‘İblis, çamurdan yaratılmış olana secde etmeyi büyüklüğüne yedirmedi. 
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Fakat Allâh’ın, meleklerine dahi bu emri verdiğini, meleklerin ise Allâh’ın hitâbını ululamak üzere, 

O’nun emrine saygılarından dolayı uyduklarının farkına varamadı. Allâh’ın emrini terkettiği için 

böylece o kovulmuş ve lânetlenmiş oldu.’ (S. HAVVÂ, 12/346) 

Bu âyet-i kerîmede geçen ‘oradan çık’ cümlesinin ‘cennetten çık’ mı? Yoksa ‘Allâh’ın 

rahmetinden çık’ mı? anlamına geldiğini kesin belirleme imkânına sâhip değiliz. Bu da olabilir, 

diğeri de. Bu konuda fazla ileri – geri tartışmalara girmeye de gerek yok. Bu, yüce Allâh’ın uygun 

emrine karşı isyan ve cüretkârlığın cezâsı olan kovuluş, lânet ve gazaptır. Burada kıskaçlık, kine 

yâni İblis’in içindeki intikam hırsının kesinleşmesine, alevlenmesine dönüşüyor. (S. KUTUB, 8/558)    

(78).“Şüphesiz, tâ cezâ gününe kadar benim lânetim (yâni seni her türlü hayırdan uzaklaştırmam) 

senin üzerinedir.” Nesefi der ki: ‘Hiç kimse bu lânetinin nihâi süresinin din günü olduğu ve sonra da 

kesileceğini zannetmesin. Çünkü bu buyruğun anlamı şudur: Sâdece dünyâda onun üzerine lânet 

vardır. Din günü geldiği takdirde lânetle birlikte azap ta olacaktır ve bu lânetin tek başına oluşu, sona 

ermiş olacaktır. Yâhut rahmet zamanlarında lânet onun üzerinde olduğuna göre; rahmet zamânı 

dışındaki zamanlarda da onun üzerine olması öncelikle söz konusudur. Hem yüce Allah: ‘Bunun 

üzerine aralarında bir çağırıcı: Allâh’ın lâneti zulmedenlere olsun, diye çağırır.’ (el A’raf, 7/44) 

diye buyurmuşken, bu lânet nasıl olur da kesintiye uğrar.’ (S. HAVVÂ, 12/346)  

(79).‘(İblis:) “Ey Rabbim! O hâlde (insanların) tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet 

ver.” dedi.’ ‘Mâdemki beni kovdun; bâri beni öldürme de bana bir süre tanı’ demektir. Bu duâsı ile 

İblis, Âdem ve oğullarını azdırıp onlardan öcünü alma ve ölümden tamâmen kurtulmayı 

hedeflemiştir. Çünkü yeniden dirilme gününden sonra bir daha ölmek yoktur. (İ. H. BURSEVİ, 

17/179) 

(80, 81).‘(Allah) buyurdu: “Haydi sen, o bilinen gün (kıyâmet)e kadar mühlet verilenlerdensin!” 

Yâni Birinci sûra üfürmenin gerçekleşeceği vakte kadar. Bu, üfürme o günün bir parçası olacaktır. 

‘Belli, bilinen’in anlamı; öne de alınamayan sonraya da bırakılamayan vakit, demektir. (S. HAVVÂ, 

12/346) 

’Bilinen güne kadar’ Yâni Allâh’ın, tüm yarattıklarının yok oluşu için takdir edip, belirlemiş olduğu 

o vakte, yâni sûra ilk üfürülüşe kadar. Yoksa istemiş olduğun, yeniden dirilme vaktine kadar değil. 

(İ. H. BURSEVİ, 17/179) 

(82, 83).‘(İblis) dedi: “Senin yüceliğine andolsun ki ihlâslı ve itaatli kulların hâriç, o (insan)ların 

hepsini mutlaka azdıracağım.” Allâh’ın izzetine yâni egemenliğine, kahr-u galebesine onların 

hepsini azdıracağına yemin etti. (S. HAVVÂ, 12/346)  

‘ihlâsa erdirilmiş’ Kalplerini ve amellerini riyâ şaibesi taşımaksızın, sâdece Allah için yapanlar 

anlamına gelir. (İ. H. BURSEVİ, 17/182) 

Müslümanlar her işine ‘Eûzü billâhi mine’ş şeytâni’r racîm’ / Kovulmuş şeytandan Allâh’a 

sığınırım’ ve ‘Bismillâhi’r rahmâni’r rahîm’ / Rahman ve Rahim olan Allâh’ın adıyla’ 

cümlelerini okuyarak başlar. Bu sözleriyle şeytanın şerrinden korunmak ister. Şeytanın şerrinden 

korunabilmek için, İslâm’ı öğrenmek, Allâh’ın kelâmı Kur’ân’ı hayâta geçirmek, şeytan ve 

dostlarıyla mücâdele etmekgerekir. (İ. KARAGÖZ 6/442) 

Görülüyor ki şeytan, birtakım yandaşlar elde edip onları Allâh’ın emrine / hükmüne itaat ettirmemeye 

çalışır. Onların kimi kâfir, kimi müşrik, kimi münâfık ve günahkâr olacak; pis ve haram şeyleri câzip 

görecekler, aynı zamanda Allâh’ın emirlerine bağlı ve itaatli mü’minlere de düşman olacaklardır. 

Böylece şeytana tapmış olacaklardır. Ama ihlâslı mü’minler, şeytana ve hevâlarına aldanmayıp ibâdet 
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ve emirlerine itaatle Allâh’a kulluk etmeye devam edeceklerdir. [bk. 15/3940; 17/62; 39/11-14] (H. T. 

FEYİZLİ, 1/456) 

 

38/84-88  KUR’ÂN  ÂLEMLER  İÇİN  BİR  ÖĞÜTTÜR 

84. (Allah) buyurdu ki: “İşte bu (son ifâde) doğru.” Yine de doğruyu ancak ben söylerim. 

85. Andolsun ki cehennemi, senin (cinsin)le ve onlardan sana uyanların hepsiyle dolduracağım. 

[bk. 15/28-44] 

86. (Rasûlüm!) De ki: “Bun(ları tebliğ)e karşı ben, sizden bir ücret istemiyorum ve ben 

kendiliğimden (uydurma bir şey) teklif edenlerden de değilim.” [bk. 6/90; 25/57; 34/47; 42/23] 

87-88. O (Kur’ân) bütün âlemler(bütün insanlar ve cinler) için ancak bir öğüt (ve uyarı)dır. (Ey 

insanlar!) Bir zaman sonra, onun verdiği haberi(n doğruluğunu) mutlaka öğrenip bileceksiniz. 

[bk. 6/67; 41/53] 

 

84-88. (84).Yüce Allah ‘Buyurdu ki: Hakikattir.’ Yâni hakka yemin ederim yâhut: Ben hakkım, 

demektir. ‘İşte ben hakkı’ bâtılın tam zıddı olan hakkı ‘söylüyorum.’ (S. HAVVÂ, 12/347) 

(85).‘Andolsun ki cehennemi, senin (cinsin)le ve onlardan sana uyanların hepsiyle 

dolduracağım.’ Azîz ve Celîl olan Allah da İblis ve onun cinsinden olan şeytanlar Âdem’in 

zürriyetinden de ona uyanlar ile cehennemi dolduracağına yemin etti. Yâni ben cehennemi bütünüyle 

uyanlardan ve uyulanların hepsinden dolduracağım; onlardan hiç kimseyi dışarıda bırakmayacağım. 

(S. HAVVÂ, 12/347)  

(86).‘(Rasûlüm!) De ki: “(Ey insanlar!) Bun(ları tebliğ)e karşı ben, sizden bir ücret istemiyorum’ 

Yâni, benim şahsi çıkarım yoktur ve ben çıkarlarım için size tebliğde bulunuyor değilim. 

(MEVDÛDİ, 5/85) 

‘Ben o tekellüfçülerden / olduğundan başka türlü görünenlerden de değilim.’ Kendinde olmayan bir 

şeye özenerek zorla ve yapmacık hareketlerle satmaya çalışan iddiâcılardan değilim. Yâni böyle 

ciddiliğim, samimiyetim sizce bilinmektedir. Yok yere peygamberlik iddiâ etmeyeceğimi, Kur’ân’ı 

uydurmaya kalkışmayacağımı kabul etmeniz gerekir. (ELMALILI, 6/482)  

‘ve ben olduğundan başka türlü görünenlerden de değilim.’ (….) O dâvetinde samimidir, 

söyledikleri gerçektir; sahte bir misyon üstlenen, peygamberlik taslayan biri değildir; tebliğ ettiği 

Kur’ân da onun yakıştırması değil, bütün âlemlere, yâni bütün akıllı ve yükümlü varlıklara 

gönderilen ilâhi bir öğüt ve uyarıdır. (KUR’AN YOLU, 4/593)  

Tekellüfçünün belirtisi de Beyhaki’nin Şuabü‘l Îman’da İbnü Münzir’den rivâyetine göre üçtür: 

Kendisinden üstün olan kimse ile yarışmak, yetişemeyeceği şeye el uzatmak ve bilmediği şeyi 

söylemek, (Kurtubi, Süyûti, Âlûsi’den) Hadis: Buhâri ve Müslim’de rivâyet edildiği üzere İbnü 

Mesud (r.a.) demiştir ki: ‘Ey insanlar! İçinizden her kim bir ilim bilirse söylesin, bilmeyen de ‘Allâh’ü 

a’lem’ / Allah daha iyi bilir, desin. (Buhâri Tefsir Sâd 294; ELMALILI, 6/482)    
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(87, 88).‘Bu’ Kur’ân-ı Kerîm ‘ancak âlemler için bir öğüttür.’ Allah tarafından bana vahiy olarak 

bildirilmiş (olup, M. SELMAN), insanlara da cinlere de bir öğüttür ve bu öğüdü ben tebliğ ediyorum. 

(S. HAVVÂ, 12/350) 

‘Onun haberini’ Kur’ân-ı Kerîm’in haberini, orada bulunan vaadleri, tehditleri, öldükten sonra 

dirilmeyi, hesâba çekilmeyi ‘bir süre sonra’ yâni ölümden sonra yâhut Kıyâmet gününde 

‘öğreneceksiniz.’ (S. HAVVÂ, 12/350)  

(…) Ölüm esâsen bir yok oluş değil, aksine imkânları daha dar olan bir âlemden çıkıp, daha geniş bir 

âleme intikal etmek demektir. İşte (…) insanın Kur’ân tarafından ortaya konan hakikatleri 

öğrenmesi söz konusu intikalle başlamış olmaktadır. Nitekim (Nisâ 4/159) âyeti de Ehl-i Kitap’tan her 

bir insanın ölüm ânında gerçeği görüp Hz. Îsâ’ya îman edeceğinden söz etmektedir. (Ama ne yazık 

ki bu îman ümitsizlik hâlinin bir sonucu olduğu için onlardan kabul edilmeyecektir.) Demek ki 

hakikate dâir bilgilerin öğrenileceği zaman ölüm ânı ve sonrasıdır. Çünkü hadislerde de belirtildiği 

gibi ölüm esnâsında insanın gözünden perde kaldırıldığı için, artık o kişi hakikati görmeye başlamış 

olmaktadır. (M. DEMİRCİ, 2/718, 719) 

‘Onun bildirdiklerinin gerçekliğini bir zaman sonra öğreneceksiniz’ ifâdesi, Müslümanlar için 

gelecekte İslâm’ın başarıya ulaşacağını bildiren bir müjde, inkârcılar için de bir uyarı anlamı 

taşımaktadır. Nitekim müşriklerin bütün karşı çabalarına, mücâdelelerine, zulüm ve baskılarına 

rağmen bu müjde adım adım gerçekleşmiş; daha Rasûlullah – aleyhisselâm - hayattayken Arap 

Yarımadasında şirkin kökü kazınmış, nihâyet bir asır gibi kısa bir zamanda İslâm üç kıtaya yayılan, 

çeşitli milletlerce benimsenen evrensel bir din hâline gelmiştir. (KUR’AN YOLU, 4/593) 

________________________________________ 
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39 / Zümer Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. 75 âyettir. 53-59’ncu âyetleri Medîne döneminde inmiştir. Zümer, 71 ve 

73’ncü âyetlerde geçtiği üzere “zümreler, gruplar” demek olup adını da buradan almıştır. (H. T. 

FEYİZLİ, 1/457) 

Câbir b. Abdullah (r) Hz. Peygamber (s) Zümer ve Mülk sûrelerini okumadan uyumazdı’ (Tirmizi 

Tefsir 9) demiştir. (İ. KARAGÖZ 6/446) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

39/1-5  DÎNİ  ALLÂH’A  HAS  KILARAK  KULLUK  ETMEK 

1. Kur’ân’ın indirilmesi, mutlak gâlip, hüküm ve hikmet sâhibi Allah (tarafın)dandır. [bk. 

26/192; 41/42] 

2. (Ey Rasûlüm!) Şüphesiz biz, bu Kur’ân’ı sana hak olarak indirdik. O hâlde Allâh’a, O’nun 

dînine ihlâsl(a gönülden bağl)ı olarak kulluk et. 

3. (Ey insanlar!) İyi bilin ki hâlis din, yalnız Allâh’ındır. O’ndan başkasını dost edinenler: “Biz, 

onlara ancak, bizi Allâh’a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz.” (derler). Şüphesiz Allah, onlar (ile 

mü’minler) arasında, (bu şekilde) ayrılığa düştükleri şeylerde hükmünü verecektir. Şüphesiz 

Allah, yalancı, nankör olan o kimseleri doğru yola iletmez. [bk. 2/165-167; 5/35] 

4. Eğer Allah bir oğul edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. O yücedir (bundan 

uzaktır). O tek ve kahretmede sonsuz güç sâhibi olan Allah’tır. [bk. 43/81] 

5. (Allah) gökleri ve yeri hak (ile, bir amaca yönelik ve hikmet) ile yarattı. O, geceyi gündüzün 

üzerine sarar, gündüzü de gecenin üzerine sarar (her birini uzatıp kısaltır). Güneşi ve ayı emri 

altına aldı (ve insanların faydasına verdi). Her biri, belirli bir vakit için (yörünge ve mihverinde) 

cereyan etmektedir. İyi bilin ki O mutlak gâliptir, çok bağışlayandır. 

 

1-5.(1).‘(Bu) Kitab’ın indirilmesi, mutlak gâlip, hüküm ve hikmet sâhibi Allah (tarafın)dandır.’ 

Azîz: egemenlik ve otoritesinde kendisi ile tartışılmayan, güçlü; Hakîm: tedbirinde, yönetiminde söz 

ve fiillerinde, şeriat ve kaderinde hikmeti sonsuz olan. (S. HAVVÂ, 12/370) 

Kâfirlerin ‘Kur’ân’ı Muhammed uydurdu’ şeklindeki ithamlarına cevap olmak üzere, sûrenin 

hemen girişinde Hz. Muhammed’in (s) söylediklerinin kendisinden olmadığı gibi kısa bir beyanla 

yetinilmiş ve Allah, Kur’ân’ın kendisi tarafından indiğini bildirmiştir. (MEVDÛDİ, 5/90, 91) 

(2).‘(Ey Rasûlüm!) Şüphesiz biz, bu Kur’ân’ı sana hak olarak indirdik.’  Yâni bu kitap, baştan 

sona kadar Hak’tır ve ona hiçbir bâtıl karışmamıştır. (MEVDÛDİ, 5/91) 
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‘Öyle ise dîni, O’na özgü kılarak Allâh’a ibâdet et!’ Yâni dîni, O’nun için şirkten ve gösterişten 

arındır. Bu ise tevhid ile ve insanın içini arıtması ile mümkündür. İbn Kesir şöyle demektedir: ‘Yâni, 

yalnız Yüce Allâh’a, O’na hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ibâdet et! İnsanları da buna dâvet et ve 

ancak O’na ibâdet edilebileceğini, O’nun ortağının, benzerinin, denginin olmadığını da bildir’ (S. 

HAVVÂ, 12/376) 

İhlâs, bir görevi Allah için yapmaktır. (76/9). İhlâsın zıddı riyâdır. Riyâ, gösteriş yapmak, 

ibâdetlerde Allah’tan başkasını gözetmektir. Riyâ, gizli şirk ve münafıklık alâmetdir. (4/142). Yüce 

Allah: ‘Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın, sâlih amel işlesin ve Rabbine 

ibâdette kimseyi ortak koşmasın.’ (18/110)  buyurmaktadır. (İ. KARAGÖZ 6/448) 

‘Dîni Allâh’a özgü kılarak’ O’na itaat etmek ise Allâh’a kulluk etmekle birlikte, başkalarına kulluk 

etmemeyi, sâdece Allâh’ın koyduğu kural ve ilkelerle yaşamayı ve O’nun hükümlerine tâbi olup, 

yasaklarından kaçmayı içerir. (MEVDÛDİ, 5/91)         

(3).‘Dîni yalnızca Allâh’a özgü kılarak kulluk etmek’ şeklindeki ilke, kesin ve değişmez bir gerçek 

olarak ortaya konmuştur. Çünkü bu, yalnız ve yalnız Allâh’ın hakkıdır. Kulluk edilmeye lâyık olan 

sâdece O’dur ve sâdece O’na itaat edilmesi gerekir. Allâh’a kulluk etmeyi reddedip de başkalarına 

itaat eden kimse sapıklık içindedir. Şâyet Allâh’a kulluk etmekle birlikte, başkalarına da kulluk 

ediyorsa, bu da şirktir. (MEVDÛDİ, 5/91)       

‘Ondan başka dostlar edinerek, ‘Onlar bizi Allâh’a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz’ derler.’ 

(Arap müşrikleri) (..) Meleklerin yüce Allâh’ın kızları olduğu efsânesine inanıyorlardı. Ayrıca bu 

melekler adına heykeller yaparak onlar vâsıtasıyla meleklere tapıyorlardı. Sonra dönüp meleklerin 

heykellerine tapmalarının aslında meleklere tapma anlamına gelmediğini, bunların Allâh’a yaklaştıran, 

O’nunla kullar arasında aracı olan vâsıtalar olduklarına inanıyorlardı. Bunların Allah katında 

kendilerine şefaat edeceklerini ve kendilerini O’na yaklaştıracaklarını sanıyorlardı. İşte Lât, Menat ve 

Uzzâ gibi ilâhlar, melekler adına dikilen bu heykellerden bâzılarıydı. (S. KUTUB, 8/567)   

‘Doğrusu Allah, anlaşmazlığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir.’ Kıyâmet 

gününde kendisine ihlâsla ibâdet eden kulları ile kendisine ortak koşan müşrikler arasında hüküm 

verecektir. Bu buyruk müşriklerin, gereksiz yere tartıştıklarını, felsefeler ürettiklerini, iddiâlarda 

bulunup bu iddiâlara ve durumlarına gerekçeler bulmaya çalıştıklarını göstermektedir. Nitekim bu 

âyet-i kerîme, yüce Allâh’ın Kıyâmet gününde her iki kesim arasındaki anlaşmazlıklarda hüküm 

vereceğini, yâni ölümden sonra dirilmenin akabinde insanlar arasında hüküm vereceğini, haklı ve 

haksızı ayırdedeceğini, her kişiye ameline uygun karşılık vereceğini de göstermektedir. (S. 

HAVVÂ, 12/376)  

‘Şüphesiz ki Allah, yalancı ve kâfir olan kimseyi doğru yola eriştirmez.’ Nesefi der ki: ‘Yâni yüce 

Allah, kendisinin küfrü seçeceğini bildiği kimseleri hidâyete iletmez; yâni onu hidâyeti bulmaya 

başarılı kılmaz, küfrü seçmesi hâlinde ise ona bu konuda yardımcı olmaz, onu yardımsız bırakır’ (S. 

HAVVÂ, 12/376) 

Biz de şunu belirtmek istiyoruz: Âyet-i Kerîme, bir insanda yalan ve inkâr niteliklerinin bir arada 

olması hâlinde, yüce Allâh’ın o kişiye hidâyet ilhâmını vermeyeceğinin delîlidir. O bakından her bir 

kişi, yalan ve inkâr niteliklerinden alabildiğince sakınmalıdır. (S. HAVVÂ, 12/376, 377) 

Putlara ilâh demek yalandır, Allâh’ın oğlu ve kızı olduğunu söylemek yalandır. Allâh’ın varlığına ve 

birliğine  inanmamak, inkâr ve nankörlüktür. Allâh’ın emir ve yasaklarına uymamak nankörlüktür. 

Yüce Allah, insanların mümin ve Müslüman olmalarını istediği,  bu amaçla peygamber ve kitap 
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gönderdiği hâlde, inkâr ve isyanda ısrar edenleri doğru yola iletmez. İnsan, yalan ve nankörlüğü, 

şirk ve inkârı bırakıp Allâh’a yönelir ve mümin olmak isterse Allah kulunu hidâyete ulaştırır, 

mümin ve Müslüman olmasını sağlar. (İ. KARAGÖZ 6/451)  

(4).‘Eğer Allah bir oğul edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi.’ Bu, düşünceyi 

düzeltmek için, tartışma gereği olarak kabul edilmiş bir varsayımdır. Buna göre, eğer yüce Allah bir 

evlât edinseydi, yarattıklarından dilediği birini kendine evlât olarak seçerdi. Zîrâ O’nun irâdesi sınırlı 

değil, sınırsızdır. Ne var ki, yüce Allah kendisini bir evlât edinmekten tenzih etmektedir. Öyleyse 

kimsenin O’na bir evlât yakıştırmaya hakkı yoktur. İşte Allâh’ın irâdesi de, dilemesi de, takdîri de 

budur. Bu da yüce Allâh’ın, kendisini evlât ve ortaktan tenzih etmesidir. (S. KUTUB, 8/568) 

Yâni, Allâh’ın oğlu olması zâten mümkün değildir. Fakat Allah, dilediği takdirde, kendisine kimi 

isterse onu seçer. Ancak unutulmamalıdır ki, seçtiği kimse de, her hâlükârda mahlûk olacaktır. 

Çünkü kâinattaki herşeyi Allah yaratmıştır ve onlarla olan ilişkisi Hâlik – mahlûk ilişkisi şeklindedir. 

Dolayısıyla baba - oğul şeklinde bir ilişkinin olabilmesi için, soy ile ilgili bir bağ gereklidir. Allah 

Teâlâ ise, bu gibi sıfat ve tanımlamalardan münezzehtir. O bir ve tektir. (MEVDÛDİ, 5/92) 

‘O bundan uzaktır, yücedir. O, tek ve kahredici Allah’tır.’ Yüce Allâh herşeyi yoktan var eden, 

herşeyi yaratan ve herşeyi idâre eden tek ilâh olduğu hâlde, ne diye evlât edinsin ki? Çünkü herşey ve 

herkes O’nun mülküdür. Onu dilediği şekilde kullanır. (S. KUTUB, 8/568)     

(Allâh’ın) ‘Vâhid’ ismi, sözlükte bir, tek demektir. Allâh’ın sıfatı olarakeşi, benzeri, örneği ve ortağı 

bulunmayan, parçalara bölünmeyen, kadim ve ezeli oluşta tek olan, yegâne varlık anlamına gelir. 

Kur’an’da onlarca âyette yüce Allâh’ın bu ismi tekrarlanmıştır: ‘İlâhınız bir tek ilâhtır.’ (2/163, 

16/22, 22/34). ‘Allah bir tek ilâhtır.’ (4/171, 14/52; İ. KARAGÖZ 6/452) 

(5).‘Allah gökleri ve yeri’  bu ikisi arasındaki tüm varlıkları, boş yere ve abesle iştigal kabilinden 

değil, ‘hak’  ve doğru olarak, yâni birtakım maslahatları içerir şekilde ‘yarattı.’ (İ. H. BURSEVİ, 

17/204)    

Güneş, Ay ve yıldızları yaratan, kendilerine görevlerini, aralarındaki düzenlerini ve çekim kânunu 

belirleyen ve varlıklarını sürdürmelerini sağlayan yüce Allah’tır.  Bu yıldızlar, milyarlarca yıldır 

düzenleri bozulmadan,  varlıklarını sürdürmektedir. Bu, hem Allâh’ın  varlığını ve gücünü, hem 

sonsuz ilim, irâde, kudret ve hikmetini gösterir. ‘Allah geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı sizin 

hizmetinize verdi. Bütün yıldızlar, O’nun emri ile sizin hizmetinize verdi.’ (16/12) buyrulduğu 

için bütün yıldızlar, yâni bütün gök cisimleri O’nun emrine boyun eğmiştir. (İ. KARAGÖZ 6/454)  

‘O, geceyi gündüzün üzerine sarar, gündüzü de gecenin üzerine sarar.’  Gece ve gündüzün 

birbirine örtülüp sarılması, sürelerinin uzayıp kısalmasına, yerin yuvarlak oluşuna, hem kendi ekseni 

hem de güneşin ekseni çevresinde dönüşüne işâret etmektedir. Bütün bunlar, Allâh’a olan îmânı 

güçlendirecek delillerdir. (H. DÖNDÜREN, 2/722) 

Âyette geçen ‘tekvir’ kelimesi, baş gibi küresel bir cismin etrafında bir şeyi, meselâ sarığı 

döndürerek sarmak, daha açık bir tâbirle ‘dolamak’ demektir. Bu tâbirin, tabiatta cereyan eden bir 

gerçeği tasvir ettiği anlaşılmaktadır: Kendi yörüngesi etrâfında dönen yerkürenin güneşe bakan kısmı 

aydınlık, yâni gündüz olur. Ancak, yerküre döndüğünden dolayı bu aydınlık kısım aynen devam 

etmez. Hareket ettikçe aydınlık olan kısımlar karanlığa, karanlık olan kısımlar da aydınlığa 

bürünür. Yâni, devamlı bir şekilde gece gündüzün, gündüz de gecenin üzerine dolanır durur. Bu da 

yeryüzü zemininin yuvarlak olduğunu gösterir. İşte âyette kullanılan tekvir tabiri, bu şekilde 
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yeryüzünün küresel yuvarlaklıkta olduğunu ve döndüğüne işâret etmekte; yerin küre oluşu ve 

dönüşü de tekvir tâbirini son derece dakik bir tarzda tefsir etmektedir. (Ö. ÇELİK, 4/306)   

‘Güneşi ve ayı insanın emrine vermiştir. Her biri belirli bir süreye kadar’ Kıyâmet gününe kadar 

ulaşan ve Allah tarafından bilinen bir süreye kadar ‘akıp gider. İyi bilin ki O Azîz’dir’ Gâlip ve 

Kâdir olandır. ‘Gaffâr’dır’ yâni izzet ve azameti ve büyüklüğü ile O, kendisine isyan edip sonra tevbe 

edip kendisine yönelen kimseyi bağışlayıcıdır. (S. HAVVÂ, 12/379) 

‘.. gökleri ve yeri hak ile..’ Güneş’i, Ay’ı, ve diğer varlıkları insanların hizmetine sunması, yüce 

Allâh’ın insana verdiği değeri, önemi ve nîmetleri gösterir. İnsanın yaşayabilmesi için Güneş’in ısı ve 

ışığına, günlerin, gecelerin ve mevsimlerin oluşması için gezegenler arasındaki bir sistem dâhilinde 

hareketlerine ihtiyaç vardır. İşte bunları sağlayan yüce Allah’tır. (İ. KARAGÖZ 6/454) 

 

39/6-9  HİÇ  BİLENLERLE  BİLMEYENLER  BİR  OLUR  MU? 

6. (Ey insanlar! Allah,) sizi bir tek nefisten yarattı, sonra ondan (onun maddesinden) eşini 

meydana getirdi. Size (deve, inek, koyun, keçi gibi) hayvanlardan sekiz çift yarattı. Sizi 

annelerinizin karınlarında; üç karanlık içinde (nutfeden başlayarak) bir yaratıştan öbür yaratışa 

(geçirerek) yaratıp duruyor. İşte ancak bu(nları yapan) Allah, Rabbinizdir (başkası değil). Mülk 

O’nundur. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Böyle iken nasıl (O’na îman ve itaatten) çevriliyor 

(başka rabler ediniyor, onlara kulluk ediyor)sunuz? [krş. 9/31] 

7. (Ey insanlar!) Eğer küfre saparsanız, şüphesiz Allâh’ın siz(in îmânınız)a ihtiyâcı yoktur. 

Bununla berâber kulları için küfre râzı olmaz. Eğer şükreder (îman ve itaat eder)seniz sizin için 

ondan râzı olur. Hiçbir günahkâr, diğerinin günahını yüklenmez. Nihâyet dönüşünüz yalnız 

Rabbinizedir. (O âhirette) size, yapmakta olduklarınızı haber verir. Çünkü O, gönüllerde (gizli) 

olanı bilir. 

8. (Müşrik ve kâfir) İnsana (âfet, musibet ve hastalık gibi) bir zarar dokunduğu zaman, Rabbine 

(yürekten) yönelerek O’na duâ eder. Sonra (Allah) ona katından bir nîmet verdiği (kurtulup rahâta 

erdiği) zaman, evvelce O’na yalvarmış olduğunu (ve asıl kurtaranı) unutur da, O’nun yolundan 

(sapmak ve) saptırmak için (“bizi falancalar kurtardı” diyerek) Allâh’a birtakım eşler koşar. 

(Rasûlüm!) De ki: “Sen küfrünle biraz oyalanıp geçin. Çünkü sen artık ateş ehlindensin.” [bk. 

10/12; 17/67] 

9. Yoksa o (sâdece sıkıntıda iken duâ eden kâfir kimse) hiç âhiret(in dehşetin)den korkan ve 

Rabbinin rahmetini uman, gece saatlerinde secde edip ayakta durarak taat ve ibâdet eden kimse 

(gibi) midir? De ki: “Bilenlerle bilmeyenler hiç bir olur mu?” (Elbette mümin daha iyidir.)  Ancak 

(bunları), temiz akıl sâhipleri düşünürler. [krş. 35/28] 

 

6-9. (6).‘(Allah,) sizi bir tek nefisten yarattı’ İbn Kesir der ki: ‘Cinslerinizin, sınıflarınızın, 

dillerinizin, renklerinizin ayrılığına rağmen, O sizi tek bir candan yaratmıştır, o da Âdem (as)’dır. 

‘Sonra ondan eşini var etmiştir.’ Bu da Havvâ (ona selâm olsun) ‘dır. (S. HAVVÂ, 12/379) 

‘hayvanlardan da sizin için sekiz eş lütfetti.’ Hayvanlardan lütfedildiği bildirilen ‘sekiz eş’ En’âm 

sûresinin 143-144’ncü âyetlerinde zikredilen erkekli – dişili eşler olarak koyun, keçi, deve ve sığır 

çiftleridir. (KUR’AN YOLU, 4/601)  
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‘Sizi annelerinizin karınlarında; üç karanlık içinde (nutfeden başlayarak) bir yaratıştan öbür 

yaratışa (geçirerek) yaratıp duruyor.’ Bu âyet-i kerîmede, genetik bir şifrenin projesi 

anlatılmaktadır. Bildirilen üç karanlık devre ve yer tıbben aşağıdaki şekilde belirtilmektedir: (1). 

Döllenme ve hücre aşamasının oluştuğu fallop boruları. (2). Kırk günlük doku (alâka) aşaması olan 

rahim içi. (3). Organ teşekkül aşaması olan aminyon kesesi içi. Yüce Rabbimiz, kendisi bilerek 

yarattığı ve çözümünü ilme bıraktığı mesajı tâ o asırda vermektedir. Cenin yer itibâriyle de üç 

karanlık yerde gelişmektedir. İçten dışa doğru, (a). Aminyon zarı: İçinde sıvı vardır, ısı geçirmez. 

(b). Korion zarı: Işık geçirmez. (c). Rahim duvarı zarları: Su geçirmez. (Bâr, s. 159-163; Özyazıcı, s. 

64den H. T. FEYİZLİ, 1/458). 

Abdullah b. Abbas, Mücâhid, Dahhâk, İkrime ve Katâde’ye göre ana karnındaki üç karanlıktan 

maksat, batın (karın duvarı), rahim duvarı ve cenîni saran zarın oluşturduğu karanlıktır. (M. 

DEMİRCİ, 3/20) 

Âyette bu tabakaların karanlık oluşuna özellikle dikkat çekilmekte, bu karanlık ortamlarda olup 

bitenlerin dahi Allâh’ın bilgisi ve kudreti sâyesinde gerçekleştiğine; dışarıdan farkına bile varılmayan 

bu ortamda yaratılış hârikalarının gerçekleştirildiğine işâret edilmiştir. ‘Türlü yaratılış 

aşamalarından geçme’ ifâdesiyle, Hac (22/5) ve Müminûn (23/12-14) sûrelerinde açılımı verilen 

nutfe, alâka ve mudğa aşamalarının ve bundan sonraki gelişmelerin kastedildiği anlaşılmaktadır. 

(İbn-i Âşur’dan, KUR’AN YOLU, 4/600)  

‘İşte bu, Rabbiniz olan Allah’tır.’ Yâni bütün bunları yapan, Rabbiniz Allah’tır. ‘Mülk O’nundur.’ 

Çünkü yaratan O’dur. Bu buyruk şunu göstermektedir: İşte bütün bunları yapandır tek başına Rablığa 

lâyık olan; gerçek mâlik olan. Bundan dolayı âyet-i kerîme, yüce Allâh’ın ‘O’ndan başka ilâh 

yoktur; böyleyken siz nasıl olur da döndürülüyorsunuz?’ buyruğuyla sona ermektedir. Nasıl olur 

da O’na ibâdeti bırakıyor, başkasına ibâdete yöneliyorsunuz. Akıllarınız nerededir? (S. HAVVÂ, 

12/380) 

‘Bütün mülk O’nundur’ cümlesi, yüce Allâh’ın Mâlik isminiifâde etmektedir. Bütün varlıkların 

sâhibi ve mâliki Allah’tır. Mülk kelimesi aynı zamanda yüce Allâh’ın hükümranlığını ve kâinâtın 

yöneticisi ve mutasarrıfı olduğunu ifâde eder. (İ. KARAGÖZ 6/458) 

‘O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur.’ İlâh mabut (kendisine ibâdet edilen) demektir. Peygamberimizin 

ilk muhâtapları olan Mekke halkı, Allâh’ın varlığını kabul ettikleri hâlde, tekliğini kabul etmiyorlar 

(38/4), putlara ilâh diye tapıyorlardı. Yüce Allah, bu tevhid cümlesi ile kendisinden başka hiçbir ilâh 

olmadığını bildirdi. Allah’tan başka bir varlığı ilâh kabul etmek şirktir. (İ. KARAGÖZ 6/458)  

(7).‘Eğer küfre saparsanız, şüphesiz Allâh’ın siz(in îmânınız)a ihtiyâcı yoktur.’ Yâni, ‘Sizlerin 

inkâr etmeniz, Allâh’ın hükümranlığına bir hâlel getirmez. Sizler Allâh’ı tek mâbud kabul etseniz de, 

etmeseniz de, Allah için fark eden bir şey olmaz.’ (MEVDÛDİ, 5/95) 

Hadis-i Kudsi: ‘Ey kullarım! Sizin başınız, sonunuz, insiniz, cininiz en takvâ sâhibi bir adamınızın 

kalbi gibi olsa, bu benim mülküme hiçbir şey katmaz. Ey kullarım! Sizin başınız, sonunuz, insiniz, 

cininiz en günahkâr bir adamınızın kalbi gibi olsa, bu benim mülkümden hiçbir şey eksiltmez.’ 

(Müslim Birr 55’den, Ö. ÇELİK, 4/310)   

‘Bununla berâber kulları için küfre râzı olmaz.’ Yâni, Allah kendi çıkarı için değil, kullarının 

iyiliği için küfrü tasvip etmez. Çünkü küfür Allah için değil, insanlar için zararlıdır. Burada dikkate 

değer husus, Allâh’ın dilemesiyle rızâsının ayrı şeyler olmasıdır. Çünkü Allâh’ın dileği dışında 

hiçbir şey vukû bulmaz. Fakat O’nun râzı olmadığı olaylar cereyan edebilir, zaten olmaktadır da. 
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Dünyâda zâlimler, zorbalar, haydutlar, hırsızlar, kâtiller, câniler, gece gündüz faaliyet 

göstermektedirler. Allah Teâlâ, yaratmış olduğu nizamda bu kimselere fırsat tanımıştır. Allah tıpkı 

sâlih insanlara iyilik yapmaları için fırsat tanıdığı gibi, fâcir insanlara da kötülük yapmaları için 

fırsat tanımıştır. Allah onlara böyle bir fırsat tanımamış olsaydı, yeryüzünde kötülük diye bir şey 

olmazdı. Tüm bunlar Allâh’ın dilemesi dâhilinde olmaktadır, yoksa bu, Allâh’ın bu kötülüklerden râzı 

olduğu anlamına gelmez. (MEVDÛDİ, 5/95) 

Yüce Allah, îman veya inkâr konusunda insanları serbest bırakmakla birlikte inkâr ve nankörlük 

etmelerine râzı olmaz, inkâr ve nankörlük etmelerini istemez. ‘Allah kullarının inkâr ve nankörlük 

etmelerine râzı olmaz’ cümlesi, bu anlama gelir. Yüce Allah kullarının küfrünü ve isyan etmelerini 

sevmez. Yüce Allah, hiçbir mümini hak yoldan saptırmaz, sapık olmasını da istemez, azdırmaz, 

azmasını ve isyan etmesini istemez. Ancak insanın kendisi sapmak veya sapıklıkta kalmak veya 

isyan etmek isterse, buna imkân verir, küfrü ve isyânı onda yaratır. Bu durumda ‘isteyen insan, 

yaratan Allah’ olur. İmkân verdiği ve yarattığı hâlde hiçbir zaman küfre râzı olmaz. (İ. KARAGÖZ 

6/460) 

Yüce Allah, merhameti gereği kullarının îman edip kurtuluşa ermelerini ister. Bu yüzden insanlara 

doğru yolu bulmaları için akıl vermiş, peygamber ve kitap göndermiş, varlığının ve birliğinin 

delillerini göstermiş, îman edenleri cennetle müjdelemiş, inkâr edenleri cehennem azâbı ile uyarmıştır. 

(İ. KARAGÖZ 6/460)   

‘Eğer’ îman, ibâdet ve sâlih amelde bulunmak sûretiyle şükrederseniz, faydanız için ondan hoşnut 

olur.’ Sizin şükretmenizden râzı olur. Çünkü şükrünüz, kurtuluşunuzun sebebidir. Şükrünüze karşılık 

sizi cennetle mükâfatlandıracaktır. İbn Kesir: ‘Yâni sizin şükretmenizi sizin için sever ve lütfundan 

size fazlasını da verir’ demektedir. (S. HAVVÂ, 12/381) 

‘Hiçbir yüklenici diğerinin günahını yüklenmez’ cümlesi, suç, cezâ ve günahların şahsiliği ilkesini 

ifâde eder. Suç ve günah olan fiillerin işlenmesi durumunda, sâdece suç ve günahın fâili sorumlu 

olur. Hiç kimse, işlemediği suç ve günahtan dolayı cezalandırılamaz. Bu ilke, ‘cezâ ancak suçu 

işleyene verilir’ cümlesiyle de ifâde edilebilir. Aralarındaki yakınlık ve dostlukhangi derecede olursa 

olsun, bir kimsenin işlemiş olduğu suçtan dolayı başkaları sorumlu tutulamaz. (İ. KARAGÖZ 6/461) 

Hadis: ‘Kişi ne babasının, ne de kardeşinin suçundan dolayı sorumlu tutulamaz.’ (Nesâi Tahrîmü’d 

dem 29; İ. KARAGÖZ 6/461)  

Hz. Îsâ da hiçbir kimsenin günahını yüklenmeyecektir. O bizim günahımız için çarmıha 

gerilmemiştir. Hıristîyanların bâtıl inançlarına da bir cevaptır bu âyet-i kerîme. (M. TOPTAŞ’tan, 

N. YASDIMAN, 8/407) 

‘Allah âhirette size yaptıklarınızı haber verecektir.’ Yüce Allah, dünyâ hayâtında bütün insanların 

iyi veya kötü, hayır veya şer bütün yaptıklarını yazıcı meleklerine yazdırmaktadır. Kıyâmet gününde 

herkesin yaptığı ortaya çıkacaktır. Kur’an’da bu konuda birçok âyet vardır. (82/10-12; 36/12; 18/49; İ. 

KARAGÖZ 6/462)  

(8).‘(Kâfir) İnsana bir zarar dokunduğu zaman, Rabbine (yürekten) yönelerek O’na duâ eder. 

Sonra (Allah) ona katından bir nîmet verdiği zaman, evvelce O’na yalvarmış olduğunu (ve asıl 

kurtaranı) unutur da, O’nun yolundan (sapmak ve) saptırmak için Allâh’a birtakım eşler koşar.’ 

Buradaki ‘insan’la öncelikle Kur’ân’ın muhâtapları arasındaki inkârcı kişilerin kastedildiği âyetin 

devâmından anlaşılmaktadır. Başka yerlerde de belirtildiği gibi (meselâ bk. Bakara 2/177) gerçek 

mümin hem sıkıntılı zamanlarında hem rahat zamanlarında hep Allah ile olur. O’na güvenip dayanır. 
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Bu bağlılığını kötü günlerinde isyan etmeden sabırla, iyi günlerinde azmadan şükürle gösterir. 

Allah’tan gelen herşeyi ‘Lütfun da hoş, kahrın da hoş’ diyerek karşılar. (KUR’AN YOLU, 4/602, 

603) 

‘ve yolundan’ yâni İslâm’dan ‘saptırmak için Allâh’a eşler koşar.’ Esenlikle olduğu vakit Allâh’a 

ortak koşar ve şirke dâvet eder. Ya Muhammed, işte bu kâfire sen ‘de ki: Küfrünle’ şu dünyâda 

‘biraz eğlenedur.’ Bu emir tehdit içindir. İbn Kesir der ki: ‘Yâni durumu, yolu ve gidişi bu olan 

kimseye; küfrünle azıcık bir süre oyalan, demektir. Bu da oldukça büyük ve gelecek için kesin bir 

gözdağıdır.’ (S. HAVVÂ, 12/382) 

‘De ki: İnkârınla az bir süre zevklen, sen cehennemliklerdensin.’ Ne kadar uzun ömürlü de olsa bu 

yeryüzünün her tür nîmeti kısa sürelidir. Ne kadar yaşarsa yaşasın, insanın bu yeryüzündeki günleri 

sayılıdır. Hattâ bütün insanların yeryüzündeki hayatları yüce Allâh’ın günleriyle karşılaştırıldığında 

kısa bir yararlanmadan öteye gidemez. (S. KUTUB, 8/574) 

Darlık ve genişlik, bolluk ve sıkıntı, insanın karakterini ve içinde gizli tuttuğu rengini açığa vuran 

mihenktir. Aynı zamanda hayâtın tozpembe olmadığının ve doğumla ölüm noktaları arasındaki 

yolun dümdüz, dikensiz, ârızasız bulunmadığının bir başka delîlidir. (C. YILDIRIM’dan, N. 

YASDIMAN, 8/409) 

İnsanlar şu sebeplerle musibete uğrarlar: 

(a). İnsanların maddi hatâları: (4/123, 42/30; 30/42). 

(b). İşlediği günahları: (29/40; 4/78). 

(c). Allâh’ın imtihânı (2/155, 3/186), 

(d). İnsanlara zulüm (;bn Mâce Duâ 11); 

(e). Kullukta kusur etmesi (Ebû Dâvud Cenâiz 1); 

Ayrıca yüce Allah kullarının duâ edip yalvarmalarını sağlamak amacıyla da âfet ve musibet 

verebilir. (6/42). Bütün musibetler, Allâh’ın takdiri (4/78, 57/22, 23) ve izni ile meydana gelir. 

(64/11). Yüce allah izin vermeden hiçbir musibet başa gelmez. (İ. KARAGÖZ 6/463, 464). 

(9).‘Yoksa geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibâdet eden, âhiretten çekinen ve 

Rabbinin rahmetini dileyen kimse (o inkârcı gibi) midir?’ Buradaki istifham / soru konuyu 

pekiştirme mânâsınadır. Yâni katı kalpli, unutkan bir kâfirin durumu mu daha iyi, âkıbeti daha 

güzeldir; yoksa geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibâdet eden, âhiretten çekinen ve Rabbinin 

rahmetini dileyen kimse mi? Bilâkis geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibâdet eden, 

âhiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse daha hayırlıdır, demektir. (İ. H. BURSEVİ, 

17/223) 

Yüce Allâh’ın müminin niteliğini belirtirken: ‘Âhiretten korkan ve Rabbinin rahmetini dileyen… ‘ 

(âyet 9) buyruğunu açıklarken Nesefi şunları söylemektedir: ‘Bu âyet-i kerîme, müminin ‘havf ve 

recâ’ (korku ve ümit) arası bir hâlde olması gerektiğinin delilidir. O Rabbinin rahmetini umar, 

amelinin karşılığını değil. Amelinde de kusurlu olduğu için O’nun cezâsından korkar, çekinir. Diğer 

taraftan eğer recâ (umut) haddini aşacak olursa, emn (güvenlik duymak) olur. Korku (havf) da 

haddini aşacak olursa ye’s (ümit kesmek) olur. Şânı yüce Allah ise şöyle buyurmaktadır: ‘Allâh’ın 

azâbından, ziyanda olanlar topluluğundan başkası emin olmaz.’ (el A’raf 7/99) Bir başka yerde de 

şöyle buyurmaktadır: ‘Çünkü kâfirler gürûhundan başkası Allâh’ın rahmetinden ümidini 
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kesmez.’ (Yûsuf 12/87) O bakımdan korku ve ümitten herhangi birisinin sınırını aşmaması 

gerekmektedir. (S. HAVVÂ, 12/386)    

‘De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni hiç bu durumda olan kişi ile 

bundan önce söz konusu edilen ve Allâh’ın yolundan alıkoymak için Allâh’a ortaklar koşan kimseler, 

bir olur mu hiç?’ Böylece kâfiri, ‘bilmeyen kimse’ olarak değerlendirmiştir. Zâten Rabbini bilmeyen, 

O’na şükretmek yolunun câhili olan bir kimsenin bilmesi, nasıl söz konusu olabilir? (S. HAVVÂ, 

12/383) 

‘Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?’ ifâdesindeki ‘bilme’den maksat, bu âyetler bağlamında 

öncelikle, yalnız zor durumda kalındığı zaman değil, her zaman Allâh’ı bilip tanımayı 

(marifetullah), bu irfan sâyesinde yaratılmışlara kul olmaktan kurtulup yaratana kul olmanın 

önemini kavramayı ifâde eder. (KUR’AN YOLU, 4/603)         

Gerçek ilim tanımaktır, marifettir; gerçeği kavramaktır. Bu ilim, insanın basiretini, uzbakışını açar. 

İnsanın bu evrende var olan değişmez gerçeklerle bağ kurmasını sağlar. İlim, zihni dolduran, fakat 

evrenin büyük gerçeklerine ulaştırmayan, açık ve somut olan nesnelerin ötesine geçmeyen kopuk ve 

soyut bilgiler değildir. (S. KUTUB, 8/574) 

İşte gerçek ilme ve aydınlatıcı mârifete ulaşmanın yolu budur. Bu yol, yüce Allâh’a boyun eğip, O’na 

ibâdet etme, kalbin hassâsiyeti, âhiret endişesinin bilincine varma, Allâh’ın rahmetine ve ihsânına 

umut bağlama, bu korku ve ürperti içinde Allâh’ın kendisini gözettiğini hatırda tutmadır. İşte yol 

budur. Ancak bu yolla işin özü kavranabilir ve tanınabilir. (S. KUTUB, 8/574, 575) 

‘Ancak akıl sâhipleri hakkıyla düşünür.’ Yâni yüce Allâh’ın verdiği öğütlerle ancak akıl sâhipleri 

öğüt alır yâhut bu ikisi arasındaki farkı, ancak aklı olan kimseler bilebilir. (S. HAVVÂ, 12/383)    

 

39/10-16  EY  KULLARIM!  YALNIZCA  BENDEN  KORKUN 

10. (Ey Peygamberim!) De ki (Allah şöyle buyuruyor): “Ey îman eden kullarım! Rabbinizin 

emrine uygun yaşayıp azâbından sakının. Bu dünyâda iyi hareket edenlere bir güzellik vardır. 

Allâh’ın toprağı geniştir. (Dînin gereğini ve hükümlerini rahatça yaşayacağınız yere göç 

edebilirsiniz.) Ancak (Allah yolunda, tâviz vermeden yaşamak için göç etmeye sabredip) dayanıp 

direnenlere mükâfatları hesapsız ödenecektir.” [bk. 29/56] 

11, 12. (Ey Peygamberim!) De ki: “Ben, dîni yalnız Allâh’a özgü kılarak (ihlâsla) O’na kulluk 

etmemle emredildim.” “Ve (yine) müslümanların ilki olmam emredildi.” 

13. (Ey Peygamberim!) De ki: “Eğer, Rabbime karşı gelirsem, şüphesiz ben, büyük bir günün 

azâbından korkarım.” 

14, 15. (Ey Peygamberim!) De ki: “Ben, dînimi Allâh’a özgü kılarak (ihlâslı olarak) yalnız O’na 

kulluk ederim.” “Siz de O’ndan başka dilediğinize kulluk edin!” (Yine) de ki: “(Asıl böyle 

yaparak) aldananlar / ziyâna uğrayanlar, kıyâmet gününde hem kendilerini hem de kendine 

bağlı olanları ziyâna uğratanlardır. Dikkat edin, bu apaçık ziyân’ın / aldanmanın ta kendisidir.” 

[bk. 2/165-167] 

16. Kâfirlerin üstlerinde ateşten tabakalar, altlarında da (ateşten) tabakalar vardır. İşte Allah 

kullarını bununla korkutuyor. “Ey kullarım! O hâlde benim emirlerime ve yasaklarıma uygun 

yaşayıp azâbımdan sakının.” [krş. 7/41; 21/39; 29/55] 
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10-16. (10).‘De ki (Allah şöyle buyuruyor): “Ey îman eden kullarım! Rabbinizin emrine uygun 

yaşayıp azâbından sakının.’ Yâni, sâdece îman etmekle yetinmeyin, yanı sıra Allah’tan korkarak, 

O’nun emirlerini yerine getirin. Yasak ettiği şeylerden uzak durun ve dünyâda Allah’tan korkarak 

hayatınızı sürdürün. (MEVDÛDİ, 5/97)  

‘Bu dünyâda iyi hareket edenlere bir güzellik vardır.’ Nesefi der ki: ‘Yâni bu dünyâ hayâtında 

iyilik yapanlara âhirette de bir iyilik vardır; o da cennete girmektir. İbn Kesir der ki: ‘Dünyâ 

hayatında güzel amel eden kimseler için hem dünyâlarında, hem âhiretlerinde iyilik ve güzellik 

vardır. (S. HAVVÂ, 12/388) 

(O hâlde) ‘hasene’nin tanımından hareketle onu, her türlü dünyevi ve uhrevi hayır, iyilik, güzellik, 

sağlık, âfiyet, zafer, başarı ve mutluluk olarak yorumlayabiliriz. Buna göre dünyâda insanın hayrına 

olabilecek her olumlu şey hasene olduğu gibi, âhirette elde edeceği cennet nîmetleri de hasene 

demektir. Ancak tabii ki müminler için en büyük hasene de cehennem azâbından kurtulup cennete 

ulaşmaktır. (M. DEMİRCİ, 3/26) 

‘Allâh’ın toprağı geniştir.’ Mücâhid der ki: O bakımdan siz de orada hicret edin, putlardan uzak 

durun. Atâ der ki: Bir günaha çağırıldığınız zaman kaçınız. (S. HAVVÂ, 12/388) 

Bu âyet, gerektiği durumlarda, Müslümanın dünyânın herhangi bir ülkesine yerleşebileceğine 

delâlet eder. Bir mümin için kişi veya âile olarak mal, can, ırz güvenliği, inanç ve ibâdet özgürlüğü 

kalmayan bir ülkeden, bu haklara saygı duyulan bölge ya da ülkelere hicret etmek gerekli olur. Ancak 

bu yerde, söz konusu hakları elde etmek için mücâdele ederek sabredenlere hesapsız rızık 

verileceğinin bildirilmesi de dikkat çekicidir. (H. DÖNDÜREN, 2/724) 

Toprak sevgisi, çevreye alışmışlık, soy, yakınlık ve arkadaşlık bağları sizi dâvâ için hicret (göç) 

etmekten alıkoymasın. Bunlar dîninizi yaşamayı zorlaştırdıklarında, orada Allah için çalışmanıza 

engel olduklarında bu durumda yere çakılıp kalmak şeytanın tuzaklarından biridir. (S. KUTUB, 

8/576) 

İnsanların yaratıcısı olan yüce Allah, bir yerden başka bir yere göç etmenin insanlara zor geldiğini 

bilir. İnsanın bu bağlardan tamâmen soyutlanmasının; alıştığı hayatı, rızık araçlarını terk etmesinin 

ve yeni bir yerdeki hayat şartlarına uyum sağlamasının insanoğlu açısından zor bir yükümlülük 

olduğunu pekâlâ takdir eder. İşte bu nedenle burada sabretmeye ve bu sabrın Allah katındaki hadsiz -  

hesapsız / sınırsız mükâfâtına da değinmektedir: ‘Ancak sabredenlere, mükâfatları hesapsız 

ödenecektir.’ (S. KUTUB, 8/576)    

Sabır, rahmâni ve şeytâni duyguların karşılaşması ânında rahmâni duyguların üstün gelmesi, şehvete 

zorlayan kuvvet karşısında, dînin gereklerini yerine getirmekte gösterilen sebat ve nefsin arzularını ve 

tembelliği terk ederek dînimizin gereklerini yerine getirmektir. (..) Allah sabsedenleri sever 

(3/146), sürekli onlarla berâberdir (8/46). Onlara yardım eder (3/125), onları yaptıklarının en 

güzeliyle ödüllendirir (16/96), onları bağışlar ve onlara merhamet eder (16/110). Ücretlerini iki kere, 

dünyâ ve âhirette verir (28/54), onlar için bağışlama ve büyük ödül hazırlamıştır (33/35). Sabredenler, 

âhirette kurtuluşa ererler (23/111), cennetin en yüksek köşkleri ile ödüllendirilirler. (25/75, 76/12-

21, 13/24; İ. KARAGÖZ 6/470) 

(11, 12).‘De ki: “Ben, dîni yalnız Allâh’a özgü kılarak O’na kulluk etmemle emredildim.” Yâni 

bana, ancak şirk, riyâ ve benzeri şeylerden arındırılmış bir ihlâsla ibâdeti Allâh’a özgü kılmam 

emredildi. Her ne kadar bu emir Hz. Peygamber (s)’e yönelik ise de, bu âyette putlara kulluk 
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edenler kınanmaktadır. Dolayısıyla mesaj bütün müslümanlaradır. (V. ZUHAYLİ’den, N. 

YASDIMAN, 8/414)   

“Ve (yine) müslümanların ilki olmam emredildi.” Nesefi der ki: ‘Bana bu emrin verilmesinin 

sebebi müslümanların ilki yâni dünyâ ve âhirette onların en önde olanları ve en ileriye geçenleri 

olmakla emrolundum. Mânâ şudur: İhlâsın dinde ileriye götürücü bir özelliği vardır. Kim ihlâs 

sâhibi olursa, ileriye gitmiş olur. (S. HAVVÂ, 12/389) 

(13).‘Korkarım ben, eğer Rabbime karşı gelecek olursam, büyük bir günün azâbından 

korkarım.’ (Zümer 39/13) beyanı, kötülük yapması hâlinde Peygamber (s)’in de başka insanlar gibi 

Allâh’ın azâbına uğrayacağını, prensip olarak kendisine bu hususta bir seçme hakkı tanınmadığını 

haber vermesi bakımından dikkat çekicidir. Hâsılı, Allâh’ın azâbı peygamberlerin bile titrediği 

dehşetli bir mâhiyettedir. Onu hafif görmek veya korkmamak îmansızlık ve cehâletin bir göstergesidir. 

(Ö. ÇELİK, 4/314)  

Îman etmeyen kimse de isyankârdır, îman ettiği hâlde Allâh’ın emir ve yasaklarına riâyet etmeyen, 

söz gelimi namaz kılmayan veya içki içen kimse de isyankârdır. Yüce Allâh’ın ‘îman edin’ emrine 

isyan eden kâfir, îman ettiği hâlde emir ve yasaklarına uymayan kimse zâlim ve fâsık olur, büyük 

günah kazanır. İsyan eden kimse, kendisini ilâhi cezaya mâruz bırakmış olur. (İ. KARAGÖZ 6/473) 

(14, 15).‘De ki: “Ben, dînimi Allâh’a özgü kılarak (ihlâslı olarak) yalnız O’na kulluk ederim.” 

Din, insanların keyiflerine göre değil, yüce Allâh’ın belirlediği, râzı olduğu ve Rasûlü’nün uyguladığı 

şekliyle yaşanmak ve hayâta geçirilmekle Allâh’a özgü kılınmış olur. Müşrikler ise, 

Rasûlullah’tan, kendi sistem, gelenek ve yaşantılarına uygun olacak ve onları değiştirmeyecek bir din 

şekli istiyorlardı. Rasûlullah (s) bu istekleri doğrultusunda hareket etmeyince, “bölücülük yapıyor” 

dediler. Yüce Allah bu âyetlerle insanın neyi tercih edip kime kulluk edeceğini bildirmektedir. [bk. 

5/92; 6/102; 9/31; 39/64-66] (H. T. FEYİZLİ, 1/459) 

Âyetteki ‘Artık siz de O’nun dışında dilediğinize tapın bakalım!’ cümlesi bir uyarı ve tehdit 

ifâdesidir. Bu uyarıyı dikkate almayanların âkıbeti sâdece ‘hüsran’ zarar, ziyan, kayıp olacaktır. 

Onların âhirette öz benliklerini kaybetmeleri, ‘cehennemde hak ettikleri cezâya çarptırılmaları’, 

yakınlarını kaybetmeleri de içinde bulundukları cehennem ortamında akrabâ ve dostlarıyla buluşup 

görüşme ve yardımlaşma imkânından yoksun kalmaları şeklinde açıklanır. (İbn-i Atıyye, Râzi’den, 

KUR’AN YOLU, 4/607, 608)  

‘İyi bilin ki apaçık hüsran işte budur.’ Çünkü onlar, cennet yerine ateşi istediler. Cennetteki yüksek 

makamları istemeyip cehennemin çukurlarını istediler. (S. HAVVÂ, 12/390) 

(16).‘Onların üstlerinde ateşten tabakalar, altlarında da (ateşten) tabakalar vardır.’ 16’ncı âyet, 

inkârcıların âhiretteki hüsranlarına kısa ve öz olarak açıklama getirmektedir. Tefsirlerde bu âyetin, 

cehennemde tabakalar bulunduğuna ve her tabakada ateş bulutları veya katmanları yer aldığına 

işâret ettiği; bir tabakada azap görenleri üstten kaplayan ateş kümelerinin, bir üst tabakadakilerin 

altlarına denk geldiği için âyette ‘Onların üstünde kat kat ateş olacak, altlarında da (böyle) katlar 

bulunacak’ buyurulduğu belirtilir. (İbn-i Atıyye, İbn-i Âşur’dan KUR’AN YOLU, 4/608)  

‘..altlarında da tabakalar var’ Altlarında da ateşten tabakalar ve birbirinin altında pek çok derekeler 

vardır ki bunlar ötekiler için hattâ ateşin çukurlarında aşağı doğru inerlerken onlar için 

gölgeliklerdir. Nitekim Süddi der ki: ‘Bu tabakalar onların altında olanlar için bir gölgeliktir. Bu 

durum cehennemin dibine ve münâfıklara âit olan en alt kata kadar devam eder. Bu durumda 
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gölgelik (zulel) onların altında olanlar için olurken, kendileri için yaygı hükmündedir. (İ. H. 

BURSEVİ, 17/243) 

‘.. altlarında da tabakalar var’ Maksat, ateşin onları her taraftan sardığını ifâde etmektir. Nitekim 

Allah Teâlâ: ‘Ateşin duvarları onları çepeçevre kuşatmıştır.’ (el Kehf 18/29) buyurur. ‘sürâdik’ 

kelimesi, ‘fustat’ yâni çadır demektir. Kehf sûresinde geçtiği gibi kendilerini çepeçevre kuşatan ateş 

böyle bir çadıra benzetilmiştir. Bu âyetin benzeri, ‘O gün azap onları hem üstlerinden hem de 

ayaklarının altından kaplar.’ (el Ankebût, 29/55) âyeti ile ‘Onlar için cehennem ateşinden 

döşekler, üstlerine de örtüler var!’ (el A’raf, 7/41) âyetidir. (İ. H. BURSEVİ, 17/243)  

   

39/17-21  ALLÂH’A  YÖNELENLERE  MÜJDE 

17-18. Tâğûttan / putlardan ve şeytana kulluk etmekten kaçınıp da Allâh’a yönelenler(e gelince): 

Onlar için müjde vardır. (Rasûlüm!) Sözü dinleyip onun (hayra vesîle olan) en güzeline uyan 

kullarıma müjde ver. İşte bu kimseler Allâh’ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir ve işte 

bunlar akıl sâhiplerinin ta kendileridir. 

19. (Ey Peygamberim!) Üzerine azap kelimesi (hükmü) hak olan (kesinleşmiş) kimseyi, o ateşte 

olanı sen mi kurtaracaksın? (Kurtaramazsın.) 

20. Fakat Rablerinin emirlerine uygun yaşayanlar var ya, onlar için (cennette) alt tarafından 

ırmaklar akan, üst üste yapılmış köşkler var. (Bu) Allâh’ın vaadi(dir). Allah vaadinden dönmez. 

21. (Ey Peygamberim!) Allâh’ın gökten bir yağmur indirip de, onu yerdeki kaynaklara dâhil 

(edip depo) ettiğini, sonra onunla çeşitli renklerde ekinler (bitkiler) çıkardığını, daha sonra da 

kuruttuğunu görmedin mi? Nihâyet sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra (Allah), onu bir 

çöp kırıntısına çevirir. Şüphesiz bunda akl-ı selîm sâhipleri için (Allâh’ın kudretine öldükten sonra 

yeniden dirikmeye) elbette bir ibret (ve öğüt) vardır. [krş. 10/24; 18/45; 57/20] 

 

17-21. (17, 18).‘Tâğûttan (puttan) ve şeytana kulluk etmekten kaçınıp da Allâh’a yönelenler(e 

gelince): Onlar için müjde vardır.’  Nesefi der ki: ‘Bu, karşılaşacakları ecrin müjdesidir. Ölüm 

döşeğinde melekler onları müjde ile karşılar, öldükten sonra diriltilecekleri zaman da onlara müjde 

verilir. (S. HAVVÂ, 12/390) 

‘Sahte tanrılar’  diye çevirdiğimiz âyet metnindeki ‘tâğût’ kelimesi, insanlar tarafından tapılan bâtıl 

tanrıları; Allah Teâlâ’ya isyan edilmesine sebep olan, görünür ve görünmez varlıkları; insanlık târihi 

boyunca hakkı bâtıl, bâtılı hak gösterme gayretlerini yansıtan, bütün küfür ve ilhad / inkâr 

faaliyetlerini ifâde eden bir terim olarak kullanılır. (KUR’AN YOLU, 4/608)   

(O hâlde) kendisine tapınılan her türlü bâtıl tanrı ve ideoloji tâğut demektir. Ayrıca burada şunu da 

ifâde edelim ki bu kavram, günümüzde İslâm karşıtı kabul edilen kişi, kurum, düzen, sistem ve 

anlayışlar için de kullanılmaktadır. (M. DEMİRCİ, 3/28) 

‘(Rasûlüm!) Sözü dinleyip onun (hayra vesîle olan) en güzeline uyan kullarıma müjde ver.’ Mümin 

güzel ile en güzeli, üstün ile en üstün olanı ayırma gücüne sâhiptir. Onlar vâciple mendup arasında 

kalınca, vâcibi; mubahla mendup arasında kalınca da mendubu tercih ederler. Kısasla karşılaşına affı, 

ruhsatla karşılaşınca da azîmeti tercih etmeleri de böyledir. (H. DÖNDÜREN, 2/724) 
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‘..ve sözü dinliyorlar’ın anlamı Kur’ân’a ve Kur’ân’dan gayriye dikkatle kulak verirler de herşeyden 

önce Kur’ân’a uyarlar, demektir. Yâhut ‘el kavl / söz’ den murat Allâh’ın emridir. Buna göre meal 

şudur: ‘Allâh’ın emrine dikkatle kulak verirler de onun en güzeline uyarlar.’ Meselâ, kısas ile afv 

karşısında kaldıkları zaman ‘afv’ı seçerler. Yâhut iyiliği de fenâlığı da içeren herhangi bir sözü 

işittikleri zaman onun iyi tarafını söylerler, kötü tarafından yüz çevirirler. (Beyzâvi, Medârik’ten H. 

B. ÇANTAY, 2/826) 

‘İşte bu kimseler Allâh’ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir ve işte bunlar akıl 

sâhiplerinin ta kendileridir.’ Yüce Allah onların kalplerinde iyilik olduğunu bildiğinden onları, 

sözün güzeline kulak açmaya ve onu alıp kabul etmeye yöneltmiştir. Zâten doğru yola iletmek yalnız 

Allâh’a mahsustur. ‘İşte onlar akıl sâhipleridir.’ ‘Akl-ı selim’, sâhibini arınmaya ve kurtuluşa ileten 

akıldır. Arınma ve kurtuluş yolunu izlemeyenin sanki aklı elinden alınmıştır. Sanki o, Allâh’ın 

kendisine verdiği bu nîmetten mahrumdur. (S. KUTUB, 8/578, 579) 

Bunların âhirette nîmet içerisinde oluş sahneleri sergilenmeden önce tâğûta kulluk yapanların 

cehenneme girdikleri belirtiliyor. Ve hiç kimsenin onları bu ateşten kurtaramayacağı ifâde ediliyor: 

‘Hakkında azap hükmü kesinleşmiş, ateşte olan kimseyi sen mi kurtaracaksın?’ Burada hitap, 

peygamberimize yöneltilmektedir. Onları içinde bulundukları ateşten peygamber dahi 

kurtaramayacağına göre, O’nun dışında kim kurtarabilir? (S. KUTUB, 8/579) 

Bu âyet Hz. Peygamber (s)’i teselli ifâdesi taşımaktadır. Çünkü Hz. Peygamber, (s) kavminin îman 

etmesi konusunda oldukça istekli idi. Bu sebeple Allah Teâlâ ona bildirmektedir ki, dalâlet ve helâk 

ehli olan kimseleri sen hidâyete erdiremezsin.’ (V. ZUHAYLİ’den N: YASDIMAN, 8/422) 

(19).‘Üzerine azap kelimesi (hükmü) hak olan (kesinleşmiş) kimseyi, o ateşte olanı sen mi 

kurtaracaksın? İbn Kesir der ki: ‘Yüce Allah şöyle buyuruyor: Yüce Allâh’ın bedbaht olduğunu 

takdir edip yazdığı kimseyi, içinde bulunduğu dalâletten yâhut helâk olmaktan sen mi 

kurtarabileceksin? Yâni Allah’tan başka hiç kimse onu hidâyete iletemez. Çünkü Allâh’ın saptırdığına 

kimse doğru yolu gösteremez. O’nun doğru yola ilettiğini de kimse saptıramaz. Bundan sonra da yüce 

Allah, mutlu kullarının durumunu bize haber vermektedir… (S. HAVVÂ, 12/393) 

Hz. Peygamber, insanların mümin olmalarını çok istiyor, îman etmiyorlar diye çok üzülüyordu. Yüce 

Allah ‘(Ey Peygamberim!) Mümin olmuyorlar diye âdetâ kendini helâk edeceksin’ (26/3, 18/6) 

âyeti ile peygamberin üzülmesini istemedi. Çünkü peygamberin görevi, İslâm’ı insanlara sâdece tebliğ 

etmektir. Hz. Peygamberin insanları îmâna zorlama görevi yoktur. Zorlayarak insanları mümin 

yapmak mümkün değildir. (İ. KARAGÖZ 6/479) 

(20).‘Fakat Rablerinden sakınanlara, üzerlerine konaklar yapılmış, altlarından ırmaklar akan 

yüksek konaklar vardır.’ Bunların cennette oldukça yüksek konakları vardır. Kâfirlerin ise 

cehennemde kat kat çevrelerini saran ateşleri vardır. Takvâ sâhiplerininse konakları vardır. (S. 

HAVVÂ, 12/393) 

Hadis: İmam Ahmed rivâyet ediyor. Ebu Mâlik el Eş’ari (r.a.) dedi ki: Rasûlullah (s) şöyle buyurdu: 

‘Cennette öyle konaklar vardır ki, onların dışı içlerinden, içleri de dışlarından görünür. Allah 

bunları yemek yediren, yumuşak söz söyleyen, peşpeşe oruç tutan, insanlar uykuda iken kendisi namaz 

kılan kimseler için hazırlamıştır. ‘ Bu hadîsi sâdece İmam Ahmed rivâyet etmiştir. (S. HAVVÂ, 

12/407) 

Hadis: İmam Ahmed rivâyet ediyor… Ebû Hüreyre (r)‘den Rasûlullah (s) buyurdu ki: ‘Cennet ehli 

cennette konaklar hâlkını en yüksek ufukta görünen yüksek ve inci gibi parlayan yıldızı gördüğünüz 
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gibi görürler. Bu, dereceler sâhiplerinin üstünlüğünden dolayıdır.’  Ey Allâh’ın Rasûlü, bunlar 

peygamberler midir? Diye sorulunca şöyle buyurdu: ‘’Evet, nefsim elinde olana da yemin ederim ki, 

onlarla berâber Allâh’a îman edip, Rasulleri tasdik eden kimseler de vardır. ‘ Bu hadîsi Tirmizi de 

rivâyet etmiş ve hasen – sahihtir, demiştir. (S. HAVVÂ, 12/407, 408)  

‘Görmez misin ki, gerçekten Allah gökten bir su indirip, onu yerdeki kaynaklara yerleştirmiş’ 

Yüce Allah işte bu suyu cesetlerde bulunan damarlardaki gibi pınarlara, kanallara, mecrâlara 

sokmuştur. Yâni su, semâdan / gökten indiğinde yeryüzünde saklanır. Sonra yüce Allah, arzın dörtbir 

yanında onu dilediği gibi akıtır ve küçük büyük, ihtiyâca göre onu pınarlar hâlinde yer üstüne 

çıkartır. (S. HAVVÂ, 12/393) 

‘.. sonra da onunla türlü türlü ekinler yetiştirmektedir.’ Bu su ile yeşil, kırmızı, sarı, beyaz 

renklerde buğday, arpa, susam ve buna benzer türleriyle mahsuller bitirir. (S. HAVVÂ, 12/394) 

‘Sonra ekinler kurur.’ Daha önce göz alıcı ve güzel iken, ‘sen de onları sapsarı görürsün.’ İbn 

Kesir der ki: ‘Yâni bu ekinler, güzellik ve gençliklerinden sonra yağlanır, bu sefer sen onun kurumaya 

başlayıp sarardığını görürsün. (S. HAVVÂ, 12/394) 

‘Sonra da o ekini çörçöp hâline çevirir.’ Kırılmış, dağılmış parçalar hâline getirir, yâhut 

parçalanacak şekilde kuruyuverir. ‘Şüphesiz ki bunlarda’ yâni suyun indirilip ekinlerin 

çıkartılmasında; bunu yapmak için mutlaka hikmeti sonsuz bir yaratanın olduğunu ve bunun ancak 

ihmal ve başıboşluktan değil, takdir ve tedbirden kaynaklanarak var olduğunu bilen ‘akıl sâhipleri 

için’  hatırlatma ve uyarma niteliğine sâhip ‘bir ibret vardır. (S. HAVVÂ, 12/394) 

’.. akıl sâhipleri için bir ibret vardır’ Yâni bunları hatırlayıp, öğüt alan kimseler ibret alarak 

dünyânın da böyle olduğunu anlarlar. Önce dünyâ yeşil, göz alıcı ve güzel iken daha sonra yüzüne 

bakılamaz kadar çirkin bir ihtiyara dönüşür. Genç bir kimse daha sonra yaşlıya, kocamış, zayıf bir 

ihtiyara dönüşür. Tüm bunlardan sonra ise ölüm gelir. Asıl mutlu kimse, ölümden sonra hayır ile karşı 

karşıya gelen kimsedir. (İbn Kesir’den, S. HAVVÂ, 12/394) 

‘Şüphesiz bunlarda akıl sâhipleri için’ büyük bir öğüt’ ve hakikatin ne olduğuna dikkat çekme 

‘vardır’ İşte onlar bu sâyede, her sene şâhit olup durdukları o çöp hâline gelen ekinden, şu dünyâ 

hayatının hızla bir sona doğru gitmekte olduğu husûsunda ibret alır, onun güzelliğine aldanmaz ve 

fitnelerine düşmez. (İ. H. BURSEVİ, 17/258)  

Bitkilerin yetişmesi, huruması, sonra tekrar yetişmesi, insanların doğup yetişmesi, ölmesi ve 

kıyâmet kopunca tekrar dirilmesine bir örnektir. Kurumasından sonra bitkileri tekrar yetiştirmeye 

gücü yeten Allah, ölüleri diriltmeye de elbette gücü yeter. (İ. KARAGÖZ 6/482) 

 

39/22-31  ALLAH  SÖZÜN  EN  GÜZELİNİ  İNDİRDİ 

22. Allah kimin göğsünü (niyet ve isteğinden dolayı) İslâm’a açmışsa o, Rabbinden bir nûr 

üzerinde olmaz mı hiç? Artık kalpleri, Allâh’ı anmaya (O’nun hükümlerini kabullenmeye) karşı 

katılaşmış (böylece insanı fıtratını kaybetmiş, dünyâlıklara ve nefsine tapmış) olanların vay hâline! 

İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. [bk. 6/122; 57/19, 28] 

23. Allah, sözün en güzelini, hem aynı benzerlik (uyum ve ahenk)te, hem de tekrarlı (ve karşılıklı 

ifâdeli) bir kitap olarak (Kur’ân’ı) indirdi. Rablerinden korkanların, ondan (âyetleri dinlemekten 

dolayı) tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allâh’ın zikri için yumuşar. İşte bu (Kitap), 
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Allâh’ın (son gönderdiği) rehberidir. Dileyene / dilediğine, bununla doğru yolu gösterir. Allah 

kimi de (inkârda ısrârı sebebiyle) sapıklıkta bırakırsa, artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. 

[bk. 8/25; 57/16] 

24. Kıyâmet günü o kötü azaptan (elleri boyunlarına bağlı olduğu için) kendisini yüzüyle koruyan 

kimse(nin hâli) nicedir? Zâlimlere: “Kazandıklarınızı(n karşılığını) tadın!” denilir. 

25. Onlardan öncekiler de (peygamberlerini) yalanladılar. Bu yüzden farkına bile varamadıkları 

bir yerden kendilerine azap geliverdi. 

26. Allah, böylece onlara dünyâ hayatında rezilliği (âfet ve musibetlerle) tattırdı. Âhiret azâbı ise 

daha büyüktür. Keşke (bunu) bilselerdi. 

27. Andolsun ki biz, bu Kur’ân’da insanlara, belki öğüt alırlar diye her türlü misâli verdik. [krş. 

18/54; 29/43] 

28. Biz Kur’ân’ı insanlar Allâh’a karşı gelmekten sakınsınlar diye Arap diliyle, hiçbir eğrilik, 

ihtilâf ve çelişki bulunmayan (bir kitap) olarak indirdik.   

29. Allah (birçok ilâha kulluk edenle, bir tek Allâh’a kulluk eden hakkında); kendisin(e emir 

verme)de çekişen ortak (efendi)lerin sâhip olduğu (hizmetkâr) bir adamla, yalnız bir tek kişiye 

boyun eğmiş bir adamı misâl getirdi. Bu ikisinin durumu hiç eşit olur mu? (Elbette olmaz.) Her 

türlü övgü, yalnız Allâh’a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler? [krş. 16/75-76] 

30. (Rasûlüm!) Şüphesiz sen de öleceksin, onlar da ölecekler. 

31. Sonra (ey insanlar!) Şüphesiz siz Rabbinizin huzûrunda dâvâlaşacaksınız. 

 

22-31. (22).‘Allah kimin göğsünü İslâm’a açmışsa o, Rabbinden bir nûr üzerinde olmaz mı hiç?’ 

Yâni Allâh’ın kalbine verdiği genişlikle hidâyet bulan kişi, kalbine mühür vurup kalbi katılaşmış 

kimse gibi midir? (S. HAVVÂ, 12/395) 

‘Artık kalpleri, Allâh’ı anmaya karşı katılaşmış olanların vay hâline!’ Yâni Allâh’ın zikredilmesi 

hâlinde kalpleri yumuşamayan, korkmayan, anlamayan, hiçbir şeyin farkına varamayan bir durumda 

olanların vay hâline! Nesefi der ki: ‘Yâni Allâh’ın zikrini terk etmekten dolayı yâhut Allâh’ın zikrini 

terk etmek sebebiyle (kalbi katılaşanların) vay hâline! Yâni bu gibi kimselerin huzûrunda Allah, yâhut 

onun âyetleri söz konusu edildiğinde, onların kalplerinin katılığı artar. Yüce Allâh’ın şu buyruğunda 

belirtildiği gibi: ‘Fakat kalplerinde hastalık bulunanlara gelince onların küfürlerine küfür katar, 

arttırır… ‘ (et Tevbe, 9/125; S. HAVVÂ, 12/395, 396) 

‘İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler.’ İnanç ve değerler konusunda doğru ile yanlışı, iyi ile 

kötüyü, yararlı ile zararlıyı ayırma kaygısı taşımadıkları, bu husustaki yeteneklerini de körelttikleri 

için âyette bunların ‘apaçık bir sapkınlık’ içinde bulundukları bildirilmektedir. (KUR’AN YOLU, 

4/611)  

Allâh’a olan sevgisinden dolayı kalbi İslâm’a açılan kimse, artık nûra, aydınlığa, hidâyete kavuşmuş 

kimsedir. Kalbi Allah sevgisiyle dolan kişinin hareket ölçüsü İslâm olur. Onun elinden, dilinden, 

fikrinden kimse zarar görmez. Dünyâlığı için de çalışır. Fakat âhiret dengesini bozmaz. Allâh’a 

sığınır ve O’na tevekkül eder. Her işinde nefsinin veya başkasının hoşlanmasını değil, Allâh’ın 

hoşlanmasını / rızâsını ön planda tutar. Bu kimseler kalbini Allâh’a kapatmışlarla aslâ bir olamaz. 
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Kalbini Allâh’a kapatmış kimseler, yine de içlerinde bir şeyin eksik olduğunu hisseder; hürmet 

edeceği, seveceği ve önünde boyun eğeceği bir şey aramaya koyulurlar. Bunun için de taş, tahta veya 

nefsinin öne çıkardığı şeylerin önünde boyun eğmeye ve onu yüceltmeye çalışırlar.) 

(H. T. FEYİZLİ, 1/460) 

Hadis: ‘Nur olan îman kalbe girdiği zaman, göğüs açılır ve ferahlar. Yâ Rasûlâllah! Bunu bilecek bir 

alâmet var mıdır? diye soruldu. Rasûlullah (s): ‘Evet, kişinin aldatan dünyadan uzaklaşıp, ebedîlik 

yurdu âhirete yönelmesi ve ölüm gelmeden önce ölüm için hazırlanmasıdır’ buyurdu. (Hâkim, 4/346; 

No: 7863)  

(23).Bu (âyet-i kerîme) Kur’ân-ı Kerîm’in dört özelliğinden söz etmektedir. Hepsi de onun, 

âlemlerin Rabbinin kitabı olduğunu ortaya koymaktadır: (a) ‘Allah sözün en güzelini… indirmiştir.’  

Kur’ân-ı Kerîm sözün en güzelini söyler, onun sözleri en güzeldir. İfâde ettiği anlamlar, en güzel 

anlamlardır. (er Rasûl adlı eserimizde) Kur’ân kelimelerinin her birisinin yerli yerinde bulunduğuna 

ve o yerde ondan daha iyi bir kelimenin bulunmasına imkân olmadığına, başka bir kelimenin onun 

yerini tutamayacağına pek çok misâller (gösterdik.) Tek başına bu, bir mûcizedir. Ya bununla birlikte 

anlamın güzelliği, ses tonunun güzelliği, üslûbun güzelliği ve buna benzer kuşatılamayacak kadar 

güzellik türleri bir araya toplanmışsa durum ne olur? (b) ‘müteşâbih’ Doğruluk ve beyanda, öğüt ve 

hikmette îcaz ve haber vermede, hatırlatma, müjdeleme ve uyarmada birbirine benzer. Onun her bir 

parçasında bu Kur’ân-ı Kerîm’in bütün özellikleri açıkça ortada görülür. Konuların pek çok ve türlü 

çeşitli olmasına rağmen bu böyledir. Tek başına bu dahi bir mûcizedir. Yoksa şu âlemde, mîras 

meselesinden diğer meselelerde söz ettiği şekilde, olağanüstü bir üslûp ile söz edebilecek bir başka 

kitap var mıdır?  (c) ‘tekrar edilen’ /mesâni: Buradaki ‘mesâni’ kelimesi, ‘mesnâ’ kelimesinin 

çoğuludur. ‘Tekrar edilen’ demektir. Çünkü bu kitabın kıssaları, haberleri, hükümleri, emirleri, 

mânâları, nehiyleri, vaidleri, tehditleri, öğütleri tekrarlanıp durmaktadır. (Bu tefsirde) Bâzı 

hususların defâlarca nasıl tekrarlandığını ve her bir seferinde yeni bir üslûp, yeni bir ruh ve yeni bir 

şekil ile sunulduğunu, bütün bunların dehşet verecek ve şaşırtacak şekilde insanlar tarafından 

gerçekleştirilemeyecek nitelikte olduğunu görmüş bulunuyoruz. Tek başına bu da, bu Kur’ân-ı 

Kerîm’in Allah tarafından gönderildiğinin delili olan îcazının tecellilerinden birisidir. (d) 

‘Rablerinden korkanların ondan derileri ürperir. Sonra Allâh’ı anmakla hem derileri hem de 

kalpleri yumuşar.’ Kur’ân-ı Kerîm’in Allâh’a yönelen, korkan, mümin kalplerde meydana getirdiği 

etki, hayret edilecek bir şeydir. İşte burada bu âyet-i kerîme, bu etkiyi nitelendirmektedir. Bu etki, 

Kur’ân-ı Kerîm’deki pek çok âyet-i kerîmede nitelendirilmiş bulunmaktadır. Eğer bu kitap, Allah 

tarafından olmamış olsaydı, böyle bir etkinin, bu şekilde olmasına imkân olmazdı. (S. HAVVÂ, 

12/397, 398) 

Âyette Kur’ân’a ‘sözlerin en güzeli’ denilmiştir. Çünkü Kur’an, Allah sözüdür. Kur’an’daki bilgiler 

ve haberler doğru ve gerçek; hükümler adâletli ve yararlı, onun gösterdiği yol doğru ve kurtarıcıdır. (İ. 

KARAGÖZ 6/485) 

‘Rablerinden korkanların ondan derileri ürperir.’ İşte bu, Cebbâr, mutlak egemen, Azîz ve Gaffâr 

olan Allâh’ın buyruğunu dinledikleri vakit, Allâh’ın iyi kullarının niteliğidir. Çünkü onlar, bu Kur’ân’ı 

dinlediklerinde oradaki vaadleri ve tehditleri, korkutmaları ve sakındırmaları anlar, haşyet ve 

korkudan dolayı da derileri ürperir. ‘Sonra Allâh’ı anmakla hem derileri, hem de kalpleri 

yumuşar.’ Buna sebep ise O’nun lütfundan umdukları, bekledikleridir. (İbn Kesir’den, S. HAVVÂ, 

12/408) 

Müminler bu âyetleri dinlediklerinde belli bir edebe bağlı kalırlar, bu edebi takınırlar. Nitekim Ashâb-ı 

Kirâm’ın da yüce Allâh’ın kelâmını Rasûlullah (s) tarafından okunduğunda dinledikleri vakit, 
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derileri ürperirdi. Sonra da derileriyle birlikte Allâh’ın zikri dolayısıyla kalpleri de yumuşardı. 

Onlar hiçbir şekilde feryâd-ü figan etmez, kendilerinde olmayanı zorla açığa vurmaya kalkışmazlardı. 

Aksine belli bir sebat, sükûn, edep ve haşyeti takınırlardı ki, bu konuda hiçbir kimse onlara erişemez. 

İşte bundan dolayı dünyâda da âhirette de en yüce Rabbimizin övgüsüne mazhar olmuşlardır. (S. 

HAVVÂ, 12/409)  

Kur’ân ‘mesâni’dir, yâni onu okuyanı, dinleyeni yeterince aydınlatmak için aynı bilgileri, bâzan aynı, 

bâzan farklı ifâdelerle tekrar tekrar dile getiren veya bıkkınlık vermeden tekrar tekrar zevkle 

okunan, dinlenen bir kitaptır. ‘Mesâni’ kelimesinin, yaratıcı – yaratılan, melek – şeytan, aydınlık – 

karanlık, dünyâ – âhiret, cennet – cehennem, vaad – vaid /tehdit, korku – ümit, buyruklar – yasaklar 

gibi ikişerli kavramların, hükümlerin sıklıkla yer aldığını belirtmek üzere kullanıldığı yorumları da 

yapılmıştır. (Râzi’den, KUR’AN YOLU, 4/612)  

Yüce Allah, hidâyete erdirdiği bir kimseyi, hidayetten çıkartıp kâfir yapmaz. Çünkü Allah, 

kullarının inkâr etmelerini değil, îman etmelerini ister. (39/7). Bir sonraki âyette, kâfirlere âhirette 

‘kazandıklarınızın cezâsını çekin’ denileceği bildirilmektedir. Demek ki insan, kendi kesbi yâni 

irâdesi ile küfrü seçmiş ve kendi irâdesi ile günah fiilleri işlemiştir. Dolayısıyla yüce Allah onu kâfir 

yapmamış ve haram fiilleri işletmemiştir. İnkârı ve günah fiilleri insan istemiş, Allah yaratmıştır. 

(..) Yüce allah kullarını İslâm fıtratı ile yaratıp, onlara akıl vermek, Peygamber ve kitap göndermek 

suretiyle rehberlik etmiş, mümin olmalarını istemiş, ancak hiçbir kimseyi îmâna veya inkâra 

zorlamamış, mümin veya kâfir olmayı insanların kendi irâdelerine bırakmıştır. (10/99, 18/49; İ. 

KARAGÖZ 6/487) 

(24).‘Kıyâmet gününde yüzünü azâbın şiddetinden korumaya çalışan kimse (kendini ondan emin 

kılan gibi) midir? Zâlimlere kazandığınızı tadın, denilir.’ Kur’ân’a ve Peygambere sırtlarını dönen 

bu bedbahtlar, âhirette elleri ve ayakları arkadan demir zincirlerle sımsıkı bağlı olarak cehenneme 

atılacaklar. Ellerini hareket ettirme imkânı bulunmadığından yüzleriyle kendilerini o dehşetli azaptan 

kurtarmaya çalışacaklar. Hâlbuki bir tehlike karşısında insan bir başka uzvuyla yüzünü korumaya 

çalışır. Buna göre ‘şiddetli azâba karşı kendini yüzüyle korumaya çalışma’ ifâdesi, cehenneme 

atılan kişinin azap karşısında kaldığı çâresizliğin en acı bir fotoğrafını göstermektedir. (Ö. ÇELİK, 

4/323)  

(25).‘Onlardan öncekiler de (peygamberlerini) yalanladılar. Bu yüzden farkına bile 

varamadıkları bir yerden kendilerine azap geliverdi.’ Ummadıkları bir taraftan ve kötülüğün 

geleceğini hatırlarına getirmedikleri bir yönden, güvenlik içerisinde bulundukları bir sırada, emin 

oldukları yerden ansızın azap ile karşı karşıya kaldılar. (S. HAVVÂ, 12/399)  

Yüce Allah, âyette daha önceki toplumların da peygamberlerini yalanladıklarını bildirerek Hz. 

Peygamberi teselli etmiştir. Peygamberi ve tebliğ ettiği dîni yalanlamak inkârdır. Peygamberi 

yalancılıkla itham eden kimse kâfir olur. (İ. KARAGÖZ 6/490) 

(26).‘Allah, böylece onlara dünyâ hayâtında rezilliği tattırdı.’ ‘Dünyâ hayâtında’ ifâdesi, bu 

zilletin nerede tattırıldığını açıklamaktadır. Buna rezillik, domuz ve maymuna dönüştürülmek, yerin 

dibine geçirilmek, suda boğulmak, öldürülmek, esir ve sürgün edilmek ve bunlara benzer azap 

türleridir ki, bunlar daha yakın olan azaplardır. (İ. H. BURSEVİ, 17/278)  

‘Âhiret azâbı ise daha büyüktür.’ Onlar için hazırlanan âhiret azâbı çok şiddetli ve devamlı olması 

sebebiyle, dünyâ azâbından daha büyüktür. ‘Keşke bunu bilselerdi.’ Yâni keşke onların durumu, 

özelliği bilmeleri olsaydı bunu bilirler ve ondan ibret alırlardı. Allâh’a ve Rasûlüne isyan etmezlerdi 

ve kendilerini azaptan kurtarırlardı. (İ. H. BURSEVİ, 17/278)   
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‘.. Âhiret azâbı kesinlikle daha büyüktür.’ Dünyânın cezâsı sınırlı ve sonludur. Âhiretin cezâsı 

sınırsız, sonsuz, çok ve daha yakıcıdır. Çünkü cehennemde ateşte yakma, üzerlerine kaynar su 

dökme, kaynar su ve irin içirilme, acı ve kötü kokulu dikenli bitki yedirilme, demir sopa ile 

dövülme ve benzeri cezâlardır. Cehennemde ölüp yok olmak, cehennemden çıkıp kurtulmak da 

mümkün değildir. Kâfirler cehennemde rezillik, aşağılık ve azap içerisinde ebedi olarak yaşamay 

devam ederler. (İ. KARAGÖZ 6/491) 

(27).‘Andolsun ki biz, bu Kur’ân’da insanlara, belki öğüt alırlar diye her türlü misâli verdik.’  

Yâni andolsun, Biz insanlara, kendilerinden istenenleri örnekler vererek açıkladık. Onlar, dinleri 

konusunda bu örnek olayların her birisine muhtaçtırlar. Kendilerini korkutmak ve sakındırmak için bu 

temsiller arasında, geçmiş asırlara ilişkin olanlar da vardır. Örnek vermek, anlamın anlaşılmasını ve 

etkili olmasını kolaylaştırır. Umulur ki onlar, öğüt ve ibret alırlar. Yüce Allah şöyle buyuruyor: ‘Biz 

bu örnekleri insanlara anlatıyoruz, ama onları, bilenlerden başkası düşünüp anlamaz.’ 

(Ankebût, 29/43, V. ZUHAYLİ’den, N. YASDIMAN, 8/433)   

(28).‘(Onu) hiçbir çelişkisi olmayan bir Arapça Kur’ân olarak (indirdik). Böylece, “ona uygun 

yaşa(yıp inkârdan ve şirkten sakın)sınlar” diye.’ İbn Kesir der ki: ‘O apaçık Arapça bir dil ile 

indirilmiş bir Kur’ân’dır, onda eğrilik, tutarsızlık, karışıklık yoktur. Aksine o, bir beyandır, 

açıklıktır, bir burhandır. (S. HAVVÂ, 12/400)   

(29).‘Allah (birçok ilâha kulluk edenle, bir tek Allâh’a kulluk eden hakkında); kendisin(e emir 

verme)de çekişen ortak (efendi)lerin sâhip olduğu (hizmetkâr) bir adamla, yalnız bir tek kişiye 

boyun eğmiş bir adamı misâl getirdi. Bu ikisinin durumu hiç eşit olur mu? Hamd, yalnız Allâh’a 

mahsustur.’ Âyet-i kerîmede tek itaat edilen “efendi” Allah (cc.); birbiriyle çekişen “birçok efendi” 

ise Allah’tan başka kendilerine tâbi olunan emir sâhipleri; “köle” de hâlk olarak temsil ediliyor. 

Elbette Bir’e kul olmayan bine kul olur. Çünkü Allâh’a tâbi olmayan efendiler kendilerini rab 

durumunda görmektedirler. Böylece çoğalan rabler de birbiriyle çekişirler. [krş. 1/4, H. T. 

FEYİZLİ, 1/460)  

‘Fakat onların çoğu bilmezler.’ Âyetin bağlamından putları ilâh kabul etmenin saçma olduğunu, 

yüce yaratıcının bir tek ilâh olduğunu, Allâh’a ortak koşanların mâruz kalacakları cezâlar, ilâhi 

gerçekler, îman esasları, ibâdetler, Allâh’ın emir ve yasaklarıdır. (İ. KARAGÖZ 6/494) 

Burada, bu örnekle taş ve topraktan yapılmış tanrıların kast olunmadığını açıklamakta fayda 

görüyoruz. İşâret edilmek istenen, insanlara birbirinden çelişkili emirler veren ve kendilerine kulluk 

etmeleri için, onları kendi yanlarına çekmeye çalışan canlı tanrılardır. Dolayısıyla bu misâlin taş ve 

topraktan yapılmış putlara ıtlak edilmesi mümkün değildir. İşâret edilmek istenen tanrılardan biri, 

insanı tatmin etmesi için çeşitli heveslere sevk eden kendi nefsidir. Diğeri kişinin âilesidir, kabîlesidir, 

milletidir, toplumudur, din adamlarıdır, liderlerdir, kânun koyuculardır, ticâri ve iktisâdi güçlerdir 

vs. Tüm bunlar, insanı kendi yanlarına çekmek ve etkileri altına almak için çırpınmakta ve çoğu zaman 

birbirlerine ters düşen isteklerde bulunmaktadırlar. Herhangi birinin isteği karşılanmadığında, 

hemen cezâ vermeye kalkışır. Elbette her birisinin de cezâ verme yöntemi farklıdır. Biri kalbe sıkıntı 

verirken, diğeri zelil etmeye çalışır, başka biri ilişkileri kesmekle tehdit ederken, diğeri iflâsa 

sürüklemekle korkutur, biri dîni silâh olarak kullanır, öbürü kânunlarla korkutmaya çalışır. Velhasıl 

insanın bu çıkmazdan kurtulabilmesi için bir tek çıkış yolu vardır. Bu da katışıksız bir kalple tevhide 

sarılmaktır. Yâni, sâdece bir tek Allâh’a kulluk etmek ve O’nun dışındaki herşeyden kesilmek. 

(MEVDÛDİ, 5/104)  

(30, 31).‘(Rasûlüm!) Şüphesiz sen de öleceksin, onlar da ölecekler.’ ‘Sonra (ey insanlar!) Şüphesiz 

siz Rabbinizin huzûrunda dâvâlaşacaksınız.’ Sen onlara karşı tebliğ ettiğine, onların ise 
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yalanladığına; onları dâvet hususunda bütün gayretinle çalışıp çabaladığına, onların da inat ettiklerine 

dâir delil getirecek, dâvâda bulunacaksın. Onlar ise hiçbir faydası olmayacak şeyleri mâzeret 

gösterecektir. (S. HAVVÂ, 12/402)  

İbn Kesir’den: ‘Bu âyet-i Kerîme, Rasûlullah (s)’ın vefâtı esnâsında Ebû Bekir es Sıddık’ın delil 

gösterdiği âyetlerden birisidir. Nihâyet insanlar, gerçekten Rasûlullah (s)’ın vefâtını kabullenmişlerdi. 

Ebû Bekir es Sıddık bu âyet-i kerîmeyi şu âyet-i kerîme ile birlikte delil göstermiştir: ‘Muhammed 

ancak bir peygamberdir. Ondan önce nice peygamberler gelip geçmiştir. Eğer o ölür yâhut 

öldürülürse, ökçeleriniz üstünde gerisin geri mi döneceksiniz? Kim iki ölçesi üzerinde dönerse 

elbette Allâh’a zararı dokunmaz. Allah şükredenlere mükâfat verecektir. (Âl-i İmran, 3/144) (S. 

HAVVÂ, 12/409, 410) 

Bu âyet-i kerîmenin anlamı şudur: Sizler bu dünyâ yurdundan kaçınılmaz olarak başkasına 

aktarılacaksınız. Yüce Allâh’ın huzûrunda, âhiret yurdunda toplanacaksınız. Bu dünyâ hayâtında 

üzerinde bulduğunuz tevhid ve şirk hakkında dâvâlaşacak, Azîz ve Celîl olan Allâh’ın huzûrunda 

muhâkeme olacaksınız. O da hakkınızda hükmünü verecek, hakkı belirtecektir. (S. HAVVÂ, 

12/410)  

Hadis: 31’nci âyet inince Zübeyr b. Avvam: ‘Ya Rasûlallah’ Dünyâda hesaplaştıktan sonra âhirette bir 

daha mı hesaplaşacağız?’ diye sordu. Peygamberimiz (s) ‘Evet, öyle olacak’ buyurunca, Zübeyr: ‘O 

zaman iş pek çetin!’ dedi. (Tirmizi Tefsir 39/1, Ahmed b. Hanbel 1/167’den Ö. ÇELİK, 4/325, 326)  

Hadis: Yine Efendimiz, hesâbın çetinliğine dikkat çekmek üzere şöyle buyurmuştur: ‘Kıyâmet 

gününde haklar sâhiplerine mutlaka verilecektir. Hatta boynuzsuz koyunun hakkı, boynuzlu 

koyundan kısas yapılarak alınacaktır.’ (Müslim Tahrîmü z Zulm 60’dan, Ö. ÇELİK, 4/326) 

Hadis: ‘Kimin yanında kardeşinin onuru veya malı ve benzeri bir şeyden borcu varsa hak sâhibi ve 

dinar ve dirhemin (altın ve gümüş paranın) bulunmadığı gün gelmeden önce helâlleşsin. O gün bu 

kimsenin sâlih ameli (hayır ve hasenâtı) varsa bu amelinden (hayır ve hasenatından) borcu kadar alınır, 

hak sâhibine verilir. Eğer hayır ve hasenâtı yok ise, alacaklının kötülük ve günahlarından alınır. 

Hak istenmiş kimsenin boynuna yüklenir.’ (Buhâri Mezâlim 11, Rikak 48; İ. KARAGÖZ 6/495) 

 

39/32-41  ALLAH   KULUNA  KÂFİ  DEĞİL  MİDİR? 

32. Allâh’a karşı yalan uydurandan ve kendisine gelen o doğruyu (Kur’ân’ı) yalan sayandan 

daha zâlim kim olabilir? Kâfirler için cehennemde barınacak yer mi yok? (Elbette var.) 

33. (Allah’tan) doğruyu getiren (peygamber) ve onu gereğiyle tasdik eden (mü’min)ler var ya! İşte 

onlar, takvâya eren(lerin, Allâh’tan sakınan)ların ta kendileridir. 

34. Rablerinin katında ne dilerlerse onlarındır. İşte bu, iyi davrananların / iyilik edenlerin 

mükâfâtıdır. 

35. Çünkü Allah, onların (müttaki ve Muhsin müminlerin geçmişte) yapmış olduklarının en 

kötüsünü bile örtecek ve kendilerine mükâfatlarını, yapmış olduklarının en güzeliyle verecektir. 

36. Allah kuluna kâfî değil mi? (Elbette kâfidir, Rasûlüm!) Seni O’ndan başkalarıyla (putlarıyla / 

tapındıklarıyla) korkutuyorlar. Allah kimi (böyle) sapıklığında bırakırsa, artık onu doğru yola 

getiren yoktur. 
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37. Allah kimi de doğru yola iletirse, artık onu hiçbir saptıracak yoktur. Allah mutlak gâlip ve 

(düşmanlarından) intikam alıcı değil midir? (Elbette çok güçlü ve isyankârları cezalandırandır.) 

38. (Ey Peygamberim!) Andolsun ki eğer müşriklere: “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan, 

elbette: “Allah” diyecekler. De ki: “Öyleyse bana söyleyin. Allah bana bir zarar vermeyi dilerse, 

sizin Allâh’ı bırakıp yalvardıklarınız (başına toplanıp sığındıklarınız), O’nun bu zararını (benden) 

giderebilirler mi? Yâhut (Allah), bana bir rahmet (bir iyilik) dilese, onlar O’nun rahmetini 

alıkoyabilirler mi?” De ki: “Allah bana yeter. Tevekkül edenler de ancak O’na güvenip 

dayanır(lar).” 

39-40. (Ey Peygamberim! Müşriklere) De ki: “Ey kavmim! Bulunduğunuz hâl üzere (olduğunuz 

küfür ve düşmanlıkta) çalışın. Şüphesiz ben de (bildiğim hak yolda) çalışmaktayım. Kendisini rezil 

edecek bir azap kime gelecek ve kimin üzerine sürekli bir azap inecek, yakında bileceksiniz!” 

41. (Rasûlüm!) Şüphesiz ki biz sana (bu) Kur’ân’ı, insanlar(ın faydası) için hak olarak indirdik. 

Artık kim doğru yola gelirse (bu) kendi lehinedir. Kim de saparsa, (bu) ancak kendi aleyhinedir. 

Sen onların üzerine bir vekil değilsin, (Onları îmâna zorlayamazsın). [bk. 11/12; 13/40] 

 

32-41. (32).‘Allâh’a karşı yalan uydurandan ve kendisine gelen o Kur’ân’ı yalan sayandan daha 

zâlim kim olabilir? Kâfirler için cehennemde barınacak yer mi yok?’ İbn Kesir şöyle demektedir: 

‘Yâni böyle bir kişiden daha zâlim olamaz. Çünkü bu bâtılın iki ucunu da bir araya getirmiştir. Hem 

Allâh’a karşı iftirâ etmiştir hem O’nun Rasûlünü de yalanlamıştır. Hem bâtılı söylemişlerdir hem 

de hakkı reddetmişlerdir.’ İşte bundan dolayı (..) yüce Rabbimiz, onları tehdit edici bir üslupla şöyle 

demektedir: ‘Cehennemde kâfirler için yer mi yok!’ Bu şekilde Allâh’a iftirada bulunup yalan 

söyleyen, doğruluğu yalanlayan kimseler için; yâni hakkı inkâr edip yalanlayanlar için cehennemde 

yer mi yok?! (S. HAVVÂ, 12/402) 

Gerçeği açıklamak için sorulmuş bir sorudur bu. Allâh adına yalan uydurup; O’nun kızları olduğunu, 

ortakları bulunduğunu ileri süren; O’nun elçisinin getirdiği doğruyu yalanlayan, Tevhid kelimesini 

doğrulamayan adamdan daha zâlim kimse yoktur. Bu, küfrün kendisidir; cehennemde kâfirler için 

hazırlanmış bir karargâh vardır. Bu sorulu anlatım üslûbu, olayı daha açık ortaya koymak ve 

pekiştirmek için geliştirilmiştir. (S. KUTUB, 8/585) 

Kur’ân’ı yalanlama ile maksat, Kur’ân’ın Allah sözü olmadığını, Hz. Peygamberin uydurduğunu, 

şiir, büyü ve eskilerin masalları olduğunu iddiâ etmeleridir. Âyette Kur’ân’ı yalanlayan kimselerin 

en zâlim kimseler oldukları bildirilmiştir. (..) Âyette Kur’ân’a ‘es sıdk’ denilmiştir. Sıdk doğru 

demektir. Kur’ân’ın her verdiği bilgi doğrudur. Emir ve yasakları, ilke ve hükümleri isabetlidir. 

Çünkü Kur’an Allah sözüdür. İnsanları en doğru ve isâbetli olana götürür. (17/9; İ. KARAGÖZ 6/497)  

(33).‘(Allah’tan) doğruyu getiren (peygamber) ve onu gereğiyle tasdik eden (mü’min)ler var ya! 

İşte onlar, takvâya eren (Allâh’tan sakınıp, emrine uygun yaşayan)ların ta kendileridir.’ 

Abdurrahman b. Zeyd b. Eslem de yüce Allâh’ın ‘Doğruyu getiren’ Rasûlullah (s)‘dir. ‘onu tasdik 

edenler’ ise müslümanlardır; işte onlar takvâ sâhipleridir’ İbn Abbas (r): Şirkten sakınan 

müttakilerdir, demiştir. (S. HAVVÂ, 12/413) 

Leys b. Ebi Süleym de Mücâhid’den: ‘Doğruyu getiren ve onu tasdik edenler’  buyruğu hakkında 

şöyle demiştir: Bunlar Kur’ân ashâbı olan müminlerdir. Kıyâmet gününde gelir şöyle derler: ‘Bu bize 

verdiklerinizdir ve bize emrettiğiniz şekilde onda bulunanlarla amel ettik.’ Mücâhid’den nakledilen bu 

görüş, bütün müminleri kapsamına alır. Bütün müminler hakkı söyler ve hakkın gereğince amel 
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ederler. Bu tefsîre göre bu âyet-i kerîmenin kapsamına  insanlar arasında öncelikle giren Rasûlullah 

(s)’dır. Çünkü o, doğruyu getirmiş ve bütün peygamberleri tasdik etmiştir. Rabbinden indirilenlere, o 

da, müminler de îman etmiştir. Onların hepsi Allâh’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine 

inanmışlardır. (S. HAVVÂ, 12/412)    

(34).Dünyâdaki güzel amellerine karşılık ‘Onlar için’ yâni müttakilere  ‘Rableri yanında diledikleri 

herşey vardır’ Yâni onlar için sâdece cennette değil, âhirette faydaların celbi ve zararların 

uzaklaştırılması gibi diledikleri herşey vardır. Çünkü onların günahlarının bağışlanması ile en büyük 

korkudan ve diğer kıyâmet gününün korkularından emin olmaları, cennete girmezden önce 

gerçekleşecektir. (İ. H. BURSEVİ, 17/296) 

‘İşte bu’, yâni onların diledikleri herşeyi elde etmeleri ‘iyilik edenlerin mükâfâtıdır.’ Amellerini 

Hakkı müşâhede üzere yapmak sûretiyle güzelleştirenlerin ödülü budur. (İ. H. BURSEVİ, 17/296) 

(35).‘Çünkü Allah, onların’ takvâ sâhiplerinin yaptıkları en kötü hareketleri’ kötü işlerini 

‘örtecek’ en kötü olanın örtülmesi söz konusu olduğuna göre, daha az kötü olanların örtülmesi 

öncelikle söz konusudur. ‘ve işledikleri şeylerin en güzeliyle’ O’nun lütuf ve keremi olmak üzere 

onlara ‘karşılık verecektir.’ (S. HAVVÂ, 12/402) 

İnsanın yanlışlarının, günahlarının farkına vararak, hatâlı yolda olduğunu kabul edip dönüş 

yapması da günah işlememek kadar önemlidir, değerlidir. İnsan, yanlış yoldan dönüp iyi şeyler 

yapma fırsatına sâhip olduğu sürece, İslâm ona kapıyı açık tutmaktadır. Tevbenin başlı başına bir 

ibâdet değeri taşıması da buradan ileri gelir. Bu sebeple 35’nci âyette yüce Allah, bu şekilde dönüş 

yapanların geçmişteki en büyük kötülüklerini dahi bağışlayacağı, onları geçmişteki günahlarına göre 

değil, yaptıkları en güzel işlere göre ödüllendireceği müjdesini vermektedir. (KUR’AN YOLU, 

4/617) 

Rasûlullah’a (s) îman eden kimseler arasında, daha önce câhiliye döneminde çok ağır iki tip suç 

(iktisâdi ve ahlâki) işlemiş olan kimseler de bulunuyordu. Bu kimseler müslüman olduktan sonra, 

sâdece şirk ve zulümden vaz geçmekle kalmamışlar, ayrıca sâlih ameller ile hayırlı işler de 

yapmışlardır. Dolayısıyla ‘onların işlediği en çirkin suçlar bile, amel defterinden silinecek ve amel 

defterleri yaptıkları sâlih ameller göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenecektir’ denilmiştir. 

(MEVDÛDİ, 5/107)   

(36).‘Allah kuluna yetmez mi?’ Yüce Allâh’ın kâfi olması, peygamber ve müminlere yardım 

etmeye, onları tehlikelerden korumaya kâfidir, anlamındadır. İnsan elinden geleni yapar, gerisini 

Allâh’a havâle eder ve O’ndan yardım isterse Allâh’ın yardımı kuluna yeter. (İ. KARAGÖZ 6/500) 

Evet, yeterlidir. Öyleyse kim onu korkutabilir? Hangi şey onu korkuya düşürebilir; Allah onunla 

berâber olduktan sonra… Kendisi kulluk makâmına yükselip, bu makâmın hakkını ödedikten sonra. 

Bütün kullarının üstünde egemen olan, yüce kudret sâhibi Allâh’ın kendi kuluna kâfi olduğundan kim 

şüphe edebilir? (S. KUTUB, 8/588) 

‘Seni O’ndan başkalarıyla korkutuyorlar.’ Tefsirlerde belirtildiğine göre Kureyş putperestleri, 

Hz. Peygambere, ‘Sen putlarımız hakkında kötü sözler söylüyorsun ama biz putlarımızın seni 

çarpmasından, hastalandırmasından kaygı duyuyoruz’ diyerek onu korkutmaya çalışırlardı. 36’ncı 

âyetle bu husûsa onun gönlünün rahatlatılması amaçlanmış (Taberi) ve bu tür inançların birer 

sapkınlık alâmeti olduğu bildirilmiştir. (KUR’AN YOLU, 4/617)      

(37).‘Allah kimi de doğru yola iletirse, artık onu hiçbir saptıracak yoktur.’ Cenâb-ı Hak ezeli 

plânı gereği doğru ve eğri yolu belirleyip târif ettikten ve yol gösterici peygamber ve kitap 
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gönderdikten sonra, insanı hür irâdesi, aklı ve idrâkiyle başbaşa bırakır. Sünnet-i ilâhiyesi gereği, 

doğru yolu seçenlere hidâyet nasip eder; seçmeyip inkâr ve azgınlığında ısrar edenleri, bulundukları 

hâl üzere bırakır. İşte Allâh’ın doğru yola eriştirmesinin ve saptırmasının anlamı budur. Yoksa bir 

zorlama, itme, müdâhâle söz konusu değildir. (C.YILDIRIM’dan N. YASDIMAN, 8/442) 

‘Allah mutlak gâlip ve (düşmanlarından) intikam alıcı değil midir?’ Yâni Allah, herşeye gâlip ve 

kahredici, kendisine isyan edenlerden, şiddetli azap ile intikam alan değil midir? O, kuvvetli ve 

hamiyet sâhibi yüceler yücesidir. Yüceliğine dayanana ve kapısına sığınana haksızlık edilmez. 

Kısacası, bu âyet müminler için bir müjde, Kureyş kâfirleri ve benzerleri için de bir tehdittir. (V. 

ZUHAYLİ’den, N.YASDIMAN, 8/442)  

(38).‘Andolsun ki eğer müşriklere: “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan, elbette: “Allah” 

diyecekler. De ki: “Öyleyse bana söyleyin. Allah bana bir zarar vermeyi dilerse, sizin Allâh’ı 

bırakıp yalvardıklarınız, O’nun bu zararını (benden) giderebilirler mi? Yâhut (Allah), bana bir 

rahmet dilese, onlar O’nun rahmetini alıkoyabilirler mi?” Putperest Araplar, aslında Allâh’ın 

varlığına inanıyor, sorulduğunda O’nun yaratıcı kudretini tanıdıklarını ifâde ediyorlardı. Fakat 

putlarını aracı tanrılar saydıkları için Allâh’ı bırakıp putlara tapıyor, onlara sığınıyor, onlardan 

yardım istiyor, böylelikle şirk inancına sapıyorlardı. Oysa onların insanlara yardım etmek şöyle 

dursun, Allah’tan gelen bir zararı veya bir rahmeti, nîmeti ve bereketi önleme güç ve imkânları 

yoktu. Bunun âyette soru ifâdesiyle ortaya konması, eğer akıllarını kullanırlarsa bunun, o putlara 

tapanlarca dahi rahatlıkla anlaşılabilecek açık bir gerçek olduğu anlamına gelir. (KUR’AN YOLU, 

4/619) 

‘Allah bana bir zarar vermek isterse..’ Zarar hastalık, kıtlık ve yokluk gibi âfet ve musibetlerdir. 

Yüce Allah kullarına zulmetmez. (4/40). Âfet ve musibeti sınamak için (2/155) veya işlenen günahlar 

veya hatâlar (42/30) sebebiyle verir. (..) ‘Allah bana bir rahmet vermek isterse..’ Yediklerimiz, 

içtiklerimiz, teneffüs ettiğimiz temiz hava, Güneş’in ısı ve ışığı, evcil ve sağmal hayvanlar, toprak, 

bitkiler, kısaca faydalandığımız herşey yüce Allâh’ın rahmeti ve nimetidir. (İ. KARAGÖZ 6/503) 

‘De ki: “Allah bana’ sizin putlarınızın, heykellerinizin uydurma ilâhlarınızın vereceği zararlara karşı 

‘yeter. Tevekkül edenler de ancak O’na güvenip dayanır(lar).” Çünkü tevekkül edilmeye lâyık 

olan sâdece O’dur. Sana tevekkül ettik Rabbimiz. (S. HAVVÂ, 12/405) 

Allâh’a tevekkül, Allâh’ın yardımına, çalışanın emeklerini boşa çıkarmayacağına, sevâbını ücretini 

tam vereceğine, ibâdetleri ve duâları kabul edeceğine, âdil olduğuna ve haksızlık etmeyeceğine 

inanmak ve güvenmektir. (İ. KARAGÖZ 6/504) 

Hadis: İbn Ebi Hâtim’in İbn Abbas’tan rivâyet ettiğine göre, Hz. Peygamber (s) şöyle buyurmuştur: 

‘Dünyâda güçlü olmak isteyen Allâh’a tevekkül etsin, zengin olmak isteyen elindekilere değil, 

Allâh’ın yanında olanlara güvensin, izzet ve şeref sâhibi olmak isteyen de Allah’tan korksun.’ 

(MEVDÛDİ, 5/109) 

(39, 40).‘De ki: Ey kavmim! Durumunuzun gerektirdiğini yapın!’ Yâni sizler, yapabildiğiniz 

düşmanlığınızı sürdürmeye devam edin! Bu yolunuzda gitmeye devam edin. Bu bir tehdittir. 

‘Doğrusu ben de yapacağım.’ Ben de kendi yolum ve yöntemim üzere yürümeye devam edeceğim. 

(S. HAVVÂ, 12/405) 

‘.. ve yakında bileceksiniz. Kendisine’ dünyâda zelil kılacak şekilde ‘rezil edici bir azap gelecek 

olan ve üzerine sürekli azap inecek olanın kim olduğunu’ Dünyâ hayâtında rezil edici azâbın, 

âhirette de sürekli ve kurtulmak mümkün olmayacak azâbın kime geleceğini bileceksiniz. Bu âyet-i 
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kerîme ile Hz. Peygamber’e onlara karşı zafer kazanacağını dünyâ ve âhirette onlara gâlip geleceğini 

bildirip tehdit etmesi emredilmektedir. Çünkü onlara rüsvaylık ve azap gelecek olursa, bu O’nun 

aziz ve gâlip olması demektir. Çünkü O’nun gâlip gelmesi, Azîz olanın O’nu kuvvetlendirmesi ile 

gerçekleşecektir. O, gerçek dostlarını aziz eder, düşmanlarını zelil ve rüsvay eder… (S. HAVVÂ, 

12/405, 406)    

‘Kendisini rezil edecek azap’ Kendisini rüsvay edecek azâbın geleceği kimseyi hemen bileceksiniz. 

Bu azap, dünyâ azâbıdır. Düşmanlarının rezil olması, O’nun gâlip geleceğine delildir. Çünkü Allâh, 

düşmanlarını Bedir savaşında azâba uğratıp, rezil ederek O’nu zafere ulaştırmıştır. (İ. H. BURSEVİ, 

17/306)  

36 ve 38’nci âyetlerde müşriklerin tipik hâlleri sergilenmektedir. Mekkeli müşrikler, bir taraftan 

bütün mühim gün ve işlerinde önlerine giderek tapındıkları putlarına kutsallık yâni dokunulmazlık 

tanımakta ve bunun için de: “Onlara dil uzatmayın, sizi çarpar, ayrıca biz de yapacağımızı yaparız.” 

diye insanları korkutmakta, bir taraftan da: “Göklerin ve yerin yaratanı kimdir?” diye sorulunca: 

“Allah” demekte idiler. (H. T. FEYİZLİ, 1/461) 

(41).‘(Rasûlüm!) Şüphesiz ki biz sana (bu) Kur’ân’ı, insanlar için hak olarak indirdik.’ Yâni onda 

bulunan her bir ifâde haktır, doğrudur, kendisinde hiçbir kuşku bulunmamaktadır, dolayısı ile de 

onun gereğince amel etmek, kesin olarak gereklidir. (İ. H. BURSEVİ, 17/307) 

Kur’an bütün insanların rehberidir. (2/185). Hayâtın her alanında insana rehberlik eder, yol gösterir. 

İnsanların özel, âile, toplum ve yönetim hayâtını Kur’ân’a göre düzenlemeleri, Kur’ân’ın emir ve 

yasaklarına, ilke ve hükümlerine  riâyet etmeleri gerekir. (İ. KARAGÖZ 6/506)  

‘Artık kim doğru yola gelirse (bu) kendi lehinedir. Kim de saparsa, (bu) ancak kendi 

aleyhinedir.’ Yâni, onları yola getirmek senin görevin değildir. Senin görevin onlara doğru yolu 

göstermektir. Buna rağmen onlar, dalâleti tercih ederlerse, bunun sorumluluğu kendilerine âittir. 

(MEVDÛDİ, 5/109) 

‘Sen onların üzerinde bir vekil değilsin.’ Sen vekil değilsin, sen onlardan sorumlu değilsin. Onları 

zorla îman ettirmek senin görevin değildir, anlamındadır. (42/48, 13/40, İ. KARAGÖZ 6/507)  

 

39/42-52  GÖKLERİN  VE  YERİN  HÜKÜMRANLIĞI  O’NUNDUR 

42. Allah, (ölecek) insanların ruhlarını ölümü sırasında alır, ölmeyenin de uykusunda (geçici 

süreyle alır). Sonra hakkında ölümü hükmettiğini tutar, diğerini belirli bir vakte (eceline) kadar 

salıverir. Şüphesiz ki bunda (uyutup uyandırmada), düşünen bir toplum için ibretler vardır. 

43. Yoksa (müşrikler) Allah’tan başka şefaatçiler mi edindiler? (Ey Peygamberim!) De ki: “Onlar, 

hiçbir şeye sâhip olamaz ve düşünemezlerse de mi (şefaat edecekler)?” 

44. (Ey Peygamberim!) De ki: “Bütün şefaat Allâh’ındır (ancak O’nun izin verdiği şefaat edebilir). 

Göklerin ve yerin mülkü (ve hükümranlığı) yalnız O’nundur. Nihâyet (hepiniz) ancak O’na 

döndürüleceksiniz. (Hesap vermek üzere O’nun huzurunda toplanacaksınız).” [bk. 2/255] 

45. Allah, (hükmünde, hâkimiyetinde, zâtında, sıfatlarında eşsiz ve) ‘Bir’ olarak anıldığı zaman, 

âhirete inanmayanlar içlerinde tiksinti duyarlar (canları sıkılır). Fakat O’ndan başkaları (Allah 

ile ilgisi olmayan sevdikleri) anıldığı zaman, hemen sevinirler. 
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46. (Ey Peygamberim!) De ki: “Ey gökleri ve yeri yaratan, görünmeyeni ve görüneni bilen 

Allâh’ım! Kullarının üzerinde ayrılığa düştükleri şeylerde, yalnız sen hüküm verirsin.” 

47. Eğer yeryüzündeki bütün şeyler ve onunla birlikte bir misli daha kâfirlerin olsaydı, kıyâmet 

gününde kötü azaptan (kurtulmak için) elbette onu fidye verirlerdi. Artık onlar için, o gün, hiç 

hesâba katmadıkları şeyler bile Allah tarafından ortaya çıkarılır. [krş. 5/36] 

48. (Kâfirlerin dünyâda) Kazandıkları kötülükler (o gün) ortaya çıkmış ve alay edegeldikleri 

(azap) da kendilerini çepeçevre sarmış (olacak)tır. 

49. İnsana bir zarar (âfet ve musibet) dokunduğu zaman, bize duâ eder. Sonra kendisine 

tarafımızdan bir nîmet (bolluk ve mevki) lütfettiğimiz zaman: “Bu, bana ancak bilgi(m)den 

dolayı verildi.” der. Hayır! O bir imtihandır, fakat onların çoğu bilmezler. [krş. 28/78-81] 

50. (Ey Peygamberim!) Onlardan öncekiler de gerçekten bunu söylemiş(ler)di; ne var ki 

kazandıkları şeyler kendilerine hiç fayda vermedi. 

51. Nihâyet kazandıkları kötülükler, kendi başlarına geçti. Bunlardan zulmedenlerin, yaptıkları 

fenâlıklar(ın cezâsı) da başlarına gelecektir. Onlar (bunun) önüne geçip kurtulacak değillerdir. 

(Allâh’ı âciz bırakacak değillerdir.) 

52. (Ey Peygamberim!) Allâh’ın, rızkı dilediğine yayıp dilediğine kıstığını (ve bir ölçüye göre 

verdiğini) hâlâ bilmediler mi? Şüphesiz bunda îman eden bir toplum için ibretler vardır. 

 

42-52. (42).‘Allah, (ölecek) insanların ruhlarını ölümü sırasında alır, ölmeyenin de uykusunda 

(alır). Sonra hakkında ölümü hükmettiğini tutar, diğerini belirli bir vakte (eceline) kadar 

salıverir. Şüphesiz ki bunda, düşünen bir toplum için ibretler vardır.’ Nasıl uyuyunca ölü gibi 

olan insanı yüce Allah uyandırıyor, uykuda iken kaybolan fonksiyonlarını geri getiriyorsa, aynı şekilde 

kıyâmet kopunca ölüleri diriltecektir. Düşünen insanlar, bu gerçeği bilir ve inanırlar, Çünkü insanlara 

can veren, canları alan, uyku veren ve uykudan uyandıran yüce Allah’tır. (İ. KARAGÖZ 6/510) 

İnsanı öteki varlıklardan ayıran en temel özelliği ruh sâhibi bir varlık oluşudur. Allah Teâlâ’nın 

insanı öldürmesi, rûhun bedenle ilişkisini kesmesidir. Âyette de buyurulduğu gibi, rûhun başta gelen 

özelliği can ve şuur kaynağı olmasıdır. Ölüm olayında, Allah rûhu bedenden tamâmen 

ayırdığından beden hem candan, hem de şuurdan yoksun hâle gelmekte, uyku denilen psiko – 

fizyolojik olayda ise, can bedende kalmakla birlikte geçici bir duyum ve bilinç kaybı yaşanmaktadır. 

Bu kayıp bir bakıma rûhun bedeni kısmen terk etmesi anlamına geldiği için âyette, uyku ölüme 

benzetilmiştir. (KUR’AN YOLU, 4/622) 

Yüce Rabbimiz, Kerîm zatı hakkında haber vererek varlıklarda dilediği gibi tasarruf ettiğini ve 

büyük ölüm esnâsında bedenden ruhları kabzeden koruyucu melekleri göndermek sûretiyle canları 

alanın O olduğunu belirtmektedir. Küçük vefat ise, yüce Allâh’ın şu buyruğunda olduğu gibi, uyku 

hâlinde söz konusudur: ‘O geceleyin sizi öldürendir. Gündüzün de ne kazandığınızı bilen, sonra 

belli bir süre tamamlanıncaya kadar gene sizi diriltendir. Sonra dönüşünüz O’nadır. Sonra O, 

işlediğinizi size haber verecektir. O kullarının üzerine kâhir olandır / hükümranlık sâhibidir. Ve 

üzerinize bekçiler gönderir. Nihâyet birinize ölüm gelirse, elçilerim onun rûhunu alırlar. Onlar 

ne eksik, ne fazla bir şey yapmazlar.’ (el En’âm, 6/60-61) (S. HAVVÂ, 12/435, 436) 
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Âlimler nefis ve ruh hakkında ihtilâf etmiştir. Nefis ve ruh aynı şey midir? İbni Abbas (r) şöyle 

demiştir: ‘Âdemoğlunda bir nefis bir de ruh vardır. Bu ikisi arasındaki fark, güneş ile ışığı gibidir. Zîrâ 

nefis, aklı ve temyiz yeteneğini, ruh ise nefes ve hareket ettirme yeteneğini varlıkta tutar. (V.  

ZUHAYLİ’den, N. YASDIMAN, 8/449) Kul uyuduğunda, Allah onun nefsini alır, ruhunu almaz. Ali 

(r)’nin şöyle dediği rivâyet edilmektedir: Uyku sırasında ruh, dışarı çıkar ve cesette onun parıltısı 

kalır. İşte rüyâyı bununla görür. Uykusundan uyanacak olursa, ruh cesedine bir andan daha hızlı bir 

süre içerisinde geri döner.’ (S. HAVVÂ, 12/436)  

Hadis: Rasûlullah (s) buyurdu ki: ‘Sizden herhangi biriniz yatağına çekilecek olursa, elbisesinin iç 

tarafıyla onu sılksin. Çünkü kendisinden sonra oraya (ne gibi zararlı haşerâtın) geldiğini bilmez. Daha 

sonra şöyle desin: ‘Rabbim, senin adınla yanımı (yatağıma) koydum ve yine adınla kalkarım. Eğer 

canımı alırsan, ona merhamet buyur. Eğer geri gönderirsen sâlih kullarını koruduğun gibi onu da 

koru.’ (Buhâri ve Müslim’den, S. HAVVÂ, 12/436) 

Bu âyet-i kerîmede ve En’âm sûresinin 60-64’ncü âyetlerinde hem uyku ile ölüm hem de uykudan 

uyanmakla diriliş arasındaki benzerlik ve fark açıklanmaktadır. Uyku, zayıf ve küçük bir ölüm; ölüm 

ise büyük ve şiddetli bir uyku. Uykudan uyanış, hayâta dönüş; ölümden diriliş ise ebedî yaşayıştır. Her 

iki hâlde de insanın râhu bir hayattan başka bir hayâta geçmektedir. Aralarındaki tek fark, insan 

uykuda (rüyâda) bilinçli değildir. Fakat ölümden sonra yaşayışta yâni dirilişte herşey onun için 

apaydınlıktır (bk. 6/60-61). İşte Kur’ân açısından ölüm; yokluk, kayboluş ve bitiş değil, aksine bir 

hayattan başka bir hayata geçiştir, bir değişimdir, bir başlangıçtır. Kazanılan mükâfatlara karşılık 

Allâh’ın rızâsı ve cennet, cezâlara karşılık Allâh’ın gazabı ve cehennem olan, dönüşü ve sonu olmayan 

bir dünyâda yaşamaktır. (H. T. FEYİZLİ, 1/462) 

(43).‘Yoksa (müşrikler) Allah’tan başka şefaatçiler mi edindiler?’ Kendi iddiâlarına göre Azîz ve 

Celîl olan Allâh’ın katında kendilerine şefaatçilik yapacaklarını sandıkları ilâhlar mı edindiler? Âyet-i 

Kerîmedeki soru, red içindir. (S. HAVVÂ, 12/419) 

Ey Muhammed, bu iddiâ sâhiplerine ‘de ki: Onlar bir şeye sâhip olamadıkları ve akıl 

erdiremedikleri hâlde mi’ şefaat edebileceklerdir? Hiçbir şeye sâhip olmazken, akılları da yokken, 

nasıl bunu yapabilirler? (S. HAVVÂ, 12/419) 

‘Şefaatçiler’den maksat, putperestlerin, zor durumda kaldıklarında Allah katında kendileri için 

aracılık yaparak dileklerinin yerine gelmesine yardımcı olacağına inandıkları putlar veya bu 

sembollerin temsil ettiği, Allâh’ın yanında hatırlı olduğuna inandıkları bâzı kişilerdir. (Râzi)  Oysa 

putların böyle bir aracılıkta bulunması imkânsızdır, çünkü bunlar cansız, güçsüz ve bilinçsiz 

varlıklardır. Belirtilen hatırlı kişiler de böyle bir imkâna sâhip olamazlar, çünkü kıyâmet gününde 

Allah’tan başka bir güç kalmayacak ve O izin vermedikçe kimse kimseye şefaat edemeyecektir. 

Sonuç olarak kurtuluş, yalnız Allâh’a kulluktadır. (KUR’AN YOLU, 4/622) 

(44).‘De ki: Şefaat bütünüyle Allâh’ındır’ Şefaatin mutlak sâhibi O’dur, O’nun izni olmadıkça hiç 

bir kimse şefaat edemez. ‘Göklerin ve yerin mülkü’ mutlak egemenliği O’nundur.’ Bu şefaatin 

tümüyle yalnızca Allâh’ın olduğunu vurgulamaktadır. Çünkü herşeyin mülk ve egemenliği bütünüyle 

yalnızca O’nun olduğuna göre, şefaatin de mutlak sâhibi O olur. ‘Sonra’ Kıyâmet gününde ‘hepiniz 

O’na döndürüleceksiniz.’ O günde mülk, yalnız O’nun olacaktır. Dünyânın da âhiretin de mülkü, 

egemenliği yalnız O’nundur. Yâni O, adâletiyle aranızda hüküm verecek ve herkese ameliyle karşılık 

verecektir. (S. HAVVÂ, 12/419, 420)   

Yâni şefaatin bütün çeşitlerinin mâliki, Allah’tır. Şefaat konusunda hiç kimsenin herhangi bir 

yetkisi yoktur. Allah katında, O’nun kendisinden râzı olduğu ve kendisine şefaat konusunda izin 
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verdiği kimseler dışında hiç kimsenin şefaati fayda vermez. Nitekim yüce Allah şöyle buyurmaktadır: 

‘O’nun izni olmadan kendisinin katında kim şefaat edebilir?’ (Bakara 2/255), ‘Allâh’ın râzı 

olduğundan başkasına şefaat edemezler.’ (Enbiyâ 21/28) Bu ifâdede, Allah Teâlâ dışında 

herhangibir şeye dayanmaya karşılık bir tehdit vardır. (V. ZUHAYLİ’den, N. YASDIMAN, 8/452)  

Âhirette kâfirler için şefaat olmayacak (40/18), Allâh’ın kendisinden râzı olduğu kimselere (21/23), 

sâdece Rahmân’ın katından bir söz almış bulunan kimselere (19/87) Allah izin verdikten sonra 

(2/255, 10/3) şefaat edebilecektir. Zîrâ şefaatin tamâmı Allâh’a âittir. (39/44, 6/51, 70, 32/4). Allâh’ın 

izin verdiği peygamberler, melekler, şehitler ve sâlih müminler Allâh’ın râzı olduğu müminlere 

şefaat edeceklerdir. (2/255, 34/23, 43/86, 19/87, 21/28; İ. KARAGÖZ 6/512)  

Hadis: ‘Her peygamberin bir duâsı vardır. Ben ise duâmı kıyâmet gününde ümmetime şefaat için 

saklamak istiyorum.’ (Buhâri Deavât 1, Tevhid 31, Müslim Îman 86’dan H. DÖNDÜREN, 2/745)  

(45).‘Allah, (hükmünde, hâkimiyetinde, zâtında, sıfatlarında eşsiz ve) ‘Bir’ olarak anıldığı zaman, 

âhirete inanmayanlar içlerinde tiksinti duyarlar.’ Nefret duyar ve sıkılır. Bu buyruk, bu tiksinti ve 

sıkılmanın sebebinin âhiret gününü inkâr olduğunun delilidir. ‘Ama Allah’tan başkaları (yâni 

ilâhları) anıldığı vakit, hemen yüzleri güler.’ Çünkü kalplerini onlara kaptırmışlardır. Onların 

oldukça çirkin tavırlarına dikkat edelim. Allah’tan başkası anılacak olursa, alabildiğine sevinir; 

Allâh’ın adı anılacak olursa, alabildiğine sıkılır ve rahatsız olurlar. (S. HAVVÂ, 12/420)  

(46).‘De ki: “Ey gökleri ve yeri yaratan, görünmeyeni ve görüneni bilen Allâh’ım! Kullarının 

üzerinde ayrılığa düştükleri şeylerde, yalnız sen hüküm verirsin.” 46. âyette, Hz. Peygamberin 

şahsında Müslümanlara, kendi doğru inançlarını nasıl dile getirecekleri öğretilmektedir. Bu ifâdede 

Allâh’ın özellikle yaratıcı kudretinin üstünlüğüne ve bilgisinin sınırsızlığına dikkat çekilmiştir. 

Çünkü yaratma kudreti olmayan veya – farz-ı muhâl – böyle bir kudreti olsa bile neyi yaratacağını 

bilmeyen bir varlık için tanrılıktan söz edilemez. Hattâ bâzı İslâm bilginleri, asıl ilâhlık sıfatlarının 

kudret ve ilimden ibâret olduğunu savunarak, Allâh’ın diğer sıfatlarını bu ikisi içinde 

değerlendirmişlerdir. (KUR’AN YOLU, 4/623) 

Gayb, melekler, kader, ruh, kıyâmetin kopması zamânı, kabir hayâtı, ölüm sonrası diriliş, amellerin 

tartılması, hesaba çekilme, cennet ve cehennem gibi gözle görülmeyen; şehâdet (ise) Güneş, Ay, 

yıldızlar, hayvanlar ve bitkiler gibi gözle görülebilen varlıklardır. (İ. KARAÖZ 6/514) 

Hadis: Rasûlullah (s) gece namazına şöyle duâ ederek başlardı: ‘Allâhım! Ey Cebrâil’in, Mikâil’in, 

İsrâfil’in Rabbi! Ey göklerin ve yerin yaratıcısı, gizliyi ve açığı bilen! Kullarının ayrılığa düştükleri 

konularda onlar arasında sen hükmünü vereceksin. İzninle beni, üzerinde ayrılığa düşülen şeyin doğru 

olanına ilet. Sen dilediğini doğru yola iletirsin.’ (Buhâri Ezan 8, Müslim Müsâfirin 200’den Ö. 

ÇELİK, 4/333)  

(47).‘Artık kâfirler için, o gün, hiç hesâba katmadıkları şeyler bile Allah tarafından ortaya 

çıkarılır.’ Zuhûra gelecek / ortaya çıkacak olan o şeyler, Cenâb-ı Hakk’ın gazabı ve azâbıdır ki 

insanlar bunları hiç zannetmiyorlar, hatırlarına da getirmiyorlardı. Bâzıları şöyle tefsir etmişler: 

‘Hasenât’ sandıkları birtakım ameller yapmışlar, bir de görmüşler ki, bütün bunlar ‘seyyiat’tır. 

Süfyân-ı Sevri hazretleri bu âyeti okudu da ‘Yazık riyâkârlara, yazık riyâkârlara, derdi. Muhammed 

bin el Münkedir hazretleri irtihâl ederken feryâda başladı. Sebebi sorulduğu zaman dedi ki: 

‘Kitabullah’taki bu âyetten korkuyorum.’ Bu âyeti okudu ve ilâve etti: ‘Ben de Allah’tan hatırıma 

gelmedik bir şey zuhur edeceğinden endişe ediyorum.’ (Medârik’ten, H. B. ÇANTAY, 2/831) 
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‘Zâlimler’den maksat, inkârcı putperestlerdir. Kur’ân, gerçekleri inkâr etmeyi, özellikle en büyük 

gerçek olduğu için bir ismi de Hak olan Allâh’a ortak koşmayı çok büyük bir zulüm sayar. (bk. 

Lokman 31/13) 45’nci âyette, bu zâlimlerin âhirete de inanmadıklarına dikkat çekilmişti. Burada ise 

onların, inanmadıkları kıyâmet gününün dehşet verici azâbı karşısındaki derin pişmanlıkları 

çarpıcı bir üslûpla ifâde edilmektedir. 47’nci âyetin son cümlesi ile ilgili olarak Mücâhid’den aktarılan 

bir yoruma göre inkârcılar bu dünyâda iyi olduğunu zannettikleri çeşitli işler yaparlar; ama kıyâmet 

gününde bunların kötü olduğu apaçık ortaya konunca şaşkına döneceklerdir. (Kurtubi’den, 

KUR’AN YOLU, 4/623)  

(48).‘Onların kazandıkları kötülükler açığa çıkmış’ amel defterleri önlerine konulduğu vakit 

amellerinin ya da kazandıklarının kötü olanları kendilerine aşikâr olmuş, ‘alaya aldıkları şey, 

kendilerini sarmıştır.’ Alaylarının vebâli, tuzaklarının cezâsı onları bulup, başlarına inmiş ve onları 

çepeçevre kuşatmıştır. Onlar Kitap’la, Müslümanlarla, yeniden dirilme, azap ve benzeri hususlarla 

alay edip dururlardı. (İ. H. BURSEVİ, 17/329)   

‘.. alay ettikleri şey onları kuşatacak’ Kuşatmak ile maksat, cehennem azâbıdır. Âyette anılan 

‘alay’ ile maksat, peygamber, âyet, dînî değerler, Allâh’ın emir ve yasakları, ilke ve hükümleridir. 

Dînî değerlerle alay etmek, inkârdır. Sözgelimi bir kimse namaz ile ezan ile alay etse, kâfir olur. (İ. 

KARAGÖZ 6/517) 

(49).‘İnsana bir zarar (âfet ve musibet) dokunduğu zaman, bize duâ eder. Sonra kendisine 

tarafımızdan bir nîmet (bolluk ve mevki) lütfettiğimiz zaman: “Bu, bana ancak bilgi(m)den 

dolayı verildi.” der. Hayır! O bir imtihandır, fakat onların çoğu bilmezler.’ Dünyâda servet ve 

çocuklar bir imtihan aracıdır. Hadis’te: ‘Mal, sâlih müminin elinde ne güzeldir!’ buyurulurken, zekâtı 

verilmeyen malın da onun için bir sıkıntı kaynağı olacağında şüphe yoktur. Diğer yandan küfür ehline 

de ‘istidrac’ olarak büyük servetler verilmiş olabilir. İşte insan çoğu zaman bunun farkına 

varmaksızın ‘bu serveti ben kendi bilgi, beceri ve çalışmamla kazandım’ der.  Hâlbuki aynı bilgi ve 

beceri sâhibi nice kişilerin o mala sâhip olamadığını göremez. Nitekim Kârun da ‘Bu servet bana, 

bendeki bir bilgi sâyesinde verilmiştir’ diyerek aldanmış ve şımarıp böbürlendiği için büyük serveti 

bir gecede kendisinden alınmıştır. (bk. Kasas 28/76; Ankebût 29/39, H. DÖNDÜREN, 2/746)   

‘.. O bir fitnedir.’ Âyetin bu cümlesi, insanlara verilen maddi ve mânevi bütün nîmetlerin sınav 

olduğunu ifâde eder. İnsan, nîmetleri var edenin Allah olduğunu bilir. Nîmetleri haram alanlarda 

harcamaz, israf etmez, fakirin hakkını verir, nimeti veren Allâh’a kulluk ve şükrederse sınavı kazanır. 

Aksi takdirde sınavı kaybetmiş olur. (İ. KARAGÖZ 6/520) 

Câhiller, kendilerine verilen nîmetleri, Allah indinde makbul kimseler olduklarının alâmet ve 

delîli zannederler. Oysa Allâh’ın bu dünyâda verdiği nîmetler bir sınamadan başka bir şey değildir. 

Dünyâda verilen nîmetler ikram olsun diye değil, imtihan için verilmektedir. Eğer aksi olsaydı Hak 

üzerinde olanlar yoksulluk içinde kıvranırken, dalâlet üzerinde olanlar lüks ve zenginlik içinde 

yüzmezlerdi. Dünyâda nîmet sâhibi olmak, Allah katında makbul olmanın alâmeti değildir. Çünkü 

yeryüzünde iyi insanların yoksulluk çekerken, kötü oldukları herkesçe bilinin insanların refah içinde 

yaşadıkları âşikardır. Bu husus üzerinde derin bir şekilde düşünüldüğünde, akıl sâhibi her insan, 

dünyâdaki yoksulluk ve zenginliğin Allâh’ın sevgi ve nefretine bir ölçü teşkil edemeyeceğini 

anlayacaktır. (MEVDÛDİ, 5/113, 114) 

(50).‘Onlardan öncekiler de gerçekten bunu söylemiş(ler)di; ne var ki kazandıkları şeyler 

kendilerine hiç fayda vermedi.’ Yâni, Allâh’ın azâbı geldiğinde, onların tüm mârifet ve zekâları 

işlerine yaramamıştır. Dünyâda kazandıkları, kendi çabalarının bir sonucu olmuş olsaydı, yine aynı 

cehdi göstererek Allâh’ın azâbına engel olabilirlerdi. Böylece kendilerine verilen fırsat ve nîmetlerin 
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onların Allah indinde makbul kimseler olmadıklarının bir delili olduğu ortaya çıkmıştır. 

(MEVDÛDİ, 5/114) 

(51).‘Nihâyet kazandıkları kötülükler, kendi başlarına geçti. Bunlardan zulmedenlerin, 

yaptıkları fenâlıklar(ın cezâsı) da başlarına gelecektir.’ Ey Muhammed! Bunlardan da senin 

çağdaşın olan müşriklerden de zulmedenlerin, zulümde ve azgınlıkta ileri gidenlerin inkâr ve 

günahlardan işledikleri kötülükler, öncekilere eriştiği gibi, onların da ‘başlarına gelecektir,’ 

ulaşacaktır. Nitekim yedi yıl kıtlığa dûçar olmakla ve Bedir savaşında ileri gelenlerinin 

katledilmesiyle pek fenâ şekilde başlarına gelmiştir.  (İ. H. BURSEVİ, 17/333)  

‘Onlar âciz bırakacak değillerdir.’ ‘Onlar’ ile maksat, inkâr ve isyan eden zâlimlerdir. Hiçbir güç, 

Allâh’ı âciz bırakamaz. Çünkü Allah, çok güçlü ve her işinde gâlip olandır. Âciz bırakılamaması, 

Allâh’ın selbi sıfatlarındandır. (İ. KARAGÖZ 6/521) 

(52).‘Allâh’ın, rızkı dilediğine yayıp dilediğine kıstığını hâlâ bilmediler mi? Şüphesiz bunda 

îman eden bir toplum için ibretler vardır.’ Azîz ve Celîl olan Allah’tan başka rızkı yayıp daraltan 

olmadığını bilmelerini sağlayacak şekilde ‘âyetler’  deliller, belgeler ‘vardır’ Kâfirler ise bu âyetleri 

göremeyecek kadar kördürler. (S. HAVVÂ, 12/422) 

Fakir kalmak veya zengin olmak sâdece bir akıl, zekâ, beceri ve irâde işi değil, kişinin içinde 

bulunduğu şart ve ortama göre bir denge kânûnunun açık bir ortaya çıkışıdır da… Toplumun 

zenginlere olan ihtiyacı nispetinde, geçimini el emeği, göz nûru ile kıt kanaat sağlayan dar gelirlilere 

de ihtiyâcı vardır. En zengin ülkelerde bile bu iki sınıfın mevcut olduğu bir gerçektir. Şüphesiz bu, 

toplumun hayat ve geçim dengesini, işlerin düzenli ve sağlıklı yürümesini sağlamaktadır.  (C. 

YILDIRIM’dan, N. YASDIMAN, 8/462) 

Ancak sözü edilen denge kânûnu bir diğer yönüyle de, kişilerin görgü, bilgi, beceri ve yetenekleriyle 

aynı zamanda içinde bulundukları şart ve ortamla ilgilidir. Çünkü sünnetullah, sebepler zincirini 

oluşturur, sebepler de onları doğurur ve bu düzenlemede de yine denge kânûnunun mayası bulunur. 

(C. YILDIRIM’dan N. YASDIMAN, 8/462)  

 

39/53-63  ALLÂH’IN  RAHMETİNDEN  ÜMİT  KESMEYİNİZ 

53. (Ey Peygamberim!) De ki (Allah şöyle buyuruyor): “Ey kendileri aleyhine (günah işleyip) aşırı 

giden kullarım! Allâh’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah (şirk koşan ve inkâr 

edenler dışında, dilediği kimseler için) bütün günahları bağışlar. Şüphesiz O, çok bağışlayıcıdır, 

çok merhametlidir.” [bk. 4/48, 116] 

54. (Ey kâfirler!) “(Bundan böyle) size azap gelmeden önce, Rabbinize dön(üp tevbe ed)in ve O’na 

(gönülden) teslim olun. Sonra yardım olunmazsınız.” 

55, 56, 57, 58. (Ey insanlar!) “Siz farkında bile değilken ansızın size azap gelip çatmadan önce, 

Rabbinizden size indirilenin en güzeline (Kur’ân’a) uyun.” (Yoksa o azap günü, günahkâr) kişi: 

“Allâh’a karşı aşırı gitmemden dolayı yazıklar olsun bana! Gerçekten ben (Kur’ân ve 

mü’minlerle) hakikaten alay edenlerdendim” demesin. 57. Yâhut: “Eğer Allah bana hidâyet 

etseydi, elbette ben (günahlardan) sakınanlardan olurdum.” Demesin. 58. Yâhut azâbı gördüğü 

zaman: “Keşke benim için (dünyâya) dönüş olsaydı da güzel hareket eden (mü’minler)den 

olsaydım.” Demesin.  



57 
 

59. (Âhirette Allah şöyle buyuracak:) “(Ey kâfir insan!) Evet, âyetlerim sana geldi de sen onları 

yalanladın, (îman etmedin) büyüklük tasladın ve kâfirlerden oldun.” 

60. (Ey Peygamberim!) Allâh’a karşı yalan uyduranları kıyâmet gününde, yüzleri kapkara bir 

hâlde görürsün. (Allâh’a karşı) kibirlenenler için cehennemde yer mi yok? (Kesinlikle 

cehennemdedir.) 

61. Allah, kendisinden sakınıp da emrine uygun yaşayanları, (bu) başarıları sâyesinde (bütün 

sıkıntılardan) kurtarır. Artık onlara kötülük (azap) dokunmaz ve onlar üzülmezler.  

62. Allah, herşeyin yaratanıdır. O herşeye vekildir. 

63. Göklerin ve yerin (hazînelerinin) anahtarları (tasarruf ve yönetimi) O’nundur. Allâh’ın 

âyetlerini inkâr edenler, ziyâna uğrayanların ta kendileridir. 

 

53-63. (53).‘De ki (Allah şöyle buyuruyor): “Ey kendileri aleyhine (günah işleyip) aşırı giden 

kullarım! Allâh’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah (şirk koşan ve inkâr edenler 

dışında, dilediği kimseler için) bütün günahları bağışlar. Şüphesiz O, çok bağışlayıcıdır, çok 

merhametlidir.” Bu âyetin, Kur’ân’da en ümitli âyet olduğu söylenir. Bununla berâber, dikkat 

edilmesi gerekir ki, bu ümit, günaha teşvik için değil, en günahkâr kimseleri bile bir an önce tevbe 

edip Allâh’a yönelmeye teşvik için olduğu, hemen peşinden gelen iki âyetten açıkça anlaşılmaktadır. 

(ELMALILI, 6/501)  

‘.. israf eden kimseler’ ile maksat, şirk, nifak, yalanlama ve benzeri şekillerde inkâr edenler veya 

içki, zinâ, kumar ve hırsızlık gibi haramları işleyenler veya namaz, oruç, hac ve zekât gibi farz 

görevleri terk edenlerdir. (İ. KARAGÖZ 6/523) 

Yüce Allâh’ın bağışlaması için, inkâr, şirk ve nifak olan günahları terk edip, şartlarına uygun îman 

edilmesi, inkâr, şirk ve nifakın dışındaki günahlara tevbe edip, haramların terk edilmesi ve farz 

görevlerin yapılmaya başlanması gerekir. (İ. KARAGÖZ 6/524) 

Bilesin ki bu âyet, bütün insanların tüm günahlarının bağışlanacağını değil, sâdece Allâh’ın 

günahlarını bağışlamak istediği kişilerin bütün günahlarının bağışlanacağını ifâde eder. Onun için 

tevbe emrine, âsilere önce azap edilmesine, amelde ihlâs emrine ve azap tehdîdine ters düşmez. Allah 

şirki ancak tevbe edip ondan dönmekle bağışlar. Diğer büyük ve küçük günahları da tevbe ile ve 

dilediği kimseler için de tevbesiz bağışlar. Yoksa günahkârlardan her birini değil. (İ. H. BURSEVİ, 

17/344) 

İbni Abbas’tan rivâyet edildiğine göre, müşriklerden bir grup Hz. Muhammed’e gelerek, çok 

cinâyet işlediklerini ve çok zinâ yaptıklarını, kendileri için çıkış yolu olup olmadığını sormaları 

üzerine önce Furkan 25/68 ve devâmı âyetler inmiş, sonra da yukarıdaki âyet inmiştir. (Buhâri Tefsir 

39/1) Sevban (r)’ın naklettiğine göre, Nebi (s) şöyle buyurmuştur: ‘Benim için ‘De ki: Ey kendi 

aleyhinde sınırı aşanlar!...’ âyeti, dünyâ ve içindeki şeylerden daha sevimlidir.’ (Ahmed b. 

Hanbel’den, H. DÖNDÜREN, 2/746)   

Hadis-i Kudsi: ‘Kullarım! Siz gece gündüz günah işlemektesiniz. Bütün günahları affeden de 

yalnızca benim. Benden af dileyin ki sizi bağışlayayım.’ (Müslim Birr 55’den, Ö. ÇELİK, 4/337) 

Hadis-i Kudsi: ‘Ey Âdemoğlu! Sen bana duâ ettiğin ve benden affını umduğun sürece, işlediğin 

günah ne kadar çok olursa olsun, onların büyüklüğüne bakmadan seni bağışlarım. Ey Âdemoğlu! 



58 
 

Günahların gökleri dolduracak kadar da olsa, sen benden bağışlanma dilersen, günahlarını 

affederim. Ey Âdemoğlu! Sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla huzûruma gelsen, bana hiçbir şeyi 

ortak koşmamış, şirke bulaşmamış olman kaydıyla, ben de seni yeryüzü dolusu bağışlamayla 

karşılarım.’ (Tirmizi Deavat 98’den, Ö. ÇELİK, 4/337)  

(54).‘Ve Rabbinize yönelin’ O’na dönün, yâni tevbe edin. ‘Size azap gelmeden önce’ Şeriatına 

bağlanmak, kaderine teslim olmak sûretiyle ‘O’na teslim olun; sonra’ ilâhi cezânın gelip 

çatmasından önce tevbe etmeyecek olursanız; ‘size yardım edilmez.’ Yâni Allâh’ın intikam alıcı 

azâbı gelmeden önce, tevbe ve sâlih amel işlemekte acele ediniz. (S. HAVVÂ, 12/425) 

‘Rabbinize dönün’ emrini yerine getirebilmek için, inkârı terk edip şartlarına uygun îman etmek, 

emirlere uymak ve haramlardan sakınmak gerekir. (İ. KARAGÖZ 6/525)  

Allâh’ın yardımını kazanarak affına ve rahmetine nâil olmanın, böylece ebedi kurtuluşa ermenin 

temel şartı, Allâh’a yönelip teslim olmak, yâni O’na gerektiği şekilde îman edip, hükümlerine boyun 

eğmektir. Her ne kadar Ehl-i sünnet âlimleri 53’ncü âyette belirtilen ilâhi af ve mağfiretin tevbe 

şartına bağlı olmadığını belirtmişlerse de buradaki, ‘Allâh’a yönelme ve O’na teslim olma’ 

buyruğunun anlam olarak tövbeden farkı yoktur. Zîrâ tövbe de sonuç itibâriyle kulun günahlarından 

pişmanlık duyup vazgeçerek, Allâh’a yönelip teslim olmaya karar vermesi ve bu karârını eyleme 

dönüştürmesidir. (KUR’AN YOLU, 4/628) 

(55-58).“Siz farkında bile değilken ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size 

indirilenin en güzeline’ Kur’ân-ı Kerîm’e yâhut Kur’ân-ı Kerîm’in azimet kabilinden olan emir ve 

buyruklarına ‘uyun.’ Yâni, bilmediğiniz bir şekilde ve farkında olmaksızın aşırı gafletiniz dolayısıyla 

hiçbir şeyden korkmuyormuşçasına gâfil bulunuyorken, ansızın azâbın gelip size çatmasından önce 

sözün en güzeline uyun. (S. HAVVÂ, 12/426) 

‘.. tâbi olun’ / uyun emri, Kur’ân’ın bütün emir ve yasaklarına, ilke ve hükümlerine uyulması 

gerektiğini ifâde eder. Kur’ân’ın emir ve yasakları aksine bir delil bulunmadığı sürece bağlayıcıdır. 

Her emir ve yasağına riâyet edilmesi gerekir. (İ. KARAGÖZ 6/527) 

El Hasen el Basri’ye göre ‘ahsene mâ ünzile’ yâni ‘indirilenin en güzeli’ emirler ve yasaklardır. 

Buna göre Allâh’ın emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmak, indirilenin en güzeline tabi 

olmak demektir. Süddi’ye göre de kendisine uyulacak en güzel şey, Allah Teâlâ’nın kitabında 

emrettiği hususlardır, yâni Kur’ân-ı Kerîm’in içeriğidir. (M. DEMİRCİ, 3/31) 

Sünnet (de) esâsen Kur’ân-ı Kerîm’in açıklamasıdır. Çünkü Hz. Peygamber yaşayan Kur’ân 

demektir. Böyle olunca esâsen Kur’ân ve sünnet bir elmanın iki yarısı gibi İslâm’ı temsil eden iki 

temel kaynak demektir. Buna göre tabii ki Kur’ân’la sünneti birbirinden ayırmak asla doğru değildir. 

O hâlde ‘ahsene mâ ünzile’ sözüyle İslâm’ın kastedildiğini söylemek daha doğru bir yaklaşım tarzı 

olsa gerektir. (M. DEMİRCİ, 3/32)   

‘Bir kişinin ‘Allâh’a itaat hususunda gerekeni yapmadığım için yazıklar olsun bana! Ben 

gerçekten de (İslâm’la) alay edenlerdendim’ (diyeceği günden sakının)’ Sözlükte ‘organ, taraf, cihet, 

yakın ve uzak’ anlamlarına gelen cenb lafzı, Kur’ân’da yalnızca bu âyette Allâh’a izâfe edilmiştir. O 

yüzden burada geçen ‘cenb’ kelimesini Râgıb İsfahâni ‘emir ve sınır’ mânâsına almış, Râzi de onu 

‘vahiy ve şeriat’ olarak yorumlamıştır. Zerkeşi’nin de bu kelimeye ‘itaat ve emir’ mânâsı verdiği 

görülmektedir. Çünkü ona göre kusur, ancak itaat ve emirde söz konusudur. El Hasen el Basri de 

demiştir ki, cenbullahtan maksat ‘Allâh’a itaat etmek’ demektir. (M. DEMİRCİ, 3/32, 33)  
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‘Veya’  şöyle diyecektir: ‘Allah’ beni hakka irşad ederek ‘bana hidâyet verseydi, elbette’ şirk ve  

günahlardan sakınanlardan olurdum.’ Bir hadiste şöyle buyrulmaktadır: ‘Cehennem ehlinden 

cehenneme giren herkes cennetteki yerini görür ve ‘Allah bana hidâyet verseydi, elbette 

sakınanlardan olurdum’ der ve bu kendisi için bir pişmanlık olur.’ (Ahmed b. Hanbel 2/512’den, İ. 

H. BURSEVİ, 17/350)   

(58, 59).‘Yâhut azâbı gördüğü zaman: “Keşke benim için (dünyâya) dönüş olsaydı da güzel 

hareket eden (mü’minler)den olsaydım.” diyecektir.’ ‘(O gün Allah şöyle buyurur:) “Hayır! 

Âyetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük tasladın ve kâfirlerden oldun.” Nesefi 

der ki: ‘Şöyle buyuruluyor gibidir: Hayır, âyetlerim sana gelmiş, sana doğru yolu eğrisinden açıklamış, 

hakkı bâtıldan ayırdetmiş idi. Ve ben sana sapıklığa hidâyeti, bâtıla hakkı tercih etmek imkânını 

vermiştim. Fakat sen bunu terkedip zâyi ettin. Kabul etmeyi büyüklüğüne yedirmedin, dalâleti 

hidâyete tercih ettin, sana verilen emrin zıtları ile uğraştın. Bu şekilde fırsatı kaybeden sensin; o 

bakımdan senin mâzeretin kabul olunmayacaktır. (S. HAVVÂ, 12/426)  

Halka karşı kibirlenmek büyük günah, Hakka karşı kibirlenmek inkârdır. Îman ve ibâdet etmeye 

karşı kibirlenenler, Allâh’ın emir ve yasaklarını, helâl ve haramlarını  kabul etmeyenler kâfir olurlar 

ve cehennemi hak ederler. (İ. KARAGÖZ 6/530)  

 (60).‘Ve kıyâmet günü Allâh’a karşı yalan uyduranların’ O’na ortak ve çocuk isnad ederek 

niteleyenlerin ‘yüzlerinin’ yalan ve iftirâları sebebiyle ‘simsiyah olduğunu göreceksin.’ (S. 

HAVVÂ, 12/426) 

‘Allâh’a yalan uyduran kimseler’ ile maksat, Allah’tan başka ilâh bulunduğunu, Allâh’ın oğlu, kızı, 

anası ve babası olduğunu söylemek gibi yüce Allâh’a isnâdı câiz olmayan şeyleri iddiâ etmektir. (İ. 

KARAGÖZ 6/531) 

Onların çektikleri sıkıntıdan ya da içinde bulundukları cehâlet karanlığından dolayı yüzleri simsiyah 

bir hâlde görürsün. Cehennemliklerin yüzü, oraya girmezden evvel simsiyah kesilecek ve bu onların 

cehennemlik olduğunun bir göstergesi olacak. Nitekim âyette ‘(O gün) mücrimler sîmâlarından 

tanınır!’ (er Rahmân, 55/41) buyrulmuştur. (İ. H. BURSEVİ, 17/353)   

(61).‘Allah takvâ sâhiplerini, kurtuluşlarına sebep olan amelleri’ Yâni Allah katında onlar mutlu 

olup, kurtuluşa ereceklerinin takdir edilmesi sebebi ‘ile kurtarır. Onlara ne kötülük’ Kıyâmet 

gününde ateş ‘dokunur; ne üzülürler.’ En büyük korku onları kederlendirmez. Aksine onlar her türlü 

korkudan yana güvenlik içerisindedirler, her türlü şerden uzak tutulurlar ve her türlü hayra 

erişeceklerdir. (S. HAVVÂ, 12/427) 

‘Hâlık’ yüce Allâh’ın en güzel isimlerinden biri olup, varlıkları örneği olmadan îcad eden, yaratan, var 

eden demektir. Yaratma objesi ‘herşey’dir. Yüce Allah gökler, yer, insanlar, cinler, melekler ve 

hayvanlar gibi göklerde ve yerde bulunan canlı cansız bütün varlıkların yaratıcısıdır. O’ndan 

başka yaratıcı yoktur. (İ. KARAGÖZ 6/532) 

(62).‘Allah, herşeyin yaratanıdır.’  Allah bu kâinâtı yaratmış, fakat onu kendi hâline bırakmamıştır. 

Tüm kâinat ve içindeki herşey O’nun kontrolü altındadır. Çünkü kâinat, O’nun izniyle meydana 

gelmiş ve yine O’nun izniyle devam etmektedir. (MEVDÛDİ, 5/115) 

‘O herşeye vekildir / yöneticisidir.’ Göklerin ve yerin dizgini Allâh’ın elindedir. O, dilediği şekilde 

onu evirip çevirir. Bütün bir varlık, O’nun belirlediği düzene uygun biçimde hareket eder. Varlığın 

yönetiminde, O’nun irâdesinden başka bir irâde yetki sâhibi değildir. Fıtrat (yaratılış yasası) buna 

tanıklık etmekte, akıl ve vicdan bunu kabul etmektedir. (S. KUTUB, 8/599) 
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(63).‘Göklerin ve yerin anahtarları (tasarruf ve idâresi) O’nundur. Allâh’ın âyetlerini inkâr 

edenler, ziyâna uğrayanların ta kendileridir.’ Burada ‘kilit’  ve ‘anahtarlardan maksat, yer ve gök 

hazîneleri ve onlarda dilediği gibi tasarruf etmektir. (ELMALILI, 6/502) 

Herşeyi dilediği gibi tasarruf etme gücüne sâhiptir. Ancak kâinâtın yaratılması, yönetilmesi ve 

devâmı konusunda ‘sünnetullah’ denilen birtakım kurallar koymuştur. Bunlar mûcize, kerâmet gibi 

olağanüstü durumlar dışında varlığını korur. Ateşin yakması, suyun kaldırma gücü, mikrobun hastalık 

yapması gibi. (H. DÖNDÜREN, 2/747) 

‘Yerin ve göklerin hazînelerinin anahtarları’ cümlesi, bütün nîmet ve imkânların, yüce Allâh’ın 

elinde olması demektir. Bu itibarla nîmetleri, bereket ve bolluğu O’ndan bilmek ve istemek gerekir. 

‘Yerin ve göklerin hazînelerinin anahtarları’ yüce Allâh’ın kâinattaki mutlak hükümranlığını, 

yönetim, gözetim ve denetimini, sınırsız bilgi ve hâkimiyetini ifâde eder. (İ. KARAGÖZ 6/533)  

 

39/64-70  YERYÜZÜ  RABBİNİN NÛRU  İLE  AYDINLANIR 

64. (Ey Peygamberim!) De ki: “Ey (Allah bilgisinden yoksun) câhiller! Bana, Allah’tan başkasına 

mı kulluk etmemi emrediyorsunuz?” [bk. 1/4; 9/31; 39/14-15] 

65. (Rasûlüm!) Andolsun ki sana ve senden öncekilere vahyolundu ki: “Eğer bana eş koşarsan, 

amelin boşa gider ve ziyâna uğrayanlardan olursun.” [bk. 6/88; 30/42] 

66. (Ey Peygamberim!) “Hayır! (Sen) ancak Allâh’a kulluk et ve şükredenlerden ol.” 

67. (Müşrik ve kâfirler) Allâh’ı hakkıyla takdir edemediler. Hâlbuki kıyâmet günü, yeryüzü 

tamâmen O’nun tasarrufundadır. Gökler de O’nun kudretiyle dürülmüştür. Allah, (onların) 

ortak koştuklarından uzak ve yücedir. 

68. (Kıyâmet kopunca, ilk) Sûr’a üflenecek, artık Allâh’ın dilediğinden başka, göklerde olan ve 

yerde olanlar ölecektir. Sonra ona bir daha üflenecek, onlar hemen (dirilip) ayakta bakınıp 

duracaklar. 

69. Yer, Rabbinin nûruyla aydınlanacak, kitap (amel defteri ortaya) konulacak, peygamberler ve 

şâhitler getirilecek, onlar haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adâletle hükmedilecektir. [bk. 

10/47; 21/47] 

70. Herkese yaptığı(nın karşılığı) tam olarak ödenir. Allah, onların yaptıklarını en iyi bilendir. 

 

64-70. (64).‘De ki: “Ey câhiller! Bana, Allah’tan başkasına mı kulluk etmemi emrediyorsunuz?” 

Bu âyetin iniş sebebi hakkında İbn Ebi Hâtim ve başkaları İbn Abbas (r)‘dan yaptıkları şu rivâyeti 

kaydetmişlerdir: Buna göre müşrikler bilgisizliklerinden dolayı Rasûlullah (s)‘i kendi tanrılarına 

ibâdet etmeyi, buna karşılık onlar da onunla berâber O’nun ilâhına ibâdet etmeyi teklif ettiler. Bunun 

üzerine ‘De ki: Allah’tan başkasına ibâdet etmeyi mi bana emredersiniz ey câhiller?’ âyeti indi.  

(S. HAVVÂ, 12/444) 

Mekke putperestleri, Hz. Peygamber’i atalarının dînine karşı çıkmakla suçlar ve onu putlarına 

tapmaya dâvet ederlerdi. Burada onlara verilmesi gereken cevap özetlenmektedir. Cevâbın soru 

şeklinde düzenlenmesi, ayrıca putperestlere ‘ey câhiller’ diye hitap edilmesi hem Hz. Peygamber’in 
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bu teklifi reddetmedeki kararlılığını yansıtma, hem de böyle bir teklif yapmaya kalkıştıkları için 

muhâtapları ayıplama amacı taşımaktadır. Nitekim ‘câhil’ kelimesi özellikle dönemin putperest 

Araplar’ı için kullanıldığında özetle ‘küstah, bağnaz (..), akılsız’ anlamına gelir. (bk. Mâide, 5/50; 

Furkan 25/63-65; KUR’AN YOLU, 4/631) 

(65).‘(Rasûlüm!) Andolsun ki sana ve senden öncekilere vahyolundu ki: “Eğer eş koşarsan, 

amelin boşa gider ve ziyâna uğrayanlardan olursun.” Müşriklerin işledikleri iyi amelleri bile, 

onlara âhirette bir yarar sağlamayacaktır. Çünkü şirk suçunu işlemeleri, hayat boyunca yaptıkları 

tüm amelleri boşa çıkaracaktır. (MEVDÛDİ, 5/117) 

Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlama dışı bırakmıştır. ‘Allah kendisine ortak koşulmasını 

aslâ bağışlamaz. Bunun dışında kalanları dilediği kimse için bağışlar. Kim Allâh’a ortak 

koşarsa, bu kişi büyük bir günah ile iftirâ etmiş olur.’ (Nisâ, 4/48) Ortak koşan kişinin şirkten 

vazgeçip, Allâh’a yönelmesi her zaman mümkündür. Böyle bir dönüş kapısının ölüm öncesine kadar 

açık tutulmasıYüce Allâh’ın rahmetinin genişliğini gösterir. (H. DÖNDÜREN, 2/747) 

Nesefi der ki: ‘Yüce Allah, peygamberlerinin şirk koşmayacaklarını bilmekle birlikte, bu ifâdenin 

sahih oluş sebebi şudur:  Çünkü burada hitap, Peygamber (s)‘e olmakla birlikte, maksat başkalarıdır. 

Zîrâ bu hitap, bir varsayım esâsı üzere yapılmıştır. Muhâl olan şeylerin, varsayılması ise sahihtir. (S. 

HAVVÂ, 12/431) 

(66).“Hayır! (Sen) ancak Allâh’a kulluk et ve şükredenlerden ol.” Bu buyruk ile onların Hz. 

Peygambere söyledikleri, kendi ilâhlarına ibâdet isteklerine bir cevaptır. Şöyle denilmiş gibidir: 

Onların sana ibâdet etmeni emrettikleri şeylere tapma; aksine sâdece Allâh’a ibâdet et ‘ve’ sana vermiş 

olduğu nîmetlere karşılık olarak ‘şükredenlerden ol.’ (S. HAVVÂ, 12/431)  

‘.. ve şükredenlerden ol’ ‘Rabbinin sana verdiklerinin tümünü O’nun yolunda kullanarak 

şükredenlerden ol! Hayâtını o hayâtın sâhibinin râzı olduğu yerde kullanarak Rabbine şükret. 

Canını, malını, zamânını, imkânlarını, fırsatlarını, elini, ayağını, aklını, fikrini, gözünü, kulağını onu 

verenin yolunda harcayarak Rabbine şükret. Şükür nîmet cinsinden olur. Allah bize hangi nîmeti 

vermişse, o nîmet cinsinden infakta bulunarak şükredeceğiz. (A. KÜÇÜK’ten N. YASDIMAN, 

8/475)  

(67).(Müşrikler ve kâfirler) Allâh’ı hakkıyla takdir edemediler.’ Yâni, müşrikler ve kâfirler Allâh’ın 

yüceliğini idrak edemedikleri için, en aşağılık mahlûkları O’na ortak koşmakta ve Allâh’ı bırakarak 

onlara kulluk etmektedirler. (MEVDÛDİ, 5/117) 

Ali b. Ebi Talha da İbn Abbas (r)’dan: ‘Onlar Allâh’ı gereği gibi takdir edemediler.’ buyruğunda 

söz konusu edilenlerin Allâh’ın kendileri üzerinde kudret sâhibi olduğuna îman edemeyen kâfirlerdir, 

demiştir. Her kim yüce Allâh’ın herşeye kâdir olduğuna îman ederse Allâh’ı hakkı ile takdir etmiş 

olur. Her kim de buna îman etmezse Allâh’ı hakkı ile takdir etmemiş olur. (S. HAVVÂ, 12/444) 

‘Bütün dünyâ O’nun avucundadır.’ Cümlesi temsîli bir anlatım olup, kıyâmetin kopmasından 

sonra yeryüzünde sâdece Allâh’ın hâkimiyetinin geçerli olacağı, orada artık ne bir insanın ne de 

başka bir canlının gücünden, etkisinden, faaliyetinden söz edilebileceği anlatılmaktadır. İbn Âşur’a 

göre bu ifâdeden kıyâmetin kopmasıyla yerin hareketinin duracağına ve onun bütün özelliklerini 

kaybedeceğine işâret eder. Meselâ yerin çekim gücünü kaybetmesi, hayâtın varlığını ve devâmını 

sağlayan imkânların yok olması yüzünden artık arz işlevsiz hâle gelecektir. (KUR’AN YOLU, 4/633, 

634) 
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Yine bir temsîli anlatım olan ‘göklerin Allâh’ın kudret eliyle dürülüp bükülmesi’ de kıyâmetin 

kopması sırasında sâdece yer kürenin değil, göklerin, gök cisimlerinin de düzeninin altüst olacağını 

ve ilâhi güç karşısında evrenin büyüklüğünden söz bile edilemeyeceğini ifâde eder. (ayrıca bk. Enbiyâ 

21/104, KUR’AN YOLU, 4/634) 

‘Avuç’ ve ‘sağ el’ kelimeleri, organlarda hakikattir. Allah Teâlâya uzuv ve organ isnadının imkânsız 

bulunduğuna da akli delil vardır. O hâlde mecâza yorumlanması vâciptir. Çünkü ‘filân, filânın 

avucundadır’ denir. Onun yönlendirmesi ile emri altında demektir. (ELMALILI, 6/504)  

‘Gökler de O’nun kudretiyle dürülmüştür.’ Âyet-i kerîmede geçen “sağ el” müteşâbih bir kelime 

olup hâlef (sonraki) âlimlere göre Allâh’a nispetle (kudret) kelimesiyle yorumlanmaktadır. [bk. 3/7] 

(H. T. FEYİZLİ, 1/464) 

Dürmek, açıp yaymanın zıddıdır. Nitekim yüce Allah başka yerde şöyle buyurmaktadır: ‘O günde Biz 

gökleri, kitapların tomar olup bükülmesi gibi bükeriz.’ (el Enbiyâ, 21/104) 

İbni Âşur’a göre bu âyet, kıyâmetin kopması üzerine yer ve göklerin tamâmen yok olmayıp, 

varlığını sürdüreceğine, ancak bildiğimiz şekil, düzen ve işleyişlerinin son bulacağına delâlet 

etmektedir. İbn Âşur, bu görüşünü destekleyen bâzı hadislere de yer verir. Nitekim İbrâhim sûresinde 

de (14/48) ‘Bir gün gelecek, yer başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülecek’  

buyurulmuştur. (KUR’AN YOLU, 4/634) 

Hadis: ‘Bir gün Yahûdi hahamlarından bir âlim, Nebiyy-i Muhterem (s)’in yanına geldi ve şunları 

söyledi: ‘Ya Muhammed (s)! Biz kitaplarımızda Cenâb-ı Hakk’ın şöyle anlattığını görüyoruz: ‘Allah 

gökleri bir parmağında, yer tabakalarını bir parmağında, ağaçları bir parmağında, suları ve toprakları 

bir parmağında, diğer varlıkları da bir başka parmağında tutarak: Bütün kâinâtın hâkimi benim, der.’ 

Bu sözler üzerine Rasûlullah (s), hahamın söylediği şeyleri doğrulayarak azı dişleri görününceye 

kadar güldü, sonra da ‘Onlar Allâh’ı, kudret ve azametine yaraşır bir şekilde tanıyamadılar.’ 

(Zümer, 39/67) âyetini okudu. (Buhâri Tefsir 39/2, Müslim Kıyâmet 19’dan Ö. ÇELİK, 4/341) 

Hadis: Rasûlullah (s), yine bir gün hutbede bu âyeti okumuş ve şöyle buyurmuştur: ‘Allah Teâlâ 

gökleri ve yıldızları küçük bir çocuğun topu elinde çevirdiği gibi çevirir ve o gün şöyle buyurur: ‘Ben 

bir tek ilâhım, hükümdârım, cebbârım! Büyüklük yalnız bana âittir! Nerede dünyâ hükümdarları? 

Nerede dünyâdaki zorbalar, mütekebbirler?’ (..) Hadisi nakleden sahâbi diyor ki: ‘Peygamberimiz (s) 

bunları söylerken, öyle titremeye başladı ki, biz minberin yıkılacağını sanarak korktuk. (Buhâri 

Tefsir 39/3, Müslim Münâfikin 24, İbn Mâce Mukaddime 13’den Ö. ÇELİK, 4/341)   

(68).‘(Kıyâmet kopunca, ilk) Sûr’a üflenecek, artık Allâh’ın dilediğinden başka, göklerde olan ve 

yerde olanlar ölecektir. Sonra ona bir daha üflenecek, onlar hemen (dirilip) ayakta bakınıp 

duracaklar.’ Bu âyet iki adet üfürme olduğuna delâlet etmektedir. İlk üfürme ölüm, ikinci üfürme 

ise yeniden diriliş içindir. Cumhûra göre üç üfürme vardır. (1) Birincisi, dehşet / korku içindir. 

Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: ‘Sûr’a üfürüldüğü gün –Allâh’ın diledikleri dışında - 

göklerde ve yerde bulunanlar hep dehşete (feza’) kapılır. (en Neml, 27/87) (2) İkincisi, ölüm 

üfürmesi, (3) üçüncüsü de yeniden dirilme üfürmesidir. (Medârik’ten İ. H. BURSEVİ, 17/375)  

‘Allâh’ın dilediğinden başka…. Ölecektir.’ Burada bahsi geçen, Allâh’ın dilediği meleklerden 

maksat, dört büyük melek veya Arş’ı taşıyan melekler ya da cennet melekleri ve başlarındaki Rıdvan 

ile cehennem bekçisi zebânîler ve başlarında Mâlik, denilmiştir (Beydâvî; Celâleyn; H. T. FEYİZLİ, 

1/465) 
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Taberi (de) tefsirinde, Cebrâil, Azrâil ve arşı taşıyan meleklerin, Allâh’ın dilemesiyle bu surdan 

etkilenmeyeceğini belirtmektedir. (M. DEMİRCİ, 3/35) (..) Ancak bunların hangi melekler olduğunu 

tespit etmek pek mümkün değildir. Çünkü bu husus gayba taallûk eden bir konudur. Gaybi konular 

da Kur’ân’la ve sahih hadis naslarıyla anlaşılabilir. Şâyet bu nevi alanlarda herhangi bir nas mevcut 

değilse, o zaman tevakkuf etmek yâni o konuyla ilgili görüş serdetmemek en doğru bir yol olsa 

gerektir. Bu yüzden sâdece göklerde ve yerde bâzı görevli meleklerin ölüm sûrundan etkilenmeden 

diri kalabileceği ifâde edilebilir. (M. DEMİRCİ, 3/35)   

Hadis: Ebû Hureyre (r) ‘den rivâyet edildiğine göre Rasûlullah (s) şöyle buyurdu: ‘Sûr’a iki üfleme 

arasında kırk vardır.’ Ashâb-ı Kiram Ebû Hureyre’ye ‘Kırk gün mü?’ diye sordular. ‘Bir şey 

diyemem’ dedi. ‘Kırk yıl mı’ diye sordular. ‘Bir şey diyemem’ dedi. ‘Kırk ay mı’ diye sordular. ‘Bir 

şey diyemem’ dedi. Sonra Allah Rasûlü (s) ‘in şöyle buyurduğunu söyledi: ‘Kuyruk sokumu (acbü 

‘zzeneb) dışında insanın bütün bedeni çürüyüp yok olur, yeniden yaratılma işi bundan başlar. Sonra 

Allah Teâlâ gökten bir hayat suyu indirir ve bu sâyede ölüler bitkiler gibi yeniden canlanır.’ (Buhâri, 

Müslim’den Ö. ÇELİK, 4/342)  

(69).‘Yer, Rabbinin nûruyla aydınlanacak’ Kur’ân’ın birçok âyetlerinde Kur’ân’a bürhana (delile), 

hak ve adâlete nûr dendiği gibi, burada da nûrun, hak ve adâletin tecellisi demek olduğu 

söylenmiştir. Fakat Ebû Hayyan’ın naklettiği üzere İbnü Abbas demiştir ki, ‘burada nûr, güneş ve 

ayın nûru değil, diğer bir nurdur ki, Allâh Teâlâ yaratacak da onunla yeri aydınlatacaktır. Bu rivâyet 

bizi öbüründen daha güzel bir mânâ ile aydınlatmaktadır. Çünkü elektrik ile bir örneğini tasavvur 

edebileceğimiz parlak bir nûrun, ilâhi bir nûrun yaratılacağını bize önceden haber vermiş oluyor. Bu 

nur ki, onunla büyük mahkemenin kurulacağı mahşer yeri aydınlatılacaktır. (ELMALILI, 6/505) 

‘Kitap ortaya konacaktır.’ Bu her kul için ayrı ayrı yazılmış, dünyâ hayâtında yaptığı küçük büyük 

herşeyin içinde harfiyen kayıtlı olduğu, hiçbir şeyin atlanmadığı amel defteridir. (bk. Kehf, 18/49) Bu 

kitap, âdil bir yargılama için yazılı belgedir. (Ö. ÇELİK, 4/343)  

‘kitap (amel defteri ortaya) konulacak, peygamberler ve şâhitler getirilecek’ ‘Şâhitler’ ile Allâh’ın 

gönderdiği mesajı insanlara ulaştıran kimseler kast olunmaktadır. Diğer taraftan başkalarının 

yaptıklarına şâhitlik yapanlara da işâret edilmektedir. Ayrıca sâdece insanlar değil, melekler, cinler, 

hayvanlar, insanların uzuvları, taşlar, ağaçlar vs. de kast edilmiş olabilir. (MEVDÛDİ, 5/117) 

‘onlar haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adâletle hükmedilecektir.’ Onlara vaad edildiği gibi, 

sevapları azaltılarak ve cezâları çoğaltılarak aslâ zulmedilmez. Âyet adâleti ispatla başladığı gibi, 

zulüm olmayacağını bildirerek sona ermiştir. (İ. H. BURSEVİ, 17/379) 

Tutulan yazılı belgeler ve şâhitlerin tanıklığı ile kullar hakkında tam bir hakkâniyet ve adâletle 

hüküm verilir. Kimseye kıl payı haksızlık yapılmaz. İyi ya da kötü, kim ne yaptıysa karşılığı tam 

tamına ödenir. (Ö. ÇELİK, 4/343, 344) 

Âhirette hem Allah hakkı hem kul hakkı ile ilgili sorgulama yapılır. Âhirette Allah hakkı ile ilgili 

ilk sorgulama namazdan, kul hakkı ile ilgili ilk sorgulama ise cana kıyma suçundan yapılacaktır. 

‘İnsaniar arasında ilk sorgulama cana kıyma konusunda yapılacaktır.’ (Hadis, Buhâri Rikak 48; İ. 

KARAGÖZ 6/542) 

(70).‘Herkese yaptığı(nın karşılığı) tam olarak ödenir. Allah, onların yaptıklarını en iyi bilendir.’ 

Yâni, hiçbir ihmal olmadan herkesin yaptığı iyi veya kötü her ne iş varsa, zerre kadar haksızlığa 

uğratılmadan, tam bir şekilde ödenecektir. Esâsen Allah insanların yaptıkları herşeyi kişinin niyetini 

gözardı etmeyecek şekilde bilmektedir. Nitekim yüce Allah şöyle buyurmaktadır: ‘Kıyâmet günü 
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için adâlet terâzileri kurarız. Hiç kimseye bir haksızlık edilmez. İnsanın yaptığı iş, bir hardal 

tânesi ağırlığınca da olsa, onu getiririz. Hesap gören olarak biz, yeteriz.’ (Enbiyâ, 21/47) ‘Allah 

zerre kadar haksızlık etmez, zerre miktârı bir iyilik olsa, onu kat kat yapar ve kendi katından 

da büyük mükâfat verir.’ (Nisâ, 4/40) Cenâb-ı Hak, insanların neler işlediğini çok iyi bilir; bununla 

berâber adâletinin parlaklığı gereği bütün belgeleri, delilleri ve şâhitleri de konuşturur. (C. 

YILDIRIM’dan N. YASDIMAN, 8/481)  

 

39/71-75  SELÂM SİZE!  TERTEMİZ GELDİNİZ.  

71. Kâfirler, bölük bölük cehenneme sürülürler. Nihâyet oraya geldikleri zaman, onun kapıları 

açılacak ve bekçileri onlara: “Size, içinizden, Rabbinizin âyetlerini okuyan ve bugününüze 

kavuşmanız hakkında sizi uyaran (peygamber)ler gelmedi mi?” diyecekler. Onlar da: “Evet 

(geldi).” diyecekler. Fakat artık azap sözü, kâfirler üzerine gerçekleşecektir. [bk. 17/97; 40/4950; 

52/13; 67/8-10] 

72. (Kâfirlere:) “Girin, içinde temelli kalacağınız cehennemin kapılarından. İşte, (Allâh’a îmana 

ve teslimiyete karşı) kibirlenenlerin yeri ne kötüdür!” denilir. 

73. Rablerinden sakınıp emrine uygun yaşayanlar ise, bölük bölük cennete sevkedilecekler. 

Nihâyet oraya gelip de kapıları açılınca, (cennetin) bekçileri onlara: “Size (Allah’tan) selâm 

olsun, tertemizsiniz. Artık ebedî olarak buraya girin!” diyecek. 

74. (Cennetlikler:) “Bize verdiği (cennet) sözünü yerine getiren ve bizi, dilediğimiz kısmında 

oturacağımız cennet yurduna mîrasçı yapan Allâh’a hamdolsun. (Allah için) çalışanların 

mükâfâtı ne güzelmiş!” diyecekler. [bk. 7/43; 35/34-35] 

75. (Ey Peygamberim!) Melekleri görürsün ki arşın etrâfını kuşatmış olarak Rablerini hamd ile 

tesbih ederler. (O gün) o (cennet ve cehennemlik ola)nlar arasında hak ile hükmedilmiş ve: “Her 

türlü övgü, âlemlerin Rabbi olan Allâh’a mahsustur.” denir. 

 

71-75. (71).‘Kâfirler, bölük bölük cehenneme sürülürler. Nihâyet oraya geldikleri zaman, onun 

kapıları açılacak ve bekçileri onlara: “Size, içinizden, Rabbinizin âyetlerini okuyan ve 

bugününüze kavuşmanız hakkında sizi uyaran (peygamber)ler gelmedi mi?” diyecekler. Onlar 

da: “Evet (geldi).” diyecekler.’ ‘.. azap sözü’ ile maksat, yüce Allâh’ın ‘cehennemi insan ve cinlerle 

dolduracağım’ (32/13) sözüdür. (İ. KARAGÖZ 6/546) 

‘Fakat artık azap sözü, kâfirler üzerine gerçekleşecektir.’ Hicr sûresinde ‘Cehennemin yedi 

kapısı vardır. O azgınlardan kimin hangi kapıdan gireceği belirlenmiştir.’ (Hicr, 15/44) buyrulur. 

Buna göre mahşer yerinde hesapları görülen kâfirler, kendilerine ayrılan kapıdan cehenneme girmek 

üzere oraya doğru sürüklenirler. Kendi arzularıyla değil, zincirlere vurularak son derece güçlü 

kuvvetli zebânilerin zorlamasıyla götürülürler. (Ö. ÇELİK, 4/344) 

Burada, melekler peygamberlerin dâvetini hatırlatırlar. Sorumluluk için bu gereklidir. Kendilerine 

peygamber dâveti ulaşmayan döneme ‘fetret dönemi’ denilmiş ve böyle yerlerde bulunanların akıl 

melekesini kullanarak Allâh’ın varlığı inancına ulaşması yeterli görülmüştür. ‘Biz bir peygamber 

göndermedikçe azap edecek değiliz.’ (İsrâ 17/15) âyeti bunu ifâde eder. (H. DÖNDÜREN, 2/747) 
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(72).‘(Kâfirlere:) “Girin, içinde temelli kalacağınız cehennemin kapılarından. İşte, 

kibirlenenlerin yeri ne kötüdür!” denilir.’ Yâni, sizin bu vardığınız yer ne kadar kötüdür! 

Dinlenmek üzere geldiğiniz yer ne kadar kötüdür! Buna sebep ise sizin dünyâ hayâtında büyüklük 

taslamanız, hakka uymaktan yüz çevirmenizdir. İçinde bulunduğunuz bu duruma sizi getiren işte 

budur. Hâliniz ne kötü, âkıbetiniz ne korkunçtur! Bunlara bu sözü söyleyecek olan kimdir? İbn Kesir 

şöyle demektedir: Bu sözün kimin tarafından söyleneceği tâyin edilmemiştir / belirtilmemiştir. (S. 

HAVVÂ, 12/433) 

(73).‘Rablerinden sakınıp emrine uygun yaşayanlar ise, bölük bölük cennete sevkedilecekler.’ 

İbn Kesir de şöyle demektedir: ’Bu buyruk, mutluluğa kavuşan müminlerin cennete develer üzerinde, 

kâfileler hâlinde götürülecekleri vakit(te)ki durumunu bildirmektedir. Onlar bölük bölük 

götürüleceklerdir. Yâni arka arkaya gruplar hâlinde gideceklerdir: Önce mukarrebler / yakın olanlar, 

sonra ebrar / iyiler, sonra onların arkasından gelenler. Her bir grup da kendilerine uygun kimselerle 

birlikte gidecektir. Peygamberler, peygamberlerle; Sıddıklar, kendileri gibi olanlarla; şehidler de 

kendi türlerinden olan kimselerle; ilim adamları akranları ile… (S. HAVVÂ, 12/434) 

‘Nihâyet oraya gelip de kapıları açılınca, (cennetin) bekçileri onlara: “Size (Allah’tan) selâm 

olsun, tertemizsiniz. Artık ebedî olarak buraya girin!” diyecek.’ Âyet-i kerîme bize, cennete 

girişin sebebinin temizlik ve arılığın olduğu izlenimini vermektedir. Çünkü cennet, iyi ve temiz 

olanların yurdudur. Temiz kimselerin barınağıdır. Allah orayı her türlü pislikten arındırmış, her türlü 

kirden temizlemiştir. O bakımdan oraya ancak ona uygun ve onun niteliklerine sâhip kimseler 

girebilir. (S. HAVVÂ, 12/434) 

Hadis: İmam Ahmed rivâyet ediyor… Enes b. Mâlik (r)’den dedi ki: Rasûlullah (s) şöyle buyurdu: 

‘Kıyâmet gününde cennetin kapısına geleceğim ve kapının açılmasını isteyeceğim. Hâzin bana: 

‘Kimsin?’ diyecek. Ben: ‘Muhammed’im’ diyeceğim. Bana şu cevabı verecek: ‘Bana da senden önce 

hiç kimseye kapıyı açmamam emri verildi’ Bu hadîsi Müslim, ayrıca Enes (ra) ‘den bu senedle rivâyet 

etmiştir. (S. HAVVÂ, 12/449) 

Hadis: ‘Allah yolunda çift sadaka veren yâni devamlı iyilik ve ihsanda bulunan kimse, cennetin çeşitli 

kapılarından ‘Ey Allâh’ın sevgili kulu! Burada hayır ve bereket vardır’ diye çağırılır. Sürekli namaz 

kılanlar namaz kapısından, mücâhidler cihad kapısından, oruçlular Reyyan kapısından, sadaka 

vermeyi sevenler de sadaka kapısından dâvet edilirler. Bunun üzerine Hz. Ebû Bekir: ‘Anam babam 

sana fedâ olsun ey Allâh’ın Rasûlü! Gerçi bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan 

çağırılmaya ihtiyâcı yoktur ama bu kapıların hepsinden çağrılacak kimseler de var mıdır? diye sordu. 

Peygamber Efendimiz (s) : ‘Evet vardır. Senin de o bahtiyarlardan olacağını ümid ederim.’ buyurdu. 

(Buhâri Savm 4, Müslim Zekât 85, 86’dan Ö. ÇELİK, 4/345) 

Hadis: Rasûlullah (s)‘ın bildirdiğine göre cennet ehli cennete girdikten sonra, bir nidâ edici onlara 

şöyle seslenecek: ‘Artık sonsuz bir hayâtınız var, aslâ ölmeyeceksiniz. Hep sağlıklı olacaksınız, artık 

hastalanmayacaksınız. Sonsuz bir gençliğiniz var, aslâ yaşlanmayacaksınız. Hep sefâ süreceksiniz, 

aslâ üzülmeyeceksiniz.’ (Müslim Cennet 22’den, Ö. ÇELİK, 4/346) 

(74).‘(Cennetlikler:) “Bize verdiği (cennet) sözünü yerine getiren ve bizi, dilediğimiz kısmında 

oturacağımız cennet yurduna mîrasaçı yapan Allâh’a hamdolsun. (Allah için) çalışanların 

mükâfâtı ne güzelmiş!” diyecekler.’  Nereye dilersek oraya gideriz. Cennette dilediğimiz meskene 

dilediğimiz gibi sâhip oluruz. Amelimize karşılık aldığımız bu karşılık, ne güzel bir karşılıktır! Ve 

cennet, çalışanların ne güzel karşılığıdır!     Hadis: Buhâri ve Müslim’de Enes (r)‘den, Miraç kıssası 

meyânında şöyle rivâyet edilmiştir: Hz. Peygamber şöyle buyurdu: ‘Cennete sokuldum. Bir de baktım 

ki, kubbeleri inci, toprağı misk.’ (V. ZUHAYLİ’den N. YASDIMAN, 8/488) 
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(75).‘Melekleri görürsün ki arşın etrafını kuşatmış olarak Rablerini hamd ile tesbih ederler. (O 

gün) o (cennet ve cehennemlik ola)nlar arasında hak ile hükmedilmiş ve: “Hamd, âlemlerin Rabbi 

olan Allâh’a mahsustur.” denilmiş (olacak)tır.’ Nesefi der ki: ‘Yâni cennet ehli, cennete girip 

Allâh’ın onlara verdikleri söz yerini bulunca, Allâh’a şükretmek üzere böyle diyeceklerdir. Nitekim 

bir başka yerde de şöyle buyurulmuştur: ‘Duâlarının sonu da: Âlemlerin Rabbi olan Allâh’a 

hamdolsun, demektir.’ (Yûnus, 10/10; S. HAVVÂ, 12/434) 

Onların arasında artık ‘hakla hükmedilmiştir.’ Hak olan Allah, hak olan kitabıyla onların arasında 

hükmünü vermiş ve artık müminler için yaşadıkları bu hayâtın karşılığı olarak yepyeni bir hayat, bir 

nîmet ve mutluluk hayâtı başlamıştır. Bunun içindir ki tüm övgüler, tüm hamdler, tüm senâlar, tüm 

kulluklar âlemlerin Rabbi olan Allah içindir. Bundan sonra artık cennette bu söz devam edecektir. 

Meleklerin ve müminlerin ağızlarında sürekli Rablerine hamd sürüp gidecektir. Artık dünyâda olduğu 

gibi şeytanların, kâfirlerin, zâlimlerin müdâhâle edemediği, bozamadığı mükemmel bir seviyede bir 

hamd makâmı içinde ebediyen yaşayıp gideceklerdir, müminler. (A. KÜÇÜK’ten N. YASDIMAN, 

8/490)     

________________________________________ 
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40 / Mü’min Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. 85 âyettir. 56-57’nci âyetleri Medîne döneminde inmiştir. Sûre, adını 

28’nci âyette geçen aynı kelimeden almıştır. Bir diğer adı da “Gâfir”dir. (H. T. FEYİZLİ, 1/466) 

Hadis: Ebû Hüreyre’nin bildirdiğine göre Hz. Peygamber, Mümin sûresinin ilk üç âyeti ile Âyetü ‘l 

Kürsi’yi (Bakara 2/255) sabah akşam okuyan bir kimsenin bu sâyede korunacağını ifâde etmiştir. 

(Tirmizi Sevâbü’l Kur’an 2’den, KUR’AN YOLU, 4/638) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

40/1-9  ARŞ’I  YÜKLENEN  MELEKLER 

1. Hâ, Mîm. 

2-3. Kur’ân’ın indirilmesi, mutlak gâlip ve (herşeyi) hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tevbeyi 

kabul eden, azâbı şiddetli olan, hem de lütuf sâhibi olan Allah tarafındandır. O’ndan başka 

hiçbir ilâh yoktur. Dönüş ancak O’nadır. 

4. Allâh’ın âyetleri hakkında, küfre sapanlardan başkası mücâdele etmez. (Rasûlüm!) Şimdi 

onların şehirlerde (rahatça) gezip dolaşması seni aldatmasın.  

5. Onlardan önce Nuh kavmi ve bunlardan sonraki topluluklar da (peygamberlerini) yalanladı. 

Her ümmet, peygamberlerini yakala(yıp öldür)meye kastetti. Hakkı giderip yerine bâtılı koymak 

için mücâdele edip durdular. Ben de onları (azâbımla) yakalayıp cezalandırdım. (İşte bak) benim 

azâbım nasıl oldu? 

6. Böylece inkâr edenlere karşı Rabbinin: “Kesinlikle onlar cehennem halkıdır.” (şeklindeki) 

sözü gerçekleşti. 

7. Arşı taşıyanlar ve onun etrâfındaki (tavaf eden melek)ler, Rablerini hamd ile tesbih ederler. 

O’na îman ederler ve mü’minlerin bağışlanmasını da (şöylece) isterler: “Ey Rabbimiz! Senin 

rahmet ve ilmin herşeyi kaplamıştır. Tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla, onları cehennem 

azâbından koru!” 

8. “Ey Rabbimiz! Onları ve atalarından, eşlerinden, nesillerinden iyi olan (emrine uygun 

yaşayan)ları, kendilerine söz verdiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz, mutlak gâlip, hüküm ve 

hikmet sâhibi sâdece sensin!” [bk. 13/23] 

9. “Onları kötülüklerden koru. Sen kimi (bu dünyâda) kötülüklerden korursan, o gün, muhakkak 

ona rahmet etmişsindir. Bu da en büyük kurtuluştur.” 
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1-9. (1).‘Hâ, Mîm.’  (Daha önce geçtiği gibi) hurûf-u mukataa denilen mânâsını bilemediğimiz 

kesik kesik harflerdir. Peygamberimizden de bu konuda haber gelmediği için açıklama yapmak da 

mümkün olmamıştır. Daha çok tıpkı yemin veya uyarının harfleri gibi sonraki ifâdeye dikkat çekmek 

içindir, denmişse de en doğrusunu Allah bilir. (C. YILDIRIM’dan N. YASDIMAN, 8/492)  

(2,3)‘Kur’ân’ın indirilmesi, mutlak gâlip ve (herşeyi) hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tevbeyi 

kabul eden, azâbı şiddetli olan, hem de lütuf sâhibi olan Allah tarafındandır. O’ndan başka 

hiçbir ilâh yoktur. Dönüş ancak O’nadır.’ Kitaptan maksat, Kur’ân-ı Kerîm’in tamâmı veya 

özellikle bu sûredir. Bu iki âyette Allah Teâlâ’nın altı sıfatı zikredilmiştir. Bunlardan Azîz, Allâh’ın 

kudretinin üstünlüğünü ve şânının yüceliğini; Alîm, ilminin genişliğini ifâde eder. Zikredilen diğer 

sıfatları da günahları bağışlaması, tevbeleri kabul etmesi, cezâlandırmasının şiddetli olması ve lütuf 

sâhibi olmasıdır. Böylece bu iki âyetin, Cenâb-ı Hakk’ın ilâhlık özelliklerini veciz bir ifâdeyle 

özetlediği görülmektedir. (KUR’AN YOLU, 4/640) 

Ebû Bekr b. Ayyaş dedi ki: Ebu İshak es Sübey’i’yi şöyle derken dinledim: Bir adam Ömer b. El 

Hattab (r)’ın yanına gelip şöyle dedi: Ey mü’minlerin emîri, ben kâtil oldum, benim için tevbe söz 

konusu mudur? Ömer (r) şöyle cevap verdi: ‘Hâ, mîm. Kitabın indirilişi Azîz ve Alîm olan 

Allah’tandır. Günahları bağışlayan, tevbeyi kabul eden, cezâsı şiddetli, lütfu bol olan’ buyruğunu 

okudu ve amel et, ümidini de kesme, dedi. Bunu İbn Ebi Hâtim rivâyet etmiştir, lâfız onun ve İbn 

Cerir’indir. (S. HAVVÂ, 12/484)   

Dçnüşün Allâh’a olması, ölümün yok olmak anlamına gelmediğini, kıyâmet kopunca insanların 

diriltileceğini, mahşer yerinde hesâba çekileceğini, sonuçta müminlerin cennete, kâfirlerin cehennem 

gideceğini ifâde eder. (İ. KARAGÖZ 6/555) 

(4).‘Allâh’ın âyetleri hakkında, küfre sapanlardan başkası mücâdele etmez.’ Allâh’ın âyetleri 

hakkında mücâdele etmek, yersiz ve mânâsız itirazlarla onlar hakkında tartışmak ve onları başkaları 

hakkında şüpheye düşürecek şekilde yorumlamak küfürdür. Böyle yapanlar, ancak inkâr edenlerdir. 

Kâfirlerin bu inatkârca mücâdeleleri karşısında, Kur’ân-ı Kerîm’in gerçeklerini açıklamak, 

müteşâbihlerini aydınlatmak, inkârcıların aleyhteki itirazlarını cevaplandırmak ve böylece müminin 

ilim, irfan, ahlâk ve edebine yaraşır bir şekilde mücâdele etmek en büyük bir cihattır. Müminler bu 

cihattan geri durmamalıdırlar. Allah bu hususta onlara yardımcı olacaktır. (Ö. ÇELİK, 4/352)  

Kâfirlerin âyetlerle mücâdelesi, âyetleri hükümsüz kılmak, insanların îman etmelerine engel olmak, 

inkâr etmek ve yalanlamak içindir. Müşrikler ‘Kur’an, Muhammed’in uydurması, şiir, büyü ve 

eskilerin masalları’ diyorlar; Allah sözü olduğuna inanmıyorlardı. (6/25, 8/21, 11/13, 29/50-51, 52/33-

34, 28/48-50, 46/7; İ. KRAGÖZ 6/555) 

‘O bakımdan onların ülkede gezip dolaşması’ ülkelerin mal, nîmet ve güzellikleri ile faydalı 

ticâretler, kârlı kazançlar, siyasal ve askeri zaferler, düşmanlara karşı gâlibiyet elde etmeleri ‘seni 

aldatmasın’ Çünkü nihâyette onların varacakları nokta, dünyâda da âhirette de azaptır. (S. HAVVÂ, 

12/474)  

(5).‘Onlardan önce Nuh kavmi arkalarından ahzab’ yâni Nuh kavminden sonra Âd, Semûd, Lût 

kavimleri ve diğer kavimler gibi peygamberlere karşı grup grup dikilen ve onlara karşı çıkan güruhlar 

‘da yalanladı’ Nuh kavminden sonraki bu ümmetlerden ve gruplardan ‘her topluluk peygamberini 

cezâlandırmak istedi.’ Yâni onu ele geçirip öldürmek diledi. İbn Kesir der ki: ‘Yâni mümkün olan 
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her yolla onu öldürmeye gayret gösterdi. Aralarından peygamberlerini öldürenler de oldu. (S. 

HAVVÂ, 12/474) 

‘.. yalanladı’ Yalanlamak ile maksat, peygamberlerin yalancı, âyetlerin asılsız ve uydurma olduğunu 

söylemek, peygamberlere ve âyetlere îman etmemektir. (İ. KARAGÖZ 6/557) 

‘Hakkı giderip yerine bâtılı koymak için mücâdele edip durdular. Ben de onları (azâbımla) 

yakalayıverdim. (İşte bak) benim azâbım nasıl oldu?’ Bir peygamber geliyor. Toplumun azgınları, 

onun getirdiği mesajı yalan sayıyorlar. Peygamberin getirdiği delîle, delille karşılık vererek önünde 

durmuyorlar. Zâlimlerin ve zorbaların mantığına sığınıyorlar. Peygamberi zorla susturmak 

istiyorlar. Kitleleri tutarsız, temelsiz şeylerle oyalamak sûretiyle hakka, gerçeğe, gâlip gelmeye 

çağırıyorlar. Tam bu sırada kıskıvrak yakalayan kudret eli olaya el koyuyor. Ve onları hayret 

edilecek, dehşet verecek bir biçimde yakalayıveriyor. Gerçekten hayret edilmeye ve görülmeye değer 

bir yakalayıştır bu: ‘(Bak işte) azâbım nasıl oldu?’ Bu azap, yıkıcı, yok edici, çetin ve şiddetli bir 

azaptı. Hâlâ kalıntıları silinmeyen toplumların âkıbetleri buna tanıklık etmekte, pek çok olaylar ve 

rivâyetler onu dile getirmektedir. (S. KUTUB, 8/613)  

(6).‘Böylece inkâr edenlere karşı Rabbinin: “Kesinlikle onlar cehennem halkıdır.” (şeklindeki) 

sözü gerçekleşti.’ Dünyâ hayâtında onların azap ile kökten helâk edilmeleri, hak ve vâcip olduğu gibi, 

âhirette de cehennem azâbı ile azâba uğratılmaları hak ve vâciptir. Çünkü bu iki azâbın ortak özelliği 

vardır. Bunlar cehennemliktirler. (S. HAVVÂ, 12/475)  

(7).‘Arşı taşıyanlar ve onun etrâfındakiler, Rablerini hamd ile tesbih ederler.’ Arşı taşıyan 

meleklere ‘hamele-i arş’ denilip, bunların sayıları dörttür. (Ahmed b. Hanbel, Müsned 1/256) 

Kıyâmet gününde ise bunların sayıları sekiz olacaktır. (Hâkka, 69/17) Arşın korunma ve tedbirine 

memur olduklarından bu isim kendilerine mecâzen verilmiştir. Arşın etrâfında bulunanlar ise arşı 

tavaf eden meleklerdir. (Ö. ÇELİK, 4/353) 

‘O’na îman ederler ve mü’minlerin bağışlanmasını da isterler: “Ey Rabbimiz! Senin rahmet ve 

ilmin herşeyi kaplamıştır. Tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla, onları cehennem azâbından 

koru!” Meleklerin sâdece tevbe eden, nefsâni arzuların peşinden gitmeyi bırakıp samimi ve temiz bir 

niyetle Hak yoluna uyan kimseler için istiğfar ettikleri anlaşılmaktadır. Çünkü onlar, Allâh’a ortak 

koşan, tevbe etmeyip şirkte ısrar edenlerin bağışlanmayacağını bilirler. (İbn Âşur’dan, Ö. ÇELİK, 

4/354) 

Hadis: Bu meleklerin (üzerlerine salât ve selâm olsun)  seciyelerinden olduğundan dolayı, onlar 

müminin mümin kardeşine gıyâbında yaptığı duâya da ‘âmin’ derler. Nitekim Müslim’in sahîhinde 

de şöyle sâbit olmuştur: ‘Müslüman kardeşine gıyâbında duâ ettiği vakit melek de: Âmin, sana da 

onun misli olsun, diye duâ eder.’ (İbn Kesir’den, S. HAVVÂ, 12/485)   

(8).“Ey Rabbimiz! Onları ve atalarından, eşlerinden, nesillerinden iyi olanları, kendilerine söz 

verdiğin Adn cennetlerine koy.’ Onları bu yakınları ile birlikte bir araya getir ki, birbirine yakın 

yerlerde kalacakları için birarada olmakla gözleri aydın olsun. ‘Şüphesiz ki Azîz ve Hakîm olan 

Sensin Sen’ Hiç kimse senin emrine karşı gelemez, Seni mağlûp etmeye kalkışamaz. Senin dilediğin 

olur, dilemediğin olmaz ve Sen, sözleriyle, fiilleriyle, şeriatiyle, kaderiyle hikmeti sonsuz olan 

Hakîm’sin. (S. HAVVÂ, 12/477) 

‘Said b. Cübeyr dedi ki: Mümin cennete girdiğinde babasının, oğlunun, kardeşlerinin durumlarını, 

onların nerede olduklarını sorar. Onlar: Amel itibâriyle senin tabakana erişemediler, denir. O da 

şöyle der: Ben hem kendim için, hem onlar için amelde bulundum. Bu sefer onlar da derece itibâriyle 
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ona katılırlar. Daha sonra Said b. Cübeyr şu âyet-i kerîmeyi okudu: ‘Rabbimiz, onları; 

babalarından, eşlerinden, soylarından iyi olanları, kendilerine vaadettiğin Adn cennetlerine koy. 

Şüphesiz ki Azîz ve Hakîm olan Sensin Sen’ (âyet 8) buyruğunu okudu. (İbn Kesir’den, S. HAVVÂ, 

12/486)  

(9).“ve onları kötülüklerden koru.’    ‘Seyyiât’ kelimesinin üç anlamı vardır ve burada üçü de kast 

olunmuştur. Birincisi, yanlış inanç, kötü ahlâk ve amel; ikincisi, dalâlet ve kötü amellerin vebâli; 

üçüncüsü, dünyâda, berzah aleminde ve Kıyâmet günündeki âfetler, musîbetler ve eziyetler. 

Meleklerin duâsı, ‘Allah, müminleri hepsinden de korusun’ şeklindedir. (MEVDÛDİ, 5/129) 

‘Sen kimi (bu dünyâda) kötülüklerden korursan, o gün, muhakkak ona rahmet etmişsindir.’ 

Kıyâmet günündeki ‘kötülük’ ile kıyâmet gününün dehşeti kast ediliyor. Suçlular, gölgeden ve her 

türlü rahatlıktan mahrûmiyet, sorgulamanın şiddeti, herkesin önünde hayâtı boyunca işlenen kötü 

amellerin teşhîri, bu teşhirden doğan utanç ve diğer tüm zorluk ve rezâletler gibi şeylerle, karşı 

karşıya geleceklerdir. (MEVDÛDİ, 5/129) 

‘Kötülüklerden kimi korursan o gün’ Kıyâmet günü ‘şüphesiz ona rahmet etmiş’ lütfedip cezâdan 

kurtarmış ‘olursun. İşte’ azâbın kaldırılması, ‘büyük kurtuluş budur.’ Ondan daha büyük kurtuluş 

olamaz. (S. HAVVÂ, 12/477)  

 

40/10-16  SİZİN  İÇİN  GÖKTEN  RIZIK  İNDİREN  O’DUR 

10. Kâfir olanlara (âhirette) şöyle seslenilir: “Allâh’ın (size olan) gazabı, (artık bugün) kendi 

kendinize (olan) kızgınlığınızdan daha şiddetlidir. Çünkü siz, (dünyâda) îmâna çağırılıyordunuz 

da inkâr ediyordunuz.” 

11. (Onlar da:) “Ey Rabbimiz! Bizi iki kere öldürdün ve iki kere dirilttin. İşte günahlarımızı da 

itiraf ettik. (Acabâ bu ateşten) çıkmaya bir yol var mıdır?” derler. (Kendilerine hayır denir.) [bk. 

2/28; 22/66; 45/26] 

12. (Kâfirlere denilir ki:) “Bu (azap) şundandır: Bir olan Allâh’a (îman ve itâate) çağrıldığınız 

zaman küfrettiniz (inkâra ya da nankörlüğe saptınız). O’na ortak koşulunca (O’nun yetkisi 

başkalarına verilince O’na) inandınız. Artık hüküm, O çok yüce, çok büyük (olan) Allâh’a âittir.” 

13. Allah, size (kudretine delâlet eden) alâmetleri gösteren ve sizin için gökten rızık (sebepleri) 

indirendir. (Allah’a) yönelen kimseden başkası ibret almaz. 

14. (Ey müminler!) Kâfirlerin hoşuna gitmese de dîni yalnız Allâh’a özgü kılarak O’na duâ (ve 

ibâdet) edin. 

15, 16. (O,) dereceleri yükselten, arşın sâhibi (olan Allah), o kavuşma gününün dehşetine karşı 

(insanları) uyarmak için emriyle rûhu (vahyi ve nübüvveti) kullarından dilediğine indirir. O gün 

onlar, (kabirlerinden) ortaya çıkarlar. Onlar(ın yaptıkların)dan hiçbir şey Allâh’a gizli kalmaz. (O 

kıyâmet günü Allah buyurur ki:) “Bugün mülk (hükümranlık) kimindir?” (Yine kendisi cevap verir): 

“Tek ve Kahhâr olan (gücü herşeye yeten) Allâh’ındır.” 

 

10-16. ‘Kâfir olanlara (âhirette) şöyle seslenilir: “Allâh’ın (size olan) gazabı, (artık bugün) kendi 

kendinize (olan) kızgınlığınızdan daha şiddetlidir. Çünkü siz, (dünyâda) îmâna çağırılıyordunuz 
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da inkâr ediyordunuz.” Yâni kâfirler; şirk, Allâh’ı ve âhireti kökten inkâr, peygamberlere karşı 

koymak gibi suçlarından ötürü, kıyâmet gününde görecekleri işlemden dolayı kızacak ve melekler 

onlara: ‘Bugün kızıyorsunuz, ama peygamberler ve sâlih kullar sizleri hakka dâvet ettiğinde, onlara 

karşı çıkmış ve Allah o zaman bugün kızdığınızdan daha fazla sizlere kızmıştı’ diyeceklerdir. 

(MEVDÛDİ, 5/131)  

Yüce Allah, kâfirlerin durumundan haber vererek şöyle buyurmaktadır: Kıyâmet gününde kâfirler, 

cehennem çukurlarında alevler içerisinde bulunuyor iken, onlara seslenilecektir. Bu sesleniş ise, 

yüce Allâh’ın hiçbir kimsenin tahammül edemeyeceği azâbına dûçar olduklarında gerçekleşecektir. Bu 

azâba dûçar olacaklarında kendi kendilerine kızıp üzülecek ve alabildiğine kızacaklardır. Bu sebep 

ise, cehenneme girmelerine sebep oluşturan dünyâda iken yaptıkları kötü ameller olacaktır. (İbn 

Kesir’den S. HAVVÂ, 12/478) 

(11).‘(Onlar da:) “Ey Rabbimiz! Bizi iki kere öldürdün ve iki kere dirilttin.’ ‘İki kez ölmek ve iki 

kez dirilmek’ ifâdesi daha önce Bakara sûresinin 28’nci âyetinde de geçmişti: ‘Allâh’ı nasıl inkâr 

edersiniz ki, siz ölüler idiniz. O sizi diriltti. Yine öldürecek, yine diriltecek, sonra O’na 

döndürüleceksiniz.’ Kâfirler ilk üç aşamayı, onları apaçık şâhit olabildikleri için inkâr edemezlerdi. 

Ancak son aşamayı görmedikleri ve sâdece Hz. Peygamber (sa) haber verdiği için inkâr ediyorlardı. 

Fakat kıyâmet günü dördüncü aşamaya da şâhit olacak ve ‘Bize bunun hakkında haber verilmişti’ 

diyerek kabul edecekler.  (MEVDÛDİ, 5/131) 

İlk ölüm, doğmadan önceki ölü durum; ikinci ölüm ise, dünyâdan ayrılırken olan ölümdür. İlk diriliş 

dünyâdaki doğum, ikinci diriliş ise öldükten sonraki diriliştir. Bk. Bakara 2/28. Cehennemdekilerin 

çıkış yolu araması, yeniden dünyâya dönüp, kendilerine yeni bir şans tanınmasını istemeleridir. (H. 

DÖNDÜREN, 2/748) (..) Abdullah b. Mes’ud, Abdullah b. Abbas, Dahhâk ve Katâde’ye göre bu 

âyette sözü edilen iki ölümden biri, insanın hayat öncesi babasının sulbündeki yokluk hâli, diğeri de 

dünyâ hayatının sona ermesidir. İki diriliş de insanın doğumu ve kabirdeki dirilişidir. (M. DEMİRCİ, 

3/38)  

‘İşte günahlarımızı da itiraf ettik. (Acaba bu ateşten) çıkmaya bir yol var mıdır?” derler.’ Bu 

ateşten, gerek dünyâya dönmek ve gerek başka bir yere gitmek yâhut bir daha ölmek gibi herhangi bir 

şekilde olursa olsun çıkmaya bir yol var mı? Yok diye ümitsizliklerini dile getiriyorlar veya sen 

istersen ona da yol bulursun, demek istiyorlar. (ELMALILI, 6/515)  

Dünyâya bir daha gelselerdi ne yaparlardı? Gerçekten Allâh’a yönelirler miydi? Yüce Allah bunun da 

cevâbını veriyor: ‘Geri gönderilselerdi, yine yasaklandıkları şeyleri yapmaya dönerlerdi.’ (En’âm, 

6/28, A. KÜÇÜK’ten N. YASDIMAN, 8/505) 

(12).‘(Kâfirlere denilir ki:) “Bu (azap) şundandır: Bir olan Allâh’a (îman ve itaate) çağrıldığınız 

zaman inkâra saptınız. O’na ortak koşulunca inandınız. Artık hüküm, O çok yüce, çok büyük 

Allâh’a âittir.” Sizin kurtuluş yolu bulamayışınızın sebebi, Allâh’ın tevhîdini inkâr edip, O’na şirk 

koşulmasına inanmanızdır. (S. HAVVÂ, 12/479) 

Ululuğun ve büyüklüğün son sınırı ile sıfatlı olup, zâtında, sıfatında ve fiillerinde ‘Onun benzeri gibi 

hiçbir şey yoktur.’ (Şûrâ, 42/11) diye anlatılan, ilâhlık yalnız kendisinin hakkı bulunan Allâh’ın. İşte 

O, size ebedi azâbı hükmetti. O’nun hükmünden kurtuluşa imkân yoktur. Müşriklere kini büyüktür, 

şirki bağışlamaz. (ELMALILI, 6/515, 516)  

(13).‘Allah, size (kudretine delâlet eden) alâmetleri gösteren ve sizin için gökten rızık (sebepleri) 

indirendir.’ Bu da ekin ve meyvelerin kendisi vâsıtasıyla bittiği yağmurdur; işte bunu indiren O’dur. 
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Diğer taraftan müşâhede ile bunların renk, tat, koku ve şekillerinin farklı olduğu görülmektedir. 

Hâlbuki bunları besleyen su birdir. İşte büyük kudret sâyesinde yağmur, bu rızkın sebebi olmuştur ve 

bu şeylerin birbirinden farklı olmasını takdir buyurmuştur. (S. HAVVÂ, 12/481) 

(Çünkü) Bu muazzam nizam, kendisini ancak bir tek zat, yâni tüm mahlûkâtı, su, hava, güneş, sıcak 

ve soğuk herşeyi yaratan, âlemlerin Rabbi Allah idâre ettiği takdirde kâim olabilir. Bu düzenin, 

milyonlarca seneden beri hiç şaşmadan devam edegelmesi, ancak ezeli ve ebedi olan Allâh’ın 

hikmeti gereğince mümkün olmaktadır. O Allah ki, yeryüzünde insanları, hayvanları ve bitkileri 

yaratmış ve gerek duydukları herşeyi (su vs.) onların ihtiyâcına göre meydana getirmiştir. Bir kimse, 

bu hayret verici düzeni görmesine rağmen, yine de Allâh’ı inkâr eder ve O’na ortaklar koşarsa, ondan 

daha zâlim biri olur mu? (MEVDÛDİ, 5/131)  

‘(Allâh’a) yönelen kimseden başkası ibret almaz.’ Nesefi şöyle demektedir: ‘Yâni Allâh’ın âyetleri 

ile ancak şirkten tevbe edip yüce Allâh’a dönen ibret ve öğüt alır. Çünkü inatlaşan bir kimse aslâ öğüt 

ve ibret almaz. (S. HAVVÂ, 12/481)  

(14).‘O hâlde kâfirlerin hoşuna gitmese de dini yalnız Allâh’a özgü kılarak O’na duâ (ve ibâdet) 

edin.’ Dîni Allâh’a özgü kılmak; dînin gereğini yerine getirirken onun üzerine nefsin ve dış güçlerin 

izin verdiği kadarıyla yapabilmek gibi bir gölge düşürmemek, samîmi olmak, başka şeyleri gönülden 

çıkarmaktır. Dînin emirlerini yerine getirmede Allâh’ın hâkimiyeti geçerli olmalı ki din Allâh’a özgü 

kılınmış olsun. [bk. 40/65; 98/5, H. T. FEYİZLİ, 1/467) 

Kâfirler, müminlerin yalnız Allâh’a boyun eğmelerinden, sırf O’na çağırıp başkalarına önem 

vermemelerinden hoşlanmazlar. Müminler onlarla ne kadar iyi geçinseler ne kadar barış içine girseler 

ve çeşitli yollarla onların gönüllerini almaya çalışsalar da aslâ onları memnun edemezler. Öyleyse 

müminler kendi yollarına devam etmeliler. Yalnız Rablerine çağrıda bulunmalılar. İnanç sistemlerini 

sırf O’nun ilkeleriyle oluşturmalılar. Gönüllerini O’na bağlamalılar. Kâfirler memnun olmamış, 

küplere binmiş, onları ilgilendirmemelidir. Zâten onlar hiçbir zaman mamnun olmayacaklardır! (S. 

KUTUB, 8/617) 

Hadis: İmam Ahmed rivâyet ediyor… Ebû‘z Zübeyr dedi ki: Abdullah bin ez Zübeyr her namazın 

arkasında selâm verdikten sonra şunları söylerdi: ‘Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O’nun ortağı 

yoktur, mülk yalnız O’nundur. Hamd O’nadır, O herşeye gücü yetendir. Bütün gücümüz, kuvvetimiz 

Allah’tandır, O’ndan başka ilâh yoktur, O’ndan başkasına ibâdet etmeyiz. Nîmet yalnız O’nundur, 

lütuf O’ndandır, güzel övgüler de yalnız O’nundur. Allah’tan başka ilâh yoktur; dînimizi O’na hâlis 

kılarız; kâfirler hoş görmese dahi.’ Dedi ki: Rasûlullah (s) da her namazın akabinde bu tehlilleri 

getirirdi. Bu hadisi ayrıca Müslim Mesâcid 139, Ebû Dâvud ve Nesâi de rivâyet etmiştir. (S. HAVVÂ, 

12/486)  

(15, 16).‘(O,) dereceleri yükselten, arşın sâhibi (olan Allah), o kavuşma gününün dehşetine karşı 

(insanları) uyarmak için emriyle rûhu /vahyi, peygamberliği kullarından dilediğine indirir.’ 

‘Dereceleri yükselten’ ifâdesi; gökleri birbiri üstüne kurup yükselten, dünyâda kullarına yüce 

mertebeler veren, cennetteki makamlarını ve müminlerin sevap derecelerini yükselten anlamlarına 

yorumlanmıştır.  ‘Ruh’tan maksat, peygamberlerine gönderilen vahiydir. ‘Buluşma Günü’ ise 

herkesin bir arada toplanacağı kıyâmet gününü ifâde eder. (H. DÖNDÜREN, 2/748) 

Âyette görüldüğü gibi derecelerin en yükseğine, en mükemmeline sâhip olan Allah’tır. Diğer 

dereceleri yaratan da, dereceleri yükselten ya da alçaltan da Allah’tır: ‘Herkesin yaptığı amellere 

göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından aslâ gâfil değildir.’ (En’âm 6/132) ‘Sizi 
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yeryüzünün hâlîfeleri kılan, size verdiği nîmetler husûsunda sizi denemek için kiminizi 

kiminizden derecelerle üstün kılan O’dur.’ (En’âm 6/165; A. KÜÇÜK’ten N. YASDIMAN, 8/509) 

15’nci âyette geçen ‘ruh’tan maksat, vahiy ve nübüvvettir. Bedenler, kendilerine üfürülen ruhla 

hayat bulduğu gibi, kalpler de ancak vahiy rûhuyla mânen hayat bulur, dirilirler. Bu sebeple ‘İşte Biz 

böylece sana emrimizle ölü kalplere hayat bahşeden bu Kur’ân’ı vahyettik.’ (Şûrâ 42/52) âyetiyle 

Kur’ân-ı Kerîm’in bir isminin ‘ruh’ olduğu haber verilir. Allah Teâlâ, vahiy ve nübüvvet rûhunu 

dilediği kuluna ihsan eder, dilediği kulunu peygamberlikle şereflendirir. Bu hususta hiç kimseye 

seçme ve itiraz hakkı verilmemiştir. Vahiy ve nübüvvetin asıl maksadı ise insanları o büyük buluşma 

günüyle korkutmaktır. (Ö. ÇELİK, 4/358) 

‘Kavuşma gününü ihtar etmek için’  Bugün de bütün insanlar karşılaşırlar. İnsanlar ve onların 

dünyâ hayâtında işleyip kendilerinden önce gönderdikleri amelleriyle karşılaşırlar. Ayrıca bütün 

insanlar, cinler, melekler ve herkesin hazır olacağı günde bulunması gereken bütün yaratıklar 

orada karşılaşırlar. Hesap verme alanında bütün yaratıklar Rableriyle de karşılaşırlar. Yâni bugün 

karşılaşmanın bütün anlamları ile bir karşılaşma günüdür. (S. KUTUB, 8/618)   

‘o gün ki hâlk hep meydana çıkmıştır’ kabirlerinden çıkmış, açığa fırlamışlardır. Nefislerini örten, 

amellerini gizleyen hiçbir şey kalmamış, ‘Allâh’a karşı hiçbir şeyleri gizli değildir.’ Ne kendileri, ne 

amelleri, ne de hâlleri hiçbir şey, hiçbir zaman Allâh’a gizli kalmaz. Fakat dünyâda gizliyoruz 

zannedenler, o gün kendileri de bir şey gizlemeye çalışmazlar, bütün açıklığıyla Hakk’ın huzûrunda 

bulunurlar. (ELMALILI, 6/516) 

‘(Kıyâmet günü Allâh buyurur ki:) “Bugün mülk (hükümranlık) kimindir?” “Tek ve Kahhâr olan 

Allâh’ındır.”    Hadis: İbn Ömer (r)’nın rivâyet ettiği hadiste, şânı yüce Allâh’ın gökleri ve yeri eliyle 

kaplayacağını, sonra da ‘Ben Melik’im, Ben Cebbâr’ım, Ben Mütekebbir’im. Nerde yeryüzünün 

hükümdarları? Nerde zorbalar? Nerede mütekebbirler? Diye buyuracağına dâir hadisi daha önceden 

geçmişti. (S. HAVVÂ, 12/487) 

Sûr’u sözkonusu eden hadîs-i şerifte de şânı yüce Allah, mahlûkâtının bütün ruhlarını kabzedip, 

geriye tek başına, ortaksız olarak, kendisinden başka hiçbir kimsenin kalmayacağı zaman da şöyle 

buyuracak: ‘Mülk bugün kimindir? Bu sözü üç defa tekrarladıktan sonra kendi kendisine şöyle 

cevap verecek: ‘Vâhid ve Kahhâr olan Allâh’ındır’ Yâni herşeyi tek başına kahredip mağlûp eden 

Allâh’ındır. (S. HAVVÂ, 12/487)  

 

40/17-20  YAKLAŞAN  GÜNLE  ONLARI  UYAR!  

17. Kıyâmet günü (âhirette) herkese, kazandığının karşılığı verilecektir. Bugün (kimseye karşı) 

hiçbir haksızlık yoktur. Şüphesiz ki Allah, hesâbı pek çabuk görendir. 

18. (Rasûlüm!) İnsanları, yaklaşan (kıyâmet) günü için uyar. O zaman, yürekleri (korkudan âdeta) 

gırtlaklarına dayanır; yutkunup dururlar. Zâlimlere bir yakın (akraba ve dost, sözü) dinlenecek 

bir şefaatçi yoktur.  

19. (Allah) gözlerin hâin (bakış)ını da, kalplerin gizlediği şeyleri de bilir. 

20. Allah, adâletle hükmeder. O’ndan başka yalvarıp taptıkları ise, hiçbir şeye hükmedemez. 

Çünkü Allah, (herşeyi) hakkıyla işitendir, görendir. 
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17-20. (17).‘Kıyâmet günü (âhirette) herkese, kazandığının karşılığı verilecektir. Bugün hiçbir 

haksızlık yoktur.’ Kıyâmet günü, bu kadar kalabalığın arasında bana haksızlık yapılırsa, terâzi yanlış 

tartarsa diye soranlara yüce Allah: ‘Bugün her nefse kazandığı şeyle karşılık verilir. Bugün zulüm 

yoktur’ buyurmaktadır. İşlediği günahın gerisinde ya da ilerisinde hangi sebepler varsa hepsini de 

bilir ve uydurma rivâyetlerde belirtilenin aksine, hesap çok da uzun sürmez. Çünkü ‘Allah hesabı 

hızlı görendir.’ Nitekim başka âyetlerde şöyle buyrulur: ‘Sizin yaratılmanız ve diriltilmeniz, bir tek 

kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir.’ (Lokman 31/28). ‘Bizim buyruğumuz yalnız bir tektir. 

Göz açıp yumma gibidir.’ (Kamer, 54/50, C. YILDIRIM’dan N. YASDIMAN, 8/512)   

‘.. kimseye zulmedilmeyecek’ demek, kimsenin sevabından eksiltme olmayacak, sevâbı verilmeyen 

hiçbir iyi ameli bırakılmayacak, kimseye hak ettiğinden fazla veya eksik veya suçsuz yere cezâ  

verilmeyecek demektir. Iiyi veya kötü, kim ne yaptı ise ne eksik ne fazla karşılığını görecektir. 

((52/21, 74/38; İ. KARAGÖZ 6/572)   

Hadîs-i Kudsi: Müslim’in sahîhinde sâbit olduğu üzere, Ebû Zerr (r) Rasûlullah (s)‘ın yüce 

Rabbinden naklederek şöyle buyurduğunu rivâyet etmektedir: ‘Kullarım, Ben kendime zulmetmeyi 

haram kıldım. Sizin aranızda da onu haram kıldım. O bakımdan birbirinize zulmetmeyiniz. – Nihâyet 

hadîsin şu bölümüne kadar olanını da rivâyet etti:  – Kullarım, herşey sizin amellerinizden ibârettir. 

Ben sizin hakkınızda onları sayıp tespit ediyorum. Sonra onları size tastamam ödeyeceğim. Her kim 

bir hayır ile karşılaşırsa şânı yüce ve mübârek olan Allâh’a hamdetsin. Her kim başka türlüsünü 

bulacak olursa kendisinden başka hiçbir kimseyi kınamasın.’ (S. HAVVÂ, 12/487) 

‘Şüphesiz ki Allah, hesâbı pek çabuk görendir.’ Allah için sorgulama ve hesâba çekme hiç de zor 

bir iş değildir. Çünkü O, herkese rızık vermekte ve tüm kâinâtı da idâre etmektedir. O herşeyi aynı 

anda işitir ve küçük büyük her iş O’nun kontrolü altında cereyan eder. Hiçbir sûrette O’nun bir işle 

meşgul olması, başka bir işle meşgul olmasını engellemez. Bu yüzden herkesi aynı anda hesâba 

çekmek, yargılamak ve karâra bağlamak O’nun için zor değildir. Çünkü O, bütün ayrıntılara vâkıftır. 

Ve hiçbir yalan O’nun mahkemesinde geçerli olmayacaktır. (MEVDÛDİ, 5/133)  

Amel defterlerinin tamâmını aynı anda okutup amelleri ortaya koymak bir müşkilat doğurmaz. 

Dünyâda bile bir düğmeyi çevirmekle yüzbinlerce ampul bir anda yanmakta; elektronik beyin 

denilen bilgisâyar, verilen programı birkaç sâniyede ekrana getirmekte ve bir ülkede hazırlanan bir 

konu, meydana gelen bir olay, aynı anda bütün dünyâ ülkelerinin televizyonlarında 

gösterilmektedir. (C. YILDIRIM’dan N. YASDIMAN, 8/512) 

(18).‘(Rasûlüm!) İnsanları, yaklaşan (kıyâmet) günü için uyar.’     ‘yevmü‘l âzife’: ‘yaklaşan gün’ 

demektir. Maksat kıyâmet günüdür. ‘Yaklaşan kıyâmet iyice yaklaştı.’ (Necm 53/57) âyeti de bunun 

bir benzeridir. Buna göre kıyâmete (âzife) denmesi yakınlığından dolayıdır. Kâfirler ne kadar uzak 

görürse görsün, ‘her gelecek yakın’dır. Bu sebeple bir başka âyette âhiret için ‘yarın’ ifâdesi 

kullanılmaktadır. (bk. Haşr 59/18, Ö. ÇELİK, 4/359)  

‘yürekler ağızlarına gelmiştir’ Kıyâmet günü yürekler korkunun şiddetinden âdetâ yerlerinden 

kopup yukarı çıkacak, âdetâ boğaza yapışacak, ne yerine dönecek ve nefes alıp rahatlayacaklar ne de 

tam olarak çıkıp ölmek sûretiyle rahat edeceklerdir. (İ. H. BURSEVİ, 17/453) 

(19).‘(Allah) gözlerin hâin (bakış)ını da, kalplerin gizlediği şeyleri de bilir.’ Abdullah b. Abbas’a 

göre söz konusu âyette zikredilen hâin bakıştan maksat, bakması caiz olmayan şeylere çaktırmadan 

bakmak, demektir. Meselâ bir insanın dostlarıyla otururken yoldan geçen ve kendisine bakması helâl 

olmayan bir kadına, yanında bulunan kişilere hissettirmeden bakması gibi. Mücâhid de hâin bakışı 

Allâh’ın bakılmasını yasaklamış olduğu şeylere helâl olmayan şekilde bakmak olarak 
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tanımlamaktadır. Süddi’ye göre de gözlerin hâin bakışı, olumsuz anlamda kaş göz işâreti yapmak, 

demektir. (M.DEMİRCİ, 3/42) 

Nesefi şöyle demektedir: ‘Âyet-i Kerîme hakkında şöyle de denilmiştir: (Hâin) bakıştan kasıt, kişinin 

şehvetle yabancı bir kadına çaktırmadan bakması, sonra da içinden onun güzelliğini düşünmesi,  

buna karşılık bakışıyla, düşüncesiyle kimin huzûrunda olduğunu bilmemesidir. Hâlbuki yüce Allah, 

bütün bunları bilmektedir. (S. HAVVÂ, 12/482) 

‘.. gözlerin ihâneti’ ile maksat, bakılması helâl olmayan şeylere veya helâl olmayan şekilde, 

erkeklerin nâmahrem kadınlara, kadınların nâmahrem erkeklere şehvetle ve kötü niyetle bakmalarıdır. 

Erkek ve kadınların mahrem yerlerine (..) bakılması haramdır. Abdullah b. Abbas (r) bu âyetle ilgili 

olarak, bâzı erkeklerin kadınlara şehvetle baktıklarını, fark edince gözlerini çevirdiklerini söylemiştir. 

Âyette yasaklanan bir kadını veya erkeği görmek değil, sürekli bakmak, dönüp dönüp bakmak ve 

şehvetle bakmaktır. (İ. KARAGÖZ 6/575)  

‘Kalplerin gizledikleri’ ise insanın içinden geçirdiği, düşündüğü ve belki niyetlendiği ve fakat çeşitli 

sebeplerle fiiliyâta dökmediği veya dökemediği niyet ve düşünceleridir. Gözün hâince bakışı en 

gizli amel, kalplerin gizlediği de en gizli his ve düşüncedir. Bunları bilen Allah, şüphesiz diğer niyet 

ve amelleri elbette bilir. Hiçbir şey O’nun ilmi dışında kalmaz. (Ö. ÇELİK, 4/360) 

Hadis: ‘Ameller niyetlere göre değerlendirilir.’ (Buhâri Îman 41’den, Ö. ÇELİK, 4/360) 

Hadis: ‘Bir kimse hayırlı bir işe niyet etmekle birlikte, herhangi bir mâni / engel sebebiyle bunu 

yapamasa bile yine de Allah ona sevap yazacaktır.  (Nesâi Kıyâmü’l Leyl 63’den Ö. ÇELİK, 4/360) 

Buna karşılık insan, içinden bir kötülük yapmayı düşünmek, hattâ kesin karar vermekle birlikte, 

düşünce ve niyetini eyleme dökemese bundan dolayı günahkâr sayılmayacaktır. (Müslim Îman 201, 

203, 204) Hattâ bu kötü fiilden vazgeçmenin arkasında Allah korkusu, insan sevgisi, pişmanlık duyup 

günah işlemekten sakınma gibi müspet sâikler varsa, iyi bir sebeple ondan vaz geçtiği için ondan 

sevap bile kazanır. (Ö. ÇELİK, 4/360)      

(20).‘Allah, adâletle hükmeder. O’ndan başka yalvarıp taptıkları ise, hiçbir şeye hükmedemez. 

Çünkü Allah, (herşeyi) hakkıyla işitendir, görendir.’ (Allah) hak ile hükmeder ve hükmünü 

tamâmen icrâ eyler, hakkı gerçekleştirir, yerine getirir. O’ndan başka tapınıp yalvardıkları ise, gerek 

cansız putlar, gerek diğerleri hiçbir şeye hüküm veremezler. Kendiliklerinden hiçbir şeye kesinlikle 

hüküm verip, tamâmıyla icrâ ve infaz edemezler, çünkü hepsi Allâh’ın hükmü altında boyun 

eğmektedirler. Onun için hiçbir şeyi yerine getiremezler. (ELMALILI, 6/517) 

 

40/21-27  YERYÜZÜNDE  GEZİP  DOLAŞMADILAR MI? 

21. (Müşrikler) yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı? Baksalar ya, kendilerinden öncekilerin sonu 

nasıl olmuştur? Onlar, kendilerinden hem kuvvet hem de yeryüzündeki eserler yönünden daha 

üstün idiler. Öyle iken, Allah onları günahları yüzünden kıskıvrak yakalayıverdi. Onları 

Allâh’(ın gazabın)dan koruyan da olmadı. [bk. 30/9; 46/26-27] 

22. Bu (dünyâ azâbı)nın sebebi şudur: Onlara peygamberleri, açık mûcizeler (ve dinî, toplumsal 

hükümler) getirdi, onlar da inkâr ettiler. Bu yüzden Allah kendilerini kıskıvrak yakalayıverdi. 

Çünkü O’nun kudreti sonsuzdur, azâbı pek şiddetlidir. 
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23-24. Andolsun ki biz, Mûsâ’yı, mûcizelerimizle ve apaçık delil ile Firavun’a, (veziri) Hâmân’a 

ve Kârûn’a gönderdik de onlar: “(Bu) bir sihirbazdır, yalancının tekidir.” dediler. 

25. (Mûsâ) onlara, tarafımızdan hakkı getirince de: “Onunla berâber, ona inananların oğullarını 

öldürün, kadınlarını sağ bırakın.” dediler. (Fakat) kâfirlerin hîlesi, ancak boşuna (bir uğraş)tır. 

[krş. 2/49; 14/6] 

26. Firavun: “Bırakın beni, şu Mûsâ’yı öldüreyim de o (kurtulabilecekse) Rabbine 

yalvaradursun. Çünkü ben onun, dîninizi değiştirmesinden yâhut bu yerde (ülkede sizlere ve 

düzenimize karşı) fesat çıkarmasından korkuyorum.” dedi. 

27. Mûsâ: “Şüphesiz ben, hesap gününe inanmadığından kendini büyük gören herkesten, benim 

de Rabbim sizin de Rabbiniz olan (Allâh’)a sığındım.” dedi. 

 

21-27. (21).Ey Muhammed, şu senin peygamberliğini ve uyarılarını yalanlayanlar ‘yeryüzünde 

dolaşıp gezmediler mi ki, kendilerinden öncekilerin âkıbetinin nasıl olduğunu görsünler?’ 

Kendilerinden önce peygamberleri yalanlayan kimselerin sonunun nasıl olduğuna, onların başına 

gelen azap ve intikamlara bakıp görsünler. ‘Onlar’ vücut itibâriyle ‘kendilerinden daha güçlü ve 

yeryüzünde daha çok eser bırakan kimselerdi.’ Geriye bıraktıkları şeyler bunun delîlidir. Çin 

seddini, Mısır ehrâmını, Tedmur direklerini ve Baalbek’i gören kimse, öncekilerin bıraktıkları 

eserlerin daha sonrakilerin bıraktıklarından ne kadar üstün olduğunu görür. (S. HAVVÂ, 12/492) 

‘Allah da onları günahları sebebiyle yakaladı.’ Bu büyük güçlerine ve çetin kuvvetlerine rağmen, 

günahları sebebiyle onları cezâlandırdı. ‘Allâh’a karşı onları koruyan yoktu.’ Allâh’ın azâbını 

onlardan kimse savamadı. Hiç kimse onu geri çeviremedi, hiç kimse onları koruyamadı. (S. HAVVÂ, 

12/492)  

(22).‘Bu, peygamberleri kendilerine apaçık mûcizeler geldiğinde inkâr etmelerindendir.’ İnkâr 

etmeleri sebebiyle azap ile yakalanmışlardır. Çünkü onlar bu açıklama ve delillere rağmen inkâr 

etmişlerdi. ‘Allah da onları yakalayıverdi.’ Helâk etti, yok etti. ‘Şüphesiz ki O, kuvvetlidir.’ Gücü 

büyük, yakalaması çetindir. ‘Cezâlandırması pek şiddetlidir.’ Cezâlandırdığı takdirde de cezâsı son 

derece çetin ve acıklıdır. (S. HAVVÂ, 12/492)    

(23, 24).‘Andolsun ki biz, Mûsâ’yı, mûcizelerimizle ve apaçık delil ile Firavun’a, Hâmân’a ve 

Kârûn’a gönderdik de onlar: “(Bu) bir sihirbazdır, yalancının tekidir.” dediler.’ Allâh’a and 

olsun ki, Mûsâ’yı en önemlileri Beyaz El ve Âsâ olmak üzere dokuz mûcizemizle, Allah katından 

gönderilmiş bir elçi olduğuna delâlet eden açık ve kuvvetli delillerimizle gönderdik. Onu Mısır 

hükümdârı Firavun ile veziri Hâmân’a mal ve hazîne sâhibi Kârûn’a gönderdik. Bu üç kişi ona 

düşmanlık edince, onlara tâbi olanlar da Mûsâ’ya düşmanlık ettiler. Mûsâ’ya karşılık vermekten ve 

delîline karşı delil ileri sürmekten âciz olunca da onun sihirbaz ve yalancı olduğunu söylediler. Ama 

Mûsâ, onların sözlerine aldırış etmedi. Dâvetini yürütmeye devam etti. (M.HİCÂZİ, 5/351)  

Kur’ân bu âyetle, hâlkı iyiye, ya da kötüye yönlendiren, iyi veya kötü örnek olan üç ayrı kişiden söz 

etmektedir: Fir’avun, Hâmân, Kârûn. Birincisi ülkenin mukadderâtına el koyan diktatör 

hükümdar; ikincisi ülkeyi diktatörün arzusu doğrultusunda idâre eden dalkavuk vezir; üçüncüsü, 

geniş servet ve nüfûza sâhip bulunan şımarık zengin. Târihte gelip geçen milletlerin hayâtı iyice 

incelendiğinde, ülkelerine rahmet veya azap inmesine sebep olan bu üç sınıf insanın nazım rol 

oynadığı görülür. (C. YILDIRIM’dan N. YASDIMAN, 8/520) 
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Kur’ân-ı Kerîm, Mûsâ (as) kıssasını örnek verirken bu üç sınıf insanın karakter yapısını, aynı çağda 

yaşamış üç insandan söz ederek belirtmekte.  Ve böylece Mekke’de cereyan eden olaylara ışık 

tutmakta, Hz. Muhammed’i (s) öldürmeye kalkışıp müminlere ezâ ve cefâda bulunanların sosyal 

durumlarının ve karakter yapılarının Firavun, Hâmân ve Kârûn’un durumuna benzerlik 

gösterdiğine dikkatleri çekmekte.  Ve dolayısıyla her çağda dîne, sağlam örfe, güzel ahlâka ve fazîlete 

karşı olanların aynı karakterdeki sapıklardan oluştuğuna ve oluşacağına atıfta bulunmaktadır. (C. 

YILDIRIM’dan N. YASDIMAN, 8/520)   

‘Bu, yalancı bir sihirbazdır, dediler.’ Onlar mûcizelere ‘sihir’, apaçık delillere de ‘yalan’ dediler. 

Yâni, Hz. Mûsâ’yı yalanlayıp onu Allâh’ın kendisini peygamber olarak gönderdiği husûsunda yalan 

söyleyen, hakikati değiştiren deli bir sihirbaz olarak değerlendirdiler. (S. HAVVÂ, 12/495)   

(25).‘(Mûsâ) onlara, tarafımızdan hakkı getirince de: “Onunla berâber, ona inananların 

oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın.” dediler. (Fakat) kâfirlerin hîlesi, ancak boşunadır.’ 

İbn Kesir şöyle demektedir: ‘Bu, İsrâiloğulları’nın erkeklerinin öldürülmesine dâir Firavun’un verdiği 

ikinci emirdir. Birincisi ise Hz. Mûsâ’nın ortaya çıkmasından sakınmak için idi. Yâhut da bu, hâlkı 

zelil kılıp sayılarını azaltmak maksadıyla yapılmıştı veya her ikisi sebebiyle bunu uygulamaya 

koymuştu. İkinci emrin sebebi ise, hâlkı zelil kılmak ve sayılarını azaltmak maksadıyla, hâlkı fakir 

düşürmek gâyesiyle ve Mûsâ (as)’ın varlığını uğursuz saymalarını gerçekleştirmek amacıyla 

yapılmıştı. İşte bundan dolayı Hz. Mûsâ’ya şöyle demişlerdi: ‘Sen bize gelmeden önce de geldikten 

sonra da işkencelere uğratıldık. Dedi ki: Umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helâk edecek ve sizi 

yeryüzünde hâlîfeler kılacaktır da sizin neler işleyeceğinize bakacaktır.’ (el A’raf, 7/129) (S. 

HAVVÂ, 12/495) 

Son âyet grubunun sonunda ise yüce Allâh’ın ‘Firavun’un düzeni ne olursa olsun, elbette ziyan ile 

içiçedir.’ (âyet 37) buyruğu yer almaktadır. Bu, îman ehli için sonuçtan yana emin ve rahat olmaları 

gerektiğine, Allâh’ın düşmanlarının egemenlik ve otoriteleri ne kadar ileri, azgınlıkları ne kadar 

uzun boylu olursa olsun, bir şey ifâde etmeyeceğine dâir bir müjdedir. Allâh’ın katındaki azap ise, 

daha şiddetlidir. (S. HAVVÂ, 12/506)   

(26).‘Firavun: “Bırakın beni, şu Mûsâ’yı öldüreyim de o Rabbine yalvaradursun. Çünkü ben 

onun, dîninizi değiştirmesinden yâhut bu yerde fesat çıkarmasından korkuyorum.” dedi.’ 

(endişeleniyorum’  diye çeviri daha uygun olurdu, M. SELMAN) Firavun’un korktuğu hususlardan 

biri olan ‘dîni değiştirmek’ ifâdesinin iyice anlaşılması gerekir. Çünkü Hz. Mûsâ (as) Firavun’un 

korktuğu bu husus dolayısıyla öldürülmeyi hak etmiştir. Buradaki ‘din’ ifâdesi ile yönetimin işleyiş 

biçimi kastedilmektedir. Yâni Firavun’un deyimiyle ‘Ben onun hükümdarınızı değiştireceğinden 

korkuyorum’ deniliyor. (Rûhu‘l Meâni, 24/56) Başka bir ifâdeyle ‘onların siyaset, kültür, medeniyet, 

ekonomi ve Mısır’da yürürlükte olan sistemleri’ burada ‘din’ olarak nitelenmiştir. Firavun, 

Mûsâ’nın yaptığı dâvet sonucunda söz konusu sistemin değişeceğinden korkuyordu. Fakat her 

sahtekâr politikacı gibi, Firavun da aslında kendi iktidârının elinden gideceğini söylemiş ve tam 

tersine ‘Ey kavmim! Mûsâ’nın hareketi, sizlerin dînini yıkmaya yönelik olduğu için ben, onu 

öldürmeyi istiyorum (..) demiştir. (MEVDÛDİ, 5/139) 

Putperest bir sapık olan Firaun’un yüce Allâh’ın elçisi Hz. Mûsâ hakkında ‘Çünkü ben onun dîninizi 

değiştireceğinden yâhut yeryüzünde bozgunculuk çıkaracağından korkuyorum.’ demesinden 

daha ilginç ne olabilir?! Bu söz, her bozguncu azgının her ıslahat (iyilik) önderi için söylediği sözün 

aynısı değil midir?  Bu, çirkin bâtılın güzel olan hakkın karşısında söylediği sözün kendisi değil 

midir? Bu söz, îmânın sâkin ve mâsum olan yüzüne karşı kuşkular uyandırmak isteyen çirkin ve 

aldatıcı sözün kendisi değil midir? (S. KUTUB, 8/623) 
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Bu her zaman aynı olan bir mantıktır. Hak ile bâtıl, îman ile küfür, iyilik ile azgın(lık) nerede ve ne 

zaman karşı karşıya gelmişse, onca yer ve zaman farklılığına rağmen değişmeyen bir anlayıştır. (S. 

KUTUB, 8/623) 

‘O da varsın Rabbine yalvaradursun.’ İbn Kesir der ki: ‘Ben O’ndan çekinmiyorum, demek istiyor. 

Bu ise bilgisizliğin, cüretkârlığın ve inadın en ileri derecesidir. (S. HAVVÂ, 12/496)  

(27).‘Mûsâ: “Şüphesiz ben, hesap gününe inanmadığından kendini büyük gören herkesten, 

benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan (Allâh’)a sığındım.” dedi.’ Çünkü Firavun’da bir taraftan 

büyüklük, öbür taraftan cezâyı yalanlamak, âkıbete karşı aldırışsızlık gibi olumsuz nitelikler bir arada 

toplanmıştı. Böylelikle o, hem Allâh’a hem kullarına karşı katılık ve cüretkârlığın sebeplerini eksiksiz 

bir şekilde kendisinde toplamış, işlemedik hiçbir büyük günah bırakmamıştı. Hz. Mûsâ’nın 

‘mütekebbirlik’ten kasdı, Hakka boyun eğmeyi büyüklüğüne yedirememektir. Bu ise kibirin en çirkin 

şekli, böyle bir büyüklenmeye sâhip olanın bayağılığını, zulmünün çirkinliğini en açık şekilde ortaya 

koyan bir tavırdır. (S. HAVVÂ, 12/496) 

Mûsâ (as) ‘da onların böyle bir konuyu tartıştıklarını öğrenince, karşı koyacak maddi bir güce sâhip 

olmadığını düşünerek Allâh’a sığındı ve şu târihi sözleriyle kendisinden sonraki müminlere böyle 

anlarda Allâh’a sığınmanın en geçerli yol ve çâre olduğunu sünnet olarak bıraktı. (C. 

YILDIRIM’dan, N. YASDIMAN, 8/524) 

Hadis: İbn Kesir şunları söylemektedir: ‘İşte bundan dolayı hadîs-i şerifte Ebû Mûsâ (r)‘den rivâyet 

edildiğine göre: Rasûlullah (s)’ın bir kavmin şerrinden korktuğunda ‘Allâh’ım onların 

kötülüklerinden Sana sığınırız. Sen onların kötülüklerini başlarına geçirerek bize verecekleri şerden 

koru’ dediği rivâyet edilmektedir. (S. HAVVÂ, 12/497)  

 

40/28-37  ALLAH  TEÂLÂ  BÜYÜKLÜK  TASLAYANIN  KALBİNİ  MÜHÜRLER 

28. Firavun âilesinden (olan ve o âna kadar) îmanını gizleyen mü’min bir adam (orada) dedi ki: 

“Siz, bir adamı sırf ‘Rabbim Allah’tır’ dedi diye (tehlikeli görüp) öldürür müsünüz? Hâlbuki o, 

size Rabbinizden açık mûcizeler de getirmiştir. Eğer o yalancı ise, yalanı kendi aleyhinedir. Eğer 

doğru söylüyor ise, sizi tehdit ettiğinin (en azından) bir kısmı size isâbet eder. Şüphesiz Allah 

haddi aşan, çok yalancı olan kimseyi doğru yola eriştirmez.” 

29. “Ey kavmim! Bugün (bu) yerde (Mısır’da İsrâiloğulları’na) gâlip (kimse)ler olarak 

hükümranlık sizindir. Fakat (Mûsâ’yı öldürmeniz yüzünden) Allâh’ın hışmı bize gelip çatarsa 

(ondan) bizi kim kurtarır?” (Buna karşı) Firavun: “Size ben, kendi görüşümden başkasını uygun 

görmüyorum ve ben size, ancak doğru yolu gösteriyorum.” dedi. 

30, 31. İnanan (o kimse): “Ey kavmim! Doğrusu ben sizin için, (önceki inkârcı) toplulukların 

(başlarına gelen azap) gününün benzerinden korkuyorum.” dedi. “Nuh kavminin, Âd ve 

Semûd’un ve onlardan sonrakilerin durumu gibi. (Yoksa) Allah, (günahsız) kullara hiç (bir 

şekilde) zulmetmek istemez.” 

32, 33. “Ey kavmim! Cidden ben sizin için, o bağrışıp çağrışma, (o birbirinizden imdat isteme) 

gününden korkuyorum.” [bk. 7/44-50] 33. “O gün arkanızı dönüp kaç (mayı arzu ed)ersiniz. 

Artık sizi Allâh’(ın azâbın)dan koruyacak hiç kimse yoktur. Allah kimi sapıklığa bırakırsa, onu 

doğru yola getirecek yoktur.” 
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34. (Firavun âilesinden îmânını gizleyen kimse şöyle dedi:) “Doğrusu (Mûsâ’dan) önce Yûsuf da size 

açık deliller (mûcizeler) getirmişti; size getirdiği şeylerden (o zaman) şüphelenip durmuştunuz. 

Nihâyet o ölünce, ‘Allah, ondan sonra bir peygamber göndermez.’ demiştiniz. İşte Allah, aşırı 

giden şüpheci kimseleri böyle sapıklıkta bırakır.” 

35. “Kendilerine gelmiş hiçbir delil olmaksızın, Allâh’ın âyetleri hakkında tartışanlar, gerek 

Allah nezdinde, gerek îman edenler yanında öfkeyi artırır (nefretle karşılanırlar). İşte Allah, her 

kibirli zorbanın kalbini böyle mühürler.” 

36-37. Firavun (vezirine) dedi ki: “Ey Hâmân! Benim için yüksek bir kule yap. Olur ki ben o 

yollara (yâni), göklerin yollarına erişirim de, çıkıp Mûsâ’nın ilâhını görürüm. Çünkü ben, onun 

kesinlikle yalancı olduğunu biliyorum.” İşte böylece Firavun’un kötü işi kendisine câzip 

gösterildi ve (doğru) yoldan alıkonuldu. Firavun’un tuzağı elbette yok olacaktı. [krş. 28/38] 

 

28-37. (28).‘Firavun âilesinden (olan ve o ana kadar) îmânını gizleyen mü’min bir adam (orada) 

dedi ki: “Siz, bir adamı sırf ‘Rabbim Allah’tır’ dedi diye öldürür müsünüz? Hâlbuki o, size 

Rabbinizden açık mûcizeler de getirmiştir. Eğer o yalancı ise, yalanı kendi aleyhinedir. Eğer 

doğru söylüyor ise, sizi tehdit ettiğinin bir kısmı size isâbet eder.’ Yâni, eğer sizler onun size 

getirdiklerinin doğruluğunu açıkça göremiyor iseniz, akıl, sağlam görüş ve yerinde karar onu kendi 

başına bırakmanızı, ona herhangi bir şekilde eziyet etmemenizi gerektirir. Çünkü o yalan söyleyen bir 

kimse ise, şânı yüce Allah dünyâda da âhirette de cezâlandırmak sûretiyle yalan söylemesini 

karşılıksız bırakmayacaktır. Eğer, doğru söylediği hâlde, ona eziyet ve işkence edecek olursanız, 

vaadettiklerinin bir kısmı gelip size çatar. Çünkü o, sizin kendisine muhâlefet etmeniz hâlinde, 

dünyâ ve âhirette azâba uğramakla tehdit etmektedir. O bakımdan size göre onun doğru söylemesi 

mümkün olabilir. İşte bundan dolayı ona ilişmemeniz gerekmektedir. Aksine onu, kavmi ile 

başbaşa bırakınız, kavmini dâvet etsin, onlar da varsın ona uysunlar. (İbn Kesir’den S. HAVVÂ, 

12/498, 499) 

‘.. tehdit ettiklerinin bir kısmı başınıza gelebilir’ Burada sözü doğru bir peygamberin vaadi olmakla 

birlikte, ‘onun size vaadettiklerinin tümü’ demeyip ‘bir kısmı’ demesi, onlara karşı durumu idâre 

etmek içindir. Bu ifâdelerle, onların teslîimiyetleri ihtimâlini daha yüksek gördüğü bir yol denenmiş 

olmaktadır. (S. HAVVÂ, 12/498) 

‘Şüphesiz ki Allah, haddi aşan yalancıyı hidâyete erdirmez.’ Bu da aynı şekilde onlara karşı uygun 

sözler söylemek türünden bir ifâdedir. Yâni: Eğer Mûsâ haddi aşan bir yalancı ise, Allah onu bozguna 

uğratacak, helâk edecek, siz de ondan kurtulacaksınız. Yâhut eğer o haddi aşan bir yalancı olsaydı, 

peygamberlik vererek Allah onu doğru yola iletmez ve apaçık delillerle onu desteklemezdi. Nesefi 

şöyle demektedir: ‘Denildiğine göre o, haddi aşan ifâdesiyle Mûsâ’yı kastettiğini hissettirmekle 

birlikte, esâsen Firavun’u kastetmiştir.’ (S. HAVVÂ, 12/499)   

İbn Cerir dedi ki: … İbn Abbas (r)  Fir’avun hanedânından bu kişi ile, Firavun’un karısından, bir de: 

‘Ey Mûsâ, ileri gelenler seni öldürmek için kendi aralarında danışıyorlar’ (el Kasas, 28/10) 

âyetinde söz konusu edilen kişiden başkası îman etmemişti. Bunu İbn Ebİ Hâtim rivâyet etmektedir. 

Burada sözü edilen kişi, îmânını kıpti kavminden gizlemiş ve ancak Firavun: ‘Bırakın beni de 

Mûsâ’yı öldüreyim.’ (âyet 26) sözlerini söylemesi üzerine, ancak o gün îman ettiğini izhar etmişti. 

Bu sözler üzerine o kişi, yüce Allah için gazaba gelmişti. En faziletli cihad ise, hadîs-i şerifte de sâbit 

olduğu üzere, zâlim bir yöneticinin önünde söylenen doğru ve âdil bir sözdür. Firavun’un huzûrunda 
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ise şu sözden daha büyük söylenebilecek bir söz olamaz: ‘Rabbim Allah’tır diyen bir kişiyi mi 

öldüreceksiniz?’ (âyet 28, S. HAVVÂ, 12/504) 

Hadis: Ukbe b. Ebi Muayt isimli putperestin, Kâbe’de bulunan Hz. Peygambere saldırarak boğazına 

sarıldığını gören Hz. Ebû Bekir, saldırganı ellerinden yakalayarak Rasûlullâh’ı kurtarmış, daha 

sonra burada kendisinden bahsedilen mümin kişinin sözlerini nakleden âyetin ‘Adamı, ‘Rabbim 

Allah’tır’ dediği için mi öldüreceksiniz? Oysa o size rabbinizden âyetler getirmiştir’ meâlindeki 

bölümünü aynen tekrarlamıştır. (Buhâri Tefsir 40/1, Müsned) Hz. Ali’nin ‘Allâh’a yemin ederim ki, 

Ebû Bekir’in davranışı Firavun âilesinden olan mümin kişininkinden daha da önemlidir. Çünkü o 

kişi îmânını saklamıştı, oysa Ebû Bekir inandığını açıkça ifâde etmiş, malını ve canını bu yola 

adamıştır’ dediği rivâyet edilir. (Bezzâr’dan, KUR’AN YOLU, 4/657)   

(29).“Ey kavmim! Bugün (bu) yerde (Mısır’da İsrâiloğulları’na) gâlip (kimse)ler olarak 

hükümranlık sizindir.’ İbn Kesir şöyle demektedir: ‘Yâni yüce Allah size bu mülkü vermek, 

yeryüzünde bu üstünlüğü kurmak imkânını sağlamakla, sözünüzü geçerli ve etkin kılmakla, uçsuz 

bucaksız yetkilerinize sâhip kılmakla, Allah size nîmet vermiş bulunmaktadır. Siz de bu nîmete yüce 

Allâh’a şükrederek, Rasûlünü tasdik ederek karşılık verin. Rasûlünü yalanlamanız hâlinde Allâh’ın 

azâbından sakının. (S. HAVVÂ, 12/499) 

‘Fakat (Mûsâ’yı öldürmeniz yüzünden) Allâh’ın hışmı bize gelip çatarsa bizi kim kurtarır?” Yâni 

Mısır’da egemenlik sizindir. İnsanlara üstünlük kurdunuz, onları emriniz altına soktunuz. O bakımdan 

kendi işinizi aleyhinize siz bozmayınız, Allâh’ın azâbına kendinizi mâruz bırakmayınız. Çünkü O’nun 

azâbı gelecek olursa, kimse sizi bundan koruyamaz, ona güç yetiremezsiniz. (S. HAVVÂ, 12/499)  

‘Firavun dedi ki: Benim size gösterdiğim görüşümden başkası değildir.’ Yâni ben size sâdece 

uygun gördüğüm karar olarak onu öldürmenizi işâret ediyorum. Yâni onu öldürmekten başka bir şeyi 

doğru olarak görmüyorum, sizin söylediğiniz ise doğru değildir. (S. HAVVÂ, 12/500) 

‘Sizi doğru yoldan başkasına iletmiyorum.’ Bu görüşüm ile benim size gösterdiğim, doğru ve uygun 

olan görüştür. Yâhut ben sâdece doğru bildiğim şeyleri size söylüyorum ve ondan hiçbir şeyi 

saklamıyor ve size açıkladığımdam farklı bir şeyi de gizliyor değilim. (S. HAVVÂ, 12/500) 

29’ncu âyet ise siyâsi güç ve hâkimiyetin, zorbalık, baskı ve haksızlık aracı olarak 

kullanılmaması gerektiğini, aksine davranmakta ısrar edenlerin, sonunda ilâhi cezâya 

çarptırılmalarının kaçınılmaz olduğunu hatırlatması bakımından son derece önemlidir. (KUR’AN 

YOLU, 4/657)   

(30, 31).‘İnanan (o kimse): “Ey kavmim! Doğrusu ben sizin için, (önceki inkârcı) toplulukların 

(başlarına gelen azap) gününün benzerinden korkuyorum.” dedi.’ Yâni geçmiş dönemlerde 

Allâh’ın peygamberlerini yalanlayan kimselerin uğradıkları azap gününün benzerinin size de gelip 

çatmasından çekiniyorum. Nuh kavmi, Âd ve Semûd kavimleri, onlardan sonra gelen diğer 

yalanlayıcı ümmetleri düşünün, nasıl Allâh’ın azâbı onlara gelmişti de hiç kimse onlardan bu azâbı 

geri çevirip engelleyememişti. Devamla şöyle dediğini görüyoruz: (S. HAVVÂ, 12/500) 

“Nuh kavminin, Âd ve Semûd’un ve onlardan sonrakilerin durumu gibi.’ Bunların uğradıkları 

cezânın bir benzerine uğramanızdan korkuyorum. Bu gibi kavimler küfür, yalanlamak ve diğer 

günahları işlemeye devam edip durdular. Hiçbir ara vermeksizin bu tür davranışlarını sürdürdüler idi. 

(S. HAVVÂ, 12/500) 
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‘Allah kullara zulüm dilemez.’ Yâni, Allah kullarına azap göndermeyi ve onları helâk etmeyi 

istemez. Fakat onlar haddi aşarak azâbı hak ettikleri takdirde, artık azâbın gelmesi, adâletin yerini 

bulması demektir. (MEVDÛDİ, 5/141) 

‘Allah kulları için hiçbir zulmü istemez’ cümlesindeki zulüm, hem şirk ve inkâr hem de her türlü 

haksız işlemi ifâde etmekte olup, âyette her iki anlamı da kastedilmiştir. Ayrıca zulüm kelimesinin 

nekre olması her türlü zulmü kapsar. Buna göre yüce Allah, ne kendisi kullarına zulmeder ne de 

kullarının herhangi bir şekilde haksızlığa tevessül etmelerine râzı olur. (İbn Âşur’dan KUR’AN 

YOLU, 4/658) 

Daha sonra bu mümin kişi Mûsâ (as)’yı savunarak ve dünyâ azâbı ile onları korkuttuktan sonra âhiret 

azâbını da hatırlatıp çekindirmek ve sakındırmak maksadıyla hatırlatma, öğüt ve sakındırmalarını 

şöylece sürdürmektedir: (S. HAVVÂ, 12/500) 

(32, 33).“Ey kavmim! Cidden ben sizin için, o bağrışıp çağrışma gününden korkuyorum.”  

Bugünden maksat ise, dehşetli kıyâmet günüdür; çağrışma, feryâd-ü figan günüdür. Orada dehşetli 

çağrışma sahneleri vukû bulacaktır. Meselâ, melekler insanları mahşer alanında toplanmaları için 

çağıracaklar. A’raftakiler cennetliklere ve cehennemliklere seslenecekler. Aynı şekilde cennetlikler 

cehennemliklere, cehennemlikler de cennetliklere çağıracaklar. Yâni bugünde çağrışma değişik 

biçimlerde gerçekleşir. Dolayısıyla bu ifâdeler, mahşeri kalabalığı ve birbirinden dâvâcı olma 

gününü tasvir etmektedir. (Ö. ÇELİK, 4/367) 

Katâde der ki: Her bir topluluk, kendi amelleriyle çağrılır. Cennet ehli cennet ehline, cehennem ehli 

cehennem ehline seslenir. Kıyâmet gününe bu ismin veriliş sebebinin cennet ehlinin 

cehennemliklere seslenişi olduğu da söylenmiştir: ‘Biz Rabbimizin bize vaadettiğini hak bulduk. 

Siz de Rabbinizin size vaadettiğini hak buldunuz mu? Diye seslenirler, onlar da: Evet, derler.’ 

(el A’raf, 7/44) Buna karşılık cehennemlikler de cennetliklere şöylece sesleneceklerdir: ‘Bize biraz 

suyunuzdan akıtın veya Allâh’ın size ihsan ettiğinden verin, diye feryad ederler. Onlar ise: 

Doğrusu Allah bunları kâfirlere haram kılmıştır, derler.’ (el A’raf, 7/50) Ayrıca A’raf’takilerin bir 

taraftan cennet ehline, diğer taraftan cehennem ehline – Âraf sûresinde zikredildiği şekilde – 

seslenecekleri için de bu ismin verildiği de söylenmiştir. (S. HAVVÂ, 12/505) 

“O gün arkanızı dönüp kaç (mayı arzu ed)ersiniz. Artık sizi Allâh’(ın azâbın)dan koruyacak hiç 

kimse yoktur. Allah kimi sapıklığa bırakırsa, onu doğru yola getirecek yoktur.” Mümin zâtın bu 

son ifâdesi, artık onların îmanlarından ümit kestiği için söylenmiş bir sözdür. (İ. H. BURSEVİ, 

17/482) 

(34).(Firavun âilesinden îmânını açıklayan kişi şöyle dedi:) “Doğrusu (Mûsâ’dan) önce Yûsuf da size 

açık deliller getirmişti; size getirdiği şeylerden şüphelenip durmuştunuz. Nihâyet o ölünce, 

‘Allah, ondan sonra bir peygamber göndermez.’ demiştiniz. İşte Allah, aşırı giden şüpheci 

kimseleri böyle sapıklıkta bırakır.” Yâni, sizlerin sapıklık ve inadınızın durumu tıpkı şöyledir: Hz. 

Mûsâ’dan (as) önce Hz. Yûsuf’un (as) peygamber olarak gönderildiğini ve onun yüce bir ahlâka sâhip 

olduğunu kabul ediyorsunuz. Yine o dönemdeki Firavun’un rüyâsını doğru bir şekilde tâbir etmek 

sûretiyle, onları, yedi yıl süren bir kıtlıktan kurtardığını da biliyorsunuz. Ayrıca tüm kavminiz Hz. 

Yûsuf’un yönetiminin bereketli ve âdil olduğuna ve Mısır’ın öyle bir dönem görmediğine bizzat 

şâhittir. (MEVDÛDİ, 5/143) 

Buna rağmen sizler yine de ona îman etmediniz ama ölümünden sonra onu hâlâ takdirle yad ediyor, 

hattâ ondan bu yana Allah bir peygamber göndermemiştir.’ diyecek kadar onun üstün meziyetlerini 
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övüyorsunuz. Sonra da bu bahâneyle, gönderilen peygamberleri reddediyorsunuz. Kısaca sizler 

hidâyeti kabul etmek istemiyorsunuz. (MEVDÛDİ, 5/143) 

(35).‘Onlar ki kendilerine gelmiş kesin bir delil olmadan Allâh’ın âyetleri üzerinde tartışırlar.’ 

Yâni, Allah şu üç özelliği taşıyan kimseleri sapıklıkta bırakır: (1) Kişi amelleri dolayısıyla o kadar 

günaha dalmıştır ki artık onlardan hoşlanmaya başlar. (2) Doğru yolu ve ıslah olmayı kabul etmediği 

gibi,  peygamberlerin getirdiği mesaja ve apaçık âyetlere şüpheyle bakar. Ayrıca tevhid ve âhiret 

hakkında öne sürülen tüm delilleri kabul etmekten kaçınır. (3) Allâh’ın kitâbının âyetlerine akla ve 

mantığa uymayan gereksiz itirazlarda bulunarak, Allâh’ın vahyettiği mesajı inatla inkâr eder. Bu 

onun elinde bir delil olduğu için değil, zihinsel olarak yozlaşmasının bir sonucudur. İşte Allah, bu üç 

özelliğe sâhip olanları sapıklığın kucağına atar ve artık hiç kimse onları kurtaramaz. (MEVDÛDİ, 

5/143) 

‘Bu, Allah katında da inananların yanında da büyük bir öfkeyi gerektirir.’ Kendilerine gelmiş bir 

delil olmaksızın Allâh’ın âyetleri hakkında tartışan bu kimselerin bu tartışmaları dolayısıyla Allâh’ın 

da îman edenlerin de onlara duydukları öfke alabildiğine büyüktür. Onların bu durumlarını Allah da 

öfke ile karşılar, müminler de bu niteliklere sâhip olanlara karşı öfke duyarlar. (S. HAVVÂ, 12/501) 

‘Allah işte böyle büyüklük taslayan her zorbanın kalbini mühürler.’ Allah, hiç kimsenin kalbini 

haksız yere mühürlemez. O ancak kibirli ve zorba olanların kalbini mühürler. Tekebbür ile insanı 

Hakka teslim olmaktan alıkoyan sahte bir büyüklük duygusu, cebbarlık ile de, Allâh’ın kullarına 

zulmetmek, yâni İslâm’ın yasakladığı zulmü irtikâp etmek sûretiyle Hak’dan kaçmak ve hâlka 

zulmetmek kastediliyor. (MEVDÛDİ, 5/143) 

İnsanın zorbalardan kabul edilebilmesi için öldürmesi şart değildir. Sâdece katılığı ve zulmü 

dolayısıyla da zorba olması mümkündür. Bunun delîli de şu hadîs-i şeriftir: ‘Kişi nefsinin arkasından 

takılır gider ve nihâyet zorbalardan yazılır ve onlara isâbet eden ona da isâbet eder.’ Bu hadîsi 

Tirmizi rivâyet etmiş olup; hasen bir hadistir, demiştir. Nevevi, hadiste geçen ‘nefsinin arkasından 

gider’ ifâdesini üstünlük duyar ve büyüklük taslar diye açıklamıştır. (S. HAVVÂ, 12/506)  

(36, 37).‘Firavun’ bilgisizliği dolayısıyla yâhut gerçekleri sulandırmak, örtmek veya içinde 

bulunduğu durumdan kurtulmak ya da Firavun hânedânından îman eden kişinin konuşmalarına son 

vermek maksadıyla ‘demişti ki: Ey Hâmân, bana bir kule yap’ oldukça yüksek bir köşk inşâ et.’ (S. 

HAVVÂ, 12/502) ‘belki yollara erişirim, göklerin yollarına’ ve kapılarına, oraya gitmeye yol 

bulurum. Çünkü belli bir şeye bizi ulaştıran herşeye (Arapça’da) ‘sebep’ denilir. ‘Olur ki Mûsâ’nın 

ilâhını görürüm, doğrusu şu ya, ben onu (yâni Hz. Mûsâ’yı) yalancı biliyorum.’ Onun benden 

başka bir ilâhının bulunduğu veya benden başka bir ilâh olduğu şeklindeki sözlerinin yalan olduğunu 

(..) kabul ediyorum. (S. HAVVÂ, 12/502)    

‘İşte böylece Firavun’un kötü işi kendisine câzip gösterildi ve (doğru) yoldan alıkonuldu. 

Firavun’un tuzağı elbette yok olacaktı.’ Firavun, yüksek bir kule yaptırarak, çıkıp oradan Hz. 

Mûsâ’nın Rabbini gözetlemek ve öyle bir şey göremediğini söyleyip onu ve inananlarını yalanlamak, 

böylece yeni inanacakları da engellemek istiyordu. Sonraki âyet onun çabalarının boş olduğunu ve 

anlamsızlığını ortaya koyar. (H. T. FEYİZLİ, 1/470) 

(Ancak) Râzi’ye göre Firavun, dağlardan daha yüksek bir kule yapılamayacağını bilmeyecek kadar 

ahmak değildi; dolayısıyla maksadı yüksek bir yer bulmak olsaydı, kule yaptırmak yerine yüksek bir 

dağa çıkardı. Gerçekte bir materyalist (dehri) olan Firavun’un asıl amacı şunu kanıtlamaktı: Bir 

şeyin varlığını kabul etmek için onu görmek gerekir; en yüksek bir yerden bile Mûsâ’nın sözünü 

ettiği Tanrı’yı görmek mümkün olmadığına, O’nu görmenin bir yolu bulunamayacağına göre bu 
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Tanrı’nın varlığına dâir bilgi edinmek de mümkün değildir.  Râzi’ye göre bilgi edinmenin sâdece bir 

yoluna (duyu) dayandığı için Firavun’un bu kuşkusu temelsizdir, çünkü bilginin ‘haber ve düşünme’ 

den (nazar) oluşan iki yolu daha vardır ve bu yollarla Mûsâ’nın sözünü ettiği Tanrı’nın varlığını 

kanıtlamak mümkündür. (KUR’AN YOLU, 4/660, 661) 

Yüce Allah Mümin 40/37. âyetin sonunda ‘ve mâ keydü firavne illâ fi tebâb’ buyurarak, Firavun’un 

inşâ ettirdiği o muhteşem kulenin açıkça bir tuzak olduğunu ortaya koymaktadır. Bu da gösteriyor ki, 

Firavun aslâ hakikatin peşinde değildi. Onun tek bir amacı vardı, o da kurmuş olduğu bu yerleşik 

düzenle Mûsâ’nın tanrısının olmadığını hâlkına ispat etmekti. Yâni tanrıyı müşâhede için yüksek 

bir kule yaptırıp onun tepesine çıkacak, sonra da ‘günlerce bakıp gözetlediğim hâlde O’nu bir türlü 

göremedim’ diyerek,  Tanrının olmadığını ispat etmiş olacaktı. Ancak sonuçta yüce Allah onun 

kurmuş olduğu bu tuzağı sonuçsuz bırakıp, kendisini hüsranla karşı karşıya getirdi. (M. DEMİRCİ, 

3/47) 

 

40/38-45  EY  KAVMİM!  NEDİR  BU  HÂL? 

38. O îmanlı (adam) dedi ki: “Ey kavmim! Bana uyun ki sizi doğru yola ileteyim.” 

39. “Ey kavmim! Bu dünyâ hayâtı geçici bir faydalanmadan ibârettir. Âhiret hayatı ise, doğrusu 

asıl (devamlı) durulacak yurt orasıdır.” 

40. “Kim bir kötülük işlerse, (ona) ancak o kötülük kadar cezâ verilir. (Fakat) erkek ve kadın 

kim de mü’min olarak sâlih bir iş yaparsa, işte onlar cennete girerler; orada hesapsız 

rızıklandırılırlar.” 

41. “Ey kavmim! Benim (karşılaştığım) bu ne hâldir? Ben sizi kurtuluşa (ve cennete) 

çağırıyorum, siz de beni ateşe dâvet ediyorsunuz.” 

42. “Siz beni, Allâh’a karşı kâfirliğe ve kendileri hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri O’na 

ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben de sizi O çok üstün, çok bağışlayan (Allâh’)a dâvet 

ediyorum.” 

43. “Hiç şüphe yok ki beni kendisine çağırdığınız (putlarınız)ın ne dünyâda ne de âhirette 

(ibâdete) dâvet etme (yetkisi ve bağışlama gücü) vardır. Şüphesiz dönüşümüz Allâh’adır. 

(Hareketlerinde) haddi aşanlar, ateş ehlinin ta kendileridir.” [bk. 35/14] 

44. “Size söylediklerimi yakında (azâbı görünce) hatırlayacaksınız. Artık ben işimi Allâh’a 

bırakıyorum. Şüphesiz Allah kulları(nı) çok iyi görendir.” 

45. Nihâyet Allah, onu (o îmana dâvet eden adamı), onların kurdukları tuzakların 

kötülüklerinden korudu, Firavun taraftarlarını da kötü azap kuşatıverdi (boğulup gittiler). 

 

38-45. (38).‘O îman etmiş olan kişi’ önceleri îmânını gizlemişolan mümin adam ‘dedi ki: Ey 

kavmim! Bana uyun, ardımca gelin, size ‘Reşad’ yolunu, murâda erdirecek doğru yolu 

göstereyim.’ O doğru yol, Firavun’un gösterdiği doğru yol değil, benim göstereceğim yoldur. Bu söz 

gösteriyor ki bu kişi, Hz. Mûsâ’ya yardım etmek için Firavun’a karşı isyan etmiş, kavmini kendisine 

uymak için dâvete başlamıştır. (ELMALILI, 6/525, 526)   
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Firavun hânedânından îman eden kişinin açıklamayı andıran bir târizi bulunmaktadır. O âdetâ 

Firavun’un da, kavminin de sapık bir yol izlediğini açıkça söyler gibidir. Çağrısını genel ifâdelerle 

ortaya koyduktan sonra, bu genel ifâdeleri açıklamış ve dünyâyı yerip, ona karşı rağbetlerini 

azaltacak ifâdeler kullanmıştır. Dünyâ ise, onların âhirete tercih ettikleri bir şeydi. Allâh’ın Rasûlü 

Mûsâ (as)’yı tasdik etmelerini engelleyen de dünyâ idi. (S. HAVVÂ, 12/507) 

(39).“Ey kavmim! Bu dünyâ hayâtı geçici bir faydalanmadan ibârettir.’ Azdır, zeval bulacaktır, 

fazla geçmeden gidecek, yok olacaktır, fânidir. Orada bulunan faydalar basit ve önemsizdir. Dünyâya 

büsbütün meyletmek, her türlü kötülüğün esâsı, fitnelerin kaynağıdır. (S. HAVVÂ, 12/507) 

‘Âhiret hayâtı ise, doğrusu asıl (devamlı) durulacak yurt orasıdır.”  Sonu gelmeyen, oradan başka 

bir yere geçişin, bir başka yere göçün sözkonusu olmayacağı, aksine ya ebedi bir nîmet yâhut 

ebediyen ateş azâbının olacağı asıl mülk orasıdır. (S. HAVVÂ, 12/507) 

‘Âhiret ise, işte karar yurdu odur’ durulacak, istirahat edilecek yurt ancak O’dur. Orada kazanmak, 

çalışmak yoktur. Onun için dünyâda eğlenceye bakmayıp çalışmaya, kazanmaya bakmalıdır ki, 

âhirette istifâde edilsin. (ELMALILI, 6/526) 

Hadis: İbn Mes’ud (r)’den rivâyet edildiğine göre Hz. Peygamber (s) bir hasır üzerinde uyurken 

bedeninde hasırın izleri belirmiş bir durumda kalkmıştı. Bunu gören İbn Mes’ud (r) ‘Ya Rasulallâh! 

Bize emretsen de sana bir döşek yapsak’ dedi. Hz. Peygamber (s) bu teklîfe şu cevabı verdi: ‘Dünyâ 

kim, ona itibar eden kim? Benimle dünyânın durumu ancak bir ağaç dibinde gölgelenip istirahat 

eden sonra da oradan ayrılıp giden bir atlıya benzer.’ (Tirmizi Zühd 44, İbn Mâce Zühd 3, Ahmed b. 

Hanbel 1/301’den, İ. H. BURSEVİ, 17/496, 497)  

(40).“Kim bir kötülük işlerse, (ona) ancak o kötülük kadar cezâ verilir. (Fakat) erkek ve kadın 

kim de mü’min olarak sâlih bir iş yaparsa, işte onlar cennete girerler; orada hesapsız 

rızıklandırılırlar.” İyiliğin karşılığı da iyiliktir. Adâlet kânûnu, bunun da kendisi gibisinin olmasını 

isterse de ‘ihsan’  kânûnu onun on mislinden hesapsız katlarına kadar çıkar. Arâzisine, yerine iyi 

bir tâne eken, on tâne alabilir. Yüz, yediyüz, daha fazlasına kadar da katlanıp gidebilir. Onun için 

Firavun’a karşı mücâdele ederek iyiliği yerleştirmeye çalışmalıdır. (ELMALILI, 6/526, 527) 

(41).‘Ey kavmim, ne oluyor bana ki, ben sizi’ sâdece Allâh’a, O’na hiçbir şeyi ortak koşmaksızın 

ibâdete, O’nu gönderen Rasûlünü tasdike ve âkıbeti cennet olan bir ‘kurtuluşa çağırıyorum, siz de 

beni ateşe çağırıyorsunuz.’ (S. HAVVÂ, 12/507)  

(42).‘Siz beni, Allâh’ı inkâr etmem hakkında hiçbir bilgim olmayan nesneleri O’na ortak 

tutmam için çağırıyorsunuz.’ Rablığını, ilâhlığını bilmediğim şeyleri, yâni ilâhlık ve rabliğinin 

doğruluğuna delil ve belge getirilemeyen şeyleri, O’na ortak koşmaya çağırırken, ‘ben ise sizi Azîz 

ve Gaffâr olana’, izzetinden daha büyük izzet bulunmayana ve bununla birlikte de kendisine tevbe 

edenlerin günahını bağışlayana ‘dâvet ediyorum.’ (S. HAVVÂ, 12/508) 

Bu iki çağrı arasında dağlar kadar fark var. İnanmış adamın onlara çağrısı açıktır. Sapasağlamdır. O, 

yüce kudret sâhibi ve çok bağışlayıcı olan Allâh’a onları çağırıyor. Onları tek bir ilâha çağırıyor. Bu 

tek ilâhın varlık âlemindeki eserleri, O’nun birliğine tanıklık ediyor. Sanatının eşsiz güzellikleri, 

ürünleri O’nun kudretini ve takdîrini dile getiriyor. Onları bu ilâha çağırıyor ki, günahlarını bağışlasın. 

Zîrâ O kendilerini bağışlama gücüne sâhiptir. Zâten bağışlama yolu ile lütufta bulunma da O’nun 

sıfatlarından biridir. ‘Üstün güç sâhibidir, çok bağışlayandır’ Peki onlar kendisini neye çağırıyorlar? 

Onu Allâh’ı inkâr etmeye çağırıyorlar. Kesin bilmediği iddiâlar, kuruntular ve uydurmalar yoluyla 

O’na ortak koşması yoluyla Allâh’ı inkâra çağırıyorlar. (S. KUTUB, 8/631) 
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(43).‘Gerçek şu ki, sizin beni dâvet ettiğiniz şeyin dünyâda da âhirette de dâvete değer bir tarafı 

yoktur.’ Kesin ve gerçek olan şudur ki, çağırdığınız bu putların çağrılara kulak vermesi aslâ söz 

konusu değildir. Yâni, ne dünyâda kendilerine yapılan sağlık, zenginlik, uzun ömür gibi çağrılara 

icâbet edebilirler, ne de âhirette kullarını ateşten kurtarıp derecelerini yükseltmeye güçleri yeter. Bir 

âyette buyurulduğu gibi: ‘Şâyet bunlara duâ etseniz, duânızı duymazlar. Duysalar da size karşılık 

veremezler.’ (Fâtır, 35/14) Kendisine duâ edenlerin duâsına icâbet edemeyen bu putlar hiç tanrı 

olabilir mi!? Rab dediğiniz duâlara icâbet edebilmeli, ihtiyaçları giderebilmelidir. (İ. H. BURSEVİ, 

17/501) 

‘..ve şüphesiz dönüşünüz Allâh’adır.’ Âhiret yurdunda O’na döneceğiz, herkesin amelinin karşılığını 

verecektir. ‘Elbette haddi aşanlar, işte onlardır, cehennemlikler.’ Haddi aşmak sebebiyle orada 

ebediyyen kalacaklardır. Haddi aşmak ise, Azîz ve Celîl olan Allâh’a şirk koşmalarıdır. (S. HAVVÂ, 

12/508) 

‘Haddi aşmak’: Allah’tan başka ilâh kabul etmek, kendini ilâh yerine koymak, Allâh’a isyan etmek, 

dünyâda Allâh’ı ve âhireti hiç hesâba katmadan sorumsuzca yaşamak ve herşeye zulümde bulunmak, 

demektir. (MEVDÛDİ, 5/145) 

İnanmış adam, bu gerçekleri Firavun ve kadrosu karşısında tereddütsüz ve korkusuzca haykırıyor. 

Daha önce inandığını gizlemesine rağmen, şimdi îmânını açıkça ilân ediyor. Artık sözünü söylemiş, 

vicdânını rahatlatmış olarak işini Allâh’a havâle etmekten başka yapacak şeyi kalmamıştır. (S. 

KUTUB, 8/631, 632) 

(44).“Size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız.’ Yâhut size verdiğim emirlerin, yasakladığım 

şeylerin, yaptığım öğütlerin doğru olduğunu bileceksiniz. Benim bu sözlerimi hatırlayacak ve 

pişmanlığın fayda vermediği bir zamanda pişman olacaksınız. (S. HAVVÂ, 12/508)  

‘Artık ben işimi Allâh’a bırakıyorum.’ O’na tevekkül ediyor, O’ndan yardım diliyorum. Sizinle 

ilişkilerimi kesiyorum yâhut işimi Allâh’a havâle ediyorum. (S. HAVVÂ, 12/508) 

‘Şüphesiz Allah kulları(nı) çok iyi görendir.”  Amellerini de, âkıbetlerini de… Yâni O yüce ve 

mukaddes zat onları görür, hidâyete layık olanı doğruya iletir, sapıklığa layık olanı saptırır. Kesin 

delil yalnız O’nundur, eksiksiz tam hikmet O’nundur, yerini bulan kader O’nun kaderidir. (S. 

HAVVÂ, 12/508) 

Mümin şahıs, Firavun’un ve saltanatının tüm baskı va zulmünün üzerine geleceğini bile bile bu sözü 

söylemiştir. O sâdece yönetimde işgal ettiği mevkiyi değil, hayâtını dahi kaybedeceğini bilmesine 

rağmen, Allâh’a tevekkül ederek ve vicdânının sesine uyarak, yapması gereken görevi yerine 

getirmiştir. (MEVDÛDİ, 5/145) 

Firavun’un Hz. Mûsâ’yı öldürmeye karar verdiğini bildiren âyetin ardından 28’nci âyette Mûsâ’nın 

hayâtını kurtarmaya çalışan kişinin îmânını gizlediği belirtilmişti. Bu son âyetlerden ise bu kişinin 

artık inancını açıkça ortaya koyduğu ve hâlkının çok tanrılı dînini reddettiği anlaşılmaktadır. Bu 

durumda sözkonun kişiyle ilgili âyetlerin uzunca bir zaman içinde olup bitenleri özetlediği, dolayısıyla 

onun başlangıçta inancını gizlerken zamanla ya ortamın yumuşaması – veya daha güçlü bir ihtimalle – 

şartların kendisini zorlaması sebebiyle inancını açıkça ortaya koyduğu anlaşılmaktadır. Nitekim 

45’nci âyetin ‘Nihâyet Allah onların kurdukları kötü tuzaklardan bu kişiyi korudu’ meâlindeki 

cümlesi, Firavun tarafının o kişiyle ilgili gerçeği öğrendikleri ve kendisi hakkında kötü plânlar 

peşinde olduklarını göstermektedir. (KUR’AN YOLU, 4/662, 663)    
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(45).‘Nihâyet Allah, onu (o adamı), onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu’ 

Tuzaklarının sıkıntılarından ona yapmak istedikleri kendilerine muhâlefet edenlere uyguladıkları türlü 

işkencelerden muhâfaza buyurdu. Bu ifâde ona, işkence etmek istediklerini, fakat Allâh’ın onu 

koruduğunu göstermektedir. (S. HAVVÂ, 12/508)  

‘Firavun taraftarlarını da kötü azap kuşatıverdi (boğulup gittiler).’ Ruhları sabah – akşam 

kıyâmetin kopacağı zamâna kadar cehenneme sunulur. Kıyâmet günü gerçekleşeceğinde de ruhlarıyla 

cesetleri ateşte bir araya gelecektir. (S. HAVVÂ, 12/508)  

 

40/46-50  ONLAR  SABAH  AKŞAM  O  ATEŞE  SOKULURLAR 

46. (Firavun ve adamlarının uğratılacağı azâbın biri de) ateştir ki onlar sabah akşam (kabirde, 

kıyâmete kadar) o ateşe arz edileceklerdir. Kıyâmetin koptuğu gün de: “Firavun kavmini, azâbın 

en şiddetlisine atın.” (denilir). 

47. (Ey Peygamberim!) O vakit, ateşin içinde (inkârcı önderlerle, onlara uyan takım) birbiriyle 

tartışacaklar. Güçsüzler takımı (dünyâda) büyüklük taslayan (Allâh’a teslîmiyeti küçümseyen 

önder)lere: “Doğrusu biz (hak dîne aykırı işlerde) size uymuştuk. Şimdi siz, bir parçacık (olsun) 

bizi ateşten kurtarabilir misiniz?” derler. 

48. Büyüklük taslayan (kâfir)ler de: “Biz hepimiz onun içindeyiz (biz kendimizi de kurtaramadık). 

Şüphesiz Allah, kullar arasında kesin hükmü verdi.” diyecekler. [krş. 2/166-167] 

49. O ateşte olanlar, (bu kez de) cehennemin bekçilerine: “(Ne olur!) Rabbinize yalvarın da (hiç 

olmazsa) bir gün olsun, bizim azâbımızı hafifletsin.” derler. [krş. 43/77] 

50. (Bekçiler, onlara:) “Size, açık deliller (mûcizeler)le peygamberleriniz gelmemiş miydi?” 

derler. “Evet (geldi).” diye cevap verirler. (Bekçiler de:) “O hâlde, (kendiniz Allâh’a) yalvarın.” 

derler. Oysa, kâfirlerin yalvarması artık tamâmen boşunadır. [bk. 17/15; 67/8-9] 

 

46-50. (46).‘(Onların uğratılacağı azâbın biri de) ateştir ki onlar sabah akşam (kabirde, kıyâmete 

kadar) o ateşe arz edileceklerdir. Kıyâmetin koptuğu gün de: “Firavun kavmini, azâbın en 

şiddetlisine atın.” (denilir).’ Firavun âilesini kuşatıp helâk eden şiddetli azap, onların hem 

Kızıldeniz’de boğulmaları hem de âhirette cehenneme atılmaları olarak açıklanır. (İbn Atıyye, 

Şevkâni) Sabah akşam sözü, azâbın sürekliliğini ifâde eden bir deyimdir. Âyetin bu bölümü, 

‘berzah’ denilen, ölümle kıyâmet arasındaki dönemde inkârcıların ruhlarına her gün sabah ve akşam 

cehennemdeki yerlerinin gösterileceği şeklinde yorumlanmış ve âyetin bu bölümü kabir azâbının 

varlığına delil olarak gösterilmiştir. (Râzi, Şevkâni’den KUR’AN YOLU, 4/663) 

Hadis: ‘Kabir azâbından Allâh’a sığının.’ (Müslim Cennet 67, Buhâri Küsuf 7) Peygamberimiz her 

namazın ardında kabir azâbından Allâh’a sığınmıştır. (Buhâri Cenâiz 85, 86; İ. KARAGÖZ 6/601) 

Hadis: ‘Sizden herhangi bir kimse öldüğünde sabah ve akşam ona kalacağı yer gösterilir. Eğer 

cennet ehlinden ise cennet ehlinden birisi olarak ona yeri gösterilir. Şâyet cehennem ehlinden ise yine 

cehennem ehlinden birisi olarak yeri gösterilir ve ‘Yüce Allah kıyâmet günü buraya seni göndereceği 

vakte kadar senin kalacağın yer burasıdır. (Buhâri Cenâiz 89, Müslim Cennet 65’den Ö. ÇELİK, 

4/372) 
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Hadis: Diğer yandan başka bir hadiste; koğuculuk yapmanın ve tuvalette temizliğe dikkat etmemenin 

kabir azâbına neden olacağı belirtilmiştir. ((Buhâri Cenâiz 82, Müslim Îman 34 ve Ebû Dâvud 

Tahâre 26’dan H. DÖNDÜREN, 2/749) 

Hadis: Kabirde Münker ve Nekir adlı iki meleğin sorgulaması hadiste şöyle açıklanır: Kabirde 

müminin yanına iki melek gelir ve ‘Rabbin kimdir?’  diye sorar. Mümin; ‘Rabbim Allâh’tır’ der. 

‘Dînin nedir?’ derler. ‘Dînim İslâm’dır’ diye cevap verir. Onlar: ‘Bunları sana kim bildirdi?’ derler. 

‘Allâh’ın kitâbını okudum, ona inandım ve onayladım’ diye cevap verirler. Kâfir ve münâfık ise, 

bütün bu sorulara, ‘Bilmiyorum’ der ve cevap vermeye gücü yetmez. Sonra iki kulağı arasına demir 

bir kamçı ile öyle vurulur ki, sesini ins ve cin dışında herşey işitir.’ (Buhâri Cenâiz 68, 78’den, H. 

DÖNDÜREN, 2/749)   

(47).‘O vakit, ateşin içinde (inkârcı önderlerle, onlara uyan takım) birbiriyle tartışacaklar. 

Güçsüzler takımı (dünyâda) büyüklük taslayanlara: “Doğrusu biz (hak dine aykırı işlerde) size 

uymuştuk. Şimdi siz, bir parçacık (olsun) bizi ateşten kurtarabilir misiniz?” derler.’ Başka birçok 

benzerinde olduğu gibi Firavun’un yönetimindeki toplum içinde de âyette ‘müstekbirler’ (büyüklük 

taslayanlar) denilen, siyâsi ve ekonomik güç sâhibi bir aristokrat kesimin, bir de bunların etkisinde 

kalan ve genellikle zayıfların yâni mevki ve itibarları düşük olanların (İbn Atıyye) oluşturduğu 

etkisiz çoğunluğun bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu ikincilerden, dünyâdayken inanç ve eylemlerini 

kendi özgür irâdeleriyle seçmek yerine, baskıcı kesimin talepleri istikâmetinde hareket edenler, bu 

tutumları sebebiyle âhirette diğerleriyle birlikte cehenneme atılınca, dünyâda onları izlediklerini ve 

onların yüzünden bu cezâya çarptırıldıklarını dikkate alarak, ‘Şimdi bu ateşin hiç olmazsa bir 

kısmından kurtarabilir misiniz?’ diye soracaklardır. Ancak diğerleri artık gerçeği görmüşler, ne 

kendilerini ne de başkalarını kurtaracak durumda olmadıklarını anlamışlardır. (KUR’AN YOLU, 

4/664, 665)    

(48).‘Hepimiz ateş içindeyiz’ Hepimiz güçsüz hâldeyiz. Ne yardım eden ne de imdâda koşan 

kimsemiz var. Hepimiz eşit hâlde bu sıkıntı ve ızdırap içindeyiz. Burada büyükler ile onların izinde 

giden güçsüzlerin aynı durumda olduğunu göre göre ne diye bize soruyorsunuz? (S. KUTUB, 8/633) 

‘Allah kullar arasında şüphesiz hüküm vermiştir.’ Hükmün tekrar gözden geçirilmesine imkân 

yok. Herhangi bir değişikliğin ve düzeltmenin yapılmasına da imkân yok. İş bitmiştir artık. İnsanların 

hiçbiri yüce Allâh’ın verdiği hükümde ufak bir hafifletme yapamaz. (S. KUTUB, 8/633) 

(49).‘O ateşte olanlar, cehennemin bekçilerine: “(Ne olur!) Rabbinize yalvarın da (hiç olmazsa) 

bir gün olsun, bizim azâbımızı hafifletsin.” derler.’ Yüce Allâh’ın onların yapacakları duâyı kabul 

etmeyip, duâlarına cevap vermeyeceğini bildiklerinden – cehennemlikler için zindan bekçileri 

durumunda olan – cehennem korumalarına kâfirlerin üzerinden bir günlük kadar bir süre dahi olsun, 

azâbı hafifletmesi için, yüce Allâh’a duâ etmelerini isteyeceklerdir. O vakit melekler onlara şu cevabı 

vereceklerdir: (S. HAVVÂ, 12/510)  

(50).‘(Bekçiler, onlara:) “Size, açık delillerle peygamberleriniz gelmemiş miydi?” derler. “Evet 

(geldi).” diye cevap verirler. (Bekçiler de:) “O hâlde, (kendiniz Allâh’a) yalvarın.” derler.’ Yâni, 

Allâh’ın peygamberleri sizlere açık açık âyetlerini gösterdiklerinde, sizin onları yalanlayarak, 

inanmamanız ve inkâr etmeniz bir gerçektir. Dolayısıyla, şimdi bizlerin, sizler adına Allâh’a duâ 

etmemiz nasıl mümkün olsun? Üstelik duâ edebilmemiz için hiçbir gerekçeye bile sâhip değilsiniz. 

Çünkü sizlerin gerçek bir özrü bile bulunmamaktadır. Fakat çok arzu ediyorsanız, buyurun kendiniz 

müracaat edin. Ancak, şunu da iyi bilmelisiniz ki, sizin gibilerin mürâcaatı aslâ kabul olmayacaktır. 

(MEVDÛDİ, 5/149)  
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İşte bu bakımdan onlar: ‘Kâfirlerin yalvarışı şüphesiz boşunadır’ diyeceklerdir. Yâni hiçbir şekilde 

kabul edilmeyecek, o istekleri yerine getirilmeyecek, boşa gidecektir. (S. HAVVÂ, 12/510)  

Bir günlüğüne azaptan kurtulmak isteyenlere cehennemin bekçileri onları kınayarak ‘Size 

peygamberleriniz belgelerle gelmemiş miydi?’ diye soruyorlar. İsrâ 15’nci âyette bildirildiği gibi, 

yüce Allah peygamber göndermedikçe azap etmeyeceğini haber vermişti. Demek ki cehenneme 

girenler bu dâvete tanıklık etmiş, hayatlarının bir devresinde şu veya bu şekilde kendilerine tebliğ 

yapılmış fakat onlar ya inkâr etmişler ya da kulak asmamışlardı. Hattâ bâzıları dinlerinin aleyhine 

çalışmış, müminlerle alay etmişlerdi. (A. KÜÇÜK’ten N. YASDIMAN, 8/553)   

 

40/51-55   ALLÂH’IN  VAADİ  GERÇEKTİR 

51, 52. Şüphesiz biz, peygamberlerimize ve îman edenlere hem dünyâ hayâtında, hem de 

şâhitlerin (şâhitliğe) duracağı günde, elbette yardım edeceğiz. O gün zâlimlere, özür dilemeleri 

(mâzeretleri) fayda ver(meyeceğinden izin de veril)meyecektir. Onlar için sâdece lânet ve en kötü 

yurt (cehennem) vardır. [krş. 77/36] 

53, 54. Andolsun ki biz, Mûsâ’ya hidâyeti (mûcizeleri ve Tevrat’ı) verdik ve İsrâiloğulları’na da o 

Tevrat’ı mîras bıraktık. 54. (Tevrat’ı) temiz akıl sâhiplerine, doğru bir yol rehberi ve bir öğüt 

olarak (yaptık). 

55. (Rasûlüm! Sen müşriklerin eziyetlerine) sabret. Çünkü Allâh’ın (zafer) vaadi gerçektir. (Küçük 

kusurlardan ibâret olan) günahına istiğfâr et ve akşam sabah (sürekli) Rabbini hamd ile tesbih et. 

 

51-55. (51, 52).‘Biz gönderdiğimiz peygamberlerimizi ve îman edenleri elbette ‘mansur’ kılarız’ 

yardım eder, delille, zaferle ve kâfirlerden intikam ile murâda erdiririz. ‘Hem dünyâ hayâtında hem 

de şâhitlerin şâhitliğe duracakları gün’ Kıyâmet günü, yâni hem dünyâ, hem âhiret, ikisinde de bâzı 

hâllerde bir süre için onların meşakkatlere uğrayarak imtihan geçirmeleri bu vaadin kesinliğini 

çürütmez. Çünkü göz önüne alınması gereken, sonuç ve netîcedir. Bununla birlikte peygamberin ve 

müminlerin zafer elde etmeleri yalnız âhirete de kalmayacaktır. Mûsâ’nın ve o îman eden kişinin 

Firavun’a üstün gelmesi gibi dünyâda da gerçekleşecek, âhirette de. (ELMALILI, 6/529) 

Hadîs-i Kudsi: Buhâri’nin Sahihi’nde Ebû Hüreyre (r)’den Rasûlullah (s)‘ın şöyle buyurduğu rivâyet 

edilmektedir: ‘Şânı yüce ve mübârek olan Allah buyuruyor ki:  ‘Her kim benim bir dostuma 

düşmanlık edecek olursa, bana karşı teketek savaş ilan etmiş olur.’ Bir başka hadîs-i şerifte şöyle 

buyurulmaktadır: ‘Ben öfkeli aslanın intikam alışı gibi, dostlarım için intikam alırım.’ İşte bundan 

dolayı yüce Allah, Nuh, Âd, Semûd kavimlerini, Ress ashâbını, Lût kavmini, Medyen hâlkını ve 

bunlar gibi peygamberlerini yalanlayıp hakka muhâlefet edenleri helâk etmiş, buna karşılık yüce 

Allah, aralarından müminleri kurtarmıştır, onlardan hiçbir kimseyi helâk etmemiştir. Kâfirleri 

azaplandırmış ve onlardan kimse kurtulamamıştır. (S. HAVVÂ, 12/513, 514)  

‘şâhitlerin hazır bulunacağı mahşer gününde’ Şâhitler, meleklerdir. Çünkü onlar, peygamberlerin 

risâletlerini tebliğ ettiklerine, kâfirlerin ise bunları yalanladıklarına şâhitlik edeceklerdir. Ayrıca 

kıyâmet günü şâhitliklerine başvurulacak peygamberler, bir kısım müminler ve insanların bizzat 

kendi organları da sözü geçen şâhitler cümlesindendir. (bk. Yâsin 36/65; Fussilet 41/20-22; Ö. 

ÇELİK, 4/375) 



89 
 

Zeyd b. Eslem de demiştir ki, Yüce Allâh’ın kıyâmet gününden kinâye olarak kullanmış olduğu 

‘yevme yekûmü‘l eşhâd’ ifâdesinde yer alan ‘eşhâd’ / şâhitler sözcüğü ile melekler, nebîler, 

müminler ve insanların vücut organları kastedilmiştir. (M. DEMİRCİ, 3/51)     

‘O günkü zâlimlere mâzeretleri yarar sağlamaz.’ Çünkü mâzeretleri geçersizdir. Veya ‘Onlara da 

izin verilmeyecek ki, özür dilesinler.’ (Mürselât, 77/36) âyetinin mânâsınca özür dilemek için 

kendilerine izin verilmez, ağız açtırılmaz. ‘Ve onlara lânet vardır.’ Allâh’ın rahmetinden kovulmak, 

uzaklaştırılmak vardır. (ELMALILI, 6/529) 

‘O gün zâlimlere lânet vardır.’ ‘Lânet’ sözlükte uzaklaştırmak ve kovmak anlamına gelir. Allah 

kâfirleri bağışlamaz, lânet ettiği kimsenin yüzüne bakmaz, yalvarıp yakarmasınz îtibar etmez, onu 

rahmetinden ve nîmetlerinden ebedi olarak mahrum eder, cennetinden mahrum bırakır. (İ. KARAGÖZ 

6/605) 

‘kötü yurt da onlarındır.’ Âyet-i Kerîme cehennemi ‘kötü yurt’ olarak niteliyor. Çünkü cehennem, 

alevli bir fırın, takısı en sertidir demirin, dibi derin, içkisi irin, sözü de ‘biraz daha verin’ (Kâf, 50/30) 

olan bir yurttur. (İ. H. BURSEVİ, 17/520)  

(53).‘Andolsun ki Biz, Mûsâ’ya hidâyeti verdik.’ Bununla Hz. Mûsâ’ya dîne dâir verilen mûcizeler, 

Tevrat ve şer’i hükümlerin tümü kastedilmektedir. ‘İsrâiloğulları’na da kitabı’ Tevrat’ı ‘mîras 

bıraktık.’ (S. HAVVÂ, 12/512) (..) Yâni, Biz Mûsâ’ya görev verdikten sonra, onu kendi hâline 

bırakmayıp, adım adım takip ettik ve koruduk. Burada ince bir îmâda bulunuluyor. ‘Ey Muhammed! 

Biz Mûsâ’yı nasıl koruduysak, seni de Mekkeli müşriklerin zulmünden koruyacak, sana yol 

gösterecek ve yardım edeceğiz. Seni onların ellerine bırakmayacağız.’ (MEVDÛDİ, 5/149) 

(54).‘Aklı başında, selim, hâlis akıl sâhibi olanlara bir irşad ve hatırlatmak için.’ Yâni Allâh’ın 

peygamberlerine ve müminlere dünyâ ve âhiret yardımının kesin olduğunu ve Firavun gibi 

zâlimlere karşı mücâdelenin gerekliliğini hatırlatmak için, (ELMALILI, 6/529) (..) tüm insanlığı 

kucaklayan son mesajımızı, Kur’an’ı gönderdik. (M. KISA, 1/497)   

(Kısacası) Allâh’ın dînini tanımayan ve peygamberine düşmanlık edip onu öldürmeye kalkışan 

Firavun ve onun yolunu izleyenler yok olup giderken, Mûsâ kavmiyle birlikte Kızıldeniz’i geçmiş, 

Tûr’da Tevrat’a mazhar olmuş; yol gösterici ve ilâhi gerçekleri hatırlatıcı olan bu kitap ve onun ortaya 

koyduğu din Mûsâ’dan sonra da var olmaya devam etmiştir. İşte bütün bunlar, 51’nci âyette 

bildirilen ilâhi yardım sâyesinde gerçekleşmiştir. (KUR’AN YOLU, 4/668)   

‘Şimdi sen sabret.’ Ey Muhammed! Zâlimce, münkirce, müstekbirce hakkı reddeden tavırlarıyla 

kâfirlerin sana tattırdıkları sıkıntı ve eziyetlere şimdi sen sabret. (S. HAVVÂ, 12/523) 

(55).‘Ey Muhammed! Sabret’ Yalanlamaya karşı sabır. İşkencelere karşı sabır. Geçici bir zaman 

sürecinde  bâtılın,  haksızlığın, çoğunluk ve kaba kuvvet ile borusunu öttürmesine karşı sabır. 

İnsanların birbirinden farklı olan karakterlerine, tabiatlarına, ahlâklarına ve hareketlerine karşı 

sabır. İnsanın kendi arzu ve sabırsızlıklarına, eğilimlerine, tereddütlerine, somut zafere ilişkin 

isteklerine ve aceleciliğine, beklentilerine ve umutlarına karşı sabır. Uzun olan yol boyunca, düşman 

olan taraftan önce,  dostların tarafından gelebilecek olan (eleştirilere, eziyetlere) kalleşliklere, 

dönekliklere karşı sabır! (S. KUTUB, 8/637, 638) 

‘Çünkü Allâh’ın’ Kıyâmetin kopacağına dâir ‘vaadi mutlak haktır.’ Onda hiçbir tereddüt ve şüphe 

yoktur. ‘Günahının bağışlanmasını dile.’ Nesefi der ki: ‘Yâni ümmetinin günahlarının 

bağışlanmasını dile, demektir. İbn Kesir de der ki: ‘Bu ümmetin Allah’tan bağışlama dilemesi için bir 

teşviktir.’ (S. HAVVÂ, 12/523)  
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Âyette Hz. Peygamberden, günahı için bağışlanma istenmesi emredilmektedir. Fetih sûresinde Hz. 

Peygamberin gelmiş geçmiş bütün günahlarının bağışlandığı bildirilmektedir. Diğer peygamberler 

gibi Hz. Muhammed (s) de mâsum, yâni günah işlemekten korunmuştur. Bu îtibarla ^Günahının 

bağışlanmasını dile'’emri, ümmetine örneklik etmesi ile ilgilidir. (İ. KARAGÖZ 6/607)  

Hadis: ‘Ey insanlar! Allâh’a tevbe edip ondan af dileyin. Vallâhi ben yüce Rabbime günde yüz defâ 

tevbe ederim.’ (Müslim Zikir 42; İ. KARAGÖZ 6/607) 

‘Sabah – akşam Rabbini hamd ile tesbih et.’ Nesefi (de) şöyle demektedir: ‘Yâni Rabbine ibâdetin 

ve O’na övgülerin devamlı olsun. Bunlardan kasıt, sabah ve ikindi namazlarıdır, denildiği gibi; 

‘Sübhanallâhi ve bi hamdihi’ demek olduğu da söylenmiştir. (S. HAVVÂ, 12/523) 

Bâzı müfessirler ‘Sabah akşam Rabbini hamd ile tesbih et’ cümlesiyle ikindi ve  sabah 

namazlarının veya beş vakit namazın farz kılınmasından önce uygulanan iki vakit namazın 

kastedildiğini ileri sürmüşlerse de (bk. İbn Atıyye, Şevkâni), İbn Âşur’un da haklı olarak belirttiği 

gibi, bu âyetin, namazın farz kılınması veya namaz vakitleriyle ilgisi yoktur; Nasr sûresinde olduğu 

gibi burada da sâdece hamd, tesbih ve istiğfar emredilmiştir. (KUR’AN YOLU, 4/669)  

 

40/56-60  BANA  DUÂ  EDİN,  KABUL  EDEYİM 

56. (Ey Peygamberim!) Kendilerine (Allah’tan) gelmiş bir delil olmaksızın, Allâh’ın âyetleri 

hakkında mücâdele edenler var ya, (bu) onların içlerindeki aslâ ulaşamayacakları bir büyüklük 

(ve üstün gelme arzuların) vardır. Hemen sen (onların şerrine karşı) Allâh’a sığın. Çünkü O, 

hakkıyla işitendir, görendir. 

57. Kesinlikle, göklerin ve yerin yaratılışı, insanların yaratılışından daha büyüktür. Fakat 

insanların çoğu (bu gerçeği) bilmezler. [krş. 17/99; 36/ 81-82; 46/33] 

58. Kör ile gören; îman edip sâlih amel işleyenler ile kötülük yapan aynı olmaz. Ne kadar az 

düşünüyorsunuz! [krş. 34/18] 

59. Hiç şüphesiz (kıyâmet) saat(i) kesinlikle gelecektir. Onda asla şüphe yoktur. Fakat insanların 

çoğu inanmazlar. 

60. Rabbiniz buyurdu ki: “Bana duâ edin, (isteyin) size karşılık ver(ip duânızı kabul ed)eyim. 

Çünkü bana ibâdet / kulluk etmeye karşı kibirlenip (buna) tenezzül etmeyenler, aşağılanmışlar 

olarak cehenneme gireceklerdir.” [bk. 2/ 153. krş. 40/47] 

 

56-60. (56).‘Kendilerine (Allâh’tan) gelmiş bir delil olmaksızın, Allâh’ın âyetleri hakkında 

mücâdele edenler var ya, (bu) onların içlerindeki aslâ ulaşamayacakları bir büyüklük (üstün 

gelme arzuları) vardır.’ Yâni, onlar Kur’ân’ı anlamadıkları veya Kur’ân’da bir eksiklik buldukları için 

itiraz etmiyorlar. Onların itiraz etmelerinin asıl nedeni, kendilerini Hz. Peygamber’e tâbi olmaktan 

engelleyen gurur ve kibirleridir. Ancak bir gün gelecek ve bugün kendilerini daha üstün ve liderlik 

için daha ehil gördükleri, mağlûp edebilmek için ne kadar âdîce olursa olsun hiçbir hîleyi yapmaktan 

geri kalmadıkları o Peygamber’e (sa) teslim olmaya mecbur kalacaklardır. (MEVDÛDİ, 5/151) 

‘.. müşriklere gelen bir delil olmaksızın’ Güneş balçıkla sıvanamadığı gibi, bâtıl ile de hak yok 

edilemez. Kur’ân’ın insan sözü olduğuna dâir hiçbir kimsenin hiçbir delili yoktur, olamaz da. 
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Önyargısız inceleyenler, Kur’ân’ın insan sözü değil, Allah sözü; her emir ve yasağının isâbetli ve 

doğru olduğunu anlarlar. (İ. KARAGÖZ 6/609) 

‘Müşrikler arzularına ulaşamadılar.’ Mekkeli müşrikler, Peygamberden üstün ve lider olma 

arzularına ulaşamadılar. Çünkü Hz. Peygamber hakkın, müşrikler bâtılın peşinde idiler. Bâtıl hiçbir 

zaman hakka gâlip gelemez. (İ. KARAGÖZ 6/609) 

‘Sen (onların şerrine karşı) Allâh’a sığın. Çünkü O, hakkıyla işitendir, görendir.’  Yâni, Hz Mûsâ 

(as) Firavun’un tehditlerine karşı Allâh’a sığınmış ve hiç kimseye aldırış etmeden dâvâsında ısrar 

etmişse, sen de Allâh’a sığınarak, Kureyş’in ileri gelenlerine aldırış etmeden hak dâvânda ısrar et. 

(MEVDÛDİ, 5/151)  

Kur’ân üzerine tartışmaya girişenlerin tartışma sebepleri, akıl ve bilgi temeline değil, kibir duygusuna 

dayanıyordu. Onlar, Hz. Peygamber’e tâbi olmayı, daha önce müslüman olan, içlerinde kölelerin, 

câriyelerin de bulunduğu sıradan insanların arasına katılmayı kendilerine yediremiyorlardı. Kur’ân’a 

karşı mücâdele verirken amaçları Rasûl-i Ekrem’in peygamberliğini başarısız kılmak, bu sûretle onun 

yönetim ve önderliğini imkânsız hâle getirerek putperest geleneğin kendilerine sağladığı statüyü 

devam ettirmekti. İşte ‘aslâ ulaşamayacakları’ ifâdesiyle onların bu amaçlarının 

gerçekleşmeyeceğine, kibirlerinin bir kuruntudan öteye geçemeyeceğine; temsil ettikleri şirk 

zihniyetinin  –  büyümek şöyle dursun – giderek küçüleceğine ve ortadan kalkacağına işâret edilmiştir. 

(KUR’AN YOLU, 4/669) 

Âyette özetlenen tavır, Câhiliye Arabı’nın baskın özelliği olmakla birlikte, sâdece o topluma ve o 

döneme mahsus olmayıp, günümüzde de görülen hem bireysel hem toplumsal bir insanlık sorunudur. 

Kendilerini soylu, uygar, kültürlü, aydın, çağdaş vb. sıfatlarla niteleyenlerden bâzılarının, bu 

kavramların dışında tuttukları geniş kitlelerin inanç, değer, görüş ve yaşama tarzlarını açıkça veya 

dolaylı biçimde aşağılamaları aynı ilkel büyüklenme duygusunun aynı veya farklı görüntülerle dışa 

yansımasıdır. Genellikle seçkinlik iddiâsında bulunanların, kendilerine daha çok söz, daha çok 

özgürlük, daha çok imkân sağlanması gerektiği yönündeki anlayışları da yine bu duyguların 

tezâhürleridir. İşte Kur’ân en çok bu haksız ve zâlim zihniyetle mücâdele etmiştir; çünkü bu anlayış, 

esas itibâriyle insanın ve iyi, doğru olan insana yaraşır değerlerin aşağılanmasıdır. (KUR’AN YOLU, 

4/669, 670) 

(57).‘Kesinlikle, göklerin ve yerin yaratılışı, insanların yaratılışından daha büyüktür. Fakat 

insanların çoğu bilmezler.’ Müşrikler, öldükten sonra tekrar dirilmeyi imkânsız görüyor, bu sebeple 

âhirete inanmıyorlardı. Allâh’ın âyetleri hakkında tartışma yaparkenen çok üzerinde durdukları 

konulardan biri de bu idi. Bunu o kadar imkânsız görüyorlardı ki, ‘Çürüyüp paramparça 

olduğunuzda yeni bir yaratılışa konu olacağınızı iddiâ eden bir adam gösterelim mi size?’ (Sebe, 

34/7) diyerek peygamberle alay ediyorlardı. Ama onlar, yeniden dirilmeyi imkânsız görürken, gökleri 

ve yeri Allâh’ın yarattığına da inanıyorlardı. Oysa – Allah hakkında bir güçlükten söz edilemese de - 

insan mantığı açısından bakıldığında göklerin ve yerin yaratılması insanoğlunun ikinci defa 

yaratılmasından daha güçtür. (KUR’AN YOLU, 4/670) 

Fî Zılâl‘il Kur’ân’dan: Üzerinde yaşadığımız bu dünyâ, güneşin büyük uydularından biridir. 

Dünyânın kütlesi, güneş kütlesinin milyonda üçü kadardır. Hacmi ise, güneşin hacminin milyonda 

birinden azdır. (..) Güneş ise, bize yakın olan ve içinde yer aldığımız samanyolunda yer alan yüz 

milyon güneşten sâdece birisidir. Bugüne kadar insanlık bu samanyollarından yüz milyon tânesini 

keşfetmiştir. Bunların hepsi, korkunç genişlikteki uzayda serpiştirilmişlerdir. Ama yine de orada  

kaybolur gibi olmuşlardır. (..) İnsanların keşfettikleri (ise), basit ve küçücük bir alanı kapsamaktadır. 

Evrenin bütünü içinde bunların sözünü etmeye bile değmez. İnsanların bu keşfettikleri bütüne oranla 
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o kadar küçük olmasına rağmen sırf düşünülmesi dahi insanın başını döndürecek genişlikte ve 

korkunçluktadır. Bizimle güneş arasındaki uzaklık doksan üç milyon mil kadardır. Yâni o, bizim 

küçük dünyâ gezegenimizin âile reisidir. Hatta o – tercih edilen görüşe göre – bu küçük dünyânın 

anasıdır. Bizim dünyâmız anasının kucağından bu uzaklıktan daha uzağa gitmemiştir: Doksan üç 

milyon yıl. (..) Güneşin bağlı olduğu (galâksiye) samanyoluna gelince, onun çevresi yüz milyon yıl 

kadardır. Işık yılı… Işık yılı ise, altı yüz milyar yılı ifâde eder! Zîrâ ışığın saniyedeki hızı 

yüzseksenaltı bin mildir! (..) Bizim samanyolu galâksimize en yakın galâksi ise, bizden yediyüaelli 

bin ışık yılı kadar uzaklıktadır. (..) Bir daha hatırlatıyoruz ki bu uzaklıklar, bu boyutlar ve bu 

hacimler, basit olan insan biliminin şu âna kadar keşfettikleridir. İnsanların bu bilimi itiraf ediyor ki, 

bu keşfettikleri şu uçsuz bucaksız evrenin ancak küçük bir parçasıdır. (..) ‘Göklerin ve yerin 

yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu 

bilmezler.’ Allâh’ın kudretine oranla daha büyük, daha küçük, daha zor, daha kolay diye bir şey 

yoktur. O herşeyi tek kelimeyle yaratandır. Ancak bunlar eşyânın yapısındaki gerçeklerdir. İnsanlar 

onları böyle tanırlar ve öyle değerlendirirler. Bu ölçülere göre insan nerede, dehşet verici evren 

nerede? O’nun büyüklüğü nerede, koca evrenin büyüklüğü nerde? (S. KUTUB, 8/640, 641) 

(58).‘Kör ile gören; îman edip sâlih amel işleyenler ile kötülük yapan aynı olmaz. Ne kadar az 

düşünüyorsunuz!’ Nasıl ki hiçbir şey göremeyen kör ile gözünün ulaşabildiği herşeyi görebilen 

gözleri açık kimse birbirleriyle eşit olamıyorlarsa, aralarında büyük bir fark varsa, aynı şekilde iyi 

mümin kullar ile haddi aşan günahkâr kâfirler arasında da böyle bir farklılık vardır. ‘Ne de az 

düşünüyorsunuz?’ Sizin düşünüp öğüt almanız son derece azdır. İbn Kesir şöyle demektedir: 

‘İnsanların pek çoğu ne kadar az düşünüp öğüt almaktadır!’ (S. HAVVÂ, 12/525) 

Âmâ / kör: Fiziksel anlamda görme engelli değil, gerçekleri, Allâh2ın varlığını, birliğini ve kudretinin 

delillerini göremeyen, gerçekleri idrak edemeyen, basiretsiz, kalp gözü kör olan kimselerdir. (İ. 

KARAGÖZ 6/611) 

‘Kör’den maksat kibir, kıskançlık gibi kötü duygulara, sübjektif sebeplere veya taklîde dayanarak 

hükümler veren, ‘gören’den maksat da akıl ve bilgiye, doğru kanıtlara dayanarak hükümler verendir. 

(Râzi’den KUR’AN YOLU, 4/670) 

Bu, âhiret hayâtı için bir delildir. Yukarıda âhiret hayatının mümkün olacağı ifâde edilirken, burada 

da âhiretin akla ve mantığa uygun olduğu söylenmiştir. Bilâkis âhiretin ve hesap gününün 

olmaması, akla ve mantığa aykırıdır. Çünkü bir kimsenin kötü işler yapmak sûretiyle yeryüzünde 

bozgunculuk yapması ve sonunda hiçbir cezâ görmemesi veya sâlih ameller yapıp, bunlara karşı bir 

mükâfat elde etmemesi akla ve mantığa da aykırıdır. Böyle bir düşünce yanlış ise eğer, akıl sâhibi 

her insan hesap gününün olmamasını da yanlış bulacaktır. Çünkü hesap gününün olmaması demek, 

iyilik yapanlarla kötülük yapanların sonlarının aynı olması demektir. (MEVDÛDİ, 5/151)  

(59).‘Hiç şüphesiz (kıyâmet) saat(i) kesinlikle gelecektir. Onda aslâ şüphe yoktur. Fakat 

insanların çoğu inanmazlar.’ Nesefi şöyle demektedir: ‘Onun gelmesi kaçınılmazdır. Onda herhangi 

bir şüphe sözkonusu değildir. Çünkü bu yaratıkların yokluk için yaratılmaları sözkonusu 

olamayacağından, mutlaka amellerin karşılığının gösterilmesi kaçınılmaz bir şeydir.’ (S. HAVVÂ, 

12/526) 

‘Fakat insanların çoğu îman etmezler’ cümlesi, kıyâmetin kopacağını onaylamazlar, anlamındadır. 

Kıyâmetin kopacağına, ölülerin diriltileceğine, insanların hesaba çekileceğine, cennetin ve 

cehennemin varlığına îman etmek, îman esaslarından biridir. Âhiret hayâtına îman etmeyen insan, 

kâfir olur. (İ. KARAGÖZ 6/612) 
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(60).‘Rabbiniz buyurdu ki: “Bana duâ edin’ ibâdet edin yâhut beni tevhid edin yâhut benden isteyin 

‘ki size karşılığını vereyim.’ Hayırlı amellerinize sevap vereyim yâhut günahlarınızı bağışlayayım 

yâhut dilediklerinizi vereyim. İbn Kesir şöyle demektedir: ‘Bu, şânı yüce ve mübârek olan Rabbimizin 

lütuf ve keremindendir. O, kullarını, kendisine duâ etmeye teşvik etmekte, duâlarını kabul edeceğine 

dâir de teminat vermektedir. (S. HAVVÂ, 12/526) 

Bu duâ emri, çok önemli ve dikkate değerdir. Burada önce insanın cüz’i irâdesinin bir ifâdesiyle 

cebrin reddi vardır. Gerek ibâdet mânâsına olsun, gerek sâdece duâ, ikisinde de istemek emredilmiş 

ve Allâh’ın karşılık vermesi için kulun istemesi şart kılınmıştır. (ELMALILI, 6/535) 

Taberi, ‘Bana duâ edin’ buyruğunu, ‘Bana kulluk edin, ibâdeti benden başkasına, putlara ve başka 

şeylere değil, sırf bana yapın ki, duânızı kabul edeyim; size rahmetimle muamele edeyim ve sizi 

bağışlayayım’ şeklinde açıklamıştır. Bu yorumdan anlaşıldığına göre âyetteki duâ kavramı, ibâdeti de 

kapsamaktadır. (KUR’AN YOLU, 4/671)  

‘.. size icâbet edeyim’ İbâdetlerinizi kabul edip sevap vereyim, size rahmetimle işlem yapayım ve sizi 

bağışlayayım, demektir. (İ. KARAGÖZ 6/613) 

‘De ki: ‘Eğer kulluğunuz ve yakarmanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin ki?’ (Furkan 

25/77) âyet-i kerîmesini,    (Hadisler:) ‘Allah katında duâdan daha kıymetli bir şey yoktur.’ (Tirmizi) 

şeklinde açıklayan efendimiz (sav) ‘Allâh’ın fazlından isteyin! Zîrâ Allah Teâlâ, kendisinden 

istenilmesinden hoşlanır.’ (Tirmizi)  buyurmak sûretiyle bizleri sürekli Allah’tan istemeye teşvik 

etmiştir. (Ö. ÇELİK, 4/377) 

Hadis: ‘Gerçek şu ki, duâ ibâdetin kendisidir.’ Allah Rasûlü daha sonra bu âyet-i kerîmeyi okumuştur. 

(Tirmizi Deavât 2, Nesâi, İbn Mâce, Ahmed b. Hanbel’den, S. HAVVÂ, 13/15)   

‘Çünkü bana ibâdet/kulluk etmeye karşı kibirlenip tenezzül etmeyenler, aşağılıklar olarak 

cehenneme gireceklerdir.” İşte âyette, başta Kur’ân’ın ilk muhâtapları olmak üzere inkârcılar, bu 

geniş anlamda Allâh’a duâ etmeye ve O’ndan karşılık almaya çağırılmakta; ardından bu çağrıya 

uymak yerine, hâlâ kör bir inatla büyüklük taslayıp Allâh’a kulluk etmeyi ve Rasûlullah’ın getirdiği 

dînin kurallarına teslim olmayı kendilerine yediremeyenlerin varacakları son yerin, zelil ve aşağı 

durumda girecekleri cehennem olduğu haber verilmektedir. (KUR’AN YOLU, 4/671) 

 

40/61-65  DİNDE  İHLÂSLI  KİŞİLER  OLARAK  O’NA  DUÂ  EDİN 

61. Allah, size dinlenmeniz için geceyi, (çalışmanız için de) aydınlık olarak gündüzü yaratandır. 

Şüphesiz Allah, insanlara karşı lütufkârdır; buna rağmen insanların çoğu şükretmezler. 

62. İşte sizin Rabbiniz, herşeyi yaratan Allah’tır ki O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. (Ey 

kâfirler!) Böyle iken nasıl olup da (O’nu bir olarak tanımaktan) döndürülüyorsunuz? (Allâh’ı bir 

olarak tanımanız gerekir.) 

63. İşte Allâh’ın âyetlerini (kasten) inkâr etmekte olanlar, (inatla) böyle çevrilir(ler). 

64. Yeryüzünü sizin için bir yerleşim yeri, göğü de (üstünüze) binâ yapan, size şekil veren, 

şeklinizi de güzelleştiren, size temiz, helâl şeylerden rızık veren (ancak) Allah’tır. İşte bu Allah, 

sizin Rabbinizdir. Âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir! 
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65. O, sürekli diridir. Hiçbir tanrı yoktur, ancak O (Allah) vardır. Dîni yalnız O’na özgü kılın ve 

ihlâslı kimseler olarak O’na ibâdet edin. Her türlü övgü (sâdece) âlemlerin Rabbi olan 

Allâh’adır. [krş. 40/14] 

 

61-65. (61).‘Allah, size dinlenmeniz için geceyi, aydınlık olarak gündüzü yaratandır. Şüphesiz 

Allah, insanlara karşı lütufkârdır; buna rağmen insanların çoğu şükretmezler.’ Yüce Allah 

sakinleşip huzur bulmamız için geceyi karanlık, gündüzün çalışıp rızkımızı kazanmamız vb. 

görülecek şeyleri daha net ve ayrıntılı görmemiz için aydınlık kılmıştır. Aslında yüce Allâh’ın 

rahatımız ve huzûrumuz için dünyânın içindeki pek çok şeyi bize boyun eğdirmiş ve hizmetimiz için 

yaratmış olması insanlara karşı lütuf sâhibi olmasındandır. Ancak insanların çoğu, içinde bulunduğu 

duruma şükredeceği yerde şikâyet eder, hep dahasını ister. Nitekim başka âyetlerde de şöyle 

buyrulur: ‘Kullarımdan şükreden azdır’ (Sebe, 34/13) ‘Hakikaten insan çok nankördür.’ (Hacc, 

22/66). ‘Doğrusu insan çok haksızlık edendir, çok nankördür.’ (İbrâhim, 14/34), ‘İnsan, Rabbine 

karşı çok nankördür.’ (Âdiyât, 100/6). (A. KÜÇÜK’ten, N. YASDIMAN, 8/567) 

Bu âyet, iki önemli konuya işâret etmektedir: (1) Gece ve gündüzün deveranı, tevhidi hakikatın bir 

delilidir. Çünkü bir sistem içinde deveran eden gece ve gündüz ile yeryüzü ve güneşi yaratan aynı 

zattır. Bu deverânın diğer mahlûkat içinde bir yarar sağlaması, hepimizi bir olan Allâh’ın yarattığının 

ve O’nun küçük bir hikmete mebni olmak üzere, tüm kâinat nizâmını faydalansınlar diye birbiriyle 

ilişkili bir biçime soktuğunun açık bir delîlidir. (2) Allâh’ı inkâr eden ve O’na ortaklar koşan insanlar, 

‘Allah gece ve gündüzü yaratarak, sizlere büyük bir nîmet bağışlamıştır’ denilmek sûretiyle 

uyarılmaktadırlar. Yâni, bu sistemin nîmetlerinden sürekli yararlanmanıza rağmen, Allâh’a 

ortaklar koşarak, O’na nankörlük ediyorsunuz. (MEVDÛDİ, 5/155)    

(62).‘İşte sizin Rabbiniz, herşeyi yaratan Allah’tır ki O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Böyle 

iken nasıl olup da (O’nu bir olarak tanımaktan) döndürülüyorsunuz?’ İbn Kesir şöyle demektedir: 

‘Yâni nasıl olur da hiçbir şey yaratamayan, aksine kendileri, elle yontularak yapılmış ve yaratılmış 

olan, O’ndan başka tanrı edinilen putlara tapıyorsunuz?’ Nesefi de şöyle demektedir: ‘Yâni sizler, 

neden ve nasıl O’na ibâdetten çeviriliyor, putlara ibâdete çevriliyorsunuz?’ (S. HAVVÂ, 13/9)   

(63).‘İşte Allâh’ın âyetlerini inkâr etmekte olanlar, (inatla) böyle çevrilir(ler).’ Nesefi der ki: ‘Yâni 

Allâh’ın âyetlerini inkâr eden, onlar üzerinde düşünmeyen ve hakkı istemeyen herkes bunlar gibi 

döndürülür.’ (S. HAVVÂ, 13/9) 

(64).‘Yeryüzünü sizin için bir yerleşim yeri’ İbn Kesir şöyle demektedir: ‘O yeryüzünü sizin için 

üzerinde yaşayacağınız, tasarrufta bulunacağınız, omuzları üzerinde yürüyeceğiniz şekilde kararlı bir 

döşek, bir yaygı hâline getirmiş ve sizi çalkalamasın diye oraya dağları kazık gibi bırakmıştır. (S. 

HAVVÂ, 13/10) 

‘.. göğü de (üstünüze) binâ yapan’ Yâni sizleri, semâvi afetlerden koruması ve hayâtınızı rahat bir 

şekilde sürdürebilmeniz için, gökyüzünü sağlam bir çatı kıldık. Gerçekten de gökyüzünün yapısı 

dolayısıyla zararlı ışınlar yeryüzüne inemez. Çünkü fezâdaki üst tabakalar onların inişini engeller. 

(MEVDÛDİ, 5/157) 

‘size şekil veren, şeklinizi de güzelleştiren, size temiz, helâl şeylerden rızık veren Allah’tır.’ 

(Dolayısıyla anlam) ‘Size en güzel bir tarzda şekil veren’ demektir. Çünkü O sizi ayakta dimdik 

durabilen, derisi açık, organları ve hatları uyumlu, zanaata, işe ve kemâlât kazanmaya elverişli bir 

şekilde yaratmıştır. İbn Abbas (r) şöyle der: ‘Âdemoğlu, ayakta ve mûtedil olarak yaratılmıştır. 
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Kendisi dışındaki varlıklar direkt olarak ağızlarıyla yerlerken, o eliyle yemekte ve ellerini 

kullanabilmektedir. (İ. H. BURSEVİ, 17/548) 

‘.. size rızık verdi’ cümlesindeki ‘siz’ ile maksat, bütün insanlardır. Rızık, insanların yediği, içtiği ve 

yararlandığıherşey, ‘tayyibe’ kelimesinin çoğulu olan ‘tayyibat’ temiz şeyler demektir.Bir şeyin iyi ve 

temiz olabilmesi için, zararlı ve haram olmaması gerekir. Yiyecek, içecek ve kullanılacak şeylerin 

iyi ve temiz olanları helâldir. Âyette ‘tayyib’, yâni iyi, temiz, nezih, güzel, faydalı şeylerin helâl 

olduğuna işâret edilmektedir. Şu âyet bu husûsu açıkça bildirmektedir: ‘Peygamber, insanlara iyi ve 

temiz şeyleri helâl, kötü ve pis şeyleri haram kılar.’ (7/157, İ. KARAGÖZ 6/616) 

‘ve size hoş ve temiz şeylerden’ dünyâda yiyecek ve içeceklerden ’rızık vermiştir.’ İbn Kesir der ki: 

‘Böylelikle yüce Allah meskeni, orada sâkin olacakları, onların rızıklarını yarattığını dile 

getirmektedir. O yaratandır, rızık verendir. (S. HAVVÂ, 13/11) 

Yaratan, takdir eden, idâre eden, sizi gözeten ve mülkünde size bir yer belirleyen bu Allah, işte O sizin 

Rabbinizdir. ‘Allah, ne yücedir.’ Bereketi ne büyük, ne çoktur! ‘Âlemlerin Rabbidir.’ Tüm 

âlemlerin Rabbi.  

‘Âlemlerin rabbi olan Allah yüce ve mübarektir.’ Bereket, bir şeyde ilâhi hayrın devamlı olması 

demektir. İlâhi hayrın bulunduğu şeye mübârek denir. ‘tebâreke’ fiili, bu anlamı sebebiyle Kur’an’da 

sâdece Allah için kullanılmıştır. Yüce Allah iyiliği, hayrı, lütfu ve nîmetleri sınırsız anlamında hem 

bereket sâhibidir hem de yaratılmışların niteliklerinden münezzehtir / uzaktır, yücedir. (İ. KARAGÖZ 

6/617) 

(65).‘O, diridir.’ Put ve tabiat türü taptığınız canlar gibi değildir. ‘O’ndan başka ilâh yoktur.’ 

Ulûhiyyet / ilâhlık O’na özgüdür. ‘Öyle ise dîni’ itaati, katıksız tevhid ile birlikte, şirk ve riyâdan 

arındırmak sûretiyle ‘O’na özgü kılarak, O’na yalvarın’ ibâdet edin. Bunu da ‘âlemlerin Rabbi 

olan Allâh’a hamdolsun!’ diyerek gerçekleştirin. Böylece bir arada ibâdet ve şükrü yapın. (S. 

HAVVÂ, 13/11)  

‘Dîni O’na özgü kılarak O’na itaat edin.’ ‘dîni O’na özgü kılarak’ demek, ilâh olarak sâdece Allâh’ı 

kabul edip, O’na hiçbir şeyi ortak koşmadan, ihlâs ile sâdece Allâh’a ibâdet etmek, başka bir varlığı 

ilâh ve İslâm’dan başka bir dinkabul etmemek demektir. (..) İhlâs, bir görevi Allah için yapmak 

demektir. (76/9; İ. KARAGÖZ 6/617, 618) 

İbn Cerir dedi ki: İlim ehlinden bir grup, Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur, diyen kimseye bunun 

arkasından Âlemlerin Rabbi olan Allâh’a hamdolsun demesini, bu âyeti kerîme ile amel etmek üzere 

emrederdi. Daha sonra İbn Abbas’ın şöyle dediğini rivâyet etmektedir: Her kim, Lâ ilâhe illallah 

(Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur) diyecek olursa, hemen ardından ‘el hamdü lillâhi rabbi’l âlemin’ 

(alemlerin Rabbi olan Allâh’a hamdolsun) deyiversin. İşte yüce Allâh’ın: ‘Öyle ise dîni O’na özgü 

kılarak O’na yalvarın (kulluk edin). Âlemlerin Rabbi Allâh’a hamdolsun’ buyruğu da bunu 

göstermektedir. (S. HAVVÂ, 13/16)     

 

40/66-68  O,  HEM  DİRİLTEN  HEM  DE  ÖLDÜRENDİR 

66. (Rasûlüm! Seni putlara tapmaya dâvet edenlere) De ki: “Rabbimden bana açık deliller 

gelmekle, sizin Allah’tan başkasına yalvarıp taptıklarınıza kulluk etmem bana kesinlikle yasak 

edildi. Ve ben, âlemlerin Rabbine teslim olmakla emredildim.” 
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67. (Ey insanlar!) Sizi (atanız Âdem’i) topraktan, sonra (ayrı ayrı) sizi bir meni(deki sperma)dan, 

sonra alâkadan (embriyodan)  yaratan; sonra bir bebek olarak (sizi dünyâya) çıkaran, sonra en 

güçlü çağınıza eresiniz, sonra da ihtiyarlar olasınız diye yaşatan O’dur. İçinizden kimine de 

(gençlik ve ihtiyarlık çağından) önce ölüm geli(p çata)r. Kiminizin ömrü (belli) bir vâdeye kadar 

uzatılır. (Allah bunları) düşünesiniz diye (yapmakta)dır. 

68. Allah yaşatan ve öldürendir. Bir işin olmasını dilediği zaman, ona sâdece“ol” der, o da 

oluverir. 

 

66-68. (66).‘De ki: “Rabbimden bana açık deliller’ Kur’ân-ı Kerîm ‘geldiği için, sizin Allâh’ı 

bırakıp da ibâdet ettiklerinize’ put, heykel ve ortaklara ‘ibâdet etmekten kesinlikle yasaklandım 

ve âlemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.’ Hz. Muhammed peygamberlikten önce ve 

sonra, hayâtının hiçbir döneminde puta tapmamış; sürekli Allâh’ın birliğine inanmıştır. Bu sebeple 

müfessirler, ‘Rabbimden bana açık kanıtlar gelince sizin Allâh’ın dışında duâ ettiğiniz şeylere 

tapmam bana yasaklandı’ cümlesinden, bu kanıtlar gelmeden önce peygamberin Allah’tan başka bir 

şeye taptığı gibi bir anlam çıkarılmaması gerektiğini önemle belirtmişlerdir. Hz. Peygamber, kendisine 

vahiy gelmeden önce de aklıyla Allâh’ın birliği inancına ulaşmış, daha sonra bu inancı onaylayan ve 

şirki yasaklayan vahiy gelmiştir. (KUR’AN YOLU, 4/675) 

Hz. Muhammed (s) peygamberlikle görevlendirilince, ilk olarak Mekkelileri ‘lâ ilâhe illâllah’ / 

‘Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur’ demeye dâvet etti. Mekkelilerin çoğu bunu kabul etmedi. (38/4-6). 

Kabul etmemekle kalmadılar, Hz. Peygamberi de putlarına tapmaya dâcet ettiler. (Âyetin 

başlangıcındaki ifâde) buna işâret etmektedir. (İ. KARAGÖZ 6/618) 

‘Açık kanıtlar’ diye çevirdiğimiz ‘beyyinât’ kelimesini Taberi, ‘Allâh’ın Rasûlüne indirdiği kitabın 

âyetleri; İbn Atıyye, ‘vahiy ve hidâyet’ Şevkâni, ‘akli ve nakli deliller’ şeklinde açıklamışlardır. 

(KUR’AN YOLU, 4/676)  

‘Bana âlemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.’ Emir, Hz. Peygamberin şahsında bütün 

insanlara yöneliktir. ‘Allâh’a teslim olmak’ ile maksat, ilâh olarak sâdece Allâh’ı kabul etmek, 

Allâh’ın emir ve yasaklarına uymaktır. (İ. KARAGÖZ 6/619)   

(67).‘Sizi’ nutfeler hâline gelmeden önce şöyle ki; toprak ve havanın gıdâya dönüşmesi; gıdânın da 

vücûdun içerisinde nutfelere dönüşmesi sûretiyle yâhut ilk atanız Âdem (as) topraktan yaratılmış 

olması dolayısıyla aslınızı ‘topraktan, sonra bir nutfeden, sonra bir alâkadan yaratan; sonra’ kırk 

yaşına  erişmek sûretiyle ‘en güçlü çağınıza ulaşmanız, sonra da’ en güçlü çağa ulaştıktan sonra 

‘yaşlanmanız için sizi bebek olarak dünyâya çıkaran O’dur. Kiminiz’ en güçlü çağa yâhut 

ihtiyarlığa erişmeden ‘daha önce öldürülür. Belirtilmiş bir süreye ulaşasınız diye.’ Yâni Kıyâmet 

gününe insanoğlu erişsin diye bunları yapmaktadır. ‘Olur ki’ bu husustaki ibret ve deliller üzerinde 

düşünüp ‘aklınızı kullanırsınız’ da îman eder, ibâdet eder, teslim olursunuz. (S. HAVVÂ, 13/12) 

Yüce Allah insanı, erkeğin sperminin kadının yumurtasını aşılaması ile yaratmaya başlıyor. Bu ilk 

aşamaya âyette ‘nutfe’ denilmiştir. Yüce Allah, nutfe’yi alâka yapıyor. Alâk, rahme giden kanala 

tutunan ‘zigot’tur. Alâka, aşılanmış yumurta olan embriyonun rahme tutunma aşamasındaki adıdır. 

(..) ‘.. sizi bebek olarak çıkarıyor’ cümlesi, anne rahmindeki yaşama süresini tamamlayan bebeği 

vakti gelince dünyaya getirme, doğum yapma hissini ve emârelerini anneye veriyor. Anne doğumu 

gerçekleştiriyor. Böylece anne rahmindeki kısa süreli ilk hayat sona eriyor, yeni nir hayat, dünyâ 

hayâtı başlıyor. (..) ‘Allah en güçlü döneminize erişmeniz için size ömür veriyor’ cümlesi, bebeklik 
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ve yetişkinlik dönemlerini ifâde eder. İnsan, doğumundan îtibâren beden ve akıl açısından gelişme 

dönemi çocukluk, beden ve akıl bakımından yetişmesinin tamamlandığı dönemi yetişkinlik 

dönemidir. Yaşlılık Dönemi: Beden ve akıl bakımından zayıflamanın başladığı, kemâlden zevâle 

doğruyönelip, zamanla zayıflayarak kaybedildiği dönem yaşlılık dönemidir. ‘Allah yaşlılık 

döneminiz için size ömür veriyor’ cümlesi, bu dönemi ifâde ediyor. Bu dönem, bâzı insanlar için 

ihtiyarlık, yâni kemâl bulan aklı ve tecrübeleriyle  seçkinlik, bâzıları için ömrün en düşkün çağı 

dönemidir. (İ. KARAGÖZ 6/620, 621) 

Önceki âyette geçen ‘açık kanıtlar’a bir örnek olmak üzere insanın yaratılış süreci özetlenmektedir. 

Topraktan yaratılmanın Hz. Âdem’le ilgili olduğu belirtilir. (Taberi, İbn Atıyye, Şevkâni) Ancak 

Râzi’nin de kaydettiği gibi ifâdeyi Hz. Âdem’le sınırlamaya gerek yoktur; zîrâ bütün canlıların 

üremesi, beslenmesi ve yaşaması da toprak sâyesinde mümkün olmaktadır. (insanın yaratılış süreci, 

âyetteki nutfe ve alâka terimlerinin anlamları için bk. Hac 22/5; Müminun 24/12-14). (KUR’AN 

YOLU, 4/676) 

‘.. umulur ki siz anlarsınız’ (Bu cümleyle) anlaşılması istenen gerçek, insanı Allâh’ın yaratması, 

yaşatması, dünyâda bir ömür takdir etmesi, süre dolunca hayâtına son vermesidir. İnsanı yaratan, 

yaşatan ve canı alan yüce Allah, kıyâmet kopunca ölen insanları yeniden yaratmaya gücü yetendir. 

Bu, akıl için anlaşılabilir bir durumdur. Bu îtibarla insanların gerçekleri anlayıp Allâh’ın varlığına ve 

birliğine, peygamber ve kitaplarına îman etmesi ve Allâh’a kulluk etmesi, itaat ve ibâdet etmesi 

gerekir. (İ. KARAGÖZ 6/621)   

(68).‘Allah dirilten ve öldürendir.’ Bunu O’ndan başkası hiçbir kimse yapamaz. ‘Bir şeye hükmetti 

mi ona sâdece ‘ol’ der; o da oluverir.’ Yâni herhangi bir külfet olmaksızın onu çabucak var eder. 

Durumu böyle olan bir zâta, yalnızca O’na ve hiçbir şeyi şirk koşmaksızın ibâdet etmek ve teslim 

olmak gerekir. (S. HAVVÂ, 13/12)  

‘.. ona sâdece ‘ol’ der, o da oluverir’ Bu cümle hem Allâh’ın irâdesini, yaratma gücünü, hem varlık 

âlemindeki egemenliğini ve gücünü, bir şeyi var etmek için vâsıtaya ihtiyacının bulunmadığını ve 

O’nun için zorluk, sıkıntı ve uğraşma gibi insanlara özgü âcizlik ve kusurların 

düşünülemeyeceğini, hem yaratmada süratini ifâde eder. Yüce Allah için imkânsız diye bir şey 

yoktur. (İ. KARAGÖZ 6/622)  

’Yaşatan ve öldüren O’dur.’ Kur’ân-ı Kerîm’de hayat ve ölüm mûcizelerine çokça değinilir. Zîrâ 

bu iki gerçek insanın kalbini sert bir biçimde ve derinden sarsar. Ayrıca bunlar, insanın hissedip 

gördüğü herşeyde apaçık olarak tekrar tekrar gördüğü olaylardır, realitelerdir. Diriltmenin ve 

öldürmenin ilk bakışta göze çarpanın ötesinde büyük anlamları vardır. Hayâtın çeşitleri vardır. 

Ölümün de çeşitleri. Hayâtın hiçbir izi bulunmayan kupkuru bir toprağı gördükten sonra onun hayat 

dolu olgunluğunu görmek… Bir mevsimde yaprakları ve dalları ile kupkuru olan bir ağacı görüp, 

sonra da onun her tarafından hayâtın kaynadığını, yeşerdiğini, yapraklandığını ve çiçek açtığını. 

Sanki her tarafından hayâtın coşup taştığını görmek… Yumurtayı sonra da ondan çıkan yavruyu 

görmek… Bir de bu sürecin tersini izlemek. Ölümden hayâta doğru giden süreç gibi bir de hayattan 

ölüme doğru giden süreci seyretmek. Evet bu olayların hepsi insanın kalbine dokunmakta ve onu 

harekete geçirmektedir. İnsanlar durumlarına ve iç âlemlerinin hâllerine göre farklılık gösteren 

derecelerde bu olaylar üzerinde düşünür ve onlardan etkilenirler. (S. KUTUB, 8/648, 649) 

 

40/69-78  NASIL OLSA  ONLAR  BİZE  DÖNECEKLERDİR 
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69. (Rasûlüm!) Allâh’ın âyetleri hakkında (dil uzatıp) tartışanları görmedin mi? Nasıl da 

(hakikatleri kabul etmekten ve îmandan) yüz çeviriyorlar? 

70, 71, 72. (Allâh’ın âyetleriyle mücâdele edenler), o Kur’ân’ı, peygamberlerimizle gönderdiğimiz 

şeyleri (mesajları) yalanlayanlardır. Artık (o gün gerçeği ve günahların sonucunu) bilecekler. O 

vakit (âhirette kâfirler), boyunlarında demir hâlkalar ve zincirler vardır. (Bu hâlde) 

sürüklenecekler; (önce) kaynar suda (yüzdürülecekler) , sonra ateşte yakılacaklar. 

73-74. Sonra kâfirlere: “Allâh’ı bırakıp da ortak koştuklarınız (Allah yerine sevip bağlandığınız 

putlar) nerededir?” denilecek. Onlar da: “Bizden uzaklaşıp kayboldular. Daha doğrusu bundan 

önce biz, hiçbir şeye tapmamışız (meğer onların hiçbir hükmü yokmuş)!” diyecekler. İşte Allah, 

kâfirleri böyle şaşkın hâlde bırakır. [bk. 2/164-165, 167) 

75. (Ey kâfirler!) Bu (hâl), sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve böbürlenip taşkınlık 

yapmanız yüzündendir. 

76. (Kâfirlere denilir ki:) “İçinde ebedî kalmak üzere girin cehennemin kapılarından! (Bakın, 

Hakk’a karşı) kibirlenenlerin yeri (cehennem) ne kötüdür!” 

77. (Rasûlüm! İman etmeyenlere karşı) sabret. Çünkü Allâh’ın (azap) vaadi gerçektir. Ya onları 

tehdit ettiğimiz (azâb)ın bir kısmını sana gösteririz, yâhut seni vefat ettiririz (de o dünyadaki 

azâplarını görmezsin. Nasıl olsa) onlar ancak bize döndürüleceklerdir. (Hesâba çekileceklerdir.) 

78. (Ey Peygamberim!) Andolsun ki senden önce (de birçok) peygamberler gönderdik; onlardan 

kimini sana anlattık, kimini de anlatmadık. (Bilesin ki) hiçbir peygamber, Allâh’ın izni 

olmadıkça bir âyet (veya bir mûcize) getiremez. Allâh’ın emri gelince de adâlet yerine getirilir. 

Bâtıl taraftarları işte böylece hüsrâna uğrarlar. [bk. 4/164] 

 

69-78. (69).‘(Rasûlüm!) Allâh’ın âyetleri hakkında tartışanları görmedin mi? Nasıl da yüz 

çeviriyorlar?’ İbn Kesir şöyle demiştir: ‘Yüce Allah buyuruyor ki: Ey Muhammed, sen Allâh’ın 

âyetlerini yalanlayan ve bâtılı ileri sürerek tartışan bu gibi kimselerin akıllarının hidâyetten uzaklaşıp 

dalâlete yönelmelerine hayret etmez misin?’ (S. HAVVÂ, 13/13) 

Sûrede, ‘Allâh’ın âyetlerini tartışmaya kalkışanlar’ anlamındaki ifâde beş defa tekrar edilmiş; 

böylece bir bakıma putperestlerin bu tutumlarında ne kadar ısrarcı oldukları ve bunun kendileri için 

vazgeçilmez bir dâvâ olduğu vurgulanmıştır. Kuşkusuz onların bu inatçı tutumlarının sebebi, Allâh’ın 

âyetlerinde şirk inancını çürütme, tevhid inancını yerleştirme konusunda ısrar edilmesidir. (KUR’AN 

YOLU, 4/677) 

(70-72).‘(Allâh’ın âyetleriyle mücâdele edenler), o Kur’ân’ı, peygamberlerimizle gönderdiğimiz 

şeyleri (mesajları) yalanlayanlardır. Artık (kıyâmet günü gerçeği ve günahların sonucunu) 

bilecekler.’ İbn Kesir şöyle diyor: ‘İşte bu, celâl sâhibi Rabbimizin bu gibi kimselere yönelttiği ağır 

bir tehdîdi ve kesin bir vaididir.’ (S. HAVVÂ, 13/12) 

Onların dalâlete düşmelerinin asıl nedeni şudur: Onlar, Allâh’ın kitabını ve elçisin inkâr etmek, O’nun 

gönderdiği âyetler üzerinde ciddiyetle düşünmemek ve böyle davranmak (düşünmek) yerine elçisiyle 

tartışmak yüzünden üzerlerine hidâyet kapıları kapanmıştır. (MEVDÛDİ, 5/159) 

Aslında onlar bir tek kitabı, bir tek peygamberi yalanlamışlardı. Fakat onlar, bununla bütün 

peygamberlerin getirdiği herşeyi yalanlamış oluyorlardı. Zîrâ tüm peygamberler bir tek inanç 
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sistemine çağırmışlardır. Bu da son peygamber olan Hz. Muhammed’in (s) mesajında en mükemmel 

şeklini bulmuştur. Bu nedenle onlar, her peygamberi ve her ilâhi mesajı yalanlamış oldular. (S. 

KUTUB, 8/649)   

‘O vakit, boyunlarında demir hâlkalar ve zincirler vardır. (Bu hâlde) sürüklenecekler; (önce) 

kaynar suda (yüzdürülecekler) , sonra ateşte yakılacaklar.’ Yâni, susadıklarında zorunlu olarak su 

isteyecekler ve zincirlere bağlı oldukları hâlde melekler onları sürükleyerek kaynar sular akan 

çeşmelere götüreceklerdir. Kaynar suları içtikten sonra tekrar ateşe atılacaklardır. (MEVDÛDİ, 5/159) 

Nitekim yüce Allah şöyle buyurmaktadır: ‘İşte bu, suçluların yalanladığı cehennemdir. Onunla 

kaynar su arasında dolaşırlar.’ (Rahmân 55/43-44). Allah Teâlâ onların zakkum yeyip hamîm 

içeceklerini zikrettikten sonra da şöyle buyurmaktadır: ‘Sonra dönüşleri elbette cehennemdir.’ 

(Sâffât, 37/68), ‘Tutun onu, cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstüne kaynar su 

azâbından dökün. Tat! Zîrâ sen, kendince üstündün, şerefliydin. İşte o, kuşkulanıp durduğunuz 

şey budur.’ (Duhan, 44/47-50). (V. ZUHAYLİ’den N. YASDIMAN, 8/579)    

(73, 74).‘Sonra kâfirlere’ azarlamak, aşağılamak,  küçültmek, onlara tahakküm ve onlarla alay etmek 

için cehennem bekçileri tarafından ‘denilir ki: Nerede şirk koştuklarınız, Allâh’tan başka’ 

tapındığınız putlar? ‘Derler ki: Bizden uzaklaştılar’ gittiler; bize bir faydaları olmadı yâhut; onları 

göremiyoruz. O bakımdan onlardan yararlanamıyoruz. ‘Hayır, zâten biz önceleri hiçbir şeye ibâdet 

etmiyorduk.’ Yâni onların  bir şey olmadıklarını anlamış bulunuyoruz ve bizler onlara ibâdet etmekle 

bir şeye ibâdet etmiyormuşuz demek ki?! Onların Allah’tan başkalarına ibâdeti inkâr etmeleri, 

söyleyecekleri bir yalan da olabilir. Tıpkı dünyâ hayâtında iken yalan söylemeyi âdet edindikleri 

gibi… (S. HAVVÂ, 13/13)   

(Ama) Âhiret bütün hakikatlerin gün ışığına çıktığı, hakkın yerini bulduğu, kusursuz bir adâlet ve 

yargı günüdür. 74’ncü âyette belirtildiği üzere sahte tanrılar, bağlılarını mahşerde yüzüstü bırakıp 

ortadan kaybolacak; onların gerçekten tapmaya değer şeyler olmadığı en sâdık bağlılarınca da anlaşılıp 

itiraf edilecektir. Bu dünyâda günahları ve erdemsiz yaşayışlarıyla haksız yere böbürlenip 

şımaranlar; nefislerini ve sıradan nesneleri veya kimi insanları tanrılaştıracak kadar alçalırken 

Allâh’a kul, peygambere ümmet olmaya dâvet edilince bunu nefislerine yediremeyip kibre 

kapılanlar, âhirette boyunlarında hâlkalar ve zincirlerle alçaltılmış bir durumda cehennemi 

boylayacaklardır. (KUR’AN YOLU, 4/677, 678)   

(75).‘Bu (hâl), sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve böbürlenip taşkınlık yapmanız 

yüzündendir.’ Yâni sizler haksız yere şımarıp böbürlendiğiniz için, bu azâba uğratıldınız. Sizin bu 

şekilde şımarmanız ve böbürlenmenizin kaynağı şirk ve putlara tapınmanızdır. (S. HAVVÂ, 

13/14) 

İmdat! Zincirler ve bukağılar içinde kaynar su ve ateşe nerede sürükleniyorlar acaba? Öyle anlaşılıyor 

ki bu, bir giriştir. Sonra cehenneme girecekler ve orada ebedi olarak kalacaklardır. ‘Büyüklük 

taslayanların yeri ne kötüdür.’ Bu aşağılanma, büyüklük taslamadan kaynaklanmıştır. İşte bu 

horlanma da o büyüklenmenin cezâsıdır. (S. KUTUB, 8/650) 

(76).‘Cehennemin kapılarından, içinde ebediyen kalıcılar olarak girin. Kibirlenenlerin 

kalacakları yer ne kötüdür!?’ Allâh’ın âyetlerine karşı büyüklük taslayan, O’nun delillerine uymayı 

büyüklüklerine yediremeyen kimselerin varıp konaklayacakları şiddetli azâbın ve horlanmanın 

bulunduğu yerleri ne kadar da kötüdür! (S. HAVVÂ, 13/14)   
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76’ncı âyette dünyevi arzu ve isteklerden her birinin gerek dünyâdaki nefis cehenneminin 

kapılarından, gerekse âhiretteki ateş cehenneminin kapılarından bir kapı olduğuna bir işâret vardır. Bu 

bakımdan nefsâni arzuların, dünyâlık süslerin ve dünyânın yaldızlı, cafcaflı şeyleriyle böbürlenmenin 

bırakılması gerekir ki böylece cehennemin kapıları kesin olarak yüzümüze kapanabilsin. (Ö. ÇELİK, 

4/382) 

(77).‘(Rasûlüm! İman etmeyenlere karşı) sabret. Çünkü Allâh’ın (azap) vaadi gerçektir. Ya onları 

tehdit ettiğimiz (azab)ın bir kısmını sana gösteririz yâhut seni vefat ettiririz (de o azâbı 

görmezsin. Nasıl olsa) onlar ancak bize döndürüleceklerdir.’ Biz de onlardan en çetin bir şekilde 

intikam alacağız. Yüce Allah, Rasûlüne dünyâ hayâtında zaferler göstermiştir. Bedir gününde 

öldürülen müşriklerin ileri gelenlerinin ortadan kaldırıldığını görerek, gözleri aydın olmuştur. Daha 

sonra yüce Allah ona, Mekke’nin fethini kolaylaştırmış ve hayatta iken Arap yarımadasının diğer 

bölgeleri de fethedilmiştir. (S. HAVVÂ, 13/17) 

(78).‘Andolsun ki senden önce de’ (..) birçok ’peygamberler gönderdik. Onların kimini sana 

anlattık.’ Yâni onlardan kiminin kavimleri ile birlikte kıssalarını, haberlerini, kavimlerinin onları nasıl 

yalanladıklarını vahiy ile sana bildirdik, daha sonra da güzel âkıbet ve zaferin peygamberlere 

olduğunu anlattık. ‘Kimini sana anlatmadık.’ İbn Kesir der ki: ‘Ve bu anlatılmayanlar, daha önce 

Nisâ sûresinde de dikkat çekildiği gibi, sözü edilenlerden kat kat daha fazladır. (S. HAVVÂ, 13/17)   

‘hiçbir peygamber, Allâh’ın izni olmadıkça bir mûcize getiremez.’ Yâni hiçbir peygamber 

kendiliğinden mûcize göstermemiş olduğu gibi, buna kâdir de değildir. Peygamberler mûcizeyi ancak 

Allâh’ın kudreti sâyesinde ve inkârcı toplumlara delil olmak üzere göstermişlerdir. Bu kâfirlere Hz. 

Peygamber’den (sa) mûcize göstermesi için bulundukları talep karşılığında verilen ilk cevaptır. 

(MEVDÛDİ, 5/161) 

‘Allâh’ın emri’ (..) intikâmı ‘geldiği vakit de iş, hak ile biter.’ İbn Kesir der ki: ‘Müminleri kurtarır 

ve kâfirleri helâk eder.’ Bunun için daha sonra şöyle buyurulmaktadır: ‘İşte o zaman, bâtılcılar’ 

Allâh’ın âyetleri hakkında tartışan inatçılar ‘oracıkta hüsranda kalıverirler.’ (S. HAVVÂ, 13/18)    

 

40/79-85  ALLAH  SİZE  ÂYETLERİNİ  GÖSTERİYOR 

79. Allah, kimine binesiniz ve kiminin de (etinden) yiyesiniz diye sizin için hayvanlar yaratandır. 

80. Hayvanlarda sizin için (süt, yün, deri gibi birçok) faydalar da vardır. Gönüllerinizdeki bir 

ihtiyâca (arzuya) ulaşmanız için (karada) onların üstünde, (denizde de) gemilerin üstünde 

taşınırsınız. [bk. 16/7; 23/21-22; 43/12-14] 

81. (Ey Allâh’a ortak koşanlar!) (Allah) size, (kudretine âit) âyet (ve delil)leri gösteriyor. Şimdi 

Allâh’ın âyet (ve delil)lerinden hangisini inkâr edersiniz? 

82. (Ey Peygamberim!) Müşrikler, yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl 

olduğunu görmediler mi? Üstelik onlar, bunlardan hem daha çok, hem de kuvvet ve 

yeryüzündeki eserler bakımından daha güçlü idiler. (Fakat) kazanmakta oldukları şeylerin 

kendilerine (hiçbir) faydası olmadı. [krş. 30/9; 40/21; 46/26-27] 

83. Peygamberleri kendilerine açık delil (ve mûcize)lerle geldiği zaman, kendi yanlarındaki 

(beşerî) bilgilerle şımar(ıp gururlan)dılar. Sonunda (peygamberleri) alaya aldıkları şey(in cezâsı) 

kendilerini (çepeçevre) kuşatıverdi. 
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84. Artık şiddetli azâbımızı görünce: “Allâh’ın birliğine inandık ve O’na ortak koştuğumuz 

şeyleri de inkâr ettik.” dediler. 

85. Ama şiddetli azâbımızı gördükleri zaman (son pişmanlık ânındaki) inanmaları kendilerine 

fayda vermedi. Allâh’ın kulları hakkında süregelen kânûnu (bu)dur. İşte kâfirler (o zaman) 

orada hüsrâna uğrayacaklardır. 

 

79-85. (79).‘Kimine binesiniz ve kiminin de (etinden)  yiyesiniz diye sizin için hayvanlar yaratan 

Allah’tır.’ Davarlardan kasıt inek, deve, koyun ve keçi türleridir. Bunların bir kısmının sırtına binilir, 

bir kısmının etleri yenilir. (S. HAVVÂ, 13/18) 

Bu hayvanların yaratılmaları da insanın yaratılması gibi harika bir mûcizedir. Onlara hayâtın 

verilmesi, yapılarının oluşumu ve şekillendirilmesi hep birer hârikadır! İnsanın bunların hiç birini 

kendisinin yaptığını iddiâ edemez! Bu hayvanların insanın emrine ve hizmetine verilmeleri… 

Vücutları ve güçleri yönünden insanı kat kat katlayabilen hayvanların Allah tarafından onun emrine 

verilmeleri… ‘Binek olarak kullanmanız ve yemeniz için hayvanları sizin için yaratan Allah’tır.’  

(80).‘Hayvanlarda sizin için faydalar da vardır. Gönüllerinizdeki bir ihtiyâca ulaşmanız için 

(karada) onların üstünde, (denizde de) gemilerin üstünde taşınırsınız.’ İbn Kesir şöyle demektedir: 

Devenin sırtına binilir, eti yenilir, sütü sağılır. Onun sırtında yolculuklarda ve uzak beldelere 

gidildiğinde yük taşıtılır. İneklerin de etleri yenilir, sütleri içilir. (..) Koyunların etleri yenilir, sütleri 

içilir. Hepsinin de yünleri, kıl ve tüyleri alınır, onlardan ev eşyâsı, elbise ve çeşitli malzemeler yapılır. 

(S. HAVVÂ, 13/18, 19)        

‘Gemilerle denizde taşınırsınız’ Gemileri insanlar yapmakla birlikte, gemi yapılan malzemeleri 

yaratan, insanlara gemi yapma yeteği veren, denizleri, gölleri ve ırmakları var eden, suya kaldırma 

gücü veren, yelkenli gemilerin gitmelerini sağlayan rüzgârları yaratan yüce Allah’tır. (İ. 

KARAGÖZ 6/630) 

(81).‘(Allah) size, (kudretine âit) âyetleri gösteriyor. Şimdi Allâh’ın âyetlerinden hangisini inkâr 

edersiniz?’ O’nun âyetlerinden hiçbir şeyi inkâra gücünüz yetmez. O hâlde bu âyetler, (mûcizeler) 

önünüzde serpilmiş duruyorken, nasıl olur da âyetlerin gösterilmesi teklifinde bulunursunuz? Bu 

âyetler gözle görülüp müşâhede edilmekte iken, nasıl olur da onlara îman etmez, tartışır, inatlaşır, 

hakka karşı bile bile büyüklük taslıyorsunuz? Oysa durum alabildiğine açıktır. (S. HAVVÂ, 13/19) 

Zemahşeri, ‘Gönüllerinizdeki bir arzuya onlara binerek ulaşırsınız’ meâlindeki cümleyi şöyle 

açıklar: Maksat hac yolculuğu ve savaş sırasında uygun hayvanlara binmek; dînin yaşatılması ve ilim 

tahsîli için bu hayvanlarla ülkeden ülkeye dolaşmaktır. (Şimdi modern araçlarla yolculuklar yapılıyor, 

M. SELMAN; KUR’AN YOLU, 4/681) 

81’nci âyette ‘O’nun âyetleri’ ile maksat, kâinattaki deliller ve Kur’an âyetleridir. Yüce Allah, hem 

Kur’an âyetleri, hem kâinattaki kevnî âyetler ile insanlara varlığına, birliğine, nîmetlerine ve 

kudretine işâret eden delillerini göstermektedir. Hayvanları insanların hizmetine vermesi, 

gemilerin denizlerde yüzmesi, O’nun varlığının delilleridir. (İ. KARAGÖZ 6/630) 

‘Allâh2ın hangi âyetlerini inkâr ediyorsunuz.’ (Bu) cümle, Allâh’ın âyetlerini tartışmaya, onlarla 

mücâdele etmeye çalışanlara bir uyarıdır. Allâh’ın âyetlerini inkâr eden kâfir olur. Aklını ve 

yeteneklerini kullanan hiçbir insan, âyetleri inkâr edemez. Ediyorsa ön yargı ile hareket ediyor, 

anlamıyor ve aklını kullanmıyor, demektir. (İ. KARAGÖZ 6/630)  
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Kur’ân birkaç yerde attan söz ederek bu hayvanın her çağda ayrı bir yarar ve başka bir huzur ve neşe 

yansıtacağına işârette bulunur. Devenin de nasıl yaratıldığına dikkatimizi çekerek, bu çöl bineğinin 

birtakım özelliklerle insanların hizmetine verildiğini hatırlatır. Ciğerine bitişik su torbası taşıması, 

hörgücünde yağ depolaması, uzun ve eğri boynuyla kaldıraç görevini sürdürmesi onun özelliklerinden 

bir kısmıdır. Bütün bu düzenleme ve dengelemeler Allâh’ın varlığına delâlet eden birer belge olarak 

gözlerimizin önünde bulunuyor. (C. YILDIRIM’dan N. YASDIMAN, 8/588)  

(82).‘Müşrikler, yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu 

görmediler mi? Üstelik onlar, bunlardan hem daha çok, hem de kuvvet ve yeryüzündeki eserler 

bakımından daha güçlü idiler. (Fakat) kazanmakta oldukları şeylerin kendilerine (hiçbir) faydası 

olmadı.’ Allâh’ın âyetlerini tartışmaya, onlarla mücâdele etmeye çalışanlara bu sûredeki son bir 

uyarıdır. Mekke putperestleri genellikle sayılarının çoğunluğuna, maddi güçlerine, sosyal statülerine 

güvenerek şımarıp azgınlaşırlar; peygamber ve diğer müslümanlar karşısında inkârcı, alaycı ve 

baskıcı bir tavır takınırlar; birgün müslümanlara mağlûp olacaklarına ihtimal bile vermezlerdi. İşte 

burada târih şâhit gösterilerek onların büyük bir yanılgıya düştükleri hatırlatılmaktadır. Araplar’ın 

özellikle varlıklı tüccar kesimi eski uygarlıkların zengin izlerinin bulunduğu ülkelere ticâri 

yolculuklar yaparlardı. Bu sebeple 82’nci âyette “Yeryüzünde gezip de kendilerinden önce yaşamış 

olanların âkıbetlerini görmezler mi?” buyurulmuştur. Yâni onlar târihin ibret levhâlarını görüyor, 

fakat bunlardan gereken dersi çıkaracak şekilde zihin yormuyorlardı. (KUR’AN YOLU, 4/681)   

(83).‘Peygamberleri kendilerine açık delil (ve mûcize)lerle geldiği zaman, kendi yanlarındaki 

(beşerî) bilgilerle şımar(ıp gururlan)dılar. Sonunda (peygamberleri) alaya aldıkları şey(in cezâsı) 

kendilerini (çepeçevre) kuşatıverdi.’ Nesefi der ki: ‘Bundan kasıt, onların dünyâ işlerine dâir bilgileri 

ve bu işleri çekip çevirmekteki becerileridir. Nitekim yüce Allah bir başka yerde şöyle buyurmaktadır: 

‘Dünyâ hayâtından zâhir olanı bilirler. Fakat onlar âhiretten yana gâfil olanlardır.’ (er Rûm 

30/7) Peygamberler bunlara, dünyâyı bir kenara itmeye, zevk ve şehvetlerden uzak durmaya teşvik 

ettikleri için, bilme ihtimalleri en uzak olan şeyler olan din ilimlerini getirip gelince; onlara iltifat 

etmediler, küçümsediler, onlarla alay ettiler. Kendilerinin bilgilerinden daha faydalı, daha çok menfaat 

sağlayıcı olduğuna kanaat getirmediler. Bildikleriyle sevindiler. Yâhut bundan kasıt, felsefecilerin ve 

dehrilerin (materyalist inkârcıların) bilgisidir. Onlar Allâh’ın vahyini işittiklerinde bir kenara iterler 

ve kendi ilimlerine kıyasla peygamberlerin ilimlerini aşağı ve küçük görürler.’ (S. HAVVÂ, 13/19, 

20) 

Bu buyrukta dünyevi bilginin peygamberlere uymaktan alıkoyan gurur etkenlerinden birisi 

olduğuna işâret edilmesi, bu Kur’ân-ı Kerîm’in mûcizelerinden bir mûcizedir. Çağımızda bu 

mûcizenin boyutu idrak edildiği kadar başka bir dönemde idrak edilmemiştir. Çünkü bu konuda 

beşerin gurûru zirvesine ulaşmış bulunmaktadır. Artık bu kâinâtın kânunlarını bilenler, oldukça 

azınlığı teşkil eden insaf sâhibi olanları müstesna, dini ilimlerin tümünü küçümsemektedirler. (S. 

HAVVÂ, 13/22) 

(84).‘Artık şiddetli azâbımızı görünce: “Allâh’ın birliğine inandık ve O’na ortak koştuğumuz 

şeyleri de inkâr ettik.” dediler.’ (Çünkü onlar Allah’tan başkalarını yüceltip Allah yerine onlara 

bağlanıyorlar, hayat tarzlarını Allâh’ın gönderdiği kurallara göre değil, sevip bağlandıklarının 

kurallarına ve bilgilerine göre tertip ve tanzim ediyorlardı. (H. T. FEYİZLİ, 1/475) 

(85).‘Ama şiddetli azâbımızı gördükleri zaman (son pişmanlık ânındaki) inanmaları kendilerine 

fayda vermedi. Allâh’ın kulları hakkında süregelen kânûnu (bu)dur. İşte kâfirler (o zaman) 

orada hüsrâna uğrayacaklardır.’ İbn Kesir şöyle demektedir: ‘Yâni bu, azâbı görmesi hâlinde tevbe 

eden herkes hakkındaki yüce Allâh’ın hükmüdür. Hiçbir zaman böyle bir tevbe kabul edilmeyecektir. 
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İşte bundan dolayı hadîs-i şerifte şöyle buyurulmuştur: ‘Yüce Allah kulun tevbesini canı boğazına 

gelip dayanmadıkça kabul eder.’ Burada canın boğaza gelip dayanmasından kasıt, rûhunun 

hançeresine kadar ulaşıp, meleği gördüğü vakittir. İşte o vakit, tevbe olmaz. Bundan dolayıdır ki yüce 

Allah: ‘Ve işte kâfirler şuracıkta hüsrâna uğradılar’ diye buyurmaktadır. Kâfirler her zaman 

hüsrâna uğramışlardır. Fakat onların hüsrânı azâbı gözleriyle gördükleri vakit, çok belirgin şekilde 

ortaya çıkar. (S. HAVVÂ, 13/20) 

Demek ki be’s hâli aralarında hiçbir fark olmaksızın son nefesi verme durumuna benzer: Son nefesi 

verirken gerçekleştirilen îman makbul ve geçerli olmadığı gibi, be’s hâlindeki îman da böyledir. 

Firavun’un o boğulduğu sırada gerçekleştirdiği îman, son nefesini vermezden önce gerçekleştirmiş 

olsa bile, bir be’s hâli olduğu için kabul edilmemiştir. Bunu iyi kavramak gerekir; çünkü bu bâzı 

ayakların kaydığı problemlerdendir. Ümitsizlik hâlindeki îmâna gelince ki âhiret hâllerinin 

gözlemlenmesinden sonraki îman olup mutlaka son nefes verilirken ve can bedenden çıkarken 

gerçekleştirilir; fetvâ kitaplarında, bunun da geçersiz olduğuna dâir hükümler verilmektedir. Ancak 

îman sâhibi birinin gerçekleştirdiği ye’s tevbesi bunun dışındadır. (İ. H. BURSEVİ, 17/594, 595)   

________________________________________ 
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41 / Fussilet Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. 54 âyettir. Adını üçüncü âyette geçen aynı kelimeden almıştır. Fussilet, 

‘ayrı ayrı açıklanmış’ demektir. Bu sûrenin diğer isimleri; Secde, Secde Hamîmi, Mesâbih ve 

Akvât’tır. (H. T. FEYİZLİ, 1/476) 

Rahman ve Rahim Allâh’ın Adıyla 

 

41/1-8 MÜJDELEYİCİ VE UYARICI BİR KİTAP  

1.Hâ, Mîm. 

2. Kur’ân Ramân ve Rahîm (olan Allah) katından indirilmiştir. 

3-4. (Kur’an) Bilecek (ve anlayacak kâbiliyetteki) bir toplum için hem müjde verici ve (âkıbet 

hakkında) uyarıcı hem de Arapça olarak âyetleri genişçe açıklanmış bir Kitap’dır. (Buna rağmen) 

yine de onların çoğu (Kur’ân’dan) yüz çevirmiştir; onlar (hakikati) işitmezler.  

5. (Müşrikler şöyle) Dediler: ‘(Ey Muhammed!) Bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimiz kılıf 

içindedir(kapalıdır). Kulaklarımızda bir ağırlık bizimle senin aranda bir perde vardır. Sen 

(dînine göre) amel et, biz de şüphesiz (kendi dînimize göre) amel ederiz.’  

6, 7. (Rasûlüm!) De ki:’Ben ancak sizim gibi bir insanım. Yalnız bana vahyediliyor ki: Sizin 

ilâhınız, ancak bir tek ilâhtır. Bu sebeple (hepiniz îman ve itaatle) O’na dosdoğru yönelin ve 

O’ndan mağfiret dileyin.  Yazıklar olsun! ‘Allâh’a ortak koşanların’ hâline!’ (İşte) onlar zekâtı 

vermezler. Âhireti inkâr edenler de onlardır. 

8. Hiç şüphesiz, îman edip sâlih (sevabı olan) amel işleyenlere gelince, onlar için hiç kesilmeyen 

bir ödül vardır. (bk. 95/6)  

 

1-8. (1).’Hâ, Mîm.’ (Anlam yönüne gelince) bu lafzın ne anlama geldiğini ancak Allah bilir. Her ne 

kadar zâhiren sûreyi açma edatı olarak görünüyorsa da muhâtabı uyarmak içindir veya Kur’ân-ı 

Kerîm’in mücizliğini pekiştirmek için sevk olunmuştur. Yine önceki sûrelerde de belirtildiği gibi 

inkârcılara karşı meydan okumak için sûrenin başına bu lâfız konulmuştur. (M. HİCÂZİ, 5/382) 

(2).‘Bu Kur’ân Rahman ve Rahîm (olan Allah) katından indirilmiştir.’ Kitabın indirilişinden söz 

edilirken Rahmân ve Rahîm sıfatlarından söz edilmesi, kitabın indirilişinde en büyük etkinliğe sâhip 

bulunan niteliğe, Rahmet niteliğine işâret etme amacına yöneliktir. Bu kitabın indirilişinin âlemlere 

rahmet kaynağı olduğunda kuşku yoktur. Bu kitap, hem kendisine inanıp uyanlar için hem de 

başkaları için bir rahmet kaynağıdır. Sâdece insanlar için değil elbette, bütün canlılar için bir 

rahmettir bu kitabın indirilişi. Çünkü bu kitap, herkes için iyilik kaynağı olan bir sistem koymuştur, bir 
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hareket metodu belirlemiştir. İnsanlığın hayâtını, düşüncesini, kavrayışını, hareket tarzını etkilemiştir. 

Bu etkinliği sâdece kendisine inananlarla sınırlı kalmamıştır. Tam tersine bu etkinliği indiği günden 

itibâren evrensel ve sürekli olmuştur. (S. KUTUB, 9/11) 

(3,4).‘Bilen bir toplum için âyetleri açıklanmış, Arapça okunan bir Kitap’tır.’ Hem lafzı itibârıyla  

bölümleri ve sûrelerinin başları ve sonları ayırt edilmiş, hem de anlamı itibârıyla vaad ve tehdit, 

kıssalar ve hükümler ve diğer kısımlara ayrılarak açıklanmış ve izah olunmuştur. (ELMALILI, 6/544)  

Âyetlerin tafsîlâtlı olarak açıklanması ile maksat, âyetlerde geçen emir ve yasak, helâl ve haram, 

sevap ve günah, iyi ve kötü, hayır ve şer, itaat ve isyan, îman ve inkâr, hak ve bâtıl, hidâyet ve 

dalâlet, vaad ve tehdit, cennet ve cehennem, ilke ve hükümlerinin açıkça bildirilmesidir. Kur’an 

apaçık ve açıklayıcı bir kitaptır. (12/1).Çünkü Kur’an, dili ve ifâdesi gayet güzel, maksadını gereği 

gibi anlatan, veciz, fasih ve beliğ bir kitaptır. (İ. KARAGÖZ 6/636). 

‘Arapça okunan bir Kitaptır.’ Kur’ân-ı Kerîm’in dili Arapçadır. Bunun sebebi, Son Peygamber 

(s)’in Arap, hitap ettiği ilk toplumun da Araplar olmasıdır. Nitekim âyet-i kerîmede: ‘Biz her bir 

peygamberi, dînî emir ve yasakları onlara en güzel şekilde anlatmaları için kendi kavminin 

diliyle gönderdik.’ (İbrâhim, 14/4) buyrulur. (Ö. ÇELİK, 4/391)   

‘Bu kitap (müminler için) müjdeleyici ve (kâfirler için de) uyarıcıdır. Fakat onların (insanların, 

yâhut ilk muhâtapları olan Kureyşlilerin) çoğu yüz çevirdi. Artık onlar işitmezler’ Yâni Kur’ân’ı 

kabul edecek bir şekilde işitmez, gereğince amel etmezler. (S. HAVVÂ, 13/35) 

Âyette yer alan ‘Artık ne yapacaksan yap; biz de bildiğimizi yapacağız.’ Sözü iki anlama gelebilir: 

(1) Sen kendi dininin gerektirdiğini yap, biz de kendi dinimize göre yaşayacağız. (2) Sen bize karşı 

elinden geleni yap, biz de seni başarısız kılmak için elimizden ne gelirse yapacağız. (Ö. ÇELİK, 

4/392)  

(5).‘Dediler ki: ‘Bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimiz örtüler içindedir.’ Bunu söyleyenler, Ebû 

Cehil ile yanında bulunan Kureyş’ten bir topluluktu. Hz. Ömer’den rivâyet olunmuştur ki, Kureyş 

Rasûlullah’a doğru bakmışlardı.  Rasûlullah onlara ’Sizi İslâm’a gelip de Araplara efendilik etmekten 

alıkoyan nedir?’ buyurdu. Dediler ki: ‘Ya Muhammed, biz senin söylediğini anlamıyoruz, işitmiyoruz, 

kalplerimizde kılıf var’. Ebû Cehil de tuttu kendisiyle Rasûlullâh’ın arasına bir perde çekip, ‘ya 

Muhammed’ dedi. (ELMALILI, 6/544)   

‘Sen istediğin ameli yap, biz de istediğimizi yapacağız’ sözleriyle müşrikler, Hz. Peygambere ‘sen 

kendi dînini yaşa, ancak bize, inancımıza, dînimişze ve putlara tapmamıza karışma’ demek istemişler, 

îman etmeyeceklerini söylemişler ve üstü örtülü Peygamberi tehdit etmişlerdir. (İ. KARAGÖZ 6/637) 

(6,7).‘(Rasûlüm!) De ki: ’Ben ancak sizim gibi bir insanım. Yalnız bana vahyediliyor ki: Sizin 

ilâhınız, ancak bir tek ilâhtır.’ Yâni, ben bir melek değilim, sizin gibi insanım. Sizin aranızda, size 

değil de bana vahyolunmuş bulunuyor. O bakımdan bir insan olmakla birlikte, vahiy sebebiyle 

peygamberliğimin doğruluğunu kabul ediniz. Benim peygamberliğim sahih bir şekilde gerçek 

olduğuna göre, bana uymanız gerekiyor. (S. HAVVÂ, 13/38)  

‘Bu sebeple (hepiniz îman ve itaatle) O’na dosdoğru yönelin’ Yâni, Allah’tan başka hiç kimseyi ilâh 

yerine koymayın, ibâdet etmeyin, bir şeyler ümit ederek yalvarmayın, boyun eğmeyin ve yine 

Allah’tan başkasının koyduğu kurallara, kânunlara, örf ve adetlere itaat etmeyin. (MEVDÛDİ, 5/173) 

Hadis: Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: ‘Tam olarak beceremeyecekseniz bile, belli bir doğruluk 

üzere bulunun’ (İbn Mâce Tahâret 4, Muvatta Tahâret 36, Müsned 5/280, 282) Yâni her hususta 
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doğruluk üzere bulunmaya gücünüz yetmez; ama yine de mümkün mertebe sağa sola yalpalamamaya 

çalışın. Yine şöyle buyurmuştur: ‘İçerisinde ‘sana emredildiği gibi dosdoğru hareket et’ emrinin 

bulunduğu Hûd ve benzeri sûreler beni kocattı’. (Tirmizi Tefsir 6, İ. H. BURSEVİ, 18/18)    

‘ve O’ndan mağfiret dileyin.’ Yâni, şimdiye kadar işlediğiniz günahlar dolayısıyla af dileyin ve daha 

önce işlediğiniz şirk, küfür, isyan için tevbe ediniz. (MEVDÛDİ, 5/173) 

‘(İşte) onlar zekâtı vermezler. Âhireti inkâr edenler de onlardır.’  Böylece diyebiliriz ki, Mekke 

döneminde temeli atılmış olan zekâtın, Medîne devrinde miktârı da belirlenmiştir. Hâl böyle olunca 

burada ele almış olduğumuz âyette zikredilen zekâtı, kişilerin fakirlere verdikleri belirli bir pay, yâni 

dînî bir vergi olarak kabul etmek mümkün değildir. Bu yüzden bâzı müfessirlerin dediği gibi ‘ve 

veylün lilmüşrikîne ‘llezîne lâ yü’tüne zzekâte’ ifâdesinde yer alan zekâtı, ‘arınma’ mânâsında ele 

alarak ‘lâ yü’tüne zzekâte’ sözünü müşriklerin kalp ve bedenlerini şirk ve günah kirlerinden 

temizlememeleri şeklinde yorumlamak daha isâbetli bir yaklaşım olsa gerektir. Çünkü Kur’ân’a göre 

müşrikler, Allâh’a inanmakla berâber, ‘Lâ ilâhe illâllah’ diyerek tevhid sırrına ulaşmış değillerdi. 

Tevhîde ulaşamadıkları için de hem bedenen hem de rûhen kirli durumda idiler. İşte yüce Allah, ‘lâ 

yü’tüne ‘zzekâte’ diyerek muhtemelen onların mânevi kirlerden arınmadıklarına işâret etmek 

istemiştir. (M. DEMİRCİ, 3/58)  

(8).‘Hiç şüphesiz, îman edip sâlih amel işleyenlere gelince, onlar için hiç kesilmeyen bir ödül 

vardır.’ ‘gayru memnun / tükenmeyen’ ifâdesi, ‘âhirette ecir ve sevapları bitip tükenme bilmez, 

aksine sürekli ve ebedîdir’ anlamında da olabilir ki, bu da ‘ipi kestim’ mânâsına (menentü‘l habl) 

ifâdesinden gelir. Ya da ‘hesap edilmez’ demektir ki, ‘hesapsız kitapsız’ âyetleri de bu mânâdadır. 

Kâmûs’ta der ki: ‘ecrün gayru memnun’ demek, hesap edilmeyen ya da bitip tükenmeyen ecir ve 

mükâfat’ demektir. (İ. H. BURSEVİ, 18/22) 

 

41/9-18  O’NA  ORTAKLAR MI  KOŞUYORSUNUZ? 

9. (Ey Peygamberim!) De ki: ‘(Ey müşrikler!) Gerçekten (bu) arzı iki aşamada yaratan (Allâh’)a 

karşı nankörlük ediyor ve O’na ortaklar mı koşuyorsunuz? İşte O, âlemlerin Rabbidir.’  

10. (Allah) Hem de yeryüzünde (dengeyi sağlamak için) sâbit dağlar meydana getirdi, onda 

bereketler yarattı; orada isteyenler için onun (her mevsime göre çeşit çeşit yetişen) rızıklarını 

takdîr etti. (Bunların hepsi) tam dört aşamadadır. 

11. Sonra (irâdesi) bir duman (gaz) hâlinde olan göğe yöneldi. Ona ve yeryüzüne: ‘İkiniz de 

isteseniz de istemeseniz de (varlık sahnesine) gelin’ buyurdu. Onlar da: ‘İsteyerek geldik’ dediler. 

(bk. 21/30-31)  

12. Böylece onları yedi kat gök olarak iki aşamada varetti ve (meleklere) her gökte (kendisine âit) 

işi vahyetti. (bildirdi.) Dünyâ göğünü kandillerle donattık ve (âfetlerden) koruduk. İşte bu, üstün 

ve (herşeyi) hakkıyla bilen (Allâh’ın) takdîridir.  

13. (Rasûlüm’ îmandan) yüz çevirirlerse, de ki: ‘Âd ve Semûd (kavimler)in yıldırımı gibi 

(mahvedecek) bir yıldırıma karşı sizi uyardım.’  

14. Peygamberler onlara: ‘Allah’tan başkasına kulluk etmeyin’ diye (her fırsatta) önlerinden ve 

arkalarından geldiği zaman onlar: ‘Eğer Rabbimiz dileseydi, (bize) melekler indirirdi (oysa siz 

insansınız), Onun için biz, sizin (bize tebliğ için) gönderildiğiniz şeyleri inkâr ediyoruz’ dediler.  
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15. Âd (kavmin)e gelince: (Onlar) yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve: ‘Bizden daha 

güçlü kimdir?’ dediler. Onları yaratan Allâh’ın, kendilerinden daha kuvvetli olduğunu (hâlâ) 

görmediler mi? Bizim âyetlerimizi bilerek inkâr ediyorlardı.  

16. Bu sebeple onlara, dünyâ hayâtında rezillik (ve perişanlık) azâbını tattırmak için uğursuz 

(saydıkları) günlerde üzerlerine dondurucu bir kasırga gönderdik. Âhiret azâbı ise daha rezil 

rüsvâ edicidir ve onlara yardım da edilmez (kurtulamazlar). 

17. Semûd (kavmin)e gelince: Biz onlara (da) doğru yolu gösterdik, fakat onlar körlüğü, doğru 

yolu görmeye tercih ettiler. Neticede, kazanmakta oldukları  (günahlar) yüzünden kepâze (ve 

perişan) edici azap yıldırımı onları alıverdi.  

18. İman eden ve Allâh’ın emrine uygun yaşayan / aykırı davranmaktan sakınanları ise 

kurtardık.  

 

9-18. (9).‘De ki: ‘Gerçekten (bu) arzı iki aşamada yaratan (Allâh’)a karşı nankörlük ediyor ve 

O’na ortaklar mı koşuyorsunuz? İşte O, âlemlerin Rabbidir.’ Âyetlerde bahsedilen ‘gün’ den 

maksat, bildiğimiz gün değil, başı ve sonu olmayan uzun ‘jeolojik devir’dir. Kur’ân-ı Kerîm’in başka 

âyetlerinde de haber verildiği üzere Allah Teâlâ, gökleri, yeri ve bunların içindekileri ‘altı gün’de 

yaratmıştır. (bk. Furkan 25/59; Kâf 50/38) Sözü edilen altı gün burada detaylandırılır ve hangi 

aşaamalarda neler yaratıldığı bir miktar daha detaylı anlatılır. Buna göre: Altı aşamadan dördü 

yeryüzünün, yeryüzü üzerindeki dağların ve canlıların hayatlarını devam ettirmelerini sağlayacak 

hava, su, mâdenler, bitkiler, hayvanlar gibi geçim kaynaklarının yaratılıp hazırlanmasına ayrılmıştır. 

(Ö. ÇELİK, 4/393) 

Bilindiği üzere çağımızda geçerliliğini koruyan teorilere göre gökler ve yer ‘sedim’ denilen gaz – toz 

karışımı bir maddeden yaratılmış ve ilk maddenin meydana gelişinden şu âna kadar yaklaşık beş 

milyar yıllık bir zaman geçmiştir. Yine bu teoriye göre dünyâda insan nesli yaklaşık bundan ikiyüz 

– üçyüz bin yıl önce ortaya çıkmıştır. Bu da gösteriyor ki, göklerin ve yerin meydana gelişiyle insanın 

yaratılışı arasında uzun devirler geçmiş ve yeryüzü birtakım jeolojik devirlerden geçtikten sonra 

ancak bugünkü hâlini alabilmiştir. İşte bu noktada Fussilet 9-12’nci âyetlerine dayanarak yeryüzü 

kabuğunun oluşması ve üzerindeki bitkilerin yaratılmasının dört, göklerin oluşumunun da iki 

aşamada gerçekleştiğinden söz edebiliriz. Buna göre de denilebilir ki, yeryüzüne âit dört devreyi, ana 

kütlenin bölünmesi, dağların yaratılması, bitkilerin meydana gelmesi, hayvanların ve insanların 

yaratılması, gök için zikredilen iki devreyi de göklerin yeniden ayrılması ve gök cisimlerinin 

yaratılması şeklinde sıralamak mümkün olabilir. (M. DEMİRCİ, 3/60, 61)     

(10).‘Orada üstünden’ görüldüğü gibi ‘sağlam kazıklar’ sarsılmaz dağlar ‘yerleştirdi. Orayı 

mübârek kıldı.’ Oradaki mahsulleri oldukça fazla kıldı. İbn Kesir şöyle demektedir: ‘Yâni yüce Allah 

yeryüzünü mahsul verebilecek, tohum saçmaya ve ağaç dikmeye kâbil olacak şekilde mübârek kıldı. 

‘Gıdâlarını orada dört aşamada takdir etti.’ Nesefi şöyle demektedir: ‘Yâni dört aşamanın 

tamâmında bunları takdir etti. Buna göre yeryüzünü iki aşamada yarattı, dağların var edilmesi ve 

gıdâlarının takdir edilmesi de diğer iki aşamada gerçekleşti. Böylece toplam dört aşama eder. (S. 

HAVVÂ, 13/40, 41)   

Dahhâk ve İkrime’nin (de) şöyle dediği nakledilmiştir: Akvat, Allâh’ın yeryüzünde insanların 

yaşamalarına elverişli her bölgeye özgü yarattığı şeylerin tümünü ifâde etmektedir. Benzer bir görüş 

de İbnü’s Sâib el Kelbi dile getirerek demiştir ki: akvat söz gelimi Allah Teâlâ’nın arzın bir 
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bölgesinde buğday, bir bölgesinde hurma, bir başka bölgesinde de darı (mısır) yaratması gibi, 

yeryüzündeki her bölge için özel olarak yaratmış olduğu yiyecekler anlamına gelmektedir. (M. 

DEMİRCİ, 3/61) 

(Zîrâ) bakıldığında görülecektir ki, Yüce Allah arzda yaşayan her canlı için faydalı besinler yaratmış, 

her ülkeye özgü bitkiler yaratmış, denizde lütfetmediği bir şeyi karada ihsan etmiş ve yeryüzündeki 

herşeyi de insanın hizmetine sunmuştur. Çünkü yeryüzündeki canlılar içinde tek akıllı varlık 

insandır. Böyle olduğu içindir ki insan da, Allâh’ın lütufta bulunduğu tüm yeryüzü imkânlarını kendi 

lehine kullanacak bir düzen kurmuştur. Ama onun kurduğu bu düzen hakça bir düzen değildir. O 

yüzden yeryüzünde bu anlamda bir adâletten söz etmek hiçbir zaman mümkün olmamıştır. 

Muhtemelen gelecekte de olmayacaktır. (M. DEMİRCİ, 3/62) 

Âyet, Allah Teâlâ’nın bütün yeryüzü varlıklarına ihtiyaçları olan her konudaki ihsanlarını içine alacak 

şekilde geniş kapsamlıdır. O, her varlığa yarayışlı olan besinleri lütfetmiş; bir ülkede vermediğini 

başka ülkede, karada vermediğini denizde vermiştir. Bütün bu hikmetli, anlamlı ve amaçlı işler, ancak 

üstün bir kudretin varlığına ve birliğine delâlet eder; O var olduğu, bir olduğu içindir ki bu 

varlıklar, bu hayat ve bu hikmetli düzen vardır. (KUR’AN YOLU, 4/693)  

(11).‘Sonra (irâdesi) bir duman (gaz) hâlinde olan göğe yöneldi.’ Orası bir duman hâlinde iken 

irâdesiyle orayı yaratmayı kastetti, demektir. ‘Göğe ve yere’ her ikisine birlikte ‘buyurdu ki: 

İsteyerek veya istemeyerek ikiniz de gelin.’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni isteyerek yâhut istemeyerek 

Benim emrimi kabul edin ve Benim fiilim ile etkilenin’ ‘İkisi de isteyerek geldik, dediler.’ Yâni: 

hayır, biz senin çağrını itaat ile, isteyerek kabul ediyoruz. Hasan-ı Basri şöyle demektedir: ‘Eğer yüce 

Allâh’ın emrine karşı gelmiş olsalardı, acısını duyacakları bir şekilde onları azaplandırırdı.’ (S. 

HAVVÂ, 13/41) 

11’nci âyette geçen ‘duhan’ sözlükte ‘duman’ anlamına gelir. Tefsirlerde bu kelime ’su buhârı’ 

olarak îzah edilir. Günümüz ilmi gelişmeleri ışığında ‘hidrojen gazı’ olarak yorumlanmaktadır. İşte 

kâinâtın başlangıcını teşkil eden madde budur. Cenâb-ı Hak önce bu maddeyi yaratmış, bundan da tüm 

kâinâtı var etmiştir. Bilim adamlarının açıklamasına göre, gök cisimleri gazların yoğunlaşması ile 

yaratılmıştır. Önceleri uzayı dolduran gâyet sıcak bir gaz bulutu vardı. Bu gaz kütlesinin parça parça 

yoğunlaşıp sıkışmasıyla yıldızlar meydana geldi. Kâinatta hâlâ bir kısım yıldızlar doğarken, bir 

takımları dağılmakta ve başka yıldızlar tarafından yutulmaktadır. Aslında yaratılışın başlangıcını 

teşkil eden bu gazın hadsiz hesapsız güçteki bir enerji bulutu olduğu anlaşılıyor. Zâten maddenin de 

enerjinin yoğunlaşmasından oluştuğu artık bilinmektedir. İşte Kur’ân’ın beyânına göre gök 

cisimleri, duman görünümündeki bu gaz (enerji) bulutundan yaratılmıştır. (Ö. ÇELİK, 4/394)  

‘Bunun üzerine iki aşamada onları yedi gök hâlinde var etti.’ Yâni iki gün içerisinde yedi gök 

hâlinde onların yaratılışını sağlamlaştırdı. İbn Kesir şöyle demektedir: Yâni onların yedi gök hâlinde 

düzenlenmesi işini diğer iki günde / aşamada bitirdi. (S. HAVVÂ, 13/41) 

‘.. ve her birinde oranın işini bildirdi.’ İbn Kesir şöyle demektedir: Yâni derhâl her bir gökte o 

göğün ihtiyaç duyduğu melekleri tertip etti ve orada bulunan kendisinden başka hiç kimsenin 

bilmediği şeyleri düzene koydu. (S. HAVVÂ, 13/41) 

(12).‘Böylece onları yedi kat gök olarak iki aşamada vâretti ve (meleklere) her gökte (kendisine 

âit) işi vahyetti. Dünyâ göğünü kandillerle donattık ve koruduk. İşte bu, üstün ve (herşeyi) 

hakkıyla bilen (Allâh’ın) takdîridir.’   



109 
 

‘Biz dünyâ semâsını’ yâni yeryüzüne yakın olan semâyı ‘da ışıklarla’ yeryüzündekileri aydınlatan, 

onlara ışık saçan yıldızlarla ‘donattık, koruduk.’ Yâni oradan hırsızlama yoluyla sözleri çalmak 

isteyenlere karşı o semâyı koruma altına aldık. ‘İşte bu, Azîz ve Alîm’in takdîridir.’ Yâni her bir 

güçlüyü mağlûp eden ve kahreden, bütün herşeyin durumunu bilenin Rabbi, işte budur. (S. HAVVÂ, 

13/41) 

Cenâb-ı Hak, bu göğü koruma altına almıştır. Yâni onu şimdilik bozulmaktan korumuştur. 

Şeytanların çıkıp melekleri dinlemesinden de mahfuz tutmuştur. (bk. Hicr 15/17-18; Sâffât 37/7-10) 

Yâni bu korumanın maddi ve mânevi olmak üzere iki yönü olduğu anlaşılmaktadır. (Ö. ÇELİK, 

4/395) 

Yüce Allah yerküreyi ve yerküredeki varlıkları yarattıktan sonra (79/27, 30) göğe yönelmiş, önce 

gökler ile yer bitişik iken onları birbirinden ayırmış (21/30), sonra duman hâlinde bulunan göğe 

yönelmiştir.  Gökleri yedi tabaka olarak iki evrede yaratmış (7/54), Güneş’i, Ay’ı, yıldızları, 

gezegenleri ve galâksileri var etmiştir. (16/37; İ. KARAGÖZ 6/643) 

(13).‘Eğer onlar yüz çevirirlerse’ Şâyet Kureyş kâfirleri, ulvi ve süfli cisimler ile ikisi arasındaki 

bütün varlıkların yaratılışına dâir bunca açıklamadan sonra, hâlâ îmandan yüz çevirir iseler, onlara ‘de 

ki: ‘İşte sizi Âd ve Semûd’un başına gelen kasırgaya…’ – ki Âd kavminin azâbı dondurucu bir 

kasırga, Semûd kavminin azâbı ise Cebrâil (as)’in korkuç sayhası idi - ‘benzer’ bir azâba; yâni 

yıldırım gibi tek bir çarpışta helâk eden sert ‘bir kasırgaya karşı … uyarıyorum!’ Mânâ şimdiki 

zaman kipi olmasına rağmen geçmiş zaman kalıbı kullanılması, uyarılan husûsun mutlaka 

gerçekleşeceğini haber veren uyarının gerçekleşmiş olduğunu göstermek içindir. (İ. H. BURSEVİ, 

18/50)   

Bu konunun özellikle iki topluluğa tahsis edilmesi, kış ve yaz yolculuklarında bu iki topluluğun 

toprakları üzerinden geçilmesi ve kendilerine yapılan azâbın izlerinin görmeleri sebebiyledir. (İ. H. 

BURSEVİ, 18/51)  

Hadis: Câbir b. Abdullah (r)’ ten rivâyete göre, bir gün Kureyş’ten bir topluluk, Hz. Muhammed’le 

konuşmak ve onu ikna etmek, putları kötülemekten vazgeçirmek üzere Utbe İbn Rabîa’yı gönderdiler. 

Utbe: ‘Sen mi daha hayırlısın, Hâşim mi ya da Abdulmuttalib mi? Sen ilâhlarımızı kötülüyor, 

atalarımızı sapık olarak gösteriyorsun. Mal istiyorsan mal verelim, kadın istiyorsan Kureyş 

kızlarından on tanesini sana verelim’ dedi. Eğer Muhammed (s) kendilerinden daha hayırlı ise, 

konuşmasını ve sesini işittirmesini istedi. Bunun üzerine o, besmele ile Fussilet sûresinin ilk 13 

âyetini okudu. Utbe bunun ne şiir, ne kehânet ve de büyü olmadığını söyledi, eve kapandı ve Kureyş’e 

azap inmesinden korktuğunu bildirdi. (Buhâri Tevhid 15, 35; Müslim Tevbe 1; Tirmizi Zühd 51; İbn 

Mâce Edeb 58; Dârimi Rikak 22’den H. DÖNDÜREN, 2/751)    

Buna rağmen inkâr ettiler ve çoğu Bedir savaşında katledildi. Allah dînini gâlip kılarak nûrunu 

tamamlamaktan başka bir seçeneğe râzı olmadı. Onların değil, Allâh’ın dediği oldu. (İ. H. BURSEVİ, 

18/54)  

(14).‘Peygamberler onlara: ‘Allah’tan başkasına kulluk etmeyin’ diye (her fırsatta) önlerinden ve 

arkalarından geldiği zaman onlar: ‘Eğer Rabbimiz dileseydi, (bize) melekler indirirdi (oysa siz 

insansınız), Onun için biz, sizin gönderildiğiniz şeyleri inkâr ediyoruz’ dediler.’ Örnek verilen Âd 

ve Semûd kavimlerinin, Rasûl-i Ekrem (s)’e karşı çıkan müşrik Araplarla ortak yönleri dikkat 

çekmektedir: Müşrikler de Âd kavmi gibi kibirli idiler. İnsandan peygamber olmayacağını ve 

peygamberlerin ancak meleklerden gönderilebileceğini düşünüyor, Hz. Muhammed (s) ile birlikte 

bir meleğin gelmesini istiyorlardı. (bk. En’âm 6/8-9; Hûd 11/12; İsrâ 17/94-95) Yine onlar aynen 
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Semûd kavmi gibi, içinde bulundukları küfür, şirk ve sapıklığı Peygamber (s)’in getirdiği doğru yola 

tercih ediyorlardı. İşte müşrikler, aynı özellikleri taşıyan toplumların başına gelen felâketler 

hatırlatılarak uyarılmakta ve İslâm yoluna çağrılmaktadırlar. (Ö. ÇELİK, 4/397) 

Âyetin açık anlatımından anlıyoruz ki: Târih boyunca hak ile bâtıl mücâdelesi sürüp gelmiş, her 

devir ve çağda bu mücâdelenin bıraktığı yankı kulaklara aksetmekten geri kalmamıştır. Gerçek bu 

olunca, haktan yana olan müminlerin her zaman peygamber metoduyla yola çıkmaları, mantıkla ilmi 

birleştirerek tebliğ ve irşat hizmetini sürdürmeleri ve kaba kuvvete, saldırı ve haksızlığa karşı, günün 

şartlarını dikkate alarak, bir strateji uygulamaları gerekmektedir. Çünkü hak, saldırgan ve zâlim 

değildir; hele şarlatan, fitne ve fesat çıkaran hiç değildir. O hep ağırbaşlı, vakarlı, temkinli, yapıcı ve 

ıslah edicidir. (C. YILDIRIM’dan N. YASDIMAN, 8/611)  

(15).‘Âd (kavmin)e gelince: (Onlar) yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve: ‘Bizden daha 

güçlü kimdir?’ dediler. Onları yaratan Allâh’ın, kendilerinden daha kuvvetli olduğunu (hâlâ) 

görmediler mi? Bizim âyetlerimizi bilerek inkâr ediyorlardı.’   Âd kavminin ‘Bizden daha güçlü 

kim var?’ şeklindeki küstahça iddiâlarına karşı onlara, kendilerini de yaratmış olan Allâh’ın sonsuz 

gücü hatırlatılmaktadır. Âd kavmi de Allâh’ın gücünün sınırsızlığına inanıyordu. Şu hâlde herşeye 

gücü yeten Allâh’ın kendilerinden daha güçlü topluluklar meydana getirmeye muktedir olduğunu 

düşünememeleri bir ahmaklık işâreti idi. Böylece onların beşeri duyguları akıllarına gâlip gelmiş ve 

kendilerini inkâra sürüklemiş; bu da dünyâda felâkete uğrayarak yok olmalarına, âhirette de azâbı hak 

etmelerine sebep olmuştur. (KUR’AN YOLU, 4/697)  

‘.. görmediler mi?’ sorusu ‘görsünler ve bilsinler’ anlamında uyarı yapmaya yöneliktir. Çünkü Âd 

kavmi, her yüksek yere alâmetler dikmişler, sağlam binâlar yapmışlardır. (26/128-134) Servetlerine ve 

güçlerine güvenerek gurur vr kibre kapılmışlardır. Hz. Hud onları bir tek Allâh’a îmâna dâvet 

etmişse de onlar, tanrılarını bırakmayacaklarını belirterek, Hz. Hud’u beyinsizlik ve yalancılıkla 

itham etmişlerdir. (7/66; 11/53; 26/139; İ. KARAGÖZ 6/649) 

‘Onlar âyetlerimizi bile bile inkâr ediyorlardı.’ Yâni bu âyetlerin hak olduğunu bildikleri hâlde, 

kibir ve inatlarından dolayı onları reddettiler, inkâr ettiler. Cebbâr olan Allâh’a karşı, açıktan açığa 

düşmanlık ettiler, âyetlerini inkâr edip, peygamberlerine isyan ettiler. (S. HAVVÂ, 13/53) 

Kur’ân, gerek Arap putperestlerinin gerekse eski kavimlerin ilâhi dinlere inanmamalarının temelinde 

akli ve fikri sebeplerden çok, büyüklük taslamaları, mevki ve menfaat hırsı gibi duygusal 

sebeplerin yattığına sık sık vurgu yapar. Âd kavminin, Peygamberleri Hûd’un risâletini / 

peygamberliğini reddetmelerinin de aynı psikolojik temele dayandığı görülmektedir. (Bilgi için bk. 

A’raf 7/65-72; KUR’AN YOLU, 4/697)  

(16).‘Bu sebeple onlara, dünyâ hayâtında rezillik (ve perişanlık) azâbını tattırmak için uğursuz 

(saydıkları) günlerde üzerlerine dondurucu bir kasırga gönderdik. Âhiret azâbı ise daha rezil 

rüsvâ edicidir ve onlara yardım da edilmez (kurtulamazlar).’ Bu âyette ‘rîhan sarsaran’ ifâdesi 

geçmektedir. Bu deyim hakkında dilbilimciler arasında ihtilâf vuku bulmuştur. Kimileri yakıcı sıcak’ 

kimileri dondurucu bir soğuk’, kimileri de ‘estiğinde büyük bir gürültü çıkaran rüzgâr’ anlamına 

geldiğini söylemişlerdir. Fakat hepsi de söz konusu rüzgârın çok şiddetli olduğu konusunda 

birleşmişlerdir. (MEVDÛDİ, 5/179) (..) İbn Kesir der ki: ‘Doğrusu bu rüzgâr, sözü geçen bütün bu 

niteliklere sâhipti. Aynı zamanda hem güçlü ve şiddetli bir rüzgârdı, böylelikle onların gurûra 

kapıldıkları güçleri türünden cezâya çarptırılmış oldular. Aynı zamanda alabildiğine soğuk ve dehşete 

düşürecek kadar korkunç bir sesi vardı.’ (S. HAVVÂ, 13/54)  
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Kimi müneccimler bu âyete dayanarak uğursuz günlerden söz etmişlerse de, kelâm bilginlerine göre 

‘uğurlu veya uğursuz olma’ izâfidir, kişiye göre değişir. Bir gün acı çeken kişi için ‘uğursuz’ aynı 

gün bir sıkıntıdan kurtulan kişi için ‘uğurlu’ sayılır. Burada da helâk edici rüzgârın esmesi, 

uğursuzluk olarak nitelendirilmiştir. (H. DÖNDÜREN, 2/751, 752) 

(17).‘Semûd’a gelince: Biz onlara doğru yolu gösterdik, fakat onlar körlüğü, doğru yolu 

görmeye tercih ettiler. Neticede, kazanmakta oldukları  (günahlar) yüzünden kepâze (ve perişan) 

edici azap yıldırımı onları alıverdi.’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni yüce Allah onlara bir çığlık, bir sarsıntı, 

zillet, horluk, azap ve intikam gönderdi.’ Bunu ise kötü kazançları olan yalanlamak, inkâr, şirk ve 

günahları dolayısıyla yapmıştır. (S. HAVVÂ, 13/54)  

‘.. kazandıkları şeyler’ ile maksat, Allâh’a ortak koşmaları, Sâlih peygamberi yalanlamaları, 

toplumda bozgunculuk yapmaları (27/48-52), müminleri aşağı görüp onlara zulmetmeleri, Sâlih 

peygamberin ‘dokunmayın ve zarar vermeyin’ demesine rağmen mucize olan deveyi öldürmeleri, 

şirk, inkâr, isyan ve zulümde ısrar etmeleridir. (7/79, 11/61-68; İ. KARAGÖZ 6/651)  

Diğer benzerleri gibi, Semûd kavmi de Allah kendilerine Sâlih peygamber vâsıtasıyla doğru yolu 

gösterdiği hâlde, körlüğü, dalâleti hidâyete tercih etmişler(dir).  Böylece yollarını şaşırmışlar ve bu 

gidiş onları kendi kazanımlarının sonucu olan alçaltıcı bir yıkıma götürmüş; ilâhi ışığa yönelerek 

onunla aydınlanan, bu sâyede inanan ve kötülüklerden korunanlar ise Allâh’ın kurtarıcı yardımına 

mazhar olmuşlardır. (KUR’AN YOLU, 4/698) 

(18).‘İman edip de sakınıp duranları ise kurtardık.’ İbn Kesir şöyle demektedir: ‘Yâni onları 

koruduk, onlara herhangi bir kötülük isâbet etmedi, zarar görmediler. Aksine yüce Allah 

peygamberleri Sâlih (as) ile îmanları ve Allâh’a karşı duydukları takvâ sebebiyle kurtarmıştı. (S. 

HAVVÂ, 13/54) 

 

41/19-25  NİÇİN  ALEYHİMİZE ŞÂHİTLİK ETTİNİZ? 

19. (Ey Peygamberim!) Allâh’ın düşmanları (mahşer yerinde) ateşe sürülmek üzere toplandıkları 

günü (insanlara anlat). (O gün kâfirlerin) hepsi bir araya getirilirler.    

20. Nihâyet oraya geldikleri zaman, (dünyâda) yaptıkları şey hakkında kulakları, gözleri ve 

derileri onların aleyhine şâhitlik edecektir. (krş. 36/65)  

21. (Müşrikler ve isyankârlar) derilerine: ‘Niçin bizim aleyhimize şâhitlik ettiniz?’ diyecekler. 

(Derileri de): ‘Herşeyi konuşturan Allah, bizi (de) konuşturdu. Sizi ilk defa yaratan da O’dur. 

(Şimdi de) yine O’na döndürülüyorsunuz’ derler.  

22. Siz (fenâlıkları yaparken, hâlktan utanıp gizleniyordunuz da) kulaklarınız ve derilerinizin 

aleyhinize şâhitlik yapacağını düşünerek (sakınıp) gizlenmiyordunuz. Aksine yaptıklarınızdan 

çoğunu Allâh’ın bilmeyeceğini sandınız.’ (bk. 36/65)      

23. ‘İşte Rabbinize karşı beslediğiniz (bu) kötü zandır ki sizi helâk etti. Bu yüzden ziyâna 

uğrayanlardan oldunuz.’  

24. Şimdi dayanabilirlerse; artık ateş, onlara meskendir. (Özür dileyip Rablerinden) hoşnutluk 

isteseler bile artık, özür (ve istek)leri kabul edilecek değildir.  
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25. Biz onlara (kendi isteklerine göre) birtakım şeytanlaşan dostlar katarız, onlar da onlara, hem 

önlerindeki (dünyadaki şirk, küfür ve isyan)larını, hem de arkalarındaki (âhirette dirilme ve hesap 

verme olmadığı iddiâları)nı süslü gösterirler. Bu yüzden, kendilerinden önce, cin ve insanlardan 

gelipgeçmiş ümmetler arasında (gerçekten azâba dâir) söz onlara da hak oldu. Çünkü onlar, 

(Allâh’ın emirlerinden saptıkları için) böylece ziyâna uğrayanlardan olmuşlardır.   

 

19-25. (19).‘Allâh’ın düşmanları ateşe sürülmek üzere toplandıkları gün, hepsi bir araya 

getirilirler.’ Yâni önce bir nesil, daha sonra başka bir nesil hesâba çekilmeyecek, bilâkis bütün 

nesillerin hesâbı bir arada görülecektir. Çünkü bir şahsın veya bir neslin bıraktığı etkiler onların 

ölümüyle sona ermez. Aksine ölümden sonra da devam ederek nesiller boyu iz bırakır. Bu yüzden 

karar vermek için, birbirlerine şâhitlik etsinler diye tüm nesiller bir araya getirileceklerdir. 

(MEVDÛDİ, 5/179) 

Taberi, bu deyimin (Allah düşmanları deyimi) özellikle Kur’ân’ın ilk muhâtapları olan Mekke 

putperestleri için kullanıldığına işâret eder. İbn Âşur da aynı görüşü ısrarla savunur. Ona göre Kureyş 

müşriklerinin bu şekilde anılmalarının sebebi, Rasûlullah’a düşman olmalarıdır. Nitekim Rasûlullâh’ı 

ve müslümanları yurtlarından çıkarmaları sebebiyle Allah Teâlâ onlardan ‘Benim ve sizin 

düşmanlarınız’ (Mümtehine 60/1) diye söz etmiştir. (KUR’AN YOLU, 4/700)     

(20).‘Nihâyet oraya geldikleri zaman, (dünyâda) yaptıkları şey hakkında kulakları, gözleri ve 

derileri onların aleyhine şâhitlik edecektir.’    Hadis: Enes b. Mâlik (r) der ki: Rasûlullah (s)’in 

huzûrunda idik, tebessüm etti. 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’ der. Bu sefer kul: ‘Ben kendime 

karşı ancak kendimden olan şâhidi kabul ederim’ der. Bunun üzerine yüce Allah: ‘Bugün sana karşı 

şâhit olarak kendin yetersin. Şâhitler olarak ta kirâmen kâtibîn melekleri yeter’ buyurur. Efendimiz 

devamla buyurdu ki: ‘Allah kişinin ağzına mühür vurur ve bu sefer organlarından konuşmaları 

istenir. Organlar 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, 4/399) 

(21).‘(Müşrik, kâfir ve isyankârlar) derilerine: ‘Niçin bizim aleyhimize şâhitlik ettiniz?’ diyecekler. 

(Derileri de): ‘Herşeyi konuşturan Allah, bizi (de) konuşturdu. Sizi ilk defa yaratan da O’dur. 

(Şimdi de) yine O’na döndürülüyorsunuz’ derler. Bundan insanın sâdece organlarının değil, 

herşeyin onun yaptıklarına şâhitlik edeceği anlaşılmaktadır. Aynı husus Zilzâl sûresinde şöyle 

açıklanmıştır: ‘Yer içindekileri çıkardığı ve insan ‘ona ne oluyor’ dediği zaman, işte o gün yer 

haberlerini söyler. Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.’ Yâni insanoğlu onun üstünde ne yapmışsa 

anlatır. Çünkü Allah ona böyle emretmiştir. (MEVDÛDİ, 5/181)  

Hadis: İbn Ebi Hâtim rivâyet ediyor… İbn Abbas (r) İbnü‘l Ezrak’a dedi ki: Kıyâmet gününde 

insanlar üzerinde öyle bir zaman gelecek ki, konuşamayacak, özür beyan edemeyecekler, söz 

söyleyemeyecekler. Onlara bu konuda izin verilinceye kadar bu böyle sürecek. Sonra onlara izin 

verilir. Bu sefer dâvâlaşırlar, yüce Allâh’a şirk koşan kimse şirkini inkâr eder ve orada da Allâh’ın 

huzûrunda dünyâda iken size yemin ettikleri gibi yemin ederler. Onlar bu şekilde inkâr edince yüce 

Allah onlara karşı kendilerinden şâhitler gönderir. Derileri, gözleri, elleri, ayakları; ağızlarına da 

mühür vurur. Daha sonra bu organlarına ağızlar açılır ve bu ağızlar organlar ile dâvâlaşıp şöyle 

derler: ‘Herşeyi konuşturan Allah, bizi de konuşturdu. Sizi ilkin yaratan O’dur ve O’na 

döndürülüyorsunuz.’ (âyet 21) bunun üzerine deliller inkârdan sonra ikrar eder. (S. HAVVÂ, 13/89)   
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(22).‘Siz (fenâlıkları yaparken, halktan gizleniyordunuz da) kulaklarınız ve derilerinizin aleyhinize 

şâhitlik yapacağını düşünerek (sakınıp) gizlenmiyordunuz. Aksine yaptıklarınızdan çoğunu 

Allâh’ın bilmeyeceğini sandınız.’ Nesefi şöyle demektedir: ‘Sizler ahlâksızlıkları işlediğinizde 

duvarların arkasına, perdelerin arkasına sığınarak örtünüyor idiniz; fakat bu örtünmeniz organlarınız 

aleyhinizde şâhitlik eder korkusuyla değildi. Sizler onların aleyhinize şâhitlik edeceklerini 

bilmiyordunuz. Aksine esâsen sizler öldükten sonra dirilmeyi ve amellerin karşılıklarını görmeyi inkâr 

ediyordunuz. ‘ (S. HAVVÂ, 13/56) 

Hadis: 22’nci âyetin müşriklerin Allah hakkındaki anlayışlarını ifâde eden ‘… üstelik yaptıklarınızın 

çoğunu Allâh’ın bilmediğini zannediyordunuz’ meâlindeki bölümüyle ilgili olarak Abdullah b. 

Mes’ud’dan şöyle bir bilgi aktarırlar: ‘Bir ara Kâbe’nin örtüsüne tutunmuş duruyordum. Biri Beni 

Sakif’ten ikisi Kureyş’ten veya biri Kureyş’ten ikisi Beni Sakif’ten olan üç kişi geldi. Bunların 

göbeklerinin eti çok ama akıllarının bilgisi azdı. O güne kadar duymadığım lâflar ettiler. Biri dedi ki: 

‘Ne dersiniz, Allah konuşmamızı işitiyor mudur?’ Diğeri, ‘Sesimizi yükseltirsek duyar, yükseltmezsek 

duymaz’, üçüncüsü ise ‘Bence açıktan konuştuğumuzu duyuyorsa gizli konuşmalarımızı da duyar’ 

dedi. Bu konuşmaları Peygamberimiz (s)‘e anlattım; bunun üzerine Fussilet sûresinin bu 22-23’ncü 

âyetleri indi. (Buhâri Tefsir 41/2; Müslim Münâfikın 5; Ö. ÇELİK, 4/400, KUR’AN YOLU, 4/701) 

(23).‘İşte Rabbinize karşı beslediğiniz (bu) kötü zandır ki sizi helâk etti. Bu yüzden ziyâna 

uğrayanlardan oldunuz.’ Bu zan, Allah hakkında yanlış olan kötü zandır ki, helâk edicidir. 

Demişlerdir ki zan iki çeşittir. Biri kurtarıcı, biri de helâk edicidir. (Hadîs-i Kudsi) ‘Ben kulumun 

hakkımda beslediği zanna göre olurum’ kudsi hadisinin mânâsını yanlış anlamamalıdır. Hasan Basri 

Hazretleri bu âyeti okumuş da demiştir ki: İnsanların amelleri rablerine karşı besledikleri zanna 

göredir. Mümin Allâh’a güzel zan besler, güzel amel yapar; kâfir ve münâfık da kötü zanda 

bulunur, kötü amel yapar. (ELMALILI, 6/553) 

Aynı âyet dolayısıyla Katâde, Kur’ân’da biri ‘kurtarıcı zan’, diğeri ‘mahvedici zan’ olmak üzere iki 

çeşit zandan söz edildiğini belirtmiştir. Allâh’a kavuşacaklarına (Bakara 2/46) ve âhirette hesap 

vereceklerine (Hâkka 69/20) inananların bu inançları için kullanılan ‘zan’ kavramı ‘kurtarıcı zannın’, 

konumuz olan âyetlerde geçen ‘zan’  da ‘mahvedici zannın’ örnekleridir. (KUR’AN YOLU, 4/701)  

Hadis: İmam Ahmed rivâyet ediyor… Câbir (r) dedi ki: Rasûlullah (s) şöyle buyurdu: ‘Sizden her kim 

ölürse mutlaka yüce Allah hakkında güzel zan besleyerek ölsün. Çünkü birtakım kimselerin Allah 

hakkındaki kötü zanları onları helâk etmiştir. İşte yüce Allah: ‘İşte Rabbiniz hakkındaki bu 

zannınızdır sizi mahveden ve sonunda hüsrâna uğrayanlardan oldunuz.’ (âyet 23, S. HAVVÂ, 

13/90) 

(24).‘Şimdi dayanabilirlerse; artık ateş, onlara meskendir. (Özür dileyip Rablerinden) hoşnutluk 

isteseler bile artık, özürleri kabul edilecek değildir. ‘ Yâni dünyâya dönemeyecekler, bu istekleri 

kabul olunmayacaktır.  İbn Kesir bu âyet-i kerîme hakkında şunları söylemektedir: ‘Yâni cehennemde 

onlar ister sabretsinler, ister etmesinler birdir. Hiçbir şekilde oradan kurtulamazlar, oradan dışarıya 

çıkamazlar. Şâyet birtakım özürler beyan edip kendilerinden hoşnut edilmesini isteyecek olurlarsa, 

onların ileri sürecek özürleri de olmaz; hatâları da herhangi bir şekilde telâfi edilmez.’ (S. HAVVÂ, 

13/56)  

(25).‘Biz onlara birtakım arkadaşlar musallat ettik de onlar önlerinde ve arkalarında ne varsa 

hepsini bunlara süslü gösterdiler.’ Sünnetullah gereği iyi insanlara iyi insanlar arkadaş olur, kötü 

insanlara kötü insanlar arkadaş olur. Bir insan kötülüğe ve sapıklığa ne kadar batarsa, o derece kötü 

arkadaşlar edinir. Şeytanlar onun dostu olurlar. (bk. Zuhruf 43/36-39, Ö. ÇELİK, 4/401) 
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‘Önlerinde bulunan’ ifâdesi dünyâ işleriyle ilgilidir ve şu anlama gelir: Kötü arkadaşları onlara 

putlara tapmak, evlât katli, başkasının malını yemek, el ve dil ile insanlara zarar vermek, kumar 

oynamak, ahlâksızlık yapmak, zinâ etmek gibi çirkin işleri şirin gösterdi;  onları bu işlere alıştırdı. 

‘Arkalarında olan’ ise Allâh’ın sıfatları, âhiret hâlleri gibi duyu sınırlarını aşan, gayb âlemine dâhil 

olan konulardır. (İbn Âşur’dan KUR’AN YOLU, 4/702) 

Bâzı kimseler ‘filân şahıs aslında iyidir, fakat onu kötü arkadaşları yoldan çıkardı’ derler. Böyle bir 

düşünce doğru değildir. Çünkü her insan kendisi gibi bir arkadaş seçer. Kötü bir insan iyi biriyle 

arkadaş olsa da, bu arkadaşlık fazla uzun sürmez. Zîrâ pislik nasıl sineği çekerse, kötü kimseler de 

ancak kötüleri yanlarına çekerler. (MEVDÛDİ, 5/181) 

‘Kendilerinden önce gelip geçmiş olan cinler ve insanlar için azap onlara da gerekli olmuştur. 

Kuşkusuz onlar hüsrâna düşenlerdi.’ Bu, onların azâbı hak edişlerinin sebebini açıklamaktadır. 

Buradaki zamir, hem onlar hem diğer ümmetler içindir. Yâni hepsi de ateşte ve yok oluş bakımından 

birbirine eşittir. Kötülüklerinin kendilerine bu şekilde süslü gösterilmesinin bir sonucu olarak onlar, 

ellerindeki her türlü imkânla Kur’ân-ı Kerîm’e savaş açarlar. (S. HAVVÂ, 13/58)  

  

41/26-32  ALLAH DÜŞMANLARININ  CEZÂSI  ATEŞTİR 

26. İnkâr edenler: ‘Bu Kur’ân’ı (okunurken)  dinlemeyin ve ona karşı gürültü yapın. Belki 

böylece baskın çıkar (duyulmasını engelle)rsiniz’ dediler.  

27. Biz o inkâr edenlere elbette şiddetli bir azâbı tattıracağız ve elbette onları, yapmakta 

olduklarının en kötüsü ile cezâlandıracağız.  

28. İşte, Allah düşmanlarının cezâsı ateştir. Âyetlerimizi inkâr etmelerine karşılık olarak, o 

(cehennem)  onlar için ebedi kalma yurdudur.  

29. Küfre sapanlar (cehennemde): ‘Ey Rabbimiz! Cin ve insanlardan bizi saptıranları bize 

göster, onları ayaklarımız altına alalım da en aşağılıklardan olsunlar!’ derler. (krş. 2/165-167) 

30. (Ey müminler!) Şüphesiz ‘Rabbimiz Allah’tır’ deyip de sonra (kulluk görevlerinde ve işlerinde) 

istikâmet üzere (dosdoğru) olanlar var ya, onların üzerlerine (ölümleri ânında ya da mahşer 

yerinde) melekler inerler de: (İlerisi için) korkmayın, (bıraktığınız evlât ve âilenizden de) endişe 

etmeyin, size söz verilen cennetle sevinin’ derler.  

31-32. (Melekler) ‘Biz dünyâ hayâtında da, âhirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan, çok 

merhamet eden (Allah)tan bir ağırlama olarak canınızın çektiği şeyler orada sizindir ve orada 

sizin için (her) istediğiniz şey vardır.’ (derler)       

 

26-32. (26).‘İnkâr edenler: ‘Bu Kur’ân’ı dinlemeyin ve ona karşı gürültü yapın. Belki böylece 

baskın çıkar (duyulmasını engelle)rsiniz’ dediler.’ Onun okunuşunu bastırasınız ve o Kur’ân’ı 

Kerîm’i okuyan, onu tebliğ eden ve ona dâvet eden kimselere karşı ona kulak verip dinlememekle 

birlikte red, inkâr, kabul etmemek, tenkid etmek, ıslık çalmak, el çırpmak ve şarkı söylemek 

sûretiyle bütün şaşırtma yollarını kullanarak, belki onun okunuşuna karşı üstün gelirsiniz. (S. 

HAVVÂ, 13/58) 
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Rasûlullah (s) konuşmaya başladığında kimse onun sesini duymasın diye gürültü yapmak kâfirlerin 

bir taktiğiydi. Onlar Kur’ân’ın etkili bir kelâm olduğunu, onu tebliğ eden kimsenin de yüce bir 

kişiliğe ve etkileyici bir hitâbet yeteneğine sâhip bulunduğunu, dolayısıyla dinleyenlerin kesin olarak 

onun etkisi altına gireceğini biliyorlardı. Bunu önlemek için, Hz. Muhammed’in (sa) söylediklerini 

dinlememek ve başkalarının da dinlemesini engellemek için karar almışlardı. (MEVDÛDİ, 5/183)   

O günkü müşrikler, inkârcılar, münâfıklar Kur’ân okunurken, ondaki emir ve hikmetleri duyurmamak 

ve ilâhi tebliğin sesini boğmak ve bâzı suçlayıcı söylemlerle gündem oluşturmak için şamata 

yapıyorlardı. Bugün de küfür alemi ve yandaşları emperyalist metotla Müslümanları çeşitli oyun ve 

eğlenceye daldırmak, gürültüler içinde boğmak, böylece Kur’ân’a ve hükümlerine karşı duyarsız ve 

duygusuz hâle getirmek ve Kur’ân’ı hayatın dışına çıkarmak için çaba harcamaktadırlar. Özellikle 

kendi yörüngelerine giren kadrolarla hâlkı müslüman olan memleketlerde işleri daha da 

kolaylaşmaktadır. Buna karşı müslümanlar, sahâbiler gibi yollarına yılmadan devam etmelidir. (H. T. 

FEYİZLİ, 1/478) 

(27).‘İşte (biz de) o inkâr edenlere elbette şiddetli bir azâbı tattıracağız ve elbette onları, 

yapmakta olduklarının en kötüsü ile cezâlandıracağız.’ 27’nci âyetteki ‘şiddetli azap’ müşriklerin 

müslümanlar karşısında uğrayacakları yenilgiler, ‘yaptıklarının en kötüsüne denk cezâ’  da âhiret 

azâbı olarak yorumlanmıştır. (İbn Atıyye) Bu son ifâde iki şekilde açıklanmıştır: (1) Yaptıklarının en 

kötüsü Allâh’a ortak koşmak olduğu için cezâları da buna uygun ağırlıkta olacaktır; (2) Onların bâzı 

iyi işleri de olmakla birlikte îman etmedikleri için âhirette iyilikleri dikkate alınmayacak, kötülüklerine 

göre yargılanıp cezâ göreceklerdir. (Şevkâni’den KUR’AN YOLU, 4/704)  

(28).‘İşte, Allah düşmanlarının cezâsı ateştir. Âyetlerimizi inkâr etmelerine karşılık olarak, o 

(cehennem)  onlar için ebedi kalma yurdudur.‘ Bu bütün inkârcılar için şiddetli bir tehdittir. 

Kur’ân okunurken düşünmeyen ve huşû duymayanlara da uyarıdır. Çünkü Allah inanan kullarına 

Kur’ân okunduğu zaman susmalarını ve Kur’ân’ı dinlemelerini emretmiş ve şöyle buyurmuştur: 

‘Kur’ân okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki, size merhamet edilsin.’ (A’raf 7/204, V. 

ZUHAYLİ’den N. YASDIMAN, 8/631)  

(29).‘Küfre sapanlar (cehennemde): ‘Ey Rabbimiz! Cin ve insanlardan bizi saptıranları bize 

göster, onları ayaklarımız altına alalım da en aşağılıklardan olsunlar!’ derler.’  Yâni, onlar 

dünyâda liderlerinin, rehberlerinin ve kendilerini saptıran şeytanların işâretlerine göre hareket 

ediyorlardı. Kıyâmet günü, ellerine geçirebildikleri takdirde, kendilerinin cehenneme 

yuvarlanmalarına sebep oldukları için ayaklarının altına almak isteyeceklerdir. (MEVDÛDİ, 5/183) 

Kur’ân, En’âm sûresinde (6/112) ‘saptırıcı güçler’ olarak iki tür varlıktan söz ederek bunları ’cin ve 

insan şeytanları’ şeklinde anar; Nâs sûresinde de (114/4-6) aynı varlık türleri içinde, insanların 

kalplerine vesvese veren (olumsuz veya asılsız duygu, düşünce fitleyen) iki  şer kaynağının 

bulunduğuna dikkat çeker. Böylece insan, dıştan kendi türünden olan kötü insanların saptırıcı 

etkileriyle, içten de şeytan denilen görülmez güçlerin yanıltma ve aldatmalarıyla doğru yoldan 

uzaklaştığı, inkâr ve günah yoluna saptığı için âhirette de yüce Allah’tan âyette belirtilen dilekte 

bulunacaktır. (KUR’AN YOLU, 4/705)   

‘ayaklarımızın altına alalım da, en aşağıdakilerden olsunlar’ Ancak orada söyleyecekleri bu sözün 

bir faydası olmayacaktır. Bundan dolayı bundan sonraki buyruklarda onların bu seslenişlerine cevap 

verilmediğini görmekteyiz. (S. HAVVÂ, 13/59)  

(30).‘(Ey müminler!) Şüphesiz ‘Rabbimiz Allah’tır’ deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, 

onların üzerlerine (ölümleri ânında) melekler inerler de: korkmayın, endişe etmeyin, size söz 
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verilen cennetle sevinin’ derler.’ Burada meleklerin üzerine indiği müminlerin iki önemli özelliği 

zikredilir: (1) Birincisi, İman: Bunlar ‘Rabbimiz Allah’tır, derler. Yâni Allâh’ı tanırlar, O’nun hiçbir 

ortağı ve dengi olmadığını kabul ederler. O’nu bütün noksan sıfatlardan ve ortaklardan pak ve uzak 

tutarlar. Ayrıca Allâh’ı rab olarak tanımanın gerektirdiği bütün îman esaslarına da inanırlar. (2) 

İkincisi; istikâmet: Allâh’ın Rablığını, O’nun birliğini ikrarda devam edip, sâhip oldukları arı duru 

tevhid inancını aslâ şirkle karıştırmadıkları gibi, Allâh’ın emirlerini yerine getirmeye ve 

yasaklarından da bütünüyle kaçınmaya olağanüstü dikkat gösterirler. (Ö. ÇELİK, 4/403, 404) 

‘istekâmû / dosdoğru olan mümin kimseler’ İstikâmet, sözlükte doğru ve mutedil olmak; din dilinde 

doğru yola girmek, İslâm’a uymak, adâleti yerine getirmek, itaat olan şeyleri yapıp isyan olan 

şeylerden sakınmak, verdiği sözü tutmak ve haktan sapmamak, inancında, söz, iş, eylem ve 

davranışlarında Kur’ân’a ve sünnete uygun hareket etmek demektir. (İ. KARAGÖZ 6/664)  

Ebû Bekir es Sıddık (r)’dan rivâyet edildiğine göre o şöyle demiştir: Sözleriyle dosdoğru oldukları 

gibi, fiilleriyle de dosdoğrudurlar. Yine ondan gelen rivâyete göre, o bu âyet-i kerîmeyi okuyup: ‘Bu 

âyet hakkında ne dersiniz?’ diye sormuş, hazır bulunanlar: ‘Kasıt günah işlemeyenlerdir’ demişler, o 

da: ‘Siz işi en zor şekline göre yorumladınız’ diye cevap vermiş. Bunu üzerine ‘Sen ne dersin?’ diye 

sorulunca, şu cevabı vermiş: ‘Bir daha putlara ibâdete dönüş yapmamış kimseler, demektir.’ Ömer 

(r)’den dedi ki: ‘Tilkiler gibi sağa sola gelişigüzel gitmez,  yâni münâfıklık etmezler. Osman (r) da: 

(Dosdoğru gitmelerinden kasıt) amellerini ihlâslı yapmaları, demektir. Ali (r) ise şöyle demiştir: 

‘Farzları edâ eden kimse demektir.’ (S. HAVVÂ, 13/90, 91)  

Hadis: İmam Ahmed rivâyet ediyor. Abdullah b. Süfyan’ın babasından rivâyetine göre, adamın birisi 

şöyle demiş: ‘Ey Allâh’ın Rasûlü, bana İslâm’a dâir öyle bir husûsu emret ki, bu konuda senden başka 

hiçbir kimseye daha soru sormayayım’ Hz. Peygamber şöyle buyurmuş: ‘Allâh’a îman ettim de, 

sonra da dosdoğru ol.’ Ben: ‘Neyimi koruyayım’ diye sordum, o da diline işâret buyurdu. (Tirmizi 

Zühd 61, Müslim Îman 62, İbn Mâce Fiten 12, S. HAVVÂ, 13/92) 

‘Sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner’ ifâdesindeki melekler, dînî ve dünyevi 

işlerinde onlara yardımcı olup, ilham yoluyla onların gönüllerine bir ferahlık ve genişlik vererek 

onlardan korku ve üzüntüyü bertaraf ederler. Aynı şekilde kötü arkadaşlar, çirkin işleri süsleyip güzel 

göstererek onları ifsad ederler. Bu melekler müminlere ölüm ânında da gelip cenneti müjdelerler. 

Yine kabirde ve dirilerek kabirden kalkıp Arasat meydanına, mahşer yerine gidecekleri zamanda 

melekler inerler ve ‘Korkmayın, üzülmeyin’ Âhirete gönderdiğiniz şeylerden korkmayın. Çünkü 

nahoş bir şeyle karşılaşmayacaksınız. (İ. H. BURSEVİ, 18/88, 89)  

Hadis: O iki melek (Münker – Nekir) mümin bir kimseye ‘Rabbin kim?’ diye sorar, o şahıs da: 

‘Rabbim Allâh’tır’ diye cevap verir. Melekler: ‘Size gönderilmiş olan Peygamber kimdir?’ diye 

sorarlar, o da: ‘Allâh’ın peygamberi Muhammed’ diye cevap verir. Melekler: ‘Amelin nedir’ diye 

sorarlar, o da: ‘Allâh’ın kitabını okudum, ona îman edip, onu tasdik ettim’ diye cevaplandırır. (Ahmed 

b. Hanbel, Müsned)  Söz konusu hadis de gösteriyor ki, kabre defnedilen her insan, ilk olarak burada 

sorguya çekilmektedir. O hâlde kabir azâbı vardır. (M. DEMİRCİ, 3/64) 

Kur’ân-ı Kerîm meleklerin, diriliş esnâsında da insanların yanında bulunacaklarını haber 

vermektedir. Denildiğine göre İsrâfil (as)’in ikinci defa sûra üfürmesinin ardından (Yâsin 36/51), 

kabirler açılacak (İnfitar 82/4). Allah insanları tekrar diriltecek, yerden ot bitirir gibi topraktan onları 

çıkaracak (Nûh 71/17-18), böylece bütün insanlar kabirlerinden doğrulup kalkacaklardır  (Âdiyât 

100/9-11) Sonra ‘Herkes yanında biri muhâfızlık yapan, diğeri şâhitlik eden iki melekle gelir.’ 

(Kâf 50/21). ‘Cennet takvâ sâhiplerine yaklaştırılacak, uzakta olmayacaktır.’ (Kâf 50/31). ‘(Ve 

onlara) Oraya selâmetle girin. İşte bu, ebedi yaşamanın başladığı gündür (denilecektir) (Kâf 
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50/34) Tüm bu âyetler da bize gösteriyor ki, melekler insanın sâdece ölüm anında değil, hem 

kabirde hem de dirilip Allâh’ın huzûruna giderken yanına gelecekler; müminlere karşı iyi ve 

yumuşak, inkârcılara ve günahkârlara karşı ise oldukça sert bir şekilde davranacaklardır. (M. 

DEMİRCİ, 3/64)          

(31, 32).‘Biz dünyâ hayâtında da, âhirette de sizin dostlarınızız.’ İbn Kesir şöyle demektedir: ‘Yâni 

ölüm esnâsında melekler müminlere şöyle diyecektir: Bizler dünyâ hayâtında iken sizin velîleriniz 

yâni sizinle birlikte olup, yanlarınızdan ayrılmayan kimseler idik. Adımlarınızı doğrultuyor, size  

başarı veriyor, Allâh’ın emriyle sizleri koruyorduk. Âhirette de bu şekilde sizinle birlikte olacağız. 

Kabirdeki yalnızlığınızı, Sûr’a üfürülüş esnâsındaki dehşetinizi, teselli edeceğiz. Öldükten sonra 

diriliş günü, hesap günü size güvenlik vereceğiz, Sıratta geçmenizde size yardımcı olup, sizleri 

Naîm cennetlerine ulaştıracağız.’ (S. HAVVÂ, 13/61) 

‘Çok bağışlayan, çok merhamet eden (Allah)tan bir ağırlama olarak canınızın çektiği şeyler 

(canların çektiği, gözlerin de kendisi ile aydın olacağı, arzuladığınız, seçtiğiniz her türlü nîmetler) 

orada sizindir ve orada sizin için (her) istediğiniz şey vardır.’ (derler)’  Yâni, ne isterseniz hemen 

bulacaksınız ve seçtiğiniz üzere yanınızda hazır olacak. (S. HAVVÂ, 13/61) 

‘Gafûr ve Rahîm olan Allâh’ın bir ikrâmı olarak’ Aynı müfessir (Râzi) ‘ikram’ diye çevirdiğimiz 

metindeki ‘nüzul’ kelimesinin özellikle misâfire yapılan ikram için kullanıldığını hatırlatarak bu 

kelimeden, nasıl ki cömert bir ev sâhibi misâfirine, sâhip olduğu şeylerin en değerli olanlarını ikram 

ederse,  Allah Teâlâ’nın da cennetine kabul buyurduğu mümin kullarına en güzel nîmetlerini ikram 

edeceğini belirtmektedir. (KUR’AN YOLU, 4/708) 

      

41/33-36  KİMİN  SÖZÜ  DAHA  GÜZELDİR? 

 

33. (İnsanları ibâdet ve itaat için) Allâh’a çağıran, sâlih (sevaplı) ‘iş ve hareket’ yapan ve ‘şüphesiz 

ben müslümanlardanım’ diyen kimseden daha güzel sözlü (olan) kimdir? 

34. İyilik(ler) de eşit değildir, kötülük(ler) de. (Ey mümin!) Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde sav. 

O zaman (görürsün ki) seninle kendisi arasında bir düşmanlık olan kimse, sanki yakın / candan 

bir dost (oluvermiş)tir. (krş. 26/101)  

35. Bu (kötülüğü iyilikle önleme özelliği)ne, ancak sabredenler kavuşturulur. Ayrıca, buna, 

(sevaptan) büyük pay sâhibi olanlar kavuşturulur.  

36. (Ey mümin!) Eğer şeytandan bir fitnelik (ve vesvese) seni dürterse hemen Allâh’a sığın. 

Çünkü O, hakkıyla işiten ve bilendir. (bk. 7/200, 23/97-98)  

 

33-36. (33).‘(İnsanları) Allâh’a çağıran, sâlih ‘iş ve hareket’ yapan ve ‘şüphesiz ben 

müslümanlardanım’ diyen kimseden daha güzel sözlü (olan) kimdir?’ ‘Allâh’a çağırmak’tan 

maksat, tevhid inancına ve Allâh’a itaate dâvet etmektir. (Şevkâni) Bâzı müfessirler, burada özellikle 

Hz. Peygamberin övüldüğünü belirtmişlerdir. Övülenin müezzinler olduğu söylenmişse de ezan 

uygulamasına Medîne döneminde geçildiğinden, bu görüş isâbetli değildir. Hz. Peygamber Allâh’a 

dâvet eden ve Allâh’ın irâdesine uygun güzel işler yapan ilk müslüman olduğundan âyetteki övgünün 
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öncelikle onunla ilgili olduğu muhakkaktır; ancak âyetin, Rasûlullah’ın yolunu izleyerek aynı 

niteliklere sâhip olan her müslümanı kapsadığını kabul etmek gerekir. (KUR’AN YOLU, 4/708)   

(Bundan dolayı) Allâh’a dâvet tevhid ve itaatine dâvet demektir ki, bunun sonucu da Allâh’a 

kavuşmaya dâvete varır. Kısacası Allâh’a dâvet en güzel sözdür, ancak böyle olması iki şart ile 

şartlıdır: (1) Birisi: o dâvet kuru bir lâftan ibâret kalmamalı, durumu sözüne aykırı olmamalı, sözü ile 

birlikte sâlih ameli de olmalıdır. Yâni önce kendini düzeltmeli, kendisi ilâhi ahlâk ile ahlâklanmalı, 

başkalarını dâvete layık ve sözüne kendi fiili şâhit olacak şekilde çalışarak, güzel iş yaparak dâvet 

etmeli ki, basiret üzere bulunmak ve îcâbında kılıca sarılmak bu sâlih ameldendir. (2) Birisi (diğeri) de 

İslâm’dır. Dâvetçi müslümanlardan olmalı, dâvetine hiç şirk karıştırmayarak ‘Rabbimiz Allah deyip 

sonra istikâmetle giden’ samîmi müslümanlardan bulunmalıdır.(olmalıdır) İslâm olmayınca, amelde 

tam düzgünlük bulunmaz ve Allâh’a dâvet edilmiş olmaz. (ELMALILI, 6/560) 

Mümin iyi bir niyetle samimi olarak,Allâh’a ve Rasûlüne itaat olan, İslâm ve akl-ı selîme uygun 

olarak yaptığı her türlü amel sâlih ameldir. Bu amel, müminin kendisine, âilesine, topluma, diğer 

canlılara ve çevreye yönelik olabilir. Dolayısıyla namaz, oruç ve zekât gibi temel ibâdetler, meşru 

yollardan kendisi ve bakmakla yükümlü olduğukimselerin nafakasını temin için yapılan işler, 

çocukların eğitim ve öğretii ile ilgili yapılan çalışmalar, câmi, köprü, hastâne ve dârülaceze gibi 

yapılan sadaka-i câriyeler, ağaç dikmek, yeşil alan ihdas etmek, çeşme yaptırmak ve çevreyi temiz 

tutmak gibi her türlü iyi, güzel ve yararlı faaliyetler, amel-i sâlih kavramına dâhildir. (İ. KARAGZ 

6/668)  

Hadis: ‘Ey müminler! Sizden bir münkeri (İslâm’ın hoş görmediği söz, fiil ve davranışları, bir 

haramın işlenişini) görürse hemen onu eli ile değiştirsin. (Eliyle değiştirmeye) gücü yetmezse dili ile 

değiştirsin. (Dili ile değiştirmeye) gücü yetmezse kalbi ile (kötülüğü tasvip etmesin, protesto etsin.) 

Bu son durum, îmânın (gerektirdiği amellerin) en zayıf olanıdır.’ (Müslim Îman 78; İ. KARAGÖZ 

6/669) 

(34).‘İyilik(ler) de eşit değildir, kötülük(ler) de.’ İyilik ve kötülük, Allah katında da bir değildir. 

Çünkü Allah, iyiliği emretmiş, kötülüğü yasaklamış, iyilik yapanlara sevap, kötülük yapanlara ise cezâ 

vaad etmiştir. Diğer taraftan Allah, iyi amellere ve iyiliklere on katından yediyüz katına kadar 

(2/261) sevap vereceğini, kötü amellere ve kötülüklere ancak misli ile karşılık vereceğini 

bildirmektedir. (6/160; İ. KARAGÖZ 6/670) 

‘Sen (kötülüğü) en güzel olanla sav. O zaman (görürsün ki) seninle kendisi arasında bir düşmanlık 

olan kimse, sanki yakın / candan bir dost (oluvermiş)tir.’ Râzi, âyetin bağlamını da dikkate alarak 

buradaki iyilik ve kötülüğün özellikle şu anlamları içerdiğini belirtir: İyilikten maksat, Rasûlullah’ın 

insanları hak dîne dâvet etmesi, inkârcıların küstahça davranışlarına sabretmesi, intikam peşinde 

koşmaması, kötülüğe kötülükle karşılık vermemesidir. Kötülükten maksat ise putperestlerin ‘Bizi 

çağırdığın şeylere karşı kalplerimiz kapalıdır’ (5’nci âyet) ‘Bu Kur’ân’a kulak vermeyin, okunurken 

gürültü yapın’ (26’ncı âyet) gibi ifâdeleriyle sergiledikleri aşağılık davranışlarıdır. (KUR’AN YOLU, 

4/708, 709) 

İbn Abbas (r) şu açıklamayı yapmıştır:   ’34’ncü âyette ifâde edilen ‘en güzel yol’dan maksat, 

öfkeliyken sabretmek ve kötülüğe mâruz kalındığında bağışlamaktır. İnsanlar bunu başardıkları 

takdirde, Allah onları muhâfaza eder, düşmanları da onların önünde eğilir ve candan bir dost gibi olur. 

(Buhâri Tefsir 41/1’den Ö. ÇELİK, 4/407) 

Yüce Rabbimizin açıkça bildirdiği gibi elbette ki iyilikle kötülük bir olmaz. İyilik, kalplere pozitif 

enerji verir, kötülük kalbin nûrunu söndürür, kuvvetini giderir. İyilik ve dürüstlük, gönülleri fetheden 
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mânevi bir iksirdir. İyiliğin çok çeşitleri vardır. Kendimize yapılan kötülükleri affetmek bir iyiliktir. 

Kötülüğü affetmekle berâber, üstelik kötülük yapan o kişiye bir de iyilik yapabilmek daha üstün bir 

iyiliktir. (Ö. ÇELİK, 4/407, 408)  

Yine hatâ ve kusurları affetmenin de ötesinde, kötülüğe dahi iyilikle karşılık verebilmek ve hattâ  

kötülüğünü gördüğü birinin ıslah ve hidâyeti için duâ edebilmek, Rasûlullah (s)’in belirgin özelliği 

idi. Taif’te kendisini taşlayanlara ve Uhud’da mübârek dişlerini kırıp yüzünü yaralayanlara bedduâda 

bulunmayıp hidâyetleri için duâ etmesi buna yeterli bir örnektir. (Ö. ÇELİK, 4/408) 

Kur’ân-ı Kerîm’in affetme, kötülüğe iyilikle karşılık verme gibi öğütleri bireysel hakların ihlâliyle 

ilgili olup, kamu haklarını kapsamadığı bizzat Hz. Peygamberin uygulamalarından anlaşılmaktadır. 

(meselâ bk. Buhâri Menakıb 32, Hudud 10,12; Müslim Hudud 8,9; Fezâil 77), daha sonraki müslüman 

devlet ve hukuk adamlarının görüş ve uygulamaları da bu yönde olmuştur. (KUR’AN YOLU, 4/710) 

Hadis: ‘Senden alâkayı kesenle sen ilgilen; iletişim ve irtibat içinde ol. Sana haksızlık edeni affet. 

Sana kötülük edene iyilik et. (Ahmed b. Hanbel 16999 no’dan İ. H. BURSEVİ, 18/107) 

Hadis: Rasûlullah (s) bir gün: ‘Sizden biri Ebû Damdam gibi olmaktan âciz midir?’ buyurdu. Oradaki 

sahâbiler: ‘Ebû Damdam kimdir?’ diye sordular. Rasûl-i Ekrem efendimiz de şöyle buyurdu:  ‘Sizden 

önceki kavimlerden birine mensup idi. ‘Bana hakâret eden ve dil uzatarak gıybetimi yapan kimselere 

hakkımı helâl ediyorum’ derdi. (Ebû Dâvud Edeb 36, No 4887’dan Ö. ÇELİK, 4/409)  

(35).‘Bu (kötülüğü iyilikle önleme özelliği)ne, ancak sabredenler kavuşturulur. Ayrıca, buna, 

(sevaptan) büyük pay sâhibi olanlar da kavuşturulur.’  İbn Kesir şöyle demektedir: Ali b. Ebi Tâlha 

bu âyet-i kerîmenin tefsîri ile ilgili olarak İbn Abbas (r)’dan şöyle dediğini nakletmektedir: Allah 

müminlere gazap hâlinde sabrı, bilgisizliklerle karşılaşmaları hâlinde de tahammülkârlığı, kötülük 

yapılması hâlinde de bağışlamayı emretmektedir. Bunu yaptıkları takdirde Allah onları şeytandan 

korur ve düşmanları dahi candan bir dostmuş gibi onlara boyun eğer.’ (S. HAVVÂ, 13/63) 

Kötülüğü iyilikle önleme hasleti, nefsini intikam duygularından men ederek sabredenlere verilir. 

Bunların hâli sabretmektir. Çünkü sabır, nefsi intikam duygularından alıkor, engeller. Zîrâ intikamla 

meşgûl olmak, ancak nefsi zâfiyetlerden ve dış etkenlerden etkilenmekten dolayıdır. Nefsin cevheri 

kuvvetli olunca, artık dış etkenlerden etkilenmez. Böyle olunca da nefse tahammül zor gelmez ve 

intikamla meşgûl olmaz. Hülâsa kişi nefsini tezkiye etmelidir ki tatlı ve acı farksız; hoş ve nahoş eşit 

olsun. Âyette sabırları sebebiyle bu zümre övülmüştür. (İ. H. BURSEVİ, 18/109)  

(36).‘Eğer şeytandan bir fitnelik (ve vesvese) seni dürterse hemen Allâh’a sığın.’ İnsanın zihnine 

gelen her türlü kötü düşünce şeytanın dürtüsü, vesvesesi ve kötülük telkinidir. Şeytan, her türlü çirkin 

söz, fiil ve davranışları (2/268, 24/21), İslâm’ın ve akl-ı selimin iyi, güzel ve hoş görmediği 

kötülükleri, haramları (24/21) ve küfrü (59/16) emreder. (İ. KARAGÖZ 6/675) 

İsriâze: sözlükte korunmak ve sığınmak demektir. Allâh’a sığınmak ‘Eûzü billâhi mine’ş şeytâni’r 

racîm / Kovulmuş şeytandan Allâh’a sığınırım’ cümlesi, okunarak gerçekleşir. (İ. KARAGÖZ 

6/675) 

İnsandan olan bir şeytanın, yapılan iyilikler ile dize getirilmesi muhtemeldir. Cinlerden olan şeytana 

gelince, vesvesede bulunacak olursa, onu sana musallat eden yaratıcısına sığınmaktan başka çâre 

yoktur. Allâh’a sığınıp O’nun korumasına kendini verince O da, onu senden uzaklaştırır ve senin için 

kurduğu tuzaklarını bertaraf eder. Rasûlullah (s) namaza kalktığında: ‘Ben herşeyi işiten, herşeyi bilen 

Allâh’a kovulmuş olan şeytandan, vesvesesinden, üfürmesinden ve üflemesinden sana sığınırım’ 

buyururdu. Kur’ân-ı Kerîm’de bu konunun benzerinin A’raf sûresi ile el Müminûn sûresinde 
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bulunduğunu önceden belirtmiş idik: ‘Sen affı tut, mârûfu emret, câhillerden yüz çevir. Eğer sana 

şeytandan bir vesvese gelirse hemen Allâh’a sığın. Şüphesiz O işiten’dir, bilen’dir. (el Araf, 

7/199, 200) ‘En güzel olan haslet ile kötülüğü sav! Biz onların ne ile nitelendiregeldiklerini daha 

iyi biliyoruz. Ve de ki: Rabbim, şeytanların vesvesesinden Sana sığınırım. Yanımda hazır 

olmalarından da Sana sığınırım.’ (el Müminûn, 23/96-98) (S. HAVVÂ, 13/63, 64) 

     

41/37-44  KUR’ÂN  BİR  KILAVUZ  VE  ŞİFÂDIR 

37. Gece, gündüz, güneş ve ay (hepsi) O’nun (birliğinin ve kudretinin) delillerindendir. Eğer 

sâdece O’na ibâdet ediyorsanız, güneşe, aya secde etmeyin. Ancak ve ancak onları yaratan 

Allâh’a secde edin.  

38. Eğer (kâfirler secdeyi) kibirlerine yediremezlerse (kendi aleyhlerinedir, bilsinler ki) Rabbinin 

huzûrundaki (melek)ler, zaten gece gündüz hiç usanmaksızın O’nu tesbih etmektedirler.  

39. O’nun (kudretinin) delillerinden (biri de şu)dur: Sen yeri boynu bükülmüş (kupkuru) olarak 

görürsün, oysa, biz onun üzerine su indirdiğimiz zaman canlanır ve kabarır (ve bitkiler yetişir.) . 

Ona can veren (Allah), elbette ölüleri de diriltir. Çünkü O, herşeye kâdirdir.  

40. Âyetlerimiz hakkında sapıklık eden / bâtıla sapanlar şüphesiz bize gizli kalmazlar. O şekilde 

ateşe atılan mı daha iyidir, yoksa kıyâmet günü (azaptan) emin bir şekilde gelen mi? (Ey kâfirler!) 

Artık dilediğinizi yapın (ne yaparsanız kendinize yapmış olursunuz). Şüphesiz ki O, (bütün) 

yaptıklarınızı hakkıyla görendir.  

41-42.  Onlar, Kur’ân kendilerine geldiği zaman, küfre sapmışlardır (dolayısıyla azaptan 

kurtulamayacaklardır). Hâlbuki o, cidden eşsiz bir kitaptır. Artık ne önünden, ne de arkasından 

(hiçbir şekilde) bâtıl ona yaklaşamaz (ve onu bozamaz). O (Kur’ân), hüküm ve hikmet sâhibi, her 

türlü övgüye lâyık olan (Allah) katından indirilmedir.  

43. (Rasûlüm) Sana söylenen, senden önceki peygamberlere söylenen (söz)lerdir. Şüphesiz senin 

Rabbin, hem mağfiret sâhibi hem de çok acı veren bir azap sâhibidir.  

44. (Ey Peygamberim!) Eğer biz onu, yabancı bir (dilde) Kur’ân yapsaydık, mutlaka: ‘Âyetleri 

genişçe açıklanmalı değil miydi? Arap’a yabancı (dilden bir kitap olacak şey) mi?’ diyeceklerdi. 

(Onlara) de ki: ‘O (Kur’ân) inananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifâdır. 

İnanmayanların ise kulaklarında bir ağırlık vardır ve o (Kur’ân) onlarda bir körlük meydana 

getirmekte (onu görememekteler). Onlar, (sanki) uzak bir yerden çağrılıyorlar (gibi duymuyorlar / 

anlamıyorlar).’ (bk. 17/82; 26/198-199)       

 

37-44. (37).‘Gece, gündüz, güneş ve ay O’nun (birliğinin ve kudretinin) alâmetlerindendir. Eğer 

sâdece O’na ibâdet ediyorsanız, güneşe ve aya secde etmeyin. Ancak ve ancak onları yaratan 

Allâh’a secde edin.’ Âlemdeki bu olaylar, zamânın akışındaki bu değişiklikler gösterir ki, yukarıda 

yaratıldıkları beyan olunan yeryüzü ve gökyüzü ile bu âlem bir kararda bir tabiatta durup kalmaz, 

an’dan ân’a, hâlden hâle değişir, bugünü yarın izler. Bir şekilde bütün bu değişiklikler yaratıcısının 

yaratmasını ve kudretini ve bu dünyânın bir âhireti bulunduğunu gösterir. Gaflet etmemek gerekir 

ki gece ile gündüzün bu hatırlatılmasında mağrurlara bir korkutma ve uyarı, kederli ve üzgünlere bir 

teselli vardır. (ELMALILI, 6/561)  



121 
 

‘Allâh’a secde edin.’ Allâh’ın varlığına ve birliğine îman edin, sâdece Allâh’a ibâdet edin, O’na 

hiçbir şeyi ortak koşmayın, anlamındadır. Âyette secde kelimesinin ibâdet anlamında olduğu âyetin 

‘Eğer O’na (yâni Allâh’a) ibâdet ediyorsanız’ cümlesi ifâde eder. (İ. KARAGÖZ 6/677) 

Bu âyetler (37 ve 38’nci âyetler) okunduğu ya da dinlendiğinde secde yapmak vâciptir. Secdenin 

37’nci âyetin bitiminde mi, yoksa 38’nci âyetin bitiminde mi olduğuna dâir görüş ayrılığı vardır. İmam 

Âzam ve İmam Şâfii (r.h.) 38’nci âyetin sonu itibâriyle secde edilmesi gerektiği görüşündedirler. (Ö. 

ÇELİK, 4/410) 

(38).‘Eğer (kâfirler secdeyi) kibirlerine yediremezlerse (kendi aleyhlerinedir, bilsinler ki) Rabbinin 

huzûrundaki (melek)ler, zâten gece gündüz hiç usanmaksızın O’nu tesbih etmektedirler.’ Nesefi 

şöyle demektedir: ‘Yâni eğer büyüklük taslayıp emrolundukları şeyi yerine getirmez ve mutlaka 

aracılar koymakta ısrar ederlerse, onları kendi hâllerine bırak. Çünkü yüce Allah, ihlâsla kendisine 

ibâdet edip secde edenlerden yana mahrum değildir. Gece ve gündüz O’nu, ortak sâhibi olmaktan 

tenzih eden Allâh’a yakın kılınmış kulları vardır.’ (S. HAVVÂ, 13/67) 

‘Rabbinin katında bulunanlar’ ifâdesi meleklerin mekân yönünden değil, itibar, değer ve O’na 

yakın olma çabası içinde bulunma yönünde Allâh’a yakınlıklarını gösterir. Râzi, bu ifâdeye göre 

meleklerin insanlardan daha üstün olduğunu belirtir. (KUR’AN YOLU, 4/713, 714)     

(39).‘O’nun’ tek olduğuna ve ölüleri öldükten sonra diriltmeye kâdir olduğuna dâir delâlet eden 

‘belgelerinden biri de; kupkuru gördüğün yeryüzüdür.’ O yeryüzü kupkurudur, orada bitki yoktur. 

Aksine ölmüş ve kurumuştur. Âyet-i Kerîmede zikredilen ‘huşû’  izhar etmek demektir. Bu âyet-i 

kerîme, bitkisi olmayıp, kuruduğu ve bitkisiz kaldığı zaman yeryüzünün hâlini anlatmak üzere istiâre 

yoluyla kullanılmış bir kelimedir (cümledir) (S. HAVVÂ, 13/67) 

‘Biz ona su’ yağmur ‘indirdiğimiz zaman, canlanır’ bitkiler vâsıtasıyla harekete gelir ‘ve kabarır’ 

yâni gelişir. İbn Kesir şöyle demektedir: Yâni bütün ekin ve meyve türlerini dışarıya çıkartır. ‘Ona 

can veren Allah, şüphesiz ki ölüleri de diriltir. Şüphesiz ki O, herşeye Kâdir’dir.’ Dolayısıyla 

öldükten sonra diriltmeye kâdir olması bir gerekliliktir. (S. HAVVÂ, 13/67)     

‘Kadîr’ Yüce Allâh’ın en güzel isimlerinden biri olup ‘gücü yeten’ anlamındadır. Âyette yüce 

Allâh’ın ‘her şeye gücünün yeteceği’ bildirilmiştir. Allâh’ın âciz olacağı ve gücünün yetmeyeceği 

hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla ölüleri de yeniden diriltmeye gücü yeter. (İ. KARAGÖZ 6/679) 

(40).‘Âyetlerimiz hakkında sapıklık eden / bâtıla sapanlar şüphesiz bize gizli kalmazlar.’ 

Âyetlerde ilhad, doğru anlam vermeyip istikâmetten ayrılarak eğrisine çekmek demek olur ki 

yalanlamayı, inkârı, yanlış yorumu ve tahrifi kapsar. ‘Âyetler’, zikrolunan gece ve gündüz, güneş 

ve ay gibi kâinâta dâir âyetler ve mûcizelerle, Kur’ân gibi indirilmiş olan ve hüküm getiren âyetlerden 

daha geniş kapsamlıdır. Her ikisine de aykırı gitmek, ‘ilhad’dır. İlhadın da cezâsı ateşe atılmaktır. 

(ELMALILI, 6/562)    

‘Bize gizli değillerdir.’ İbn Kesir şöyle demektedir: ‘Bu buyrukta oldukça ağır bir tehdit ve kesin bir 

korkutma vardır. Yâni şânı yüce Allah âyetleri, isimleri ve sıfatları husûsunda inkâra sapan kimseleri 

çok iyi bilir, bu ameline karşılık onu cezâlandıracak ve ondan intikam alacaktır. İşte bundan dolayı 

yüce Allah şöyle buyurmaktadır: ‘Kıyâmet gününde ateşe atılan mı, yoksa güven içinde gelen mi 

daha iyidir?’ Bu kâfir ile mümin için verilmiş bir örnektir. Yâni bu, öteki ile bir olabilir mi? Daha 

sonra yüce Allah kâfirleri tehdit etmek üzere şöyle buyurmaktadır: ‘Dilediğinizi yapın!’ hayır yâhut 

şer olsun… Nesefi: ‘Bu, tehdîdin en ileri derecesidir…’ demektedir. ‘Doğrusu O, yaptıklarınızı 
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görendir.’ Yâni durumunuzu bilir, amellerinizi görür ve buna uygun olarak karşılık verecektir. (S. 

HAVVÂ, 13/68)  

(41, 42).‘Onlar, Kur’ân kendilerine geldiği zaman, küfre sapmışlardır (dolayısıyla azaptan 

kurtulamayacaklardır). Hâlbuki o, cidden eşsiz bir kitaptır.’ Yâni, kâfirlerin kurdukları tuzaklar 

sâyesinde Rasûlullah’ı (s) yenilgiye uğratmaları mümkün değildir. Çünkü o, sadâkat ve Hakka 

dayanmaktadır. Ayrıca onun ardında Allâh’ın kuvvet ve kudreti vardır. Yine bunun yanı sıra bu vahyi 

aktaran kimse, hiçbir yalan, iftirâ ve hîlenin başarı kazanamayacağı derecede yüksek meziyetlere 

sâhiptir. (MEVDÛDİ, 5/191) 

‘Hâlbuki o, aziz bir kitaptır.’ Yâni o, hiçbir kimsenin benzerini getirmesi mümkün olmayan 

yüceliğine erişilmesi imkânsız bir kitaptır. (S. HAVVÂ, 13/70)   

‘Önünden de ardından da bâtıl ona sokulamaz.’ İbn Kesir şöyle demektedir: ‘Yâni onun bâtıl 

olmasını sağlayacak bir yol yoktur. Çünkü o, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.’ Nesefi de şöyle 

demektedir: ‘Bu kitap değiştirilemez yâhut onda herhangi bir şekilde çelişki bulunamaz.’ Şunu da 

belirtelim ki: Bunların hiç birisi geçmişte söz konusu olmadığı gibi gelecekte de olamayacaktır. 

Geçmişteki durum da bunu desteklemektedir, gelecek de onu desteklemektedir. Onu ne geçmiş, ne 

gelecek çelişkiye düşürüp çürütemez. (S. HAVVÂ, 13/70)  

‘Bâtıl’ hakkın, doğrunun ve gerçeğin zıddı olup, incelemeye tâbi tutulduğunda sebâtı olmadığı ortaya 

çıkan şeydir. Kur’ân gerçeğin ta kendisi olduğu için herhangi bir yönden bâtılın ona yaklaşması ve 

onu iptal etmesi mümkün değildir. Önceki ilâhi kitaplar onu yalanlamadığı gibi, ondan sonra da onu 

yalanlayacak, iptal edip neshedecek bir kitap gelmeyecektir. Kur’ân’ın doğru dediği şey sürekli 

doğrudur, bunun bâtıl olma ihtimâli yoktur. Bâtıl olduğunu açıkladığı şey de sürekli bâtıldır, bunun 

gerçek olma ihtimâli yoktur. Kur’ân hem noksanlıktan, hem de kendisine bir şey ilâve olunmaktan 

korunmuştur. ‘…onu koruyacak olan da elbette biziz’ (Hicr 15/9, Ö. ÇELİK, 4/412, 413) 

(Kur’an) hüküm hikmet sâhibi tarafından indirilmiştir.’ Hakim ve Hamid’ yüce Allâh’ın en güzel 

isimlerinden ikisidir. ‘Hakîm’ hâkim kelimesinin mübâlağa içerikli kalıbı olup, her işi, her hükmü, her 

emir ve yasağı hikmetli, doğru, isâbetli ve bir amaca yönelik olan, varlıkları mükemmel ve sağlam 

bir şekilde var eden, onları iyi bilen, anlamlarına gelir. (İ. KARAGÖZ 6/682) 

(43).‘(Rasûlüm) Sana söylenen sözler, senden önceki peygamberlere söylenen sözlerdir. Şüphesiz 

senin Rabbin, hem mağfiret sâhibi hem de çok acı veren bir azap sâhibidir.’ Burada Peygamber 

(s), kâfirlerden görmüş olduğu eziyet, işkence ve musîbetlere karşı teselli edilmekte ve şöyle 

denmektedir: Eski toplumlar peygamberlere eziyet ve işkenceyi revâ gördüler. Onlara yardım edildi ve 

düşmanlarından intikam alındı. Yakında sana ve düşmanlarına da aynı muâmele yapılacaktır. (İ. H. 

BURSEVİ, 18/129) 

Hadis: İbn Ebi Hâtim rivâyet ediyor… Said b. El Müseyyeb’den dedi ki… şu ‘Elbette ki Rabbin 

hem mağfiret sâhibidir…’ âyeti nâzil olunca, Rasûlullah (s) şöyle buyurdu: ‘Allâh’ın affı ve 

bağışlaması olmasaydı, hiçbir kimse rahat bir hayat süremezdi. Allâh’ın tehdîdi ve cezâsı da 

olmasaydı, herkes herşeyden elini çekerdi.’  (S. HAVVÂ, 13/96)  

(44).‘Eğer biz onu, yabancı bir (dilde) Kur’ân yapsaydık, mutlaka: ‘Âyetleri genişçe açıklanmalı 

değil miydi? Arap’a yabancı (dilden bir kitap olacak şey) mi?’ diyeceklerdi.’ ‘A’cemi söz’ mânâsı 

anlaşılamayan sözdür. Arapça dışındaki dil ise Arap’a nispetle yine anlaşılamayan söz durumundadır. 

Kur’ân’ı şâyet Arapça dışında bir dille indirseydik yine inkâr ederler ve; ‘A’cemi  bir söz, a’cemi bir 
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Kur’ân, acem bir elçi nasıl Arap millete gönderiliyor?’ derlerdi. Bu durum, onların yalanlama ve 

inkârlarını daha da artırırdı. (İ. H. BURSEVİ, 18/131) 

Kur’ân, Arapça’nın dışında bir dille, muhâtabı ise Arap olur mu? Anlamı şudur: Allâh’ın âyetleri 

hangi şekilde onlara gelecek olursa olsun, onlar yine de bahâne ararlar. Çünkü onlar hakkı isteyen 

kimseler değillerdir. Aksine onlar hevâlarına uyan kimselerdir. (S. HAVVÂ, 13/71)  

‘(Onlara) de ki: ‘O (Kur’ân) inananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifâdır.’ O Arapça 

Kur’ân îman edenler için – ki gerek Arap olsun, gerek Arap’tan başkaları -  ‘hidâyetin kendisi’ doğru 

yolu gösteren rehber ‘ve sırf şifâdır’ Kalplerinizdeki hastalıklara: cehâlet, ahlâksızlık, şüphecilik 

gibi dertlere devâdır. İman eden ondan yararlanmanın yolunu da bulur, hiç olmazsa ‘Eğer 

bilmiyorsanız zikir ehline (bilenlere) sorun.’ (Enbiyâ 21/7) emri gereğince bilen ehlinden sorar. 

(ELMALILI, 6/564)  

Kur’an genelde bütün insanların (2/185), özelde müttaki ve muhsin müminlerin yol göstericisidir. 

Kur’an îman, ibâdet, ahlâk, evlenme, boşanma, mîras, yargı, yönetim, ticâret, yeme, içme, 

konuşma, temizlik, sosyal ilişkiler, kısaca fert ve toplum hayâtının her alanında rehberlik yapar. (..) 

Kur’ân’ın müminlere şifâ olabilmesi için onu okumaları, öğrenmeleri, tanımaları, anlamaları, îmânın 

gereği olarak emir ve yasaklarına, helâl ve haramlarına, hüküm ve tavsiyelerine uymaları gerekir. 

(3/101, 103, 4/175, 7/170; İ. KARAGÖZ 6/685)  

‘İman etmeyenler ise kulaklarında ağırlık vardır’ işitemezler ‘ve bu’ Kur’ân-ı Kerîm ‘onlar için 

bir körlüktür.’ Nesefi şöyle demektedir: ‘Yâni onlar için bir karanlık ve bir şüphedir.’ İbn Kesir 

şöyle demektedir: ‘Ondaki beyan ve açıklamaları doğruca anlayarak hidâyet bulamazlar. (S. HAVVÂ, 

13/71) 

‘İşte bunlara (kâfirlere) uzak bir yerden sesleniliyor gibidir.’ Âyetin sonunda Kur’ân’a inanmayan 

müşrikler, kendilerine uzaktan seslenilen kimselere benzetilir. Uzaktan bağırılan kimseler bir ses 

duysalar da, bağıranın sözlerini anlayamazlar, kelimeleri seçemezler. O sesle neyin söylendiğini 

bilemezler. Esâsen burada uzaktan seslenilen kimselerle insanlardan çok hayvanların kastedildiği 

anlaşılmaktadır. Hayvanlara uzaktan bağırılır ve onlar bağırtıdan başka bir şey anlamazlar. (bk. Bakara 

2/171, Ö. ÇELİK, 4/414)   

 

41/45-48   KİM  İYİ  BİR  İŞ  YAPARSA 

45. Andolsun ki Mûsâ’ya  Tevrat’ı verdik, onda da (inanmada ve tamâmını alıp almamada) 

ayrılığa düşüldü. Eğer Rabbinden (azâbın ertelenmesine âit) bir söz geçmemiş olsaydı, aralarında 

elbette iş bitirilirdi. Doğrusu onlar, bu (Kur’ân) dan da kaygılı bir şüphe içindedirler.  

46. Kim sâlih bir iş yaparsa, kendi (lehine)dir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. 

(Yoksa) Rabbin kullara hiç(bir şekilde) zulmedici değildir. 

47. (Kıyâmet) saatin(in) bilgisi(ni kimse bilmez), ancak O’na havâle edilir; O’nun bilgisi 

olmaksızın meyvelerden hiçbiri tomurcuklarından çıkmaz. Hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz 

da. O (Allah), onlara (ortak koşanlara): ‘Nerede ortaklarım?’ diye seslendiği gün: ‘(Ya Rabbi!) 

Sana arz ederiz ki bizden onları gören hiçbir kimse yoktur’ diyecekler. (bk. 6/59; 13/8; 35/11; 

79/42-44)  
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48. (Âhirette) Önceden yalvardıkları / tapındıkları  onlardan uzaklaşıp kaybolacak ve kendileri 

için kaçacak bir yer olmadığını anlayacaklar. (krş. 2/165)  

 

45-48. (45).‘Andolsun ki Mûsâ’ya  Tevrat’ı verdik, onda da (inanmada ve tamâmını alıp 

almamada) ayrılığa düşüldü.’ Nesefi şöyle demiştir: ‘Onların kimisi, bu haktır; kimisi de, bâtıldır; 

demişti. Yâni senin kavmin ihtilâf ettiği gibi, onlar da ihtilâf etmişti.’ İbn Kesir de: ‘Yâni Mûsâ’ya da 

eziyet edildi, o da yalanlandı’ demektedir. O hâlde, sen de peygamberlerden azim sâhibi olanların 

sabrettikleri gibi sabret!. (S. HAVVÂ, 13/72)   

‘Eğer Rabbinden (azâbın ertelenmesine âit) bir söz geçmemiş olsaydı, aralarında elbette iş 

bitirilirdi.’ Dünyâ hayâtında onlara çabucak azapları verilirdi; fakat onlar için belirlenmiş bir süre 

vardır. ‘Kesinlikle onlar, bundan şüphe ve endişe içindedirler.’ Yâni kâfirler Kur’ân-ı Kerîm’den 

yana büyük bir şüphe içerisindedirler. İbn Kesir şöyle demektedir: ‘Yâni onların Kur’ân-ı Kerîm’i 

yalanlamaları, ne söylediklerini bilen bir basiretten kaynaklanmıyordu. Aksine onlar da 

söylediklerinden yana şüphe etmekte idiler. Hiçbir şeyi araştırarak söylemiş değillerdi. (S. HAVVÂ, 

13/72)   

(46).‘Kim sâlih bir iş yaparsa, kendi (lehine)dir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir.’ 

‘Doğru ve yararlı iş’ diye çevirdiğimiz metindeki sâlih (amel) kelimesi, Allâh’ın varlığına ve birliğine 

inanıp O’nun hükümlerine göre yaşamak; mümkün olduğunca çok sayıda insana, hattâ diğer canlılara 

ve doğaya yararlı  olabilecek şeyler yapmak; meşrû ölçüler çerçevesinde herkesle barış ve uzlaşma 

içerisinde olma çabası göstermek gibi yapıcı davranışları içine alan geniş kapsamlı bir kavramdır. 

Âyete göre, bu şekilde doğru ve yararlı işler yapan bir kimse, - bu dünyânın bâzı ârızi şartları 

yüzünden hak ettiği iyiliği elde edemese, hattâ iyilik ettiği hâlde sıkıntı çekse bile – nihâi plânda aslâ 

haksızlığa uğratılmayacak, iyiliklerinin karşılığını bulacak; aynı şekilde kötülük işleyenler de 

cezâlarını çekeceklerdir. (KUR’AN YOLU, 4/719) 

‘.. kötü iş yaptı’ cümlesine inkâr, şirk ve isyan dâhildir. Bir kimse îman etmez ve isyan ederse kendi 

aleyhine yapmış, kendisini cehenneme mahkûm etmiş olur. ‘Kim kötü ve günah olan bir amel 

işlerse, ancak misli ile cezalandırılır.’ (40/40; İ. KARAGÖZ 6/688, 689) 

‘(Yoksa) Rabbin kullara hiç zulmedici değildir.’ İbn Kesir şöyle demektedir: ‘Kimseye günahından 

başkası ile cezâ verilmez. Hiçbir kimseyi ona karşı delil ortaya konulmadıkça ve peygamberler 

göndermedikçe de azap etmez.’ (S. HAVVÂ, 13/75) 

Allah zulmetmekten münezzehtir. Zallâm, bile bile zulmeden çok zâlimdir, denilmiş ve ifâde 

mübâlağa kalıbıyla gelmiştir. Ancak (..) (bu kalıp ifâde) fiilin aslına yönelik olup, Allah Teâlâ 

kesinlikle hiç zulmetmez demek olur. Yoksa – hâşâ – Allah Teâlâ çok zulmetmez de az zulmeder gibi 

bir şey düşünülemez. Bir başka yorumda ise buradaki mübâlağa kalıbı kulların çokluğunu ifâde 

etmektedir. Allah Teâlâ, bu kadar çok kulları olmasına rağmen bunlardan hiçbir kimseye zulmetmez, 

demektir. (İ. H. BURSEVİ, 18/138) 

Hadîs-i Kudsi: ‘Ben zulmü kendi zâtıma ve kullarıma haram kıldım. Aman ha, birbirinize 

zulmetmeyiniz.’ (Müslim Birr 257’den İ. H. BURSEVİ, 18/138) 

(47).‘Saatın (kıyâmetin) bilgisi yalnız O’na âittir.’ Duruşma saatini, kıyâmeti bilmek, yalnız Allâh’a 

havâle edilir. ‘Kıyâmet ne zaman kopacak?’ diye sorulduğunda: ‘Allah bilir’ denilir. Çünkü kıyâmeti 

Allah’tan başka hiç kimse bilemez. Kıyâmet kopup geldiği zaman iyiye cennet, kötüye cehennem 

hükmü verilir. (İ. H. BURSEVİ, 18/140) 



125 
 

‘O’nun ilmi olmadıkça hiçbir meyve kabuğundan çıkmaz. Hiçbir dişi gebe kalmaz ve 

doğurmaz.’ Yâni bir meyvenin kabuğundan çıkmasını da, bir dişinin hâmile kalmasını ve hâmile 

kaldığını doğurmasını da kesinlikle bilir. Hâmile kalınacak günlerin, saatlerin sayısını, yaratılışı tam 

mı eksik mi olduğunu ve bu gibi diğer hâllerini, erkek mi dişi mi olduğunu, güzel mi çirkin mi 

olduğunu ve diğer bütün hususlarını O bilir. (S. HAVVÂ, 13/75) 

(Oysa) âyette kıyâmet saatinin bilgisi sâdece Allâh’a tahsis edilirken, meyvelerin ürün vermesi, 

dişinin gebe kalması ve doğurması örneklerinde böyle bir tahsis yapılmayıp Allâh’ın onları da bildiği 

belirtilmiş, O’ndan başkasının bilemeyeceği anlamına gelebilecek bir ifâde kullanılmamıştır. Buna 

göre, kıyâmetin vaktini sâdece Allâh bilir, ürün verme, gebe kalma ve doğurma zamanlarını 

cenînin cinsiyetini ise insanlar da bilebilir. Nitekim günümüz teknik imkânlarıyla bu bilgilere 

kolaylıkla ulaşılmaktadır. (KUR’AN YOLU, 4/720) 

‘Onlara: Nerede benim ortaklarım?! diye sesleneceği gün…’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni kıyâmet 

gününde yüce Allah, müşriklere herkesin önünde: Benimle birlikte kendilerine ibâdet edip Bana ortak 

koştuklarınız nerede?’ diye seslenecektir. (S. HAVVÂ, 13/76) 

‘Derler ki: Bizden hiçbir kimsenin (şâhit) olmadığını sana arz ederiz.’ Artık bugün Seninle birlikte 

Sana ortak birisinin bulunduğuna dâir tanıklık edecek bizden hiçbir kimsenin olmadığını sana 

bildiriyoruz. Buna göre anlam şöyle olmaktadır: Ya Rab, Sen de şimdi bizim kalplerimizden aynı bâtıl 

şâhitliği yapmadığımızı bilmektesin. Bugün Senin ortağın olduğuna bizden şâhitlik edecek kimse 

olmadığını ve hepimizin Seni tevhid ettiğini biliyorsun. (S. HAVVÂ, 13/76)   

(48).‘Önceden yalvardıkları / tapındıkları onlardan uzaklaşıp kaybolacak ve kendileri için 

kaçacak bir yer olmadığını anlayacaklar.’ Yâni, onlar dünyâdayken canlarını fedâ edecek derecede 

mâbud edindikleri önderlerin içinden, belki birisi yardım eder veya en azından bu azaptan kurtarır ya 

da bu azâbı azaltır ümidiyle nerede olduklarına bakacaklar ama orada hiç kimseyi göremeyeceklerdir. 

(MEVDÛDİ, 5/195)    

 

41/49-54  RABBİNİN  HER  ŞEYE  ŞÂHİT  OLMASI, YETMEZ Mİ? 

49. (Kâfir) İnsan (Allah’tan) hayır (mal – mülk vs.) istemekten usanmaz (herşeyinin olmasını ister). 

Ancak kendisine bir kötülük (âfet, kıtlık, hastalık gibi bir sıkıntı) dokunursa, hemen karamsar 

olur, (Allâh’ın rahmetinden) ümidi keser.  

50. Andolsun ki (musibet, âfet, hastalık, fakirlik gibi) başına gelen bir felaket, bir sıkıntıdan sonra, 

ona tarafımızdan bir rahmet (ve refah, bolluk, sağlık vb.) tattırırsak; ‘Kesinlikle bu benim 

hakkımdır. (Ben) kıyâmetin kopacağını (filan) da sanmıyorum. Andolsun ki eğer (Müslümanların 

dediği gibi kopsa da) Rabbime döndürülsem bile, hiç şüphesiz benim için O’nun yanında elbet 

daha güzeli vardır’ der. Fakat andolsun ki inkâr edenlere yaptıklarını kesinlikle haber vereceğiz 

ve mutlaka, onlara en ağır azâbı tattıracağız.  

51. (Kâfir ve nankör) İnsana nîmet verdiğimiz zaman, (buna rağmen îmandan, İslâm’dan) yüz 

çevirir, büyüklük taslayıp uzaklaşırlar. Kendisine bir şer dokunduğu zaman da artık o, uzun 

uzun yakarır durur. (krş. 10/12; 11/9-11; 17/83)      

52. (Rasûlüm! Müşriklere) De ki: ‘Söyleyin bana eğer o (Kur’ân) Allah katından ise ve ardından 

siz de onu inkâr etmişseniz, (böyle haktan) uzak bir ayrılığa düşen o kimseden daha sapık kim 

olabilir?’  
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53. İleride onlara, gerek ufuklarda (çevrelerinde, varlık âleminde), gerek kendi içlerinde (ve iç 

dünyâlarında) âyetlerimizi göstereceğiz. Nihâyet o (Kur’ân)ın hak olduğu açıkça ortaya 

çıkacaktır. Rabbinin herşeye hakkıyla şâhit olması kâfi değil mi? 

54. Bilesin ki, onlar Rablerine kavuşmaktan şüphe içindedirler. Bilesin ki O (Allah, ilim ve 

kudretiyle) herşeyi kuşatmıştır. 

 

49-54. (49).‘(Kâfir) İnsan (Allah’tan) hayır (mal – mülk vs.) istemekten usanmaz. Ancak kendisine 

bir kötülük dokunursa, hemen karamsar olur, (Allâh’ın rahmetinden) ümidi keser.’ Yâni, 

zihninde artık bundan sonra bir daha hayır ile karşılaşacağını tasavvur edemez. ‘el kanût: me’yus’ 

Kişinin üzerinde ümitsizliğin etkilerinin görülerek Allâh’ın lütfundan ve rahmetinden tamâmıyla 

ümit kesmek demektir. Bu, gelecek olan buyrukların da delâletiyle, kâfirin bir niteliğidir. (S. 

HAVVÂ, 13/76)  

(50).‘Başına gelen sıkıntıdan sonra kendisine katımızdan bir rahmet tattırırsak kesinlikle şöyle 

der: Bu, benim hakkımdır.’ Nesefi (..) şöyle demektedir: Yâni hastalıktan sonra sağlık vererek, 

darlıktan sonra bolluk vererek onun sıkıntısını açtığımız takdirde: Bu benimdir, yâni benim hakkımdır, 

bana bunun ulaşmasının sebebi benim sâhip olduğum hayır ve fazîletli amellerdir. Bunlar dolayısıyla 

ben buna lâyığım, der.’ (S. HAVVÂ, 13/76) 

‘Kıyâmetin kopacağına da inanmıyorum.’ İbn Kesir der ki: Yâni kıyâmetin kopacağını inkâr 

etmektedir. Çünkü ona bir nîmet verdiği zaman azar, böbürlenir ve inkâr eder.’ Ve der ki: ‘Şâyet 

Rabbime döndürülürsem dahi, kesinlikle O’nun nezdinde de benim için güzel şeyler’ cennet 

yâhut lütfa mazhar olmak, nîmetlere mazhar olmak gibi güzel durumlar ‘vardır’ O bu sözlerini, âhireti 

dünyâya kıyas ederek söyler. İbn Kesir der ki: ‘Yâni eğer öldükten sonra diriliş söz konusu olsa dahi, 

Rabbim bana bu dünyâ yurdunda ihsanda bulunduğu gibi, orada da bana ihsanda bulunacaktır. 

Böylece amelinin kötülüğüne ve inanmayışına rağmen, Allah’tan temennilerde bulunarak istekler 

istemektedir. (S. HAVVÂ, 13/77)       

Bu ifâde, onların; ‘Kıyâmetin ne olduğunu bilmiyoruz. Onun bir tahminden ibâret olduğunu 

sanıyoruz.’ (el Casiye, 45/32) ifâdesiyle örtüşmektedir. (İ. H. BURSEVİ, 18/149) 

‘Andolsun ki Biz, kesinlikle kâfirlere yaptıklarını bildireceğiz. Ve andolsun ki şüphesiz Biz, 

onlara şiddetli azâbı tattıracağız.’ İbn Kesir şöyle demektedir: ‘Şânı yüce Allah, ameli ve itikâdı bu 

şekilde olan kimseleri cezâ ile, azar ile tehdit etmektedir. (S. HAVVÂ, 13/77) 

(51).‘(Kâfir ve nankör) İnsana nîmet verdiğimiz zaman yüz çevirerek yan çizer.’ İtaatten yüz 

çevirir ve Allâh’ın emirlerine bağlanmayı büyüklüğüne yedirmez. Yüce Allâh’ı zikretmekten, O’na 

duâ etmekten uzaklaşır; yâhut bizzat nefsinin etkisi altında kalarak uzaklaşır, büyüklük taslar. (S. 

HAVVÂ, 13/77) 

‘Başına bir fenâlık gelince’  darlık, fakirlik, hapis ya da hastalık gibi bir sıkıntı gelirse ‘uzun uzun 

yalvarır’ sürekli duâ edip yalvarmaya koyulur. Kalbiyle meyus ve ümitsiz olur, dili ile de alabildiğine 

duâ eder. (S. HAVVÂ, 13/77)   

Mümin böyle bir (nankör) karaktere sâhip olamaz. Mümin nîmetlere şükreder, musibetlere 

sabreder. Nîmet karşısında azgınlık etmez, musibetlerle karşılaşınca ümitsiz olmaz.Bir sıkıntıdan 

sonra nîmet ve bolluğa kavuştuğunda bunun Allâh’ın bir lütfu olduğunu bilir, Allah’tan gelene râzı 

olur. Hayâtın dünyâ hayâtından ibâret olmadığını, âhirette hesaba çekileceğini, îmansız ve amelsiz 
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cennete gidilemeyeceğine inanır. Servet, bolluk ve bereket gibi nîmetlerin de, yokluk, kıtlık, hastalık 

ve ölüm gibi musibetlerin de ancak Allâh’ın kaderi, kazâsı ve izni ile olduğuna inanır. (64/11, 3/145, 

166, 167; İ. KARAGÖZ 6/694).  

Hadis: ‘Ne şaşılacaktır müminin işi! Gerçekten onun her işi hayırdır. Bu hâl, müminden başka hiçbir 

kimse için böyle değildir. Eğer ona sevinç verici bir şey isâbet ederse şükreder. Bu da kendisi için bir 

hayır olur. Eğer ona zarar ve ziyan verecek bir şey isâbet ederse sabreder. Bu da kendisi için hayır 

olur.’ (Müslim Zühd 13; İ. KARAGÖZ 6/694) 

(52).‘(Rasûlüm! Müşriklere) De ki: ‘Söyleyin bana eğer o (Kur’ân) Allah katından ise ve ardından 

siz de onu inkâr etmişseniz, (böyle haktan) uzak bir ayrılığa düşen (ya da böylesine kesin bir 

çatışma içine düşen)  o kimseden daha sapık kim olabilir?’  ‘Kesin bir çatışma içine düşen’den 

maksat, Kur’ân karşısında kalplerinin kapalı, kulaklarının tıkalı olduğunu söyleyen (5’nci âyet), 

âyetler okunurken insanları gürültü çıkarmaya çağıran (26’ncı âyet) ve böylece Kur’ân’ın sesini 

boğmayı amaçlayan inatçı inkârcılardır. Kur’ân’ın Allah katından geldiği gerçeğinin, ‘Hiç 

düşündünüz mü?’ diyerek başlayan soru cümlesiyle ortaya konması, putperestlerin olumsuz 

yargılarının ve tutumlarının bilgi ve kanıta dayanmadığını göstermektedir. Onların, bu şekilde 

düşünüp taşınmadan, kanıtsız ve gerekçesiz olarak Kur’ân mesajına karşı tavır koymaları âyette 

‘çatışma’ ve sapkınlığın en aşırı derecesi olarak değerlendirilmiştir. (KUR’AN YOLU, 4/723) 

(53).‘İleride onlara, gerek ufuklarda (çevrelerinde, varlık âleminde), gerek kendi içlerinde (ve iç 

dünyâlarında)  âyetlerimizi göstereceğiz. Nihâyet o (Kur’ân)ın hak olduğu açıkça ortaya 

çıkacaktır. Rabbinin herşeye hakkıyla şâhit olması kâfi değil mi?’  (a) Eski müfessirlerin, bâzı 

önemsiz farklılıklarla, yaygın olarak benimsedikleri yoruma göre ‘âfâk’ Mekke dışındaki çeşitli 

yöreler, bölgeler (nevâhi) ‘kendi nefisleri’ de putperestlerin yaşadığı Mekke kentidir. Buna göre 

âyette vakti geldiğinde gerek müşriklerin yaşadığı Mekke’nin gerekse Mekke çevresindeki diğer 

yörelerin, hattâ dünyânın birçok bölgesinin Hz. Muhammed ve daha sonraki müslüman liderler 

tarafından fethedileceği, böylece putperestlerin asılsız olduğunu ileri sürdükleri Kur’ân mesajının, 

İslâm dîninin cihâna yayılacağı müjdelenmektedir. Nitekim daha Hz. Peygamber zamânında Mekke 

fethedildiği gibi Arap yarımadasının tamâmına yakını da İslâm hâkimiyetine girmiş; böylece 

hayatta olan birçok Mekkeli bu müjdenin gerçekleştiğini görmüştür.   (b) Diğer bir yoruma göre 

‘âfâk’tan maksat yıldızları, ayı ve güneşiyle gökyüzünün uçsuz bucaksız köşeler (Kozmik evren) 

astronomik, meteorolojik, biyolojik vb. olaylar, yasalar; ‘kendileri’nden maksat da en ince sanatların 

ve yaratılış hikmetlerinin örneği olan insanın biyolojik ve ruhsal dünyâsıdır. (KUR’AN YOLU, 

4/724) 

‘Şüphesiz Kur’an hak’tır’ sözü, Kur’ân’ın insan sözü değil, Allah sözü olduğunu ifâde eder. 

Kur’an’da verilen haberlerin aynen gerçekleşmiş olması, Kur’ân’ın her bilgisinin gerçeği ifâde 

etmesi, Kur’ân’ın Allah sözü olduğunun delilidir. (İ. KARAGÖZ 6/697) 

‘Rabbin kâfi değil mi?’ sorusu istifhâm-ı inkâri olup, ‘kâfîdir’ demektir. Allâh’ın kuluna kâfi 

olması, hem yardım etmesi, vekil olması, yol göstermesi, hem de yaptığını bilmesi, görmesi, şâhit 

olması, günahından haberdar olması ve hesaba çekmesi anlamındadır. (İ. KARAGÖZ 6/697) 

(54).‘Bilesin ki, müşrikler Rablerine kavuşmaktan şüphe içindedirler. Kıyâmet günü Hakk’ın 

huzûruna varacaklarına îmanları yok, onunla birlikte şüpheden de muzdariptirler. ‘iyi bil ki O, herşeyi 

kuşatmıştır’ ilmiyle, kudretiyle herşeyi kuşatmıştır. Onlar, O’nun cezâsından kurtulacak değillerdir. 

Allâh’a kavuşmak haktır, muhakkaktır. (ELMALILI, 6/568) 
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‘Allah herşeyi kuşatır’ demek, onların bütün inanç, söz, fiil, amel ve davranışlarını, iyi ve kötü bütün 

yaptıklarını bilir, O’ndan hiçbir şey gizli kalmaz, O’nun gücü ve hükmünden kimse kaçıp kurtulamaz, 

demektir. (İ. KARAGÖZ 6/698) 

_______________________________________ 
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42 / Şûrâ Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. 53 âyettir. Adını 38. âyette geçen “işleri aralarında danışma iledir” 

anlamındaki “şûrâ” ibâresinden almıştır. 23, 24, 25 ve 27’nci âyetleri Medîne döneminde inmiştir. (H. 

T. FEYİZLİ, 1/482) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

42/1-9  NEREDEYSE  GÖKLER  ÇATLAYACAK!  

1. Hâ, Mîm. 

2. Ayn, Sîn, Kâf. 

3. (Rasûlüm!) Mutlak gâlip, hüküm ve hikmet sâhibi Allah, sana ve senden öncekilere işte şöyle 

vahyeder: 

4. Göklerde olanların da, yerde olanların da hepsi O’nundur. O, pek yücedir, çok büyüktür. 

5. Neredeyse gökler (kâfirlerin Allah çocuk edindi isnatları sebebiyle) tâ üstlerinden yarılacak! 

Melekler, Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yerdeki (mü’min)ler için mağfiret dilerler. (Ey 

insanlar!) Haberiniz olsun ki Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir. [bk. 40/7-9] 

6. O’ndan başka (birtakım putları) dostlar edinenler var ya, Allah onları(n hâllerini) 

gözetlemektedir. (Rasûlüm!) Sen, onlar üzerinde bir vekil değilsin (yalnız uyarıcısın). 

7. (Rasûlüm!) Biz sana işte bu şekilde Arapça bir Kur’ân vahyettik ki (bütün) şehirlerin anası 

(merkezi olan Mekke şehri sakinleri)ni ve etrâfında bulunan (dünyâdaki insan)ları uyarasın ve 

(onları) hakkında hiç şüphe olmayan o toplanma günü(nün dehşeti)ne karşı korkutasın. (O gün 

toplananlardan) bir kısmı cennette, bir kısmı da çılgın alevdedir. 

8. Eğer Allah dileseydi, bütün insanları (aynı dîne mensup) bir tek toplum yapardı. Fakat O, 

dilediğini / dileyeni (niyet ve amellerine göre) rahmetine sokar. Zâlimleri ise (azaptan kurtaracak) 

bir dostu ve bir yardımcısı yoktur.  

9. Yoksa (müşrikler) O’nu bırakıp başkasını mı dost (ve yardımcı)lar edindiler. Oysa asıl (ve 

gerçek) “dost ve yardımcı” Allah’tır. Ölüleri O diriltir. O, herşeye hakkıyla kâdirdir. 

 

1-9. (1, 2, 3).‘Hâ, Mîm.’ ‘Ayn, Sîn, Kâf.’  ‘(Rasûlüm!) Mutlak gâlip, hüküm ve hikmet sâhibi 

Allah, sana ve senden öncekilere işte şöyle vahyeder: Yâni bu şekilde, bu düzen içinde ve bu yolla 

gerçekleşiyor sana ve senden önceki peygamberlere indirilen vahiy. Bu kitap, insanların bildiği, 
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anladığı ve anlamlarını kavradığı harflerden oluşan sözlerdir, kelimelerdir. Ne var ki insanlar, 

bildikleri bu harflerle bunun benzeri bir kitabı meydana getiremezler.  Bir başka açıdan da vahyin ve 

vahyi indiren kaynağın birliği dile getiriliyor. Çünkü vahyi indiren üstün irâdeli ve her yaptığını bir 

hikmete göre yapan yüce Allah’tır. Târih boyunca gelmiş geçmiş tüm peygamberlere vahiy indiren 

yüce Allah’tır. Peygamberler ve zaman değişse de vahyin özü birdir. (S. KUTUB, 9/52) 

(4).‘Göklerde olanların da, yerde olanların da hepsi O’nundur.’ Gerçek mülkiyet Allâh’ındır. Var 

eden, yok eden, dirilten, öldüren O’dur. İnsanlara dilediğini verebilir ve onları dilediği şeyden de 

yoksun bırakabilir. Sâhip bulundukları şeyleri ellerinden alabilir ve bunun yerine başka bir şey 

koyabilir. Gerçek mülk, varlıkların özüne hükmeden, onları kendi seçtiği yasalar sistemine göre 

yönlendiren Allâh’ındır. Eşya ve varlıklar, yüce Allâh’ın belirlediği yasa doğrultusunda Allâh’ın 

buyruğuna olumlu cevap verir, boyun eğer, üstüne düşeni yerine getirirler. Göklerde ve yerde bulunan 

herşey Allâh’a âittir. Öyle ki, hiç kimse O’nun mülküne ortak değildir. (S. KUTUB, 9/52, 53)   

‘O, pek yücedir, çok büyüktür.’ O sâdece mülkün sâhibi değildir. Tek başına eşsiz bir yücelik ve 

büyüklük sâhibidir de. O’nun sâhip bulunduğu bu yücelik karşısında herşey çok aşağıda kalır. O’nun 

büyüklüğü yanında herşey çok küçük kalır! (S. KUTUB, 9/53) 

(5).‘Neredeyse gökler tâ üstlerinden yarılacak! Melekler, Rablerini hamd ile tesbih ederler ve 

yerdeki (mü’min)ler için bağışlama dilerler. Haberiniz olsun ki Allah, çok bağışlayan, çok 

merhamet edendir.’  Göklerin çatlayıp yarılması, inkârcıların Allah Teâlâ’ya yönelik çirkin 

iddiâları sebebiyledir. Zîrâ Meryem sûresinde de zikredildiği gibi müşrikler, Allâh’a çocuk 

isnâdında bulunmuşlar; Allah Teâlâ da kendisine bu tür isnatlarda bulunanlara çok şiddetli azap 

edeceğini ilgili cümle ile iifâde etmiştir. (İbni Atıyye’den M. DEMİRCİ, 3/72) 

‘Bâzı kimseler: ‘Rahman çocuk edindi’ dediler. And olsun ki (siz) pek çirkin bir şey ortaya 

attınız. Bundan dolayı neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak, dağlar göçecekti. Oysa 

Rahmân’a çocuk edinmek yaraşmaz, çünkü göklerde ve yerde olan herşey Rahmân’a baş eğmiş 

kul olarak gelecektir.’ ((Meryem 19/88-93) âyetlerinde de ifâde edildiği gibi, göklerin çatlaması, 

putperest Mekke toplumunun Allâh’a karşı ileri sürmüş olduğu çirkin iddiâ ve iftirâların bir 

sonucudur. Yüce Allâh’ın hem Meryem 19/89 hem de Şûrâ 42/5 âyette ‘tekâdü’s semâvâtü 

yetefattarne’ şeklinde benzer ifâdeler kullanması, söz konusu toplumun hem şirk içinde debelenip 

durmaları hem de Allâh’a karşı çok ağır ithamlarda bulunmaları sebebiyledir. Yâni müşriklerin 

Allâh’a çocuk isnâdında bulunması, O Yüce varlığı o denli kızdırmıştır ki, Allah Teâlâ söz konusu 

gadaplı hâlini göklerin yarılıp çatlaması şeklindeki etkileyici bir üslûpla ifâde etmiştir. (M. 

DEMİRCİ, 3/72, 73)  

Gökler, yer, bunların içinde bulunan melekler, cinler, insanlar vb. ne varsa hepsini Allah yaratmıştır. 

Herşeyi yaratan Allâh’ın çocuğu olur mu? Çocuğun olabilmesi için, eşi olması gerekir. Üremek 

yaratılmışlara özgü bir olgudur. Dolayısıyla Allâh’ın anası, babası, eşi ve çocuğu olmaz. Yüce Allah, 

bunlardan münezzehtir. (İ. KARAGÖZ 6/702) 

‘Melekler de Rablerini hamd ile tesbih ederler’  Nesefi der ki: ‘Yâhut Allâh’ı tevhid ederler yâhut 

O’nun hakkında câiz olmayan niteliklerden O’nu tenzih ederler. Kendilerine bağışlamış olduğu 

ihsanları dolayısıyla O’na hamd ederler. Müşriklerin yüce Allâh’ın gazabına mâruz kalmaları 

sebebiyle hayret ederler ve bu şirki gerektiren sözlerden uzak durmuş bulunan yeryüzündeki 

müminlere de bağışlanma dilerler yâhut Rablerinden yeryüzü hâlkının kusurlarını hilmi ile muâmele 

ederek onları çabucak cezâlandırmamasını dilerler. (S. HAVVÂ, 13/115) 
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Hadis: ‘Gökyüzünde alnını Allâh’a secde için koymuş bir meleğin bulunmadığı dört parmaklık bile 

boş yer yoktur. Bu melekler, Allâh’a hamd ve tesbih eder, yeryüzündekilere bağışlanma dilerler.’ 

(Tirmizi Zühd 2312, İbn Mâce Zühd 4190’den, İ. H. BURSEVİ, 18/176) 

(6).‘O’ndan başka (birtakım putları) dostlar edinenler var ya, Allah onları(n hâllerini) 

gözetlemektedir.’ Allah onların hâllerini ve işlerini gözetlemektedir. Durumlarından haberdar olup, 

aslâ gâfil değildir ve onları cezâlandıracaktır. Bu gözetlemeyi yapan da yalnız Allah’tır.  ‘(Rasûlüm!) 

Sen, onlar üzerinde bir vekil değilsin’  Onların işleri sana havâle edilmiş değildir ki, onlardan dolayı 

sorumlu tutulup cezâlandırılasın. Senin görevin uyarmak ve hükümleri duyurmaktır. (İ. H. 

BURSEVİ, 18/177) 

Kur’ân-ı Kerîm’de ‘velî / dost’  kelimesi hâmi, koruyucu, yönetici, ilâh, dost, yardımcı gibi 

anlamlarda kullanılır. Buna göre (a) Bir şahıs, başkasının koyduğu kânunlara ve hükümlere uyarsa onu 

velî / dost edinmiş sayılır (bk. Nisâ, 4/119). (b) Bir şahıs, birinin yol gösterdiğine inanıp, öbür yolların 

yanlışlığını düşünürse onu dost edinmiştir (bk. Bakara 2/257; İsrâ 17/97). (c) Bir kimse yaptığı 

günahları görmezden gelerek, bir başkasının âhirette kendisini kurtaracağına inanırsa onu dost edinmiş 

olur (bk. En’âm 6/51; Ankebût 29/22). (d)  Bir şahsın, kendisine mal ve evlât vereceğine ve diğer 

ihtiyaçlarını gidereceğine inanırsa onu dost edinmiştir. (bk. Hûd 11/20; Rad 13/16). Burada ‘velîler / 

dostlar’ ifâdesi, sayılan bu dört anlamı da içine alacak şekilde kullanılmış ve böyle davranan 

insanların şirke düştüğüne işâret edilmiştir. (Ö. ÇELİK, 4/424)  

(7).‘(Rasûlüm!) Biz sana işte bu şekilde Arapça bir Kur’ân vahyettik ki (bütün) şehirlerin anası 

(sâkinleri)ni ve etrafında bulunanları uyarasın ve (onları) hakkında hiç şüphe olmayan o 

toplanma günü(nün dehşeti)ne karşı korkutasın. (O gün toplananlardan) bir kısmı cennette, bir 

kısmı da çılgın alevdedir.’     ‘Ümmü‘l Kurâ’, Mekke’dir. Mekke, insan hayatının buradan başlayıp 

yayılması, içerisinde yeryüzünün ilk mâbedi olan Kâbe’nin bulunması, orada makâm-ı İbrâhim, hacer-

i esved gibi ilâhi nişânelerin bulunması gibi sebeplerle şerefli kılınmış ve bu yüzden ona ‘Şehirlerin 

Anası’ rütbesi verilmiştir. ‘Çevresi’nden maksat ise, tüm dünyâdır. Kur’ân ilk olarak Mekke hâlkını 

sonra da zaman, zemin ve imkânlar elverdikçe dalga dalga tüm dünyâ hâlklarını uyarmak için Arapça 

indirilmiş cihanşümûl bir kitaptır. Arapça bilenler onu, orijinal diliyle okuyup anlayacak ve gereğince 

amel edeceklerdir. Arapça bilmeyenlere de onun mânâ ve mesajları anlayacakları dille tebliğ 

edilecektir. (Ö. ÇELİK, 4/425) 

‘.. onda hiçbir şüphe yoktur.’ Kıyâmet kopacağında, insanların diriltilip mahşer yerinde 

toplanacağında, sorguya çekileceğinde, sonuçta müminlerin cennete, kâfirlerin cehenneme 

gideceğinde hiçbir şüphe yoktur, demektir. Âhiret hayâtının varlığını kabul etmek, îman 

esaslarından biridir. (4/136). Âhirete îman etmeyen veya şüphe eden kimse, kâfir olur. (İ. 

KARAGÖZ 6/706) 

Hadis: İmam Ahmed’in Abdullah b. Adiyy b. El Hamra ez Zühri’den yaptığı şu rivâyetidir: ‘O 

Rasûlullah (s)’in Mekke çarşısında el Hazvera denilen yerde dururken şöyle buyurduğunu dinlemiş: 

‘Allâh’a yemin ederim, sen Allâh’ın yarattığı yerin en hayırlı bölgesisin. Allâh’ın yarattığı yerin en 

çok sevdiğimiz beldesi sensin ve eğer ben senden çıkartılmamış olsaydım, kendiliğimden çıkmazdım.’ 

(Tirmizi, Nesâi, İbn Mâce’den, S. HAVVÂ, 13/155, 156) 

(8).‘Şâyet Allah dileseydi, (insanların) hepsini (İslâm’a inaan) tek bir topluluk yapardı.’ Ya hepsini 

hidâyet üzere veya dalâlet üzere kılardı. Fakat yüce Allah, aralarında fark takdir buyurdu. Dilediği 

kimseyi hakka iletti, dilediği kimseyi de haktan uzaklaştırıp saptırdı. Hikmet yalnız O’nundur ve 

tartışılacak bir tarafı bulunmayan delil de O’nundur (İbn Kesir) İşte bundan dolayı yüce Allah, daha 

sonra şöyle buyurmaktadır: ‘Ama O, dilediğini rahmetine sokar’ dilediğini İslâm ile müşerref 
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kılarak ona ikramda bulunur. ‘Zâlimlerin’ kâfirlerin ‘ise hiçbir dost’ yâni şefaatçi ‘ve yardımcıları’ 

azâbı kendilerinden savacak savunucuları ‘yoktur’. (S. HAVVÂ, 13/119) 

Yüce Allah dilediğini hidâyet eder ve mümin olmalarını sağlar, ancak kimseyi inkâra zorlamaz, 

kâfir olmalarını da istemez. (39/7). Allah isteseydi, insanları tek bir ümmet yapardı. Ancak böyle 

murad etmedi: ‘Allah isteseydi bütün insanları kesinlikle aynı dîne mensup tek bir topluluk 

yapardı’ cümlesi, bu anlama gelmektedir. Eğer Allah, insanları irâdeleri olmadan kâfir veya mümin 

yapsaydı, âhiret hayâtı ce sınavın bir anlamı kalmazdı. (İ. KARAGÖZ 6/708)  

(9).‘Yoksa müşrikler, Allah’tan başkasını dostlar mı edindiler?’ Yâni, bilâkis onlar Allâh’ı bırakıp 

başkasını ortak koştular. Burada soru (yapılan bu işi reddetmek anlamına gelen) inkâri bir sorudur. 

‘Oysa dost, ancak Allah’tır’ Gerçek dost O’dur, velî edinilmesi, dost edinilmesi gereken O’dur. 

O’nun dışında dost olamaz. Nesefi şöyle demektedir: ‘O’nun dışında kalan bütün dostların dostluğu 

reddedildikten sonra şöyle denilmiş gibidir: Eğer onlar hakikaten dost edinmek istiyor iseler, 

kendisinden başka hiçbir kimseye ibâdet edilmemesi gereken hak ve gerçek dost olan Allah’tır. 

(O’nun dost edinilmesi gerekir) ‘O, ölüleri diriltir ve O, herşeye Kâdir’dir’ Hiçbir şeye kâdir 

olamayanlar değil, yalnızca O’nun dost edinilmesi gerekir. (S. HAVVÂ, 13/119, 120)     

 

42/10-14  DÎNİ  AYAKTA  TUTUN!  AYRILIĞA  DÜŞMEYİN! 

10. (Ey müminler!) Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şey hakkında onun hükmü / çözümü 

Allâh’(ın buyruğun)a göredir. (Ey Peygamberim, de ki;) İşte O Allah, benim Rabbimdir. O’na 

dayanıp güvendim ve ancak O’na yönelirim. 

11. (Allah) gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Size de kendinizden eşler, hayvanlara da (kendi 

cinslerinden) eşler yarattı. Bu (nizam içinde) sizin neslinizi devam ettiriyor. Hiçbir şey O’nun 

benzeri değildir. O, hakkıyla işitendir, görendir. 

12. Göklerin ve yerin (hazînelerinin) anahtarları yalnız O’nundur. (Allah,) rızkı dilediğine yayar 

(genişletir), dilediğine de kısar. Çünkü O, herşeyi hakkıyla bilendir. 

13. (Ey Peygamberim! Allah) Nuh’a dinden buyurduğu şeyleri, size (de aynen) şeriat (din ve 

umûmî kânun) yaptı. Gerek sana vahyettiğimiz, gerek İbrâhîm’e, Mûsâ’ya ve Îsâ’ya vasiyet 

ettiğimiz şey: Dîni dosdoğru tutmanız ve onda ayrılığa düşmemenizdir. Fakat müşrikleri dâvet 

ettiğin şey (yâni tevhid), onlara ağır geldi. Allah (niyet ve amellerine göre) dilediğini bu (tevhid 

dini)ne seçer ve (kendisine itaatle) yöneleni de buna eriştirir. 

14. Ehl-i Kitap (ve diğerleri) ancak kendilerine (Allâh’ın kitapları) bilgi geldikten sonra, 

aralarındaki dikbaşlılık/çekememezlik yüzünden (dinde) ayrılığa düştüler. Eğer belli bir vakte 

kadar (azaplarının ertelenmesine dâir) Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, aralarında elbet 

hüküm verilir, (işleri bitirilir)di. Arkalarından Kitab’a (Tevrat ve İncîl’e) mîrasaçı kılınanlar da 

onun hakkında endişe dolu bir şüphe içindedirler. [krş. 41/45] 

 

10-14. (10).‘Anlaşmazlığa düştüğünüz herhangi bir şeyde’ İbn Kesir der ki: Her ne olursa olsun, 

genel olarak herşeyde anlaşmazlığa düştünüz mü, ‘hakkında hüküm vermek, Allâh’a özgüdür’ 

Onun hakkında hükmünü veren, Kitabıyla ve Peygamberinin sünnetiyle Allah’tır. Burada şunu 

belirtelim: Bu buyruk, her hususa dâir Allâh’ın hak hükmünün bulunduğunun delilidir. ‘İşte bu’ 
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herşey hakkında hüküm veren ‘benim Rabbim Allah’tır. Yalnız O’na tevekkül eder’ bütün işlerimi 

O’na havâle eder ‘ve yalnız O’na yönelirim.’ O’na dönerim. (S. HAVVÂ, 13/120) 

Âhirette kullar arasında nihâi hükmün verilmesi gibi, dünyâda da itikat, ahlâk ve muâmelat başta 

olmak üzere hayâtın her alanıyla ilgili olarak neyin haram neyin helâl, neyin iyi neyin kötü, kimin 

haklı kimin haksız olduğunu belirleme yetkisi yalnız Allâh’a âittir. Âyet-i Kerîmede şöyle buyrulur: 

‘.. Eğer Allâh’a ve âhiret gününe gerçekten inanıyorsanız, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz 

bir meseleyi hemen Allâh’a ve Peygamber’e arz edin. Böyle yapmanız, hem hakkınızda daha 

hayırlıdır, hem de sonuç îtibâriyle daha güzeldir.’ (Nisâ 4/59; ayrıca bk. Araf 7/3; Ahzâb 33/36, Ö. 

ÇELİK, 4/427)   

Zemahşeri, bu âyette müminlere yönelik bir buyruk bulunduğu noktasında birleşen şu yorumları (da) 

nakleder: (a) Aranızda bir uyuşmazlık çıktığında Nisâ sûresinin 59^ncu âyetinde belirtildiği gibi 

Rasûlullâh’ın hakemliğine başvurunuz ve başkalarının hükmünü onunkine üstün tutmayınız. (b) Bir 

âyetin yorumunda kapalılık bulunur ve ihtilâfa düşerseniz, Allâh’ın kitabındaki muhkem âyetlere ve 

Rasûlullâh’ın sünnetindeki açık ifâdelere başvurunuz. (c) Rûhun mahiyetinin ne olduğu gibi size 

yükümlülük getirmeyen ve özüne vâkıf olamayacağınız konularda görüş ayrılığına düşerseniz ‘Bunu 

en iyi bilen Allah’tır’ deyiniz. (KUR’AN YOLU, 4/732) 

(11).‘(Allah) gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Size de kendinizden eşler, hayvanlara da eşler 

yarattı.’ İbn Kesir der ki: Size bir lütuf olmak üzere sizin cinsinizden, şeklinizden erkek ve dişi 

olmak üzere yarattı. (S. HAVVÂ, 13/120) 

‘Bu (nizam içinde) sizin neslinizi devam ettiriyor.’ Bu tedbir ile sizi çoğaltıyor. İnsanları ve davarları 

çift çift yarattı ki, erkek ve dişilerinden üreme ve çoğalma gerçekleşsin. (S. HAVVÂ, 13/120) 

‘Hiçbir şey O’nun benzeri değildir.’ İbn Kesir der ki: Yâni bütün çiftleri yaratana benzer hiçbir şey 

yoktur. Çünkü O, bir ve tektir. Benzeri bulunmayan Samed’dir. (S. HAVVÂ, 13/120) 

‘O’nun benzeri hiçbir şey yoktur’ cümlesi, yüce Allâh’ın her türlü hayâl ve tasavvurun üstünde, 

aşkın olduğunu ve yaratılmışlara benzemediğini belirtir. (İ. KARAGÖZ 6/713) 

11’nci âyette yer alan ‘O’nun benzeri gibi hiçbir şey yoktur’ ifâdesi zat, isim, sıfat ve fiilleri 

itibâriyle Allâh’ın benzeri hiçbir varlık olmadığı gibi, ‘benzeri’ şöyle dursun, bunun da ötesinde 

‘benzeri gibi’ hiçbir varlık olmadığını haber verir. Dolayısıyla Allah, yaratıklara benzemekten 

sınırsız yücedir, uzaktır. (Ö. ÇELİK, 4/427)  

(12).‘O’nundur bütün göklerin ve yerin kilitleri.’ Hiç kimsenin erişemediği, el süremediği 

hazîneleri, gizli servetleri. ‘dilediğine rızkı açar, kısar da’ kimisine bol verir, kimisine dar, aynı 

kimseye de bâzı bol verir, bâzı dar. ‘Çünkü O herşeyi bilendir’ Hepsini her yönüyle pek iyi bilir, her 

yaptığını gereği gibi bilerek yapar, her dileyişinde, dar vermesinde de bir hayır ve hikmet vardır. 

(ELMALILI, 7/14, 15) 

‘Göklerin ve yerin hazînelerinin anahtarları’ cümlesi, bütün nîmet ve imkânların, yüce Allâh’ın 

elinde olması demektir. Bu îtibarla nîmetleri, bereket ve bolluğu Allah’tan bilmek ve istemek gerekir. 

‘Göklerin ve yerin hazînelerinin anahtarları’, yüce Allâh’ın kâinattaki mutlak hükümranlığını, 

yönetim, gözetim ve denetimini, sınırsız bilgi ve hâkimiyetini de ifâde eder. (İ. KARAGÖZ 6/713) 

Bütün varlıkları yaratan, yaşatan ve rızıklarını veren, yüce Allah’tır. Allah eşsiz ve yüce hikmetine 

göre kimisine çok, kimisine az rızık verir. Allâh’ın her işinde mutlaka bir hikmet vardır. Çok rızık 

elde edebilmek ve varlıklı olabilmek için sâdece çalışmak yetmez, Allâh’ın da istemesi ve lütufta 
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bulunması gerekir. ‘Allah dilediğine rızkı çok verir ve dilediğine rızkı kısar / az verir’ cümlesinin 

anşamı budur. (İ. KARAGÖZ 6/713) 

(13).‘(Allah) Nûh’a dinden buyurduğu şeyleri, size (de aynen) şeriat yaptı. Gerek sana 

vahyettiğimiz, gerek İbrâhîm’e, Mûsâ’ya ve Îsâ’ya vasiyet ettiğimiz şey: Dîni dosdoğru tutmanız 

ve onda ayrılığa düşmemenizdir.’ Allâh’ın dînini bütün yönleriyle uygulayın, yükümlülüklerini 

yerine getirin, ondan sapmayın, onun ilkelerini çarpıtmayın. Yükselen bayrağın altında tek saf hâlinde 

durun. Bu, tek ve değişmez bir bayraktır. Bu bayrağı son dönemde Hz. Muhammed’e (s) gelene kadar 

sırasıyla Hz. Nuh, İbrâhim, Mûsâ ve Îsâ – selâm üzerlerine olsun - taşımıştır. (S. KUTUB, 9/65)  

‘.. dîni ayakta tutun’ Yâni emir ve yasaklarını, ilke ve hükümlerini uygulayın, anlamındadır. 

Cümlenin öncesindeki ‘şeraa leküm / sizin için kurallar belirledi’ cümlesi ile bağlantılı olup, ‘dînî 

kuralları uygulayasınız diye belirlendi, anlamındadır. ‘.. dînî kuralları uygulayın’ emri, prensip 

olarak dînin emir ve yasaklarının, ilke ve hükümlerinin bağlayıcı olduğunu ifâde eder. (İ. KARAGÖZ 

6/716) 

‘Din konusunda ayrılığa düşmeyin’ cümlesi, müminlerin birlik ve berâberlik içerisinde olmaları 

gerektiğini ifâde eder. Yüce Allah Âl-i İmran sûresinin 103’ncü âyetinde ‘(Ey müminler!) Hep 

birlikte Allâh’ın ipine (Kur’ân’a), sımsıkı sarılın, bölünüp parçalanmayın’ buyurmuştur. (..) Yüce 

Allah, Hz. Âdem’den îtibâren toplumlaragörevlendirdiği her peygambere bir şeriat vermiş, Hz. 

Muhammed (s) ile bunları birleştirip yegâne hak din İslâm ile kemâle erdirmiştir. (5/3). Artık 

insanların İslâm dîninde birleşmeleri, ayrılığa düşmemeleri gerekir. (42/13; İ. KARAGÖZ 6/716)    

‘ve onda ayrılığa düşmeyin’ Çeşitli heveslere veya çeşitli ilâhlara tâbi olup da asıl dîni ayakta 

tutmakta ihtilâf çıkarmayın, dağılmayın. İşte bu emir ile bu yasak da Nuh (as)‘dan Muhammed (s)’e 

kadar gelen şeriat sâhibi peygamberlerin hepsine emir ve tavsiye olunan bir din, ‘Kânûn-ı Esâsi’si 

(anayasası) bir şeriatıdır ki bütün peygamberler bunu uygulamak için gönderilmiş; hepsi, zamânındaki 

din bozukluklarını düzeltmek için doğru din ile gelmiş, ayrılığı kaldırmak için tevhîde dâvet 

eylemişlerdir. Her birinin zamânına göre şeriatlarının ayrıntılarında bir diğerini yürürlükten 

kaldıran çeşitli hükümler bulunmakla birlikte Muhammed ümmetine şeriat yapılan bu esasta, bu 

İslâm temelinde hepsi birdir. (ELMALILI, 7/15, 16) 

Bu peygamberlere vahyolunan dînin, ‘usûlü‘ddîn’ dediğimiz ‘temel esasları’ aynıdır. Tevhid, îman, 

ahlâk ve – ayrıntılarda farklılık olsa da - ibâdet esasları bu nevidendir; ‘fürûu‘ddîn’ dediğimiz 

‘muâmelât esasları’na gelince, peygamberin gönderildiği zaman ve toplumun şartlarına göre bir 

kısım esaslar belirlenmiş; bir peygamberden diğer peygambere bir kısım değişiklikler olabilmiştir. 

Meselâ Hz. Âdem (as) zamânında, o dönemin taşıdığı özel şartlar gereği bir erkeğin aynı batından 

olmamak şartıyla kız kardeşiyle evlenmesi câizdi. Hz. Nuh zamanında, bu uygulamaya son 

verilmiştir. Zulüm ve haksızlıkları sebebiyle Yahûdilere bâzı mubah şeyler haram kılınmıştı. (bk. 

Nisâ 4/160, 161) Hz. Îsâ bunların bir kısmını tekrar helâl kıldı. (bk. Âl-i İmran 3/50)  Rasûlullah (s) 

‘e gelen şeriat da önceki dönemlerde var olan bir kısım zor hükümleri kaldırmış, zamanın şartları ve 

insanların maslahatlarına göre yeni birtakım hükümler koymuştur. (bk. Araf 7/157) Ancak bu tür 

farklılıklar, dînin uygulanması istenen temel esasları noktasından bakıldığında, ne büyük bir yekün, ne 

de büyük bir anlam ifâde eder. (Ö. ÇELİK, 4/429) 

‘Fakat kendilerini çağırdığın bu düstur Allâh’a ortak koşanlara ağır geldi.’ Aralarındaki Hz. 

Muhammed’e  (s) vahyin gelmesi onlara ağır geldi. Çünkü ‘İki şehrin büyüklerinden birine’ (Zuhruf 

43/31) vahiy gelmesini istiyorlardı. Aralarında nüfuz sâhibi ileri gelenlerden birine gelmesini 

bekliyorlardı. Kendi itirafları ile doğru ve güvenilir olan Hz. Muhammed’in (s) ne kişisel nitelikleri ne 
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de ortalama bir Kureyş âilesi olan soyu onlara göre otoriter bir kabile başkanı olabilmesi için yeterli 

değildi. (S. KUTUB, 9/65) 

Putperestlik ve putçuluk döneminin otoritelerinin dayanağı efsânelerin bitmesi ile birlikte 

otoritelerinin bitecek olması onlara ağır geliyordu. Çünkü ekonomik ve kişisel çıkarları bu 

putperest efsânelere dayanıyordu. Bu yüzden şirke sarıldılar. Peygamber efendimizin (s) kendilerini 

çağırdığı net ve arı tevhid düşüncesini, yâni Allâh’ın tek ve ortaksız hâkimiyetine dayanan İslâm 

düşüncesini kabul etmek ağır geldi. (S. KUTUB, 9/65, 66) 

‘Allah dilediği kimseyi buna seçer.’ Nesefi’nin ifâdesine göre; dilediği kimseyi bu konuda başarı, 

ihsan etmek, onu doğrultmak sûretiyle ona yöneltir. ‘Kendisine döneni de doğru yola iletir.’ İbn 

Kesir der ki: Yâni lâyık olan kimseye hidâyeti takdir eden ve doğru yola sapıklığı tercih eden 

kimselere de sapıklığı yazıp takdir eden O’dur. (S. HAVVÂ, 13/122) 

(14).‘Ehl-i Kitap (ve diğerleri) ancak kendilerine (Allâh’ın kitapları) bilgi geldikten sonra, 

aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler.’ Dinde parçalanmaların yeterli ilâhi 

bildirim yapılmamış olmasından ileri geldiği iddiasını reddeden bu içerikteki âyetlerde, bölünmesinin 

asıl sebebinin bilgisizlik değil, kişisel çıkarlara düşkünlük ve çekememezlik duyguları olduğuna 

dikkat çekilmektedir. (bk. Bakara 2/213; Âl-i İmran 3/19, KUR’AN YOLU, 4/738)  

‘Eğer belli bir vakte kadar (azaplarının ertelenmesine dâir) Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, 

aralarında elbet hüküm verilir, (işleri bitirilir)di.’ Buyurularak suçlu, günahkâr, haksız insanların 

gidişatına niçin ilâhi bir müdâhâle yapılmadığı yönünde sürekli hatırdan geçen bir soruya cevap 

verilmekte(dir). Yüce Allâh’ın bütün insanları kapsayan hesâba çekme ve buna göre mükâfat yâhut 

cezâ verme işini âhirete bırakmayı dilediği için bunun böyle olduğu bildirilmektedir. (KUR’AN 

YOLU, 4/738)  

‘.. Rabbinden geçen kelime’ ile maksat, yüce Allah, ezelde her insan (6/2) ve her toplum (7/34) için 

dünyâda belirli bir yaşama süresi belirlemesidir. (29/53). Her insan, kendisi için takdir edilen yaşama 

süresi dolmadan ölmez. (İ. KARAGÖZ 6/719) 

‘Arkalarından Kitab’a mîrasaçı kılınanlar da onun hakkında endişe dolu bir şüphe 

içindedirler.’ Yâni kendi durumları ve îmanları açısından yakîn üzere değildirler. Onlar bu konuda 

herhangi bir delil ve belge olmaksızın atalarını ve geçmiştekilerini taklit ederler. Kendi durumlarından 

yana bir şaşkınlık içerisindedirler. Şüphe ve tereddüttedirler, haktan alabildiğine bir uzaklık 

içindedirler. (S. HAVVÂ, 13/123) 

 

42/15-19  ONLARIN  HEVESLERİNE  UYMA 

15. (Rasûlüm!) İşte bunun için sen, (onları tevhid dînine) dâvet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru 

ol. Onların arzularına uyma ve de ki: “Ben Allâh’ın indirdiği her Kitab’a inandım ve bana 

aranızda âdil davranmam emredildi. Allah, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim 

işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz de size âittir. Bizimle sizin aranızda artık hiçbir tartışma 

(konusu) yoktur. Allah (kıyâmette) hepimizi bir araya toplayacaktır. Zâten dönüş ancak 

O’nadır.” [bk. 5/49; 10/41; 23/71; 38/26] 

16. (İnsanlar tarafından) kabul edildikten sonra, Allah (ve son dini) hakkında (hâlâ saptırmak için) 

tartışanlar var ya, onların delilleri, Rableri yanında boştur. Onların üzerine hem bir gazap 

vardır, hem de şiddetli bir azap onlar içindir. 
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17. Allah hak olarak Kur’ân’ı indirdi ve mîzânı (adâlet ve ölçüyü emretti).  (Ey Peygamberim!) Ne 

bilirsin belki de (kıyâmet) saat(i) yakındır? 

18. Kıyâmetin kopacağına inanmayanlar (alay ederek) onun, acele gelmesini isterler. İnananlar 

ise ondan korkarlar ve onun (geleceğinin) gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin ki o (kıyâmet) saat(i) 

hakkında tartışan (ve ondan şüphe eden)ler, elbet (haktan) uzak bir sapıklık içindedirler. 

19. Allah, kullarına çok lütufkârdır; dilediğini rızıklandırır. O, çok kuvvetlidir, (herşeye) 

gâliptir. [bk. 11/6] 

 

15-19. (15).‘İşte sen buna’ Nesefi der ki: ‘Bu aykırılık sebebiyle ve kendisinden dolayı küfrün 

gruplara, şubelere ayrılmasından dolayı…’  İbn Kesir de şöyle demektedir: ‘Yâni bizim sana 

vahyetmiş olduğumuz ve senden önceki azim sâhibi peygamberler ve diğerleri gibi kendilerine uyulan 

büyük şeriat sâhibi olan, senden önceki bütün peygamberlere tavsiye ettiğimiz dîne (dâvet et.’ (S. 

HAVVÂ, 13/123) 

‘Dâvet et ve emrolunduğun şekilde dosdoğru ol’ Yâni sen Allâh’ın dînine, onun etrâfında 

toplanmaya çağır. Allâh’ın sana emrettiği şekilde şeriatı üzere dosdoğru ol ve ona dâvet etmeye devam 

et. (S. HAVVÂ, 13/123) 

‘.. dosdoğru ol’ emri, Hz. Peygamberin şahsında bütün müminlere yöneliktir. Allâh’ın emrettiği gibi 

dosdoğru olmak, (1) şartlarına uygun îman etmek, (2). Allâh’ın emir ve yasaklarına riâyet etmek, 

(3). Sâlih amelleri Allah görüyormuş gibi en iyi bir şekilde yapmak, (4). Haramlardan sakınmak ve 

(5). Kur’an ahlâkına sâhip olmaktır.  (..) Bir insanın îmânında dosdoğru olabilmesi için ihlâslı 

olması, riyâ, şirk ve nifak bulunmaması gerekir. (İ. KARAGÖZ 6/721) 

Hadis: ‘Ey Allâh’ın elçisi! İslâm dîni ile ilgili bana öyle bir iş, görev, haber ver ki, onu senden sonra 

kimseye sormayayım, demesi üzerine, ‘Allâh’a îman ettim de ve dosdoğru ol’ buyurmuştur. (Tirmizi 

Zühd 60. İ. KARAGÖZ 6/721)   

‘Onların hevâlarına uyma!’ Allâh’ın dîninden yüz çevirmek, ondan uzaklaşıp tefrikaya düşmek, 

başka inanç ve düzenler etrâfında toplanmak gibi bâtıl hevâlarına uyma! Yâhut onlar, hevâları 

sebebiyle ayrılığa düşüp ihtilâf ettiler. Hevâları sebebiyle bâtıl olan sözler ve yalanlar uydurmaya 

kadar vardılar. İşte sen, onları bu duruma düşüren hevâlarına uyma. (S. HAVVÂ, 13/124) 

‘ve de ki: Allah ne kitap indirdi ise, hepsine inandım’ Gökten peygamberlere indirilmiş bütün 

kitapları tasdik ettim. Bizler onlardan hiç birisi arasında fark gözetmeyiz. (S. HAVVÂ, 13/124) 

‘Aranızda âdil olmakla emredildim’ cümlesi, Hz. Peygamberin şahsında bütün müminlere yönelik 

bir emirdir. Hz. Peygamber (s), hayâtı boyunca âdil olmuştur. (İ. KARAGÖZ 6/722) 

‘Aranızda adâlet yapmakla emrolundum’  Allâh’ın hükümlerini ve şeriatini adâlet ile tebliğ ve icrâ 

eyleyeyim. O zulüm kaynağı olan, şunun bunun hevesi ile yapılan şirk ve azgınlık hükümlerini atıp, 

Hak hükmüyle Allah için herkes arasında adâlet edeyim. Bundan anlaşılır ki, dîni doğrultmanın en 

önemli görüntülerinden birisi zulüm hükümlerini kaldırıp adâlet etmektir. (ELMALILI, 7/18) 

Adâlet ile hükmetmek, herkese kânunları eşit şekilde uygulamak, herkese âdil davranmak, haksızlık 

ve zulüm yapmamak, herkese hakkını tam vermek, suçsuzu cezalandırmamak, suçluya hak ettiğinden 

fazla cezâ vermemek, aynı suçu işleyenlere eşit cezâ vermek, aynı işi yapanlara eşit ücret vermek 

gibi hakkâniyete uymaktır. (İ. KARAGÖZ 6/723)  
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‘Allah bizim Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir.’ Hepimizin yaratıcımız, hâkimimiz, mevlâmızdır. 

‘Bizim amellerimiz bizim’ iyiliğinden, kötülüğünden siz sorumlu olmazsınız, karşılığında sevâbı 

veya cezâsı bize âittir. ‘Sizin amelleriniz de sizindir’ Onun da sorumluluğu sizin, kâr ve zararı, cezâsı 

size âittir. ‘Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey kalmamıştır’ tartışmaya ve birbirimize delil 

getirmeye gerek yok ey kitap ehli! Çünkü bu açıklama ve ispat ile Hak ortaya çıkmış, başkaca 

münâkaşaya ihtiyaç kalmamıştır. ‘Allah aramızı birleştirecek’ toplanma günü olan kıyâmet günü 

hepimizi bir araya toplayıp hükmünü verecek ‘ve hep ona gidilecektir.’ Her neye tapılır, her ne amele 

hizmet edilirse edilsin, nihâyet herkesin varıp hesap vereceği merci yalnız Allah’tır. (ELMALILI, 

7/18)    

(16).‘(İnsanlar tarafından) kabul edildikten sonra, Allah hakkında tartışanlar var ya, onların 

delilleri, Rableri yanında boştur/ çürüktür. Ne teorik, ne pratik, ne nakli ne akli, hiçbir tutanakları 

kalmaz. Delil ancak eğriliğe ve eğrilere karşı yönelik olur. İlmi ve ameli açıdan ortada olan ‘hak’ ve 

‘istikâmet’ karşısında yapılan münâkaşa, sırf bir azgınlık ve haksızlık ilanından ibâret kalır. Onun için 

Allah katında delilleri çürük olmaktan başka ‘hem aleyhlerine bir gazap hem de haklarında 

şiddetli bir azap vardır’ (ELMALILI, 7/18) 

Herkesin Rabbinin bir olduğu kabul edildikten sonra, Allah Teâlâ’nın zat ve sıfatlarının mâhiyeti 

üzerinde yapılacak tartışmalar anlamsız kalacaktır. Çünkü bu konunun insan idrâkini aştığı açıktır. 

11’nci Âyette geçen ‘O’na benzer hiçbir şey yoktur’  cümlesi de bu konuya son noktayı koyan veciz 

bir uyarıdır. Dolayısıyla, bu tür tartışmalarla gerek kendilerini lâyıkı veçhile Allâh’a kulluk etmekten 

mahrum bırakan gerekse başkalarının zihinlerini örselemeye çalışan kimselerin hesap gününde Allâh’a 

karşı ileri sürebilecekleri bir mâzeret yoktur, dünyâda iken kanıt saydıkları ama aslında kendilerini 

oyalayan gerekçeler O’nun katında hiçbir değer taşımayacaktır. (KUR’AN YOLU, 4/740) 

‘Müslümanları îmanlarından çevirmeye, hak din İslâm hakkında tartışmalara gazap vardır’ 

cümlesi, Allâh’ın İslâm hakkında tartışılmasını istemediğini ifâde eder. Allâh’ın bir şeye gazap etmesi, 

o şeyin haram olduğunun delilidir. Müminleri kâfir yapmaya çalışmak küfürdür. (İ. KARAGÖZ 

6/724) 

(17).‘Allah Kur’ân’ı hak olarak indirdi ve mîzânı (adâleti, ölçülü olmayı emretti.)’ Hakkı, hakkın 

hükmünü beyan için hakk olarak, hak peygamberlik ile kitap cinsini, özellikle Kur’ân’ı indirmiştir. 

‘hem de mizan’ denge kânunu, adâlet ki bu sâyede eşya tartıldığı gibi, ameller de tartılır, akılda ve 

nakilde hakkın hükmü ortaya çıkar ve ona göre cezâsı verilir. (ELMALILI, 7/18) 

‘Ne bilirsin belki de (kıyâmet) saat(i) yakındır?’ İbn Kesir şöyle demektedir: ‘Bu ifâde ile hem 

kıyâmete karşı olumlu bir arzu uyandırılmakta, hem de ondan yana korkutulmakta, dünyâya rağbet de 

azaltılmaktadır. (S. HAVVÂ, 13/128, 129) 

Nesefi de şöyle demektedir: Kıyâmeti yaklaşması ile Kitap ve mîzânın indirilmesi arasındaki ilişki 

şudur: Kıyâmet ile birlikte hesap ve adâletle ölçecek mîzanların kurulması gerçekleşecektir: Şöyle 

denilmiş gibidir: Allah sizlere adâleti, eşitliği ve şer’i hükümler gereğince amel etmeyi emretmiştir. 

Bu bakımdan âniden hesap günü ile ve amellerinizin tartılması ile karşı karşıya kalmadan önce 

sizler, kitap ve adâletin gereği ne ise onu yapınız. (S. HAVVÂ, 13/129) 

(18).‘Kıyâmetin kopacağına îmânı olmayanlar onun acele ile gelmesini isterler’ Çabucak 

oluversin diye acele ediyorlar. Ki bu acele etmek hâlen (tutum ve davranışla) ve kâlen (dil ile) olmak 

üzere iki şekildedir: Birisi, olacağına inanmadıkları için doğru ise, hani ne zaman o vaad? ‘Siz doğru 

söyleyenler iseniz bu tehdit ne zaman?’ (Yâsin 36/48) diye eğlenmek sûretiyle dilleriyle acele 

ederler. Bir de îmanları olmadığı için küfürle, haksızlıkla dengenin, adâletin bozulmasına, âlemin  
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düzeninin ihlâline sebep olmak sûretiyle fiilen acele ederler. ‘İman edenler ise ondan kaçınırlar’  

terazilerinin hafif gelmesinden korkarlar da iyilik ve hasenâtlarını artırmak, daha çok sevap elde etmek 

için korunurlar. (ELMALILI, 7/19)   

‘İyi bilin ki Kıyâmet günü hakkında tartışanlar, derin bir sapıklık içindedirler’ Nesefi şöyle 

demektedir: ‘Çünkü Kıyâmetin kopması, yüce Allâh’ın kudreti açısından uzak bir ihtimal olarak 

görülemez. Kitap ve sünnet, bunun gerçekleşeceği hakkında delil olmaktadır. Akıllar da amellerin 

karşılığının görüleceği bir yurdun bulunmasının kaçınılmaz olduğuna tanıklık etmektedir. (S. 

HAVVÂ, 13/129)  

Hadis: Rivâyet edildiğine göre bir adam Peygamberimiz (s)’e kıyâmet ne zaman kopacak?’ diye 

sorar. Peygamberimiz de bu soruya ‘Kıyâmet için ne hazırladın?’ şeklinde bir soruyla mukâbele eder. 

Adam: ‘Çok şey hazırlamadım’ veya ‘Hiçbir şey hazırlamadım. Ancak Allâh’ı ve Rasûlü’nü 

seviyorum’ der. Peygamberimiz (s)‘de: ‘O hâlde sen sevdiğinle berâbersin buyurur. (Buhâri Fedâilü’s 

Sahabe 6, Dârimi Rikak 71 Ahmed b. Hanbel 5/156, 166’dan İ. H. BURSEVİ, 18/219)’   

(19).‘Allah, kullarına lütuf sâhibidir’ Kulluğunu bilen, vazifesini doğru yapan kullarına çok 

lütufkârdır. Onları çeşitli lütuflarla öyle mutlu kılar ki, akıllar onu kavramaktan âcizdir. ‘Her 

dilediğini bir şekilde rızıklandırır’ Kullarından her birini büyük hikmeti içeren ‘dilemesi’ne göre bir 

çeşit lütuf ile seçkin kılar ‘ve öyle güçlü, öyle azizdir’ ki herşeye ve herkese karşı dilediği gibi 

irâdesini uygulamaya, vaadini yerine getirmeye kâdir ve hiçbir sebep ve şekilde mağlûp edilemez, her 

yönden gâliptir. Onun için dînini doğru tutan kullarını o korkunç saat geldiği zaman perişan etmez, 

kuvvet ve izzetiyle türlü lütuflarından nasiplendirir. (ELMALILI, 7/19) 

‘Allah kullarına çok lütufkârdır’ Nesefi şunları söylemektedir: ‘Denildiğine göre bunun anlamı 

şudur: O’nun bilgisi en gizliliklere kadar nüfuz eder. Hilmi işlenen günahlardan daha büyüktür. O 

güzel şeyleri açığa çıkartır, hatâları gizler. Yâhut yanılanı affeder veya kula yeterinden fazlasını verir 

ve tâkatinden / gücünden daha aşağısı ile itaat etmekle yükümlü tutar.’ (S. HAVVÂ, 13/161) 

    

42/20-29  O,  RIZKI  DİLEDİĞİ  ÖLÇÜDE  İNDİRİR 

20. Kim (ameliyle) âhiret kazancını isterse, onun kazancını artırırız. Kim de (âhiret 

sorumluluklarını terkeder ya da gerekli görmez de yalnız) dünyâ ekinini (menfaatini) isterse, ona da 

bundan veririz. Fakat âhirette ona (sevaptan) hiçbir nasip yoktur. [bk. 2/114; 3/85; 5/41; 11/15-

16; 17/18-19; 29/36; 87/11; 92/15] 

21. Yoksa müşriklerin, Allâh’ın izin vermediği şeyleri, dinde kendilerine meşru sayıp/hüküm 

koyan (Allâh’a karşılık edindikleri) ortakları mı var? Eğer (azâbın kıyâmet gününe ertelenmesine 

dâir) O’nun sözü (hükmü) kesin olmasaydı, onların aralarında (dünyâda), elbet hüküm veril(ir, 

işleri bitiril)irdi. Şüphesiz zâlimler için pek acıklı bir azap vardır. 

22. (Ey Peygamberim!) O müşriklerin (dünyâda) kazandıkları (kötülükler) yüzünden (kıyâmette) 

korku içinde olacaklarını ve onun (cezâsının) başlarına geleceğini göreceksin. İman edip de sâlih 

(sevaplı) amel işleyenler ise cennet bahçelerindedir. Rablerinin huzûrunda diledikleri şeyler 

kendilerinindir. İşte bu, (mü’minlere) büyük lütfun ta kendisidir. 

23. İşte bu (cennet ve nîmetleri)ni Allah, îman edip de sâlih amel işleyen kullarına 

müjdelemektedir. (Rasûlüm!) De ki: “Bun(u duyurmam)a karşı sizden (Allâh’a) yakınlıkta 



139 
 

sevgiden başka bir karşılık istemiyorum.” Kim bir iyilik işlerse, onun için bu iyiliği (karşısında 

alacağı sevâbı) artırırız. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, (güzel amele) bol karşılık verendir. 

24. (Ey Peygamberim! Müşrikler) Yoksa (Kur’ân’la ilgili olarak senin için), Allâh’a karşı yalan 

uydurdu mu diyorlar? Allah, dilerse ebedî olarak senin kalbini mühürler. (Ama böyle olmadığı 

için) Allah, (onların söyledikleri) bâtılı mahveder ve (Peygamberi’ne indirdiği) sözleriyle hakkı 

gerçekleştirir. Şüphesiz ki O, gönüllerde (gizli) olanları bilendir. [krş. 69/40-47] 

25, 26. O, kullarından tevbeyi kabul eden, (tevbe ile) kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı 

bilendir. (O) îman edip de sâlih amel işleyenler(in duâsın)ı kabul eden ve onlara lütfundan 

(verdiğini) artırandır. Kâfirlere gelince: Onlara da şiddetli bir azap vardır. 

27. Eğer Allah, (bütün) kullarına rızkı bollaştırsaydı, yeryüzünde kesinlikle azgınlık ederlerdi. 

Fakat (O, rızkı) dilediği kadar indirir. Çünkü O, kullarından hakkıyla haberi olandır, (herşeyi) 

görendir. 

28. O, (Allah ki, insanlar) ümit kestikten sonra (kullarına) yağmuru indiren, rahmet (ve bereket)ini 

(her yere) yayandır. Övülmeye lâyık gerçek dost ve yardımcı da O’dur. 

29. Gökleri ve yeri yaratması ve canlıları (yaratıp) oralarda yayması O’nun (sonsuz kudretinin) 

delillerindendir. O, dilediği zaman onları (tekrar mahşerde) toplamaya da gücü yetendir. [krş. 

2/164] 

 

20-29. (20).‘Kim âhiret ekinini isterse onun ekinini artırırız.’ Bu âyet bize gösteriyor ki, din işi bir 

‘hars’ yâni ucunda hâsılat almak, kazanmak maksadıyla yapılan bir ekim, bir kültür işidir. Bu da 

ucunda  istenilen yâni niyet olunan gâye ve maksatla uyumludur. Bu yönüyle ‘hars’ iki kısımdır. 

Birisi, âhiret gâyesi, âhiret sevâbı, diğeri de dünyâ yararı ve menfaati arzu edilendir. Her kim din 

adına yaptığı ameli sırf âhiret sevâbı niyyet ederek yaparsa ‘biz ona kazancında fazlalık veririz’ 

Ekinini, hâsılâtını artırırız, yâni âhirette kat kat fazlasıyla vereceğimiz gibi, dünyâsından da veririz, o 

lütuf ve rızık o şekilde artar. ‘her kim de dünyâ ekinini isterse’  dünyâ kârı için, yâni ölmezden önce 

dünyâ hayâtında ereceği bir maslahat ve gâye için çalışırsa ‘Ona da ondan, o geçici dünyâdan 

veririz’ ‘Hûd’ ve ‘İsrâ’ sûrelerinde geçtiği üzere istediği kadar değil, amelinin haddizatında 

değerinden aşağı olmamak üzere Allâh’ın dilediği kadar dünyâdan verilir. (ELMALILI, 7/22) 

‘Kim de dünyâ kârını (ekinini) istiyorsa’ Bu kârdan maksat, dünyâ geçimliği ve dünyâ lezzetleridir. 

Bunu isteyenden murad da kâfir yâhut münâfıktır. Çünkü münâfıklar savaşlarda sırf ganîmet almak 

maksadıyla müminlerle berâber olurlardı. Ayrıca bütün bozuk niyetli olanlar da bu hükme dâhildir. 

‘Ona da dünyâdan bir şeyler veririz’ Onun istediği, arzu ettiği şekilde değil de bizim ona taksim 

ettiğimiz nispette bir şeyler veririz. (İ. H. BURSEVİ, 18/230) 

‘ve fakat ona âhirette hiçbir nasip yoktur’ Buhâri-i şerif’in başında da rivâyet olunan niyet hadîsi 

bu âyetin bir tefsiri gibidir. Şöyle ki:   Hadis: ‘Ameller sırf niyetlerledir. Ve her kişiye niyet ettiği 

vardır. Meselâ her kimin hicreti Allâh’a ve Rasûlüne ise onun hicreti Allâh’a ve Rasûlünedir. Her 

kimin hicreti, ereceği bir dünyâya veya nikâh edeceği bir kadına ise onun hicreti de hicrete 

kalkıştığınadır’ (Buhâri Îman 41, Müslim İmâret 155, Ebû Dâvud Talâk 11, Tirmizi Fezâilü’l Cihad 

16). Bundan şu da anlaşılır ki: murat çeşitli fiillerin karşılaştırılması değil, aynı fiilin çeşitli niyetlere 

göre hüküm ve sevâbını göstermektir. Şu hâlde yaptığı fiili, hangi fiil olursa olsun sırf dünyâ maksat 

ve gayesine ermek niyetiyle yapan kimsenin âhirette onun için bir nasip, bir ecir ve sevap beklemeye 

hiç hakkı yoktur. (ELMALILI, 7/22, 23)     
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‘Fakat âhirette ona (sevaptan) hiçbir nasip yoktur.’ Yâni âhiretin nîmetlerinden tamâmıyla 

mahrumdur, aksine âhirette kendisine azap edilecektir. (S. HAVVÂ, 13/130) 

(21).‘Yoksa onların, Allâh’ın izin vermediği şeyleri, dinde kendilerine meşru sayıp / hüküm 

koyan ortakları mı var? Demek ki Allâh’ın koyduğu hükümleri beğenmeyip onlara aykırı 

hükümleri koymakta kendini meşru/yetkili saymak Allâh’a ortaklık etmektir. 9/31. âyette ise 

bunları istekle kabul edenlerin durumu bildirilmektedir. [bk. 1/4; 2/256; 4/60; 16/36; 33/36; 43/18](H. 

T. FEYİZLİ, 1/484)  

‘Ortaklar’dan maksat, ins ve cin şetanlarıdır. ‘Hüm’ zamîri, Kureyş müşriklerini ifâde etmektedir. 

Anlam şöyledir: Yoksa onların şeytanlardan dostları mı var? Yâni küfür ve isyanda onlara ortak olan 

ve bu durumu süsleyip tahrik eden ve bu konuda onlara yardım eden ortakları mı var? Çünkü 

müşrikler bunlardan başka bir şey bilmezler. Hâlbuki Allah Teâlâ, böyle bir şeye izin vermekten 

böyle bir şeyi emretmekten münezzehtir, pek yücedir. (İ. H. BURSEVİ, 18/233, 234) 

Meselâ müşriklik, çeşitli hükümlere uyma, âhireti inkâr, zulüm, verdiği sözü çiğnemek, güç 

yetirilmesi imkânsız şeylerin yapılmasını istemek gibi Allâh’ın izin vermediği, meşru kılmadığı 

birtakım şeyleri meşru kılıyorlar, diledikleri gibi din yapıyorlar öyle mi? Fakat Allâh’ın meşru 

kılmadığını meşru kılacak hiçbir kuvvet yoktur. İnsanların kânun yapmadaki çalışıp çabalaması 

Allâh’ın izin verdiği sınırı aşmamalıdır. (ELMALILI, 7/23) 

‘Eğer (azâbın kıyâmet gününe ertelenmesine dâir) O’nun sözü (hükmü) kesin olmasaydı, onların 

aralarında (dünyâda), elbet hüküm veril(ir, işleri bitiril)irdi.’ Yâni eğer öldükten sonra diriltilmeye 

kadar mühlet verileceğine dâir daha önceden verilmiş söz bulunmasaydı, dünyâda cezâya 

çarptırılırlardı. (İbn Kesir’den, S. HAVVÂ, 13/131) 

‘Doğrusu zâlimler için pek acıklı bir azap vardır.’ Dünyâ hayâtında bu azap ertelense dahi, âhirette 

ondan kurtulamayacaklardır. Bu Allâh’ın şerîatı dışında düzen ve kânunlara uyan müşriklerin zâlim 

olduklarının delilidir. (S. HAVVÂ, 13/131, 132)   

(22).‘Göreceksin ki, yaptıkları şeyler (yâni kıyâmet arasatında küfürlerinin cezâsı) başlarına 

gelirken zâlimler (müşrikler âhirette) korkudan titrerler.’ Şimdi ister korksunlar, ister korkmasınlar 

değişmez, bu azap mutlaka onları bulacaktır. (S. HAVVÂ, 13/132) 

‘İman edip sâlih amel işleyenler cennet bahçelerindedirler. Rablerinin katında onlara diledikleri 

vardır’ İbn Kesir şöyle demektedir: ‘Bu ile öteki arasındaki fark ne kadar da büyüktür! Arasatta 

zulmü sebebiyle zillet, hakirlik / aşağılanma ve muhakkak korku içerisinde kalacak ile hiçbir gözün 

görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hatırından geçirmediği şekilde cennet 

bahçelerine dilediği gibi yiyeceği, içeceği, giyeceği, meskenleri, manzaraları, eşleri ve zevk verici 

şeyleri bulan arasındaki fark, ne kadar da büyüktür! (S. HAVVÂ, 13/132) 

‘Büyük lütfun ta kendisi işte budur’  Yâni az miktardaki amele karşı verilen büyük ecir, büyük fevz, 

genel kuşatıcı, her tarafı kaplayıcı eksiksiz nîmet işte budur! (S. HAVVÂ, 13/132) 

(23).‘İşte bu (cennet ve nîmetleri)ni Allah, îman edip de sâlih amel işleyen kullarına 

müjdelemektedir. (Rasûlüm!) De ki: “Buna karşı sizden (Allâh’a) yakınlıkta sevgiden başka bir 

karşılık istemiyorum.” Yâni Ey Muhammed, Kureyş kâfirlerinden şu müşriklere de ki: Size yaptığım 

bu tebliğim ve öğütlerim karşılığında sizden bana vereceğiniz bir mal istemiyorum. Benim sizden 

istediğim, sâdece bana kötülük etmekten vaz geçmeniz ve beni Rabbimin risâletini tebliğ etmek 

üzere rahat bırakmanızdır. Bana yardım etmiyorsanız da bana eziyet etmeyiniz. Çünkü benimle sizin 

aranızda akrabalık vardır.’ (İbn Kesir’den S. HAVVÂ, 13/156, 157) 
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Âyet-i kerîmedeki “kurbâ” / yakınlık lâfzı, 25/57’nci âyette belirtilen husûsa göre “Allâh’a yakınlık” 

olarak alınıp birinci tercih yapılmıştır. Hasan-ı Basrî’ye göre de “akrabalıkta” anlamındadır. Bu 

durumda ifâde, “Sizden akrabâlıkta sevgi ve saygıdan başka bir mükâfat istemiyorum.” şeklinde olur. 

Bu isteğin altındaki sebep, Hz. Peygamber’in, Kureyş kabîlesi içinde, hatta her oymağı arasında var 

olan güçlü akrabalık bağından dolayı, kendisini sevmelerini, bunun için de eziyet etmemelerini, 

tebliğinin önünü kesmemelerini istemesidir. (H. T. FEYİZLİ, 1/485) 

(24).‘Yoksa Allâh’a karşı yalan uydurup iftirâ etti mi derler? Yâni bu zâlimler, böyle mi 

söylüyorlar? Bu şekildeki soru, onları azarlamak içindir. (S. HAVVÂ, 13/133) 

‘Allah dilerse senin kalbini mühürler’ Yâni Kur’ân’a uydurma, yalan diyenler, sana yalan isnad 

edenler, kalpleri mühürlenmiş, hakkı duyacak yetenekleri kalmamış kimselerdir. Yüce Allah dilerse, 

senin kalbinin üzerini de mühürleyiverir, vahyini, lütfunu kesiverir. Şu hâlde sen, onların dediklerine 

keder etme de Allâh’ın lütfuna şükret. (ELMALILI, 7/25) 

Abdülkerîm el Kuşeyri’nin yaklaşımı şöyledir: ‘Şâyet Allah dilerse senin kalbini de mühürler’ 

sözüyle Hz. Peygamber muhâtap alımıştır, ancak onunla kastedilen kâfirlerdir. Çünkü Allâh’a böyle 

bir iftirâyı ondan başkasının atması mümkün değildir. Bu sebepledir ki, Allah Teâlâ bu sözle kâfirlerin 

kalplerini mühürleyip azaplarını acele edeceğini beyan etmektedir. (Kurtubi’den, M. DEMİRCİ, 3/77) 

Hz. Peygamberin kalbine mühür vurulmasından söz eden bu âyet, ‘kızım sana söylüyorum, gelinim 

den dinle’ kabilinden söylenmiş bir sözdür. Buna göre onun esâsen vemek istediği mesaj şudur: Yoksa 

onlar, (senin için) ‘Allah hakkında bir yalan uydurdu mu diyorlar?’  Bu itham doğru değildir. Sen 

böyle bir şeyi aslâ yapmazsın. Ancak şunu unutma ki, eğer böyle bir şey yapmış olsaydın, hiç 

kuşkusuz Allah, senin de kalbini mühürlerdi. Ama buradaki mühürleme olayı seninle değil, bu 

iftirayı atan müşriklerle ilgilidir. (M. DEMİRCİ, 3/78) 

‘Allah bâtılı (şirki) yok eder.’ Bu, yüce Allah’tan verilmiş mutlak bir vaaddir. ‘Sözleriyle hakkı 

yerine getirir.’ Peygamberinin üzerine indirmiş olduğu Kitabı ile bu Kitabın kelimeleri ile İslâm’ı 

üstün kılar ve onun yerini sağlamlaştırır. Nitekim yüce Allah, bu sözünü yerine getirmiştir ve 

getirmeye devam etmektedir. İbn Kesir şöyle demektedir: Yâni O, hakkı kendi kelimeleriyle yâni delil 

ve burhanlarıyla hak eder, sağlamlaştırır, beyan eder, açıklar. (S. HAVVÂ, 13/133, 134) 

‘Kesinlikle O, göğüslerin özünü bilendir.’ Kalplerin neler gizlediğini, içinde ne tür sırlar 

saklandığını çok iyi bilir. (S. HAVVÂ, 13/134) 

(25, 26).‘O, kullarından tevbeyi kabul eden’ Allâh’ın af ve mağfiretine erebilmek için günahlara 

hemen tevbe etmek gerekir. Tevbenin üç şartı vardır: (a) Günahtan tamâmen vaz geçmek, (b) 

Yaptığına pişman olmak, (c) Bir daha ona dönmemek. Eğer kişi, kul hakkına tecâvüz etmiş ise, hak 

sâhibinin hakkını ödemek ve onun rızâsını almak. (Ö. ÇELİK, 4/437) 

‘kötülükleri bağışlayan’ Allah Teâlâ, kullar tevbe etmeseler de sırf rahmetiyle veya bir şefaatçinin 

şefaatiyle şirk dışında dilediği kullarının büyük küçük bütün günahlarını bağışlar. Ehl-i sünnetin 

görüşü budur. (İ. H. BURSEVİ, 18/251) 

‘.. Allah affeder.’ ‘Seyyie’ kelimesinin çoğulu olan ‘seyyiât / kötülükler’ ile maksat, şirk ve nifak 

gibi her türlü inkâr, içki içmek, namaz kılmamak gibi, Allâh’ın emir ve yasaklarına isyan olan 

inanç, söz, eylem ve davranışlardır. Yüce Allah, îman eden kimselerin, îman öncesindeki günahlarını 

bağışlar, şeytana ve nefislerine uyarak işledikleri günahlarına tevbe ederlerse müminleri de affeder. 

Yüce Allah, müminlerin kul hakkı içermeyen bir kısım günahlarını, iyi amelleri, hayır ve hasenâtı, 
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âfet ve musibetlere sabırlarısebebiyle affedebileceği gibi, kendiliğinden de affedebilir. Kul hakkı 

içeren günahlardan kurtulabilmek için mutlaka helâllik almak gerekir.  (İ. KARAGÖZ 6/739) 

‘ve yaptıklarınızı bilendir.’ Tevbe olsun, günah olsun ne yaptıklarınızı bilir. İbn Kesir şöyle 

demektedir: ‘Yâni O bütün yaptıklarınızı, işlediklerinizi, söylediklerinizi bilir. Bununla birlikte 

kendisine dönüp tevbe edenin tevbesini de kabul eder.’ (S. HAVVÂ, 13/134, 135) 

Hadis: Müslim’in Sahihi’nde Enes B. Mâlik’den şöyle dediği sâbittir: Rasûlullah (sa) buyurdu ki: 

‘Sizden bir kişinin bineği çölün ortasında, üzerinde yiyeceği ve içeceği olduğu hâlde, elinden kaçıp 

kurtulsa ve o kişi artık onu bulmaktan ümidini keserek bir ağacın altına çekilip, gölgesinde artık 

bineğinden ümidini kesmiş hâliyle uzanıp yatsa, o bu durumda iken devesini yanı başında ayakta durur 

görüverdiğinden, hemen yularından yakalayıp: ‘Allâh’ım, sen benim kulumsun, ben de senin 

rabbinim’ diyen ve ileri derecedeki sevincinden dolayı hatâ edenin duyduğu sevincinden daha fazla, 

şânı yüce Allah tevbe eden kulunun tevbe ettiği zamanki hâlinden dolayı sevinir’ Bu hadis aynı 

şekilde Buhâri’ nin Sahih’inde de Abdullah b. Mesud (r)‘dan buna yakın bir şekilde sâbit olmuştur. 

(İbn Kesir’den, S. HAVVÂ, 13/162)   

‘(O) îman edip de sâlih amel işleyenler(in duâsın)ı kabul eden ve onlara lütfundan (verdiğini) 

artırandır.’ Bu âyetin anlaşılmasında iki görüş vardır: Birincisine göre, şöyledir: Şânı yüce Allah, 

amel eden müminlerin duâlarını kabul eder. İsteklerini ve daha da fazlasını ihsan eder. İkincisine 

göre mânâ şudur: İman ve sâlih ameli bir arada elde bulunduranlar, işte Şari’in hitâbına tam 

anlamıyla uyan ve çağrısını eksiksiz olarak kabul edenler onlardır. Azîz ve Celîl olan Allah da 

lütfundan daha fazlasını vermek sûretiyle onlara ikramda bulunur ve onlar sürekli ilerlemek 

durumundadırlar. (S. HAVVÂ, 13/135) (İbn Kesir birinci görüşü tercih etmektedir. Fakat, bana da –

Allâh’u A’lem - ikinci görüş daha tercihe şayan görünmektedir. Çünkü sûrenin akışı bizlere, Allâh’ın 

şeriatına eksiksiz bir şekilde tâbi olmak, Allâh’ın dînini eksiksiz bir şekilde uygulamak konusuna dâir 

açıklamalar getirmektedir. S. HAVVÂ, 13/135) 

‘Kâfirlere gelince: Onlara da şiddetli bir azap vardır.’ Acı ve ızdırap verici bir azap… Cehennem 

azâbından daha çetin hangi azap olabilir? O azaptan Allâh’a sığınırız. (S. HAVVÂ, 13/135) 

(27).‘Şâyet Allah kullarına rızkı bol bol verseydi yeryüzünde azgınlık ederlerdi.’ Yeryüzünde 

zulme kalkışırlardı. Çünkü zenginlik azdırıcı ve şımartıcıdır. Yâhut yeryüzünde büyüklük taslamaya 

koyulurlardı. ‘Fakat O, dilediğini bir ölçü ile indirir. Muhakkak ki O, kulları için Habîr’dir, 

Basîr’dir.’ Nesefi der ki: ‘Yâni onların hâllerini bilir. O bakımdan hikmetinin gerektirdiğini onlar için 

takdir eder. Bu hikmet gereği fakir kılar, zengin kılar. Kısar veya yayar. Hep birlikte onları zengin 

kılacak olsa, azgınlık ederler. Hep birlikte fakir kılacak olsa, helâk olurlar. Azgınlık eden kimselere 

bol rızık verildiğini ve bol rızık olmaksızın gördüğümüz azgınlık ise, azdır. Şüphe yok ki, fakirlik ile 

birlikte azgınlık daha az, fakat zenginlikle birlikte daha çok ve fazladır. (S. HAVVÂ, 13/136)      

Şöyle bir açıklama da yapılabilir: Eğer Allah akıl, zekâ, kâbiliyet, mal ve servet bakımından herkesi 

eşit kılsaydı hiç kimse diğerine boyun eğmez, hiç kimse bir başkasına söz dinletemez, böylece 

hayâtın tabii gerekleri yerine getirilemez olur, sanatlar ve meslekler işlemez hâle gelirdi. (bk. 

Zuhruf 43/32; Ö. ÇELİK, 4/439)   

(28).‘O, (insanlar) ümit kestikten sonra (kullarına) yağmuru indiren, rahmetini yayandır.’ Yâni 

yağmurun bereket ve menfaatlerini, onun vâsıtasıyla husûle gelen bollukları yayandır. İbn Kesir der 

ki: ‘Yâni o bölgenin ve mıntıkanın hâlkının tümüne bu bereketleri yayar.’ (S. HAVVÂ, 13/136)  
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‘Övülmeye lâyık gerçek dost ve yardımcı da O’dur.’ Bundan dolayı da O’na hamdedilir, O’na itaat 

eden kimseler O’nu överler. İbn Kesir der ki: ‘Yâni mahlûkâtı için dünyâlarında da âhiretlerinde de 

kendilerine fayda sağlayacak şeylerle tasarrufta bulunan O’dur, bütün takdirlerinde ve yaptıklarında 

O’na hamdedilmesi gerekir. (S. HAVVÂ, 13/136) 

(29).‘Gökleri ve yeri yaratması ve canlıları oralarda yayması O’nun (sonsuz kudretinin) 

delillerindendir. O, dilediği zaman onları (tekrar) toplamaya da gücü yeter.’ İbn Kesir şöyle 

demektedir: ‘Yâni Kıyâmet gününde O, öncekileri de sonrakileri de diğer bütün yaratıkları da tek bir 

alanda toplayacaktır. Dâvetçi onlara seslerini işittirecek ve gözün önünde bulunacaklardır. Yüce Allah 

da aralarında hak ve adâletli olan hükmü ile hükmedecektir. (S. HAVVÂ, 13/137, 138) 

Âyet-i Kerîmede geçen ‘canlılar’ tâbiri ise melekleri, insanları, cinleri ve şekil ve renklerinin, 

dillerinin, karakterlerinin, türlerinin, cinslerinin farklılıklarına rağmen bütün hayvanları 

kapsamaktadır. Şânı yüce Allah bunları, göklerin ve yeryüzünün çeşitli bucaklarına, köşelerine 

dağıtmış bulunmaktadır. İşte bütün bunlarla birlikte ‘O, dilediğince bunları toplamaya da hakkıyla 

Kâdir’dir.’ (S. HAVVÂ, 13/164)  

 

42/30-35  ALLAH ve İNSAN, ALLAH ve TABİAT, ALLAH ve KÂFİRLER 

30. (Ey müminler!) Sizin başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle kazandığınız 

(günahlar) yüzündendir. (O,) yine de çoğunu affeder. 

31. (Ey müşrikler!) Siz, yeryüzünde (Allâh’ı) âciz bırakacak (belalara engel olacak) da değilsiniz. 

Sizin için Allah’tan başka bir dost ve bir yardımcı yoktur. 

32. Denizde dağlar gibi akıp giden (gemi)ler de, O’nun (kudretinin) delillerindendir. 

33, 34. Eğer Allah dilerse, rüzgârı durdurur da, onlar da denizin üstünde durakalırlar. Şüphesiz 

ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Yâhut onları (o gemilere 

binenleri, çıkaracağı fırtınalarla) kazandıkları (günahlar) yüzünden helâk eder. (O,) yine de 

birçoğunu affeder (cezâlandırmaz). 

35. Âyetlerimiz hakkında tartışanlar bilsin(ler) ki kendileri için kaçacak hiçbir yer yoktur. 

 

30-35. (30).‘Sizin başınıza gelen herhangi bir musibet (keder, elem, hoşunuza gitmeyen bir şey, 

kıtlık, fakirlik, sıkıntı, hapis ve buna benzer başka şeyler) kendi ellerinizle kazandığınız (günahlar) 

yüzündendir. (O,) yine de çoğunu affeder.’ Hemen bu noktada, Allâh’ın hâlis müminler üzerindeki 

kânûnunun farklı olduğunu belirtmek gerekir. Çünkü müminlere gelen musîbet ve sıkıntılar onların 

günah, hatâ ve sıkıntılarının kefâretidir. Nitekim bir hadiste şöyle buyurulmuştur: Müslüman bir 

sıkıntı, dert, gam, keder ve zahmet çekse, hattâ ayağına bir diken bile batsa, Allah bunu onun yaptığı 

bir günaha keffâret olarak kabul eder. (İbn Kesir sahih hadis olduğunu belirtmektedir, S. HAVVÂ, 

13/164) Allâh’ın dîni için çalışıp çabalayan kimsenin karşılaştığı sıkıntılar onun sâdece günahlarına 

keffâret olmakla kalmaz, bunun yanı sıra Allah indindeki derecesi de yükselir. Dolayısıyla hak yolda 

olan bir insanın sıkıntılarla karşılaşıyor olmasını, o kimsenin günahlarının cezâsı kabul etmek çok 

yanlıştır. (MEVDÛDİ, 5/229)  

(..) Bu âyeti, bir indiği dönemin şartlarına göre, bir de evrensel boyutta ele almak mümkündür. (a)   

Dönemsel olarak okuduğumuzda diyebiliriz ki, bu âyet bütün insanlarla ilgili bir hüküm ortaya 
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koymayıp, sâdece Mekke’deki kâfirlerle ilgili bâzı musibetlerden söz etmektedir. Yâni Mekkeliler 

savaşlarda genellikle mağlûp olmaları, bu vesîleyle içlerinden pek çoğunun katledilmesi, malını, 

mülkünü kaybetmesi onların İslâm’a karşı çıkmalarından dolayıdır. Bu da hiç kuşkusuz müşriklerin 

tercihlerinin bir sonucudur. Ama yine de onların yapıp ettiği birçok şey başlarına musibet olarak geri 

dönmemektedir. Zâten öyle olsaydı, yeryüzünde tek bir insan kalmazdı. (Nahl 16/61; M. DEMİRCİ, 

3/79) 

Söz konusu âyeti (b) evrensel olarak ele aldığımızda da şunları söyleyebiliriz: ‘ve mâ esâbeküm  min 

musîbetin fe bimâ kesebet eydîküm’ ifâdesi, bâzı yönlerden hem müminler hem de inkârcılarla ilgili 

genel prensipler koymuştur. Şöyle ki: İnsanların başlarına gelen birçok hastalık, âfet, belâ ve felâket 

kendi hatâları ve yapıp etmeleri yüzündendir. Zîrâ biz biliyoruz ki, beden ve çevre temizliğine 

dikkat edilmezse orada mikroplar ürer, böylece insanlar hasta olup, kendi kusurlarının cezâsını 

çekerler. Deprem kuşaklarında oturanlar binâlarının bulundukları çevrenin şartlarına uygun biçimde 

inşâ etmezlerse, meydana gelen deprem sonunda can ve mal kaybına uğrarlar. Aynı şekilde herhangi 

bir taşıt kullanırken trafik kurallarına aykırı davranırlarsa, hatâlarının cezâsını canlarıyla öderler 

ya da sakat kalabilirler. (M. DEMİRCİ, 3/79, 80) 

Belâ ve musibetin sebebi: Her günahkâra dünyâ hayâtında sıkıntı ve belâ gelmeyebileceği gibi, hiç 

günahı olmayanın belâlara uğraması da mümkündür. Günahkâr olmayan müminlerin başına gelen 

sıkıntıların sebepleri başkadır. Buna sabır yüzünden ecir kazanırlar. Hadiste şöyle buyurulur: 

‘İnsanlar içinde belâsı en çetin olanlar peygamberlerdir. Onlardan sonra en faziletliden faziletliye 

yönelir. Kişi dîninin derecesine göre belâlanır. (Buhâri, Müslim, Tirmizi, A. İbn Hanbel, Sad (r)’den 

H. DÖNDÜREN, 2/778) 

Mümün işlediği günahın cezâsını dünyâda bir musibete duçar olmak suretiyle çekerse, artık, o 

günahın cezâsından kurtulmuş olur. Âhirette bir daha cezalandırılmaz. Hz. Ali ® bu âyetin Kur’an 

âyetlerinin en faziletlisi olduğunu söylemiştir. (İ. KARAGÖZ 6/746)  

Musîbetlerin meydana gelmesinin sebepleri:  

Musîbetlerin meydana gelmesinin sebebi sâdece insanların hatâları değildir. Musîbetlerin geliş 

sebeplerini şöyle sıralamak mümkündür: (1). İnsanların yaptıkları hatâlar, (Bu âyet; depremde binanın 

yıkılması, trafik kuralını ihlâl vb.) 

(2). Allah kullarını imtihan ediyor olabilir, (2/155), 

(3). Kulların duâ ve yalvarmalarını sağlamak için musibet vermiş olabilir (6/42) 

(4). İlâhi irâdeye başkaldırı ve isyan sebebiyle gelebilir (29/40),  

(5). Kul hakkı ihlâl edilmiş, bedduâ alınmış olabilir (İbn Mâce Duâ 11), 

(6). Kullukta kusur edilmiş olabilir (Ebû Dâvud Cenâiz 1),  

(7). Nazar değmiş olabilir (Tirmizi Tıb 16), 

(8). Büyü yapılmış olabilir (Buhâri Vesâyâ 23),  

(9). İnsanların zulmüne mâruz kalınmış olabilir (3/18; İ. KARAGÖZ 6/746). 

(31).‘Siz, yeryüzünde O’nun gücünün önünde duramazsınız.’ Ne kadar güçlü olursanız olun, nasıl 

bir yola başvurursanız vurun, yapıp ettiklerinize karşılık, başınıza bir musîbetin gelmesi mukadder ise 



145 
 

ondan kaçamazsınız, bu konuda Allâh’ı âciz bırakamazsınız, ilâhi irâdeyi bertaraf edemezsiniz. 

(Taberi) Âyette yer alan ‘yeryüzünde’ kaydı, mekân açısından da genelliği ifâde etmek içindir. (İbn 

Âşur), ‘nerede olursanız olun’ anlamındadır. (Hâzin’den KUR’AN YOLU, 4/753) 

‘.. âciz olmaması’, ‘.. kimsenin O’nu âciz bırakamaması’ Allâh’ın selbî sıfatlarındandır. Yüce 

Allâh’ın herşeye gücü yeter; O hiçbir zaman âciz olmaz. Dilediğini, dilediği zaman yapar; hiçbir güç, 

hiçbir varlık, ne yerde, ne göklerde Allâh’ın yapmak istediğine engel olamaz. Yeryüzünde yaşayan 

insanlar da cinler de, göklerde yaşayan melekler de veya başka varlıklar da Allâh’ı âciz bırakamaz. (İ. 

KARAGÖZ 6/747)   

‘Allah’tan başka bir dostunuz’ size merhamet edecek bir dostunuz ‘ve yardımcınız’ başınıza geldiği 

takdirde üzerinizden azâbı bertaraf edecek yardım edecek kimseniz ‘da yoktur.’ (S. HAVVÂ, 13/138)  

(32).‘Denizde dağlar gibi akıp giden (gemi)ler de, O’nun (kudretinin) delillerindendir. Eğer O 

dilerse, rüzgârı durdurur da, onlar da denizin üstünde durakalırlar. Şüphesiz ki bunda çok 

sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır.’ Yâhut itaatine karşı çok sabreden, nîmetlerine 

karşı da çok şükredenler için âyetler vardır. Nesefi şöyle demektedir: ‘Yâni ihlâs sâhibi her mümin 

için âyetler vardır, demektir. Çünkü îman iki yarımdır: Yarısı şükür, yarısı da sabırdır. (S. HAVVÂ, 

13/140) 

‘Yâhut yaptıklarınız’ işledikleri günahlara ‘karşılık onları helâk eder.’ Yâni dileyecek olursa 

rüzgârı durdurur, onlar da durakalırlar veya fırtına çıkartır ve bu fırtınaların etkisi ile gemiler batar. 

‘Birçoğunu da bağışlar.’ Günahların çoğunu affedip, onlar dolayısıyla cezâlandırmaz. (S. HAVVÂ, 

13/140)  

(35).‘Âyetlerimiz hakkında tartışanlar bilsin(ler) ki kendileri için kaçacak hiçbir yer yoktur.’ 

Azâbından bir yere kaçamazlar. Yâni onlar Bizim azap ve intikâmımızdan bir yere kaçıp 

kurtulamazlar. Kudretimizin altında kahredilirler. (S. HAVVÂ, 13/140) 

Kureyşliler, ticâret amacıyla Hindistan’a ve Afrika’nın sâhil ülkelerine kayık ve gemilerle 

yolculuklara çıkıyorlar ve sürekli tûfan ve fırtınanın çıktığı Kızıldeniz’den geçiyorlardı. Tûfan ve 

fırtınanın yanı sıra denizin altında bulunan kayalara her an çarpıp parçalanma tehlikesi söz 

konusuydu. İşte Allah buradan, Kureyşlilerin her gün görüp karşılaştıkları manzaraların bir tablosunu 

çizmektedir. (MEVDÛDİ, 5/229)    

 

42/36-43 ÖRNEK İSLÂM TOPLUMU 

36. (Ey insanlar!) Size verilen ne varsa, dünyâ hayâtının (geçici) menfaat(ler)idir. Allah yanında 

bulunan (mükâfat)lar daha hayırlı ve daha devamlıdır. (Bu da) îman eden ve Rablerine güvenip 

dayananlar içindir. 

37. (Müminler) büyük günahlardan, hayâsızlık (ve çirkin işler)den kaçınırlar; kızdıkları zaman 

(da onlar) bağışlarlar. [bk. 3/134] 

38. (Müminler) Rableri(nin çağrısı)na uyarlar, namazı dosdoğru kılarlar. İşleri aralarında 

danışma iledir. (Onlar) kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de (Allah için) harcarlar. 

39. Onlar (müminler), bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman yardımlaşıp kendilerini savunur 

(zulme baş eğmez)ler. 
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40. Kötülüğün karşılığı, onun dengi bir kötülüktür. Kim de affeder, barışı sağlarsa, onun 

mükâfâtı Allâh’a âittir. Doğrusu O, zulmedenleri sevmez. [bk. 16/126] 

41. Kim de zulme/haksızlığa uğradıktan sonra o (hasmı)ndan aynı şekilde öcünü/hakkını alırsa, 

işte bunlar aleyhine olacak bir yol (hiçbir sorumluluk) yoktur. 

42. Ancak sorumluluk ve cezâ insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere saldıranlaradır. 

İşte, onlar için acıklı bir azap vardır. [bk. 5/33-34] 

43. (Fakat) kim de sabreder ve (kötülüğü) bağışlarsa, şüphesiz bu, azmedilip yapılmaya değer, 

(hayırlı) işlerdendir. 

 

 

(36).‘Size verilen herhangi bir şey, yalnızca dünyâ hayâtının bir geçimliğidir.’ İbn Kesir der ki, 

‘Yâni ne elde etseniz,  ne toplasanız ona aldanmayınız. Çünkü bütün bunlar dünyâ hayâtının 

yararlanmalarıdır. Dünyâ ise aşağılık, fâni ve zeval bulması kaçınılmaz olan bir yurttur.‘ (S. HAVVÂ, 

13/144) 

Dünyâ nîmetlerinin ‘metâ’ olarak ifâde edilmesi, bu nîmetlerin âhiret nîmetlerine göre değersizliğini 

ve geçiciliğini bildirmek içindir. İnsan, dünyâda ne kadar çok servete sâhip olursa olsun, bunlardan 

faydalanma sınırlı ve sonludur. Dünyâ nîmetlerinden insan faydalanmalı, ancak asıl nîmetlerin âhiret 

nîmetleri olduğunu bilmelidir. Dünyâ nîmetlerinin geçici olması, ‘dünyâ nîmetlerinden 

faydalanmayalım’ anlamına gelmez. Mümin hem dünyâ hem âhiret nîmetlerine tâlip olur. Her ikisi 

için de çalışır. (İ. KARAGÖZ 6/752) 

‘Allah katında olan ise, hem daha iyi, hem de daha kalıcıdır.’ Yüce Allâh’ın vereceği sevap ve ecir 

dünyâdan daha hayırlıdır. Çünkü o ecir ebedîdir,  bâkidir. O bakımdan sizler, fâni olanı (..) tercih 

etmeyiniz. (S. HAVVÂ, 13/144) 

Yüce Allah cenneti, îman edip sâlih ameller işleyen müttaki müminler için hazırlamıştır. (2/25, 3/133, 

57/21). Cennetlik olabilmek için ‘mümin’ olmak, olmazsa olmaz şarttır. Hadis: Peygamberimiz (s), 

‘Cennete ancak Müslüman kişi girecektir.’ (Buhâri Fedâilü’s Sahâbe 178) buyurmuştur. (İ. 

KARAGÖZ 6/753) 

Müslüman cemaatin karakteristik özellikleri gündeme getirildiği bir sırada, Mekke’de inen bu 

âyetlerde bu tür bir nitelikten söz edilmesi gösteriyor ki, zulüm ve saldırılara karşı yardımlaşma, 

müslümanların değişmez ve temel bir sıfatıdır, bundan önce verilen savaşmaktan kaçınmaya ve 

haksızlıklar karşısında sabretmeye ilişkin direktif, belli şartlarda başvurulan istisnâi bir kuraldır. 

Dolayısıyla, konu müslüman cemaatin temel nitelikleri olduğu için, âyetler Mekke’de inmiş olmasına 

ve henüz saldırılara topyekün dayanışma ile karşı koyma izni verilmemiş olmasına rağmen ve temel 

nitelik te burada gündeme getiriliyor. (S. KUTUB, 9/83)   

Müminlerin Nitelikleri:  

‘Dini dosdoğru ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin…’ (âyet 13) Şânı yüce Allah, bu sûrede 

‘dînin dosdoğru ayakta tutulması’ ve onda ‘ayrılığa düşülmemesi’ için gerekenlerin tümü dile 

getirmektedir. İşte bunlar arasında her müslümanda ve müslüman cemaatinde bulunması gereken 

özellikler de vardır. İşte bu özellikler bulunduğu takdirde, İslâm da dosdoğru ayakta demektir ve onun 

etrâfında toplanılmış olur, din hususunda tefrika olmaz. Bu özellikleri hatırlatmak maksadıyla 
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aşağıdaki şekilde bunları kısaca özetleyelim: (1) İman, (2) Tevekkül, (3) Büyük günahlardan uzak 

durmak, (4) Ahlâksızlıklardan uzaklaşmak, (5) Öfkesini dizginlemek, kızgınlığını zaptetmek, 

kötülüğü bağışlamak, (6) Her hususta yüce Allâh’ın çağrısını kabul etmek, (7) Namazı dosdoğru 

kılmak, (8) Şûrâ ve küçük – büyük her seviyede onu yerine getirmek sûretiyle, bunu pratik olarak 

uygulayıp gerçekleştirmek, (9) Allah yolunda infak etmek, (10) Haksızlık dolayısıyla intikam almak, 

(11) İntikam alırken, adâletin dışına çıkmamak, (12) Güç yetirdiği zaman affetme ve eziyetlere 

katlanmak(dır). (S. HAVVÂ, 13/169, 170) 

(1).‘Fakat o kimseler için – ki îman etmişlerdir - ve (2).yalnız Rablerine tevekkül ederler’ Ancak 

O’na işlerini bırakırlar ve O’nun kudretine, vaadlerine ve tehditlerine güvenerek emri dâiresinde 

görevlerini yaparlar ve her vesîle ile rızâsını ararlar. Hz. Ali’den rivâyet olunur ki, Hz. Ebû Bekir 

malının hepsini tasadduk etmiş, birtakım kimseler onu kınamışlardır. Bu âyet o sebeple nâzil oldu. 

(Âlûsi’den) İman ve güven, gerek bir kişinin gerek bir topluluğun rûhunda dînin, başarının temeli 

olan iki temel özelliktir. (ELMALILI, 7/29)     

Mânevi başarı ve kurtuluşun ilk şartı (..) ‘îman’dır. İmânın peşinden ‘Allâh’a tevekkül’ gelmektedir. 

Tevekkül, İslâmi mânâda Allâh’a güvenmek, O’nun hükmünün mutlaka meydana geleceğine kesin 

olarak inanmak ve alınması gereken tedbirleri almaktır. Dolayısıyla tevekkül; Müslümanın, 

yapacağı işlerde tüm dış sebeplere sarılması, alınması gereken tedbirleri alması, çalışıp çabalaması, 

ama gönlünü bunlara bağlamayıp sâdece Allâh’a dayanmasıdır. Nitekim Nebiyy-i Muhterem (s) 

devesini salıvererek Allâh’a güvendiğini söyleyen bir bedeviye: ‘Onu bağla da öyle tevekkül et’ 

buyurur. (Tirmizi Sıfatü’l Kıyâme 60’dan Ö. ÇELİK, 4/443)   

(37).‘(Müminler) (3).büyük günahlardan, (4).hayâsızlıkdan kaçınırlar; (5).kızdıkları zaman (da 

onlar) bağışlarlar.’ Kebâir; üzerinde tehdit gerçekleşen veya haddi (şer’i cezâyı) gerektiren yâhut 

açıkça yasaklanmış olan günahlar, Fevâhiş de onların içinde özellikle çirkinliği açık ve aşırı olan 

günahlardır. (ELMALILI, 7/29) 

‘.. günahların büyükleri’ Kur’an’da yasaklanan, haram olduğu, işleyene cezâ olduğu ve cehennemle 

cezâlandırılacağı bildirilen, Allâh’ın lânet ettiği veya gazap ettiği ve işleyeni fâsık olarak nitelenen 

söz, eylem ve davranışlar, inkâr etmek, münafıklık yapmak, Allâh’a ortak koşmak, farzları terk 

etmek, haramları işlemek ve kul hakkı ihlâl etmek büyük günahtır. Meselâ inkâr etmek, Allâh’a 

ortak koşmak, cana kıymak, hırsızlık yapmak, içki içmek, gıybet etmek, iftirâ etmek, haksız yere 

yetim malı yemek, anne ve babaya zulmetmek, fâiz alıp vermek, yalan söylemek, yalancı şâhitlik 

yapmak, verdiği sözü tutmamak, yakınlarla ilişkiyi kesmek ve benzeri yasak olan sözleri söylemek 

ve fiilleri işlemek; namaz, oruç, hac ve zekât gibi farz görevleri terk etmek büyük günahtır. (İ. 

KARAGÖZ 6/754)  

Şirk, iffet sâhibi mümin hanımlara iftirâ, savaştan kaçmak ve buna benzer insanı helâke götüren 

‘büyük günahlardan ve’ zinâ, livâta gibi alabildiğine çirkin ve ahlâksızca olan her türlü 

‘hayâsızlıktan uzak duranlar’ dünyevi veya şahsi bir durum sebebiyle ‘öfkelendiklerinde bile 

bağışlayanlar için’dir. Yâni insanları bağışlayıp affetmeyi karakterlerinin bir gereği olarak yapan 

insanlardır. (S. HAVVÂ, 13/144) 

‘Ne zaman da öfkelenirlerse onlar bağışlarlar.’ Suçu onlar örterler, kusuru bağışlarlar. Burada 

‘hüm: onlar’ zamîri, ‘kasr’ (ancak, sâdece, yalnız) anlamı ifâde eder. Bu ‘kasr’ı da yönü, sebebi 

şudur: Kızgınlık hâlinde kusur ve günah bağışlayabilmek gâyet nâdir olan yüksek bir ahlâktır. Bu 

sebeple şöyle denilmiş oluyor ki, işte kızgınlık hâlinde kusur örtmek, kızgınlığı yutmak gibi büyük 

özellik ancak onlara yakışır ve onlar ona lâyıktırlar. ‘Öfkelerini yutanlar, insanlar(ın kusurların)dan 

af ile geçenlerdir.’ (Âl-i İmran, 3/134) övgüsüne lâyıktırlar. (ELMALILI, 7/29, 30)     
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Yüce Allah öfkenin, insanın öz yaratılışından kaynaklanan bir tepki olduğunu ve bunun büsbütün 

kötülük olmadığını bildiğinden, âyette öfkelenmek özü itibâriyle yasaklanmamakta ve bir hatâ 

olarak nitelendirilmemektedir. Tam tersine insanın yaratılışının bir parçası olduğu kabul 

edilmektedir. (Ö. ÇELİK, 4/443) 

Sâbit olduğuna göre Rasûlullah (s) kendi adına hiçbir vakit intikam almış değildir. Ancak, Allâh’ın 

yasaklarının çiğnenmesi hâli müstesnâ(dır). (İbn Kesir’den S. HAVVÂ, 13/166)  

Hadis: ‘Gerçek pehlivan güreşte râkibini yenen değil, öfkelendiği zaman nefsine hâkim olan 

kimsedir.’ (Buhâri Edeb 102, Müslim Birr 106-108; İ. KARAGÖZ 6/755) 

(38).‘(Müminler) (6).Rableri(nin çağrısı)na uyarlar, (7).namazı dosdoğru kılarlar. (8).İşleri 

aralarında danışma iledir. (9).(Onlar) kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de (Allah 

için) harcarlar.’ 

(6).Allâh’a icâbet, Allâh’ın îman ve ibâdet dâvetine isteyerek ve seçerek icâbet etmek demektir. Enfâl 

sûresinin 24’ncü âyetinde müminlere, Allah ve Peygamberine icâbet etmeleri emredilmektedir. ‘Ey 

îman edenler! Sizi, hayat verecek şeylereçağırdığında Allah ve Rasûlüne icâbet edin.’ (..) Allah 

ve Peygamberinin îman, ibâdet ve itaat dâvetini kabul etmek, îman edip Allâh’ın  emirlerini 

uygulamak ve yasaklarından sakınmak, kısaca Allah ve Peygamberine itaat etmektir. (İ. 

KARAGÖZ 6/755) 

(6).‘Rablerinin çağrısına uyarlar’ Rabb’leri ile aralarına giren tüm engelleri ortadan kaldırırlar. 

İnsanın Rabbi ile iletişim kurmasını önleyen tüm engelleri bertaraf ederler. Zâten kişi ile Rabbi 

arasında insanın kendisinden, ihtiraslarından, arzu ve isteklerinden, kendi varlığından, egoistliğinden 

başka engel yoktur. İnsan bütün bu engellerden kurtulduğu zaman Rabb’ine giden yolun açık ve 

engebesiz olduğunu görür. Bu durumda hiçbir engele takılmadan Rabb’inin çağrısına koşar. Bu 

çağrının gereklerini eksiksiz yerine getirir. (S. KUTUB, 9/90)   

(7).‘Namazı dosdoğru kılarlar’ İlk defa farz kılınan ibâdet namaz olduğu gibi, âhirette ilk defâ 

hesâbı sorulacak olan ibâdet de namazdır. (Nesâi Salât 9). Çünkü namaz dînin direği, îmânın 

alâmeti, amellerin en üstünü ve Allâh’a en sevimli olanıdır. (Buhâri, Mevâkitü’s Salât 5; İ. 

KARAGÖZ 6/756).   

Namaz, Allâh’ın çağrısına olumlu karşılık vermenin ilk belirtisidir. Kul ile Rabbi arasındaki bağdır. 

Tek safta rükûa giden, secde eden kullar arasındaki eşitliğin göstergesidir. Burada hiçbir baş bir 

diğerinden üstün, hiçbir adam başkasından öncelikli değildir. (S. KUTUB, 9/90) 

(8).‘Onların işleri aralarında danışma iledir.’ Rasûlullah (s) ‘İş hususunda onlarla müşâvere et’ 

(Âl-i İmran 3/159) âyetinin mânâsı uyarınca, savaşla ilgili konularda danışırdı. Ondan sonra da ashab 

gerek onda gerek hükümlere dâir konularda müşâvere ettiler. Hz. Peygamber’in vefâtı üzerine hâlîfe 

seçimi, ehli riddet (dinden dönenlerle) ilgili savaş, dedenin mîrastan pay alması, şarap içenlere 

vurulacak had cezâsının sayısı ve Irak’ta fetholunan arâzilerin hükümleri vs. gibi konular hep bu 

kabildendir. Şüphe yok ki, hükümlere dâir danışma, hakkında kesinlik ifâde eden bir âyet-hadis 

bilinmeyip az çok içtihâda elverişli olan veya uygulamaya bağlı hususlardadır. Şûrâ müzâkereleri 

(görüşmeleri) icmâ meselelerinin aslını oluşturur. (ELMALILI, 7/30)  

Bu âyet, bir İslâm Devleti kurulmadan önce Mekke’de inmiştir. Şu hâlde bu nitelik müslümanların 

hayâtında devlet düzeninden daha kapsamlıdır. Ve bu, bilinen anlamı ile bir devlet henüz kurulmamış 

olsa bile, her durumda müslüman cemaatin temel bir niteliğidir, karakteristik özelliğidir. (S. 

KUTUB, 9/90) 
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İslâm toplumunun devlet yönetimi şûrâya dayanır. Kimi fakihler bu âyete dayanarak ‘nassın işâreti’ 

yoluyla İslâm toplumunun bir ‘şûrâ heyeti’ni seçip işbaşına getirmesi gerektiğini söylemişlerdir. 

Çünkü İslâm toplumunun, yönetimi denetlemek ve devlet işlerini düzenlemede ona yardımcı olmak 

hakkı ve sorumluluğu vardır. (H. DÖNDÜREN, 2/779) 

Şu bilinmelidir ki, istişâre ederken göz önünde bulundurulması gereken en önemli noktalardan biri, 

kime veya kimlere danışılacağı konusudur. Bu husus, yapılacak olan bir işin hayırla sonuçlanmasına 

önemli derecede etki eder. Bu yüzden danışılacak olan kişinin, akıl ve tecrübe sâhibi, dindar ve 

fazîletli, samîmi, sağlam fikirli, keskin görüşlü, insan psikolojisini iyi tahlil edebilme, doğruluk ve 

güvenilirlik gibi değerlere sâhip olmasına dikkat edilmelidir. (Ö. ÇELİK, 4/444)   

(9).‘kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler’ Allâh’ın dinine dâvet için maddi 

harcamada bulunmak kaçınılmazdır. Bunun için kalbi cimrilikten arındırmak, mal – mülk sevgisini 

yenmek ve sâdece Allah katındaki nîmetlere güvenmek zorunludur. İmânın ifâde ettiği anlamın 

bütünüyle gerçekleşmesi için bütün bunlar gereklidir. Ayrıca bunlar cemaat hayâtı için de gereklidir. 

Çünkü Allâh’ın dînine dâvet etmek bir savaştır, bir mücâdeledir. Bu savaşı, savaşın yaralarını ve 

sonuçlarını paylaşmak, birlikte üstlenmek bir zorunluluktur. (S. KUTUB, 9/91)  

(39).(10).‘Onlar, bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman yardımlaşıp kendilerini savunur 

(zulme baş eğmez)ler’. Haklarını savunur, haksızlığa boyun eğmez, zilletten hoşlanmaz, azgınlık ve 

saldırıda bulunanın cezâsını verirler, aşırı gitmeyerek adâletle öclerini alırlar. Bunun için başka bir 

milletin himâyesine sığınmazlar, kendi toplum ve milletlerinin bağımsızlığı, izzet ve yardımı, birliği 

ile zâlim ve azgının hakkından gelirler. (ELMALILI, 7/31) 

Prensip olarak iyilik ve takvâ üzere yardımlaşma yapılır. Günah ve düşmanlık üzere yardımlaşma 

yapılmaz. Şu âyet bu husûsu açıkça ifâde etmektedir: ‘İyilik ve takvâ üzere yardımlaşın, ama günah 

ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın.’ (5/2; İ. KARAGÖZ 6/757) 

Fakat gerek Allah hakkı olsun, gerek kul hakkı olsun, mutlak hakkın korunması Allah hakkı, yâni 

Hukuk-u Amme / kamu hakkı’den olduğu ve dolayısıyla her mümin kişinin haklarının toplumun 

taahhüdü altında  bulunması açısından ona karşı saldırı ammenin / toplumun hakkına saldırı demek 

olduğundan gerek dıştan ve gerek içten genel ve özel olarak yapılan saldırının savuşturulması ve 

cezânın verilmesi toplumun görevi yâni en azından farz-ı kifâyedir. İçten olanlarda mahkemelerin 

adâletini temin, dıştan olanda da siyâsi tedbirlerle bu yardımın yapılması ve yapılabilmesi bir milletin 

yüksekliğini ve yaşama hakkını gösteren yüce fazîletlerdendir. (ELMALILI, 7/31) 

Bu âyet, müslüman cemaatin temel niteliklerinden birini, saldırıya karşı topyekün direnme, zulme 

boyun eğmeme, niteliğini gündeme getiriyor. Bu da, iyi niteliklere sâhip ideal bir ümmet olsun, iyiliği 

serbest bırakıp kötülüğü yasaklasın, insanlık hayâtına hak ve adâlet ilkeleri ile egemen olsun diye 

insanların örnek alması için ortaya çıkarılmış bir cemaat açısından doğaldır. Ve bu cemaat Allâh’ın 

desteği ile güçlüdür, üstündür, onurludur: ‘Onur Allâh’ın peygamberinin ve müminlerindir.’ 

(Münâfikûn 63/8) Şu hâlde topyekün yardımlaşarak saldırıya karşı koymak haksızlığı bertaraf etmek 

bu cemaatin karakteristik özelliğidir, görevidir. (S. KUTUB, 9/92)  

(…) kendilerine haksızlık eden kimselerden intikam almaya güçleri yeter. Bununla birlikte güçleri 

yettiği zaman da affederler. Nitekim Yûsuf (as) kardeşlerine şöyle demişti: ‘Bugün size serzenişte 

bulunmam söz konusu değildir, Allah size mağfiret etsin.’ (Yûsuf 12/92) Hz. Yûsuf onları sorguya 

çekmek ve kendisine yaptıklarına karşılık vermek gücüne rağmen böyle söylemişti. Nitekim 

Rasûlullah (s) Hudeybiye yılı kendisine saldırmak isteyen ve bunun için Ten’im dağına kadar gelen 

seksen kişiyi de affetmiş idi. Onları cezâlandırmak gücüne sâhip olduğunda, intikam alabilmek 
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imkânına sâhip olmakla birlikte, onları serbest bırakmıştı. Yine uykuda iken kılıcını alan ve onu 

öldürmek isteyen Gavres b. El Hâris’i de böyle affetmiştir. (S. HAVVÂ, 13/167) 

Burada müminlerin intikamcı olarak nitelendirilmeleri, önceki âyette ‘affedici, bağışlayıcı’ olmaları 

özelliğiyle çelişmez. Çünkü bu sıfatlardan her biri hadd-i zâtında güzel ve övgüye değer 

üstünlüklerdir. Ancak sâhibine nisbetle kötü olabilirler. Meselâ, âciz insana yumuşaklık göstermek 

ve iyi insanların ayıplarını örtmek iyidir. Ancak zorba ve alçak insanlara karşı yumuşak davranmak 

ve onların ayıplarını örtmek kötüdür. Çünkü bu durum bir nevi zulme teşvik mânâsı taşımaktadır. (İ. 

H. BURSEVİ, 18/300) 

(40).‘Kötülüğün karşılığı, onun dengi bir kötülüktür.’ Bir insanın cezâlandırılabilmesi için bir suç 

işlemesi, yargılanması ve suç işlediğinin tespit edilmesi gerekir. Bir söz, eylem ve davranışın suç 

olabilmesi için de bir görevin bilerek terk edilmesi veya bir yasağın kasden ihlâl edilmesi gerekir. 

Kur’an’da bunun birçok delili vardır. Meselâ suçsuz bir insanı kasden öldüren, hırsızlık yapan, meşru 

toplum düzenini bozan, fitne çıkaran ve zinâ eden kimsenin cezâlandırılması gerektiği 

bildirilmektedir. (2/178, 179, 5/33,24/1). Yüce Allâh’ın dünyâ ve âhirette bir insanı cezâlandırması 

için de o insanın bir günahı kasden işlemesi gerekir. (İ. KARAGÖZ 6/758). 

Bu düstur (prensip), fıkıhta ukûbat / cezâlar hükümlerine büyük bir temel olan ve genel olarak cezâ 

kânunlarına esas alınması gereken genel bir kânundur. Yâni azgınlık zulümdür, kötülüktür, kötülüğe 

meydan vermeyip cezâ vermek te güzel bir iştir. Fakat bunun güzel olması iki şarta bağlıdır: 

Birincisi, Suça, cezâ olabilmesi için onun gibi bir ‘seyyie’ / kötülük yâni suçlunun hoşuna 

gitmeyecek bir fiil olmalıdır. Yoksa o bir cezâ değil, suç ve zulme teşvik olur, yerine düşmeyen 

güzellik ise çirkin olur. İkincisi; cezâ suçun dengi ve ona eşit olmalıdır, yoksa adâlet olmaz. Bu 

mânâ adâlet kelimesinin kavramında da dâhildir. Onun için azgınlığa karşı öc alınırken haddini 

aşıp ta tecâvüz etmemelidir.  

Kur’an’da suç işleyenlerin misliyle cezalandırılmasına ‘kısas’ denilmiştir. (2/179). Kısas, bir cana 

kıyan kimseyi ölümle, müessir fiil suçunu işleyenlerin işlediği suçun aynısı veya dengi ile 

cezâlandırmakdemektir. (2/179; İ. KARAGÖZ 6/759)  

‘Her kim de affedip (12) ıslah ederse’ kendine kötülük eden kimsenin suçunu affedip onunla 

arasındaki düşmanlık hâlini düzeltirse ‘onun da ecri Allâh’a âittir’ Allâh’ın nezdindedir. Yâni Allah 

ona çok büyük ecir ihsan eder. Burada ‘men afâ: kim bağışlarsa’ diye bağışlamanın tekil kipi ile 

getirilmesi bunun, kamu hakkı olan meselelerde değil, şahsi haklarda cereyan edeceğine dâir bir 

uyarı gibidir. (ELMALILI, 7/32) 

(…) ‘kim bağışlarsa’ diye bağışlamanın tekil kalıbı ile getirilmesi, bunun kamunun hakkı olan 

konularda değil, kişisel haklarda cereyan edeceğine dâir bir uyarı gibidir. Ancak bir kimse, suçu 

affetmeyip, uğradığı haksızlıktan dolayı öcünü alırsa bu onun doğal hakkı olup, bu gibiler aleyhine 

bir yol tutulamaz. Bundan ötürü kınanmazlar ve cezâlandırılmazlar. Ama yine de her hâlükârda 

olabildiği kadar sabır ve bağışlama yolunu tutabilmek, fert ve toplumun ıslâhı, yücelmesi, toplumda 

düşmanlıkların ortadan kaldırılması, barış ve huzûrun daha kısa sürede temin açısından çok önemlidir. 

(Ö. ÇELİK, 4/446)   

‘Şüphesiz ki Allah zulmedenleri sevmez.’ Yâni gerek doğrudan doğruya zulmedenlerin, gerekse 

cezâda ileri gitmek sûretiyle zulmedenlerin hiç birini sevmez. Cezâda misil ve eşitliğe uyma zor olan 

meselelerde zulüm ihtimâli fazla olacağı için cezâlandırmaya gücü yettiği hâlde bağışlayarak ıslah 

yapan kimselere Allah büyük sevap verir. (ELMALILI, 7/32)  
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Hasan Basri şöyle demiştir: Biri sana ‘Allah sana lânet etsin’ yâhut, ‘Allah seni rezil etsin’ dese, sen 

de ona ‘Allah sana lânet etsin, seni rezil etsin’ diyebilirsin. Yâhut biri sana söver yâhut kötü sözler 

sarfederse, zinâ isnâdı gibi had ve cezâyı gerektiren yâhut karşılık vermeye elverişli olmayan 

birtakım uygunsuz şeyler olmadığı sürece sen de aynen karşılık verebilirsin. Buna göre yalan ve 

iftirâda aynen karşılık verilmez. (İ. H. BURSEVİ, 18/302) 

Tenvir’de şöyle denmiştir: Biri diğerine ‘ey zâni’ dese, diğer kişi de bu kişiye ‘hayır zâni sensin’ 

dese bunların her ikisine de seksen değnek iftirâ cezâsı uygulanır. Biri diğerine ‘pis adam’ dese, o da 

ona ‘pis adam sensin’ diye karşılık verse, bu durum had ve cezâyı gerektirmez. Zaten karşılık vermek 

gerekli değildir. Bilâkis durum kadıya intikal ettirilir. (İ. H. BURSEVİ, 18/302)   

Yâni intikam alırken siz de zâlim olmayın, size kötülük yapan birine onun yaptığından daha 

fazlasıyla karşılık vermeyin. Sözgelimi size tokat atan tokatla cevap verdiğiniz gibi, bir de tekme 

atmayın. Bunun yanı sıra günah işlenerek verilen bir zararın karşılığını, günah işlemek sûretiyle 

almak câiz değildir. Sözgelimi oğlunuzu katleden bir kimsenin oğlunu katledemezsiniz. Yine 

kızınız veya kız kardeşinizi iğfal eden rezil bir insandan, onun kızı veya kız kardeşi ile zinâ ederek 

intikam almanız haramdır. (MEVDÛDİ, 5/235)   

(41).‘Kim zulme uğradıktan sonra’ zâlimin kendisine zulmetmesinden sonra kısas yapar ve intikam 

alırsa yâni mâli haklarda ve üstünlük elde ettiği noktada aynı cins cezâ ile karşılık verip ‘hakkını 

alırsa’ – ki İmam Şafiiye göre bu cezâ başka cinsten de olabilir - ‘artık onlara yapılacak bir şey 

yoktur.’ Onlar için herhangi bir kınama, sitem yâhut cezâlandırma söz konusu değildir.  Onlar için 

hiçbir günah yoktur. Çünkü onlar, kendilerine mubah kılınan intikam işini yapmışlardır. (İ. H. 

BURSEVİ, 18/305) 

Nefis müdâfaası meşrûdur: İnsan, canına, malına ve onuruna / nâmûsuna karşı bir saldırı olduğu 

zaman, karşılık vermek, kendini savunmak hakkına sâhiptir. Bu husus 41’nci âyette’Zulme 

uğradıktan sonra kendini savunup hakkını alan kimseye kınamak (ve cezâ vermek için) bir yol ve 

sebep yoktur’ olarak ifâde edilmiştir. Karşılık ancak ayniyle meşru olur, fazlası zulümdür, sabredip 

misliyle karşıık vermemek ise daha hayırlıdır. ‘Eğer cezâ verecekseniz, elbette bu, sabredenler için 

daha hayırlıdır’ (16/126) anlamındaki âyette bu husus açıkça ifâde edilmektedir. (İ. KARAGÖZ 

6/760, 761)   

Hadis: ‘Birbirine kötü söz söyleyen iki kişinin günahı, sınırı aşmadıkça kötü sözü iâde eden değil, ilk 

kötü söze başlayana âittir.’ (Müslim Birr ve Sıla 68; İ. KARAGÖZ 6/761) 

(42).‘Kınama ve cezâ yolu ancak zulmedenlere’ doğrudan doğruya zulmeden veya karşılık vermede 

ileri giden, cezâda haddi aşanlara ‘ve yeryüzünde haksızlıkla azgınlık edenlere’ kibirlenip zorbalık 

yapanlaradır. ‘İşte onlar’ öyle haksız yere zulüm ve azgınlık ile nitelenenler ‘için de elemli bir azap 

vardır.’ (ELMALILI 7/32) 

Hadîs-i Kudsi: ‘Ey kullarım! Ben kendime zulmü haram kıldım. Aranızda birbirinize zulmetmenizi 

de haram kıldım. Birbirinize zulmetmeyin.’ (Müslim Birr 55; İ. KARAGÖZ 6/763) 

Hadis: ‘Zulümden sakınınız. Çünkü zulüm, kıyâmet gününde karanlıklardır.’ (Müslim Birr 56; İ. 

KARAGÖZ 6/763) 

(43).‘Bununla berâber kim de sabreder ve bağışlarsa’ İbn Kesir’in deyimiyle eziyetlere sabredip 

günahı, kusuru örterse; Nesefi’ye göre de zulüm ve eziyete sabredip bağışlar ve intikam almazsa ‘işte 

bu’ sabretmek ve onunla birlikte bağışlamak ‘şüphesiz azmedilmeye değer işlerdendir.’ (S. 

HAVVÂ, 13/146) 
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Hadis: İmam Ahmed rivâyet ediyor… Ebû Hüreyre (r) dedi ki: Adamın birisi Ebû Bekir (r)’e Hz. 

Peygamber de oturuyorken kötü sözler sarfetti. Peygamber (s) şaşırıyor ve tebessüm ediyordu. Adam 

kötü sözünün dozajını daha da arttırınca, Hz. Ebû Bekir kısmen ona karşılık verdi. Peygamber (s) 

hoşlanmadı ve kalktı. Ebû Bekir (r) arkasından yetişip şöyle dedi: Ey Allâh’ın Rasûlü, sen oturuyor 

iken adam bana kötü söz söylüyordu. Söylediklerini ona kısmen geri söyleyince hoşlanmadın ve 

kalktın. Hz. Peygamber şöyle buyurdu: ‘Seninle birlikte senin nâmına cevap veren bir melek vardı. 

Sen onun söylediklerini kısmen reddedince, şeytan huzûra geldi. Ben de şeytan ile birlikte oturacak 

değildim…’ (Hadisin devamı var, S. HAVVÂ, 13/169)    

 

42/44-48  DÖNECEK  BİR  YOL  VAR  MI? 

44. Allah kimi (bulunduğu) sapıklıkta bırakırsa, artık bundan sonra onun için hiçbir dost (ve 

yardımcı) yoktur. (Ey Peygamberim!) O zâlimlerin, azâbı gördükleri zaman: “Geri dönmeye bir 

yol var mı?” dediklerini görürsün. [bk. 6/27; 7/53; 14/44; 32/12; 63/10-11] 

45. (Ey Peygamberim!) Yine onların, o (cehennem ateşi)nin karşısına getirildiklerini, aşağılık bir 

hâlde boyunlarını bükerek göz ucuyla gizli gizli bakmakta olduklarını görürsün. İman edenler 

de (onlara): “Gerçek ziyâna uğrayanlar (dünyâdaki İslâm dışı yaşayışları sebebiyle) kıyâmet günü 

kendilerini de, (bütün) âilelerini de ziyâna uğratanlardır.” diyeceklerdir. Haberiniz olsun ki 

zâlimler hiç şüphesiz devamlı bir azap içindedirler. [krş. 2/165-167] 

46. Onların Allah’tan başka kendilerine yardım edecek hiçbir dostları yoktur. Allah kimi 

(bulunduğu) sapıklıkta bırakırsa, artık ona hiçbir (kurtuluş) yol(u) yoktur. 

47. (Ey insanlar!) Allah tarafından geri çevrilmesi (mümkün) olmayan gün gelmeden önce, 

Rabbiniz(in çağrısın)a uyun. O gün sizin için sığınılacak bir yer ve (günahlarınızı) inkâr(imkânı) 

yoktur.  

48. (Rasûlüm!) Eğer (îmandan) yüz çevirirlerse (üzülme), biz seni onların üzerine bir bekçi 

göndermedik. Sana düşen, sâdece tebliğ etmektir. Doğrusu biz insana, tarafımızdan bir rahmet 

(bir refah) tattırdığımız zaman onunla sevinir. Eğer kendi işledikleri (günahlar) yüzünden 

başlarına bir kötülük gelirse, artık o insan hemen (önceki nîmeti unutan) bir nankör olur. [bk. 

2/272; 13/40; 70/20-21] 

 

44-48. (44).‘Allah kimi saptırırsa bundan sonra artık onun için bir dost yoktur.’ Yâni Allah onu 

saptırdıktan sonra, hiçbir kimse onu hidâyete iletemez. Dünyâda da âhirette de Allâh’ın azâbından onu 

hiçbir kimse kurtaramaz. ‘Göreceksin ki o zâlimler’ Kıyâmet gününde ‘azâbı gördükleri zaman…’ 

geri dönüp îman edebilmek için yapabileceğimiz bir iş ‘yok mudur? diyeceklerdir.’ Fakat heyhat ki 

dönüş olmayacaktır. (S. HAVVÂ, 13/151)  

(45).‘Yine onların, ateşe sunulurken zilletten başları öne eğilmiş göz ucuyla gizli gizli 

baktıklarını görürsün.’   ‘..başları öne eğmiş vaziyette’ ateşe sunuluyorlar. Fakat bu durumları 

Allah korkusundan veya utanmaktan kaynaklanmıyor. Aksine aşağılanmışlıktan, horlanmışlıktan 

kaynaklanıyor. Onlar gözleri önüne bakar durumda ateşe sunuluyorlar. Duydukları eziklik ve 

utançtan dolayı başlarını kaldırıp bakamıyorlar: ‘Göz ucuyla gizli gizli bakıyorlar’ Bu ise 

aşağılanmışlığı çarpıcı bir biçimde somutlaştıran canlı bir tablodur. (S. KUTUB, 9/95) 
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‘İman edenler’ Kıyâmet gününde ‘derler ki: Hüsranda olanlar, işte Kıyâmet günü kendilerini de, 

âilelerini de kaybedenlerdir.’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni bunlar cehenneme sürülerek ebediyet 

yurdunda âileleriyle birlikte olmanın lezzetini kaybedenlerdir. Hem kendilerini kaybetmişler, hem de 

sevdikleri, arkadaşları, âileleri, yakınları ile birbirlerinden ayrılmışlar ve bu bakımdan onları da 

kaybetmişlerdir. (S. HAVVÂ, 13/151)   

‘İyi bilin ki zâlimler şüphesiz sürekli’ ebediyyen kalıcı, içinden çıkamayacakları ve başka bir yere 

gidemeyecekleri ‘bir azap içindedirler.’ (S. HAVVÂ, 13/151) 

İslâm âlimlerinin büyük çoğunluğu birçok âyet ve hadîse dayanarak, - şâyet îmanlı olarak ölmüşlerse - 

günahkârların ebedi olarak cehennemde kalmayacağı kanaatine ulaşmışlardır. Bu görüşe 

katılmayan bâzı âlimler 45’nci âyette yer alan ‘zâlimlerin sürekli bir azap içinde bulunacağı’ 

ifâdesini de delil gösterirler. Hâlbuki burada zâlimlerden maksat inkârcılardır; zîrâ Kur’ân’da 

‘zâlim’ kelimesi mutlak olarak kullanıldığında, bununla inkârcılıkta direnenler kastedilir, âyetin önü 

ve sonu da bu mânâyı desteklemektedir. (Râzi’den KUR’AN YOLU, 4/759, 760)  

(46).‘Onların Allah’tan başka kendilerine yardım edecek dostları da yoktur.’ İçinde bulundukları 

azap ve ibretli cezâlardan kendilerini kurtaracak kimseleri bulunmaz. ‘Allâh’ın saptırdığı kimsenin 

zâten çıkar yolu olmaz.’ Yâni onun için kurtuluş söz konusu değildir. (S. HAVVÂ, 13/152) 

(47).‘Allah tarafından geri çevrilmesi (mümkün) olmayan gün gelmeden önce, Rabbiniz(in 

çağrısın)a uyun.’ ‘..Rabbinize uyun’ demek; Kur’ân-ı Kerîm’i hak kitap, Hz. Muhammed’i hak 

peygamber ve İslâm’ı hak din olarak kabul edin, îman edin, Allâh’ın emir ve yasaklarına, helâl ve 

haramlarına, öğüt ve tavsiyelerine uyun, itaat edin, dînin hükümlerini uygulayın demektir. ‘Allâh’a 

uyun’ emri, dînî görevlerin tamâmını içerir ve bu emir zorunluluk ifâde eder. Müminlerin, Kur’an ve 

sünnetin buyruklarına icâbet etmeleri, buna uygun bir hayat sürmeleri de onların çağrısına uymaktır. 

(İ. KARAGÖZ 6/767) 

‘O gün hiç biriniz sığınacak bir yer bulamaz; inkâr da edemezsiniz.’ Yâni azaptan 

kurtulamayacağınız gibi, sizin işleyip de sahîfelerinizde kaydedilmiş hiçbir şeyi inkâr 

edemeyeceksiniz. (S. HAVVÂ, 13/152) 

(48).‘Eğer yüz çevirirlerse (üzülme), biz seni onların üzerine bir bekçi göndermedik.’ Onları zorla 

inandırmakla mükellef olmadığın gibi İslâm’ı kabul etmeyişlerinin nedeni de senden sorulmayacaktır.  

‘Sana düşen, sâdece tebliğ etmektir.’ Burada karşımıza ‘tebliğ yöntemi’nde dikkat etmemiz gereken 

bir nokta ortaya çıkıyor. Muhâtap, doğrudan doğruya değil, dolaylı ve genel bir üslûp içerisinde 

eleştirilmelidir ki, bu kendisinde zıt duygulara ve inada yol açmasına neden olmasın. O kimsede 

birazcık şuur varsa eğer, kendi hatâsını anlayacak ve onu düzeltmeye çalışacaktır. (MEVDÛDİ, 5/237)  

‘Gerçekten Biz insana katımızdan’ nîmet, genişlik, güvenlik, sağlık ve buna benzer ‘bir rahmet 

tattırırsak o, bununla sevinir’ şımarır, azar. ‘Ama elleriyle işledikleri yüzünden’ yaptıkları  

günahlar sebebiyle ‘başlarına bir fenâlık’ yâni hastalık, fakirlik, azap ve benzeri bir belâ ’gelirse… 

İnsan gerçekten pek nankördür.’ Yâni belâyı hatırlar, söz konusu eder, nîmetleri unutur, 

görmezlikten gelir. (S. HAVVÂ, 13/152) 

 

42/49-53  BÜTÜN  İŞLER  SONUNDA  ALLÂH’A  DÖNER 

49, 50. Göklerin ve yerin egemenliği (ve hükümranlığı) yalnız Allâh’ındır. (O) dilediğini yaratır. 

Dilediğine kız (çocuk)lar bağışlar, dilediğine de erkek (çocuk)lar bağışlar. Yâhut (dilediğine) çift 
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olarak hem erkek, hem de kız evlâtlar verir. Dilediğini de kısır bırakır. Şüphesiz O, hakkıyla 

bilendir, (herşeye) kâdirdir. 

51. Allâh’ın bir insanla konuşması, (yüz yüze değil) ancak (ya rüyada veya kalbe ilham şeklindeki) 

bir vahiyle, yâhut bir perde arkasından yâhut bir elçi (melek) gönderip izniyle dilediğini 

vahyetmesi ile olur. Şüphesiz O, çok yücedir, mutlak hüküm ve hikmet sâhibidir. 

52, 53. (Rasûlüm!) İşte biz sana böylece, emrimizden bir ruh (yâni kalplere can veren Kur’ân’ı) 

vahyettik. Sen (bundan önce) Kitap nedir, îman(ın esasları) nedir bilmezdin. Fakat biz onu 

(Kitab’ı) bir nur yaptık; kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola eriştiririz. Şüphesiz ki sen 

de, elbette doğru yolu gösteriyor (rehber oluyor)sun. (O yol,) göklerde olan ve yerde olan şeylerin 

sâhibi Allâh’ın yoludur. Dikkat edin (bütün) işler, ancak Allâh’a dönüp varır. 

 

49-53. (49, 50).‘Göklerin ve yerin egemenliği yalnız Allâh’ındır.’ Göklerdeki Güneş, Ay, yıldızla, 

gezegenler, melekler, rüzgârlar, bulutları ve yerdeki küçük büyük bütün varlıkları yaratan ve yöneten 

yüce Allah’tır. (İ. KARAGÖZ 6/771) 

Bütün âlemlerin mülkü Allâh’a âittir. Allah’tan başka hiçbir kimsenin bu âlemlere mâlik olmaya gücü 

yetmez. Bu âlemde sevk-u idâre ve her türlü tasarruf yalnız Allâh’a âittir. Nîmet ve musîbet 

paylaştırılmasını ehline göre O yapar. Kullara düşen nîmete şükretmek, belâ ve musibetlere sabretmek, 

ezeli hükümlere rızâ ve teslimiyet göstermektir. (İ. H. BURSEVİ, 18/323) 

Müşrikler kabul etsin veya kabul etmesinler, kâinâtın gerçek Rabbi ve hükümrânının Allah olduğu ve 

kâinâtın yönetiminin zâlim ve zorbaların eline bırakılmadığı gerçeği aslâ değişmez. Ayrıca nebi, velî 

ve sahte ilâhlardan hiçbirinin Allâh’ın hükümranlığına ortaklığı yoktur ve kâinâtın yegâne 

hükümdârı Allah’tır. Ona isyan edenlerden hiçbiri kendi güçleri ile ayakta dahi kalamaz. Oysa, diğer 

insanlar tarafından ortak koşulan bu sahte ilâhların o insanları Allah’tan kurtarmaya yetecek hiçbir 

güçleri yoktur. (MEVDÛDİ, 5/237)  

‘(O) dilediğini yaratır. Dilediğine kız (çocuk)lar bağışlar, dilediğine de erkek (çocuk)lar bağışlar.’  

‘Yâhut (dilediğine) çift olarak hem erkek, hem de kız evlâtlar verir. Dilediğini de kısır bırakır.’  

İnsanların çocuk meselesini, kişisel bir durum olarak kabul etmeleri ve değişik durumlar itibâriyle 

övünmeleri ya da üzülmeleri doğru bir davranış değildir. Çocuğu olmayanlar da, tıbben meşru 

yollara tevessül ettikleri hâlde sonuç alamıyorlarsa, Allâh’ın takdîrine râzı olmalıdırlar. Çünkü hem 

dünyâ hem de âhireti dikkate aldığımızda bizim için neyin hayırlı, neyin şer olduğunu bilmemiz 

mümkün değildir. (bk. Bakara 2/216, Ö. ÇELİK, 4/449)    

Evrendeki hiçbir varlık ve oluş, yüce Allâh’ın egemenliği dışında düşünülemez. Çocuk sâhibi olmak 

övünmeyi, çocuk sâhibi olmamak üzülmeyi gerektirecek bir durum değildir. Çünkü ister kız ister 

erkek olsun, doğan her çocuk Allâh’ın bağışıdır. Erkek ve kız çocuğu olmak da kısır kalmak da ilâhi 

irâdeye bağlıdır. Rabbimizin beyânı ile, bir şey hoşumuza gitmese de bizim için hayırlı olabilir, bir 

şeyi sevip arzu ederiz, hâlbuki bu bizim için şer olabilir. Neyin hayırlı, neyin şer olduğunu Allah bilir, 

biz bilemeyiz. (İ. KARAGÖZ 6/772) 

‘Çünkü O, herşeyi bilir ve O’nun herşeye gücü yeter.’ Onun için her ne yaparsa hikmet ile / yerli 

yerinde isteyerek, bile bile yapar ve her ne isterse yapar. (ELMALILI, 7/35) 

(51).‘Allâh’ın bir insanla konuşması, ancak (1) bir vahiyle, yâhut (2) bir perde arkasından yâhut 

bir elçi (melek) gönderip izniyle dilediğini vahyetmesi ile olur. Şüphesiz O, çok yücedir, mutlak 
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hüküm ve hikmet sâhibidir.’ Allah Teâlâ kullarıyla üç yolla konuşur: ‘illa vahyen: Ancak vahiy 

hâlinde’ (1) Birincisi, ‘vahiy’ Vah(i)y, Allâh’ın istediği bilgiyi, doğrudan doğruya gâyet gizli ve hızlı 

bir işâret hâlinde kalbe bırakıp ilham etmesidir. Bu tür vahiy, hem peygamberler hem de insanlardan 

bâzıları için söz konusudur. Peygamberlere uykuda gelen vahiy buna örnektir. Kendine bu tarz bir 

vahiy gelen peygamber uyandığı zaman kalbinde doğruluğu kesin bir bilgi bulur. Peygamberlerin 

dışındakilere yapılan bu şekil vahiy ise ilham anlamındadır. Nitekim Hz. Mûsâ’nın annesine (bk. 

Tâhâ 20/38, 39; Kasas 28/7) ve Hz. Îsâ’nın havârilerine (Mâide 5/111) bu tarzda vahyolunduğu 

belirtilir.  (Ö. ÇELİK, 4/450) 

(2) ‘..veya perde arkasından’ İkincisi, Allâh’ın peygamberlerine perde arkasından hitap etmesidir. 

Bunda da vahiy meleği Cebrâil’in aracılığı söz konusu değildir. Allah Teâlâ bâzı cisimlerde ve 

kulaklarda söz yaratıp işittirir. Bu söz doğrudan doğruya kalbe değil kulaktan işitme gücüne söylenir 

ki perde arkasından olması bu yönüyledir. Allah Teâlâ’nın Hz. Mûsâ’ya Tur Dağında bir ağaçta 

yarattığı sesle hitap etmesi (bk. Tâhâ 20/11-23; Kasas 28/30-35) bu neviden bir konuşmadır. (Ö. 

ÇELİK, 4/450) 

(3) ‘..veya aracı bir melek gönderip’ Üçüncüsü, vâsıtalı vahiydir. Bu tür vahiyde Allah Teâlâ 

vahyini bildirmek üzere Cebrâil’i aracı olarak gönderir. Kur’ân-ı Kerîm’in Peygamberimiz (s)’e 

vahyi genellikle bu üçüncü yolla olmuştur. Bu tür vahiy de iki şekilde gerçekleşir: (a) Birincisi, 

vahiy meleğinin melekiyetten sıyrılıp beşeriyete inmesiyledir. Nitekim vahiy meleği bâzan insan 

sûretinde gelerek Rasûlullah (s)’ın mübârek elini tutmuş (bk. Ebû Dâvud Sünnet 9) bâzan da 

Dıhyetü‘l Kelbi sûretinde gelerek yine Efendimiz ile konuşmuştur (Buhâri Fedâilü’l Kur’an 1). (b) 

İkincisi ise, Rasul-i Ekrem (s)’in beşeriyetten melekiyete geçmesi ile gerçekleşmiştir ki vahyin en zor 

olanı da budur ve Kur’ân vahiyleri daha çok bu yolla gelmiştir. (Ö. ÇELİK, 4/451)  

(52, 53).‘(Rasûlüm!) İşte biz sana böylece, emrimizden bir ruh (Kur’ân’ı) vahyettik.’ Nesefi der ki: 

Yüce Allah ‘Ruh’ ile onu vahyettiği şeyi kasdetmektedir. Çünkü cesed ruh ile hayat bulduğu gibi 

insanların dini de Kur’ân-ı Kerîm ile hayat bulur.’ (S. HAVVÂ, 13/171)   

‘Sen (bundan önce) Kitap nedir, îman(ın esasları) nedir bilmezdin. Fakat biz onu (Kitab’ı) bir nur 

yaptık; kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola eriştiririz. Şüphesiz ki sen de, elbette 

doğru yolu gösteriyorsun.’ Kur’ân-ı Kerîm’in bir ismi de ‘nûr’dur. O, aynen ışık gibi insanların 

yollarını aydınlatmakta, îman ve hidâyete erişmelerine vesîle olmaktadır. Rasûlullah (sav)‘de Kur’ân’ı 

tebliğ ederek insanlığa dosdoğru yol olan Allâh’ın yolunu göstermekle görevlendirilmiştir. Ancak 

Kur’ân’ın ve Peygamberimiz (s)‘in hidâyeti, sâdece doğru yolu göstermek ve onu beyan etmektir. 

İnsanı, onun kişisel irâde ve tercihini de dikkate alarak, o yola eriştirecek olan ise şüphesiz ki Cenâb-ı 

Hak’tır. (bk. Kasas 28/56, Ö. ÇELİK, 4/451, 452)    

‘Sen kitap nedir, îman nedir (vahiyden önce) bilmezdin.’ Yüce Allah Rûm Sûresinde ‘Kendilerine 

ilim ve îman verilmiş olanlar dediler ki…’ (er Rûm 30/56) diye buyurmaktadır. İşte bundan kâmil 

müslümanın sahih ilim ve kâmil îmânı bir arada toplamış kişi olduğunu öğreniyoruz. Şûrâ 

sûresinde de ‘Sen kitap nedir, îman nedir bilmezdin’ buyruğunu görüyoruz. Bu da kitabı bilmenin, 

îmânı bilmenin Allâh’ın bir lütfu olduğunun delîlidir. Her iki âyet-i kerîmeyi bir arada ele aldığımız 

takdirde şunu öğreniyoruz: Allâh’ın kitabını bilmek, îmânı bilmek, müslümandan istenen 

hususlardandır. Aynı zamanda müslümanın geniş bilgi sâhibi olması, îmânını tahkik ettirmesi de 

istenmektedir. O bakımdan eğitici ve dâvetçilerin bunu göz önünde bulundurarak kitabı öğretmeleri 

ve kitabın anlaşılmasına katkıda bulunacak ilimleri öğretmeleri, îmânı öğretip onu tahkik ettirmeye 

çalışmaları görevleridir. Bu ise nefsin salâhı, dünyâ ve âhirette felâhı demektir. (S. HAVVÂ, 13/174) 



156 
 

‘Fakat biz Kur’ân’ı bir nur yaptık.’ Nur, ışık demektir. Işık karanlığı aydınlattığı gibi, Kur’an da 

şirk, inkâr ve cehâlet karanlıklarını aydınlatır, îman ve hidâyeti gösterir. Kur’an insanları 

karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve en doğru yola iletir. (14/1, 17/9; İ. KARAGÖZ 6/776)   

‘Biz Kur’an ile kullarımızdan dilediğimizi doğru yola iletiriz.’ Yüce Allah insanlara akıl vermek, 

peygamber ve kitap göndermek suretiyle doğru yolu göstermiştir. Aklını kullanan, peygamber ve 

kitabın rehberliğinden yararlanan insanlar, doğru yolu bulur, mümin ve Müslüman olurlar. Kur’an, 

bütün insanların hidâyet rehberidir. (2/185) Önyargısız inceleyenler, Kur’ân’ın Allah sözü olduğunu 

anlar, îman edip hidâyete erer, mümin ve Müslüman olurlar. Yüce Allah, kullarından dilediğine ve 

dileyene îman ve İslâm’ı nasip eder, mümin ve Müslüman olmalarını sağlar. (İ. KARAGÖZ 6/777)  

‘Yâni Allâh’ın yoluna’ eğri ve dolambaçlı yollara değil, doğrudan doğruya Allah’tan gelen ve 

Allâh’a götüren yola. Bu yolun, bu gâyenin şânındaki büyüklüğü tescil ve her murâda ermek için 

istiklâl ve istikâmetinin yönünü anlatmak ve onu görmenin gerekliliğini pekiştirme noktasında son söz 

olarak şu vasıf getirilmiştir: ‘O Allah ki, göklerde ne var, yerde ne varsa hep O’nundur’ Her yönü 

ile O’nundur, O’nun mülküdür. Bütün tasarruf hakkı O’nun, hüküm O’nundur. Onun için her ne 

istenecekse O’ndan istenilmesi ve O’nun irâdesi, şerîatı ve kânûnu dâiresinde istenilmesi en doğru 

yoldur. (ELMALILI, 7/40) 

‘İyi bil ki bütün işler döne dolaşa nihâyet yalnız Allâh’a varır’ İşlerin Allâh’a dönmesi ile maksat, 

âhirette her işin ve davranışın hesabının verilmesidir. Dünyâda bütün işler ve insanların bütün fiilleri 

O’nun bilgisi ve irâdesidâhilinde olup biter. Hiçbir şey Allâh’ın bilgisi ve irâdesi dışında vuku bulmaz. 

Hiçbir kimsenin O’nun huzurunda hesaptan kaçıp kurtulması mümkün değildir. Dolayısıyla 

herkesin bu bilinçle hareket etmesi gerekir. (İ. KARAGÖZ 6/777) 

O geçici tasarruflar ortadan kalkar ve bütün hüküm Allâh’a âit olur. Onun için başka yola giden, 

başkalarına tapanlar sonunda şaşkın ve perişan olurlar. Allah yolunu tutanlar ise sonunda her murâda 

erer, bağışlanmaya ve yüce Allâh’ın hoşnutluğuna kavuşurlar. (ELMALILI, 7/40, 41)   

________________________________________ 
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43 /  Zuhruf Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. 89 âyettir. 45’inci âyeti Medîne döneminde inmiştir. Zuhruf, “altın ve 

mücevherler” anlamındadır. 35’inci âyetinde Allâh’ın insana bunlarla değil, kalbindeki meziyetlere 

göre değer verdiği anlatılmakta ve sûre bu adla anılmaktadır. 

(H. T. FEYİZLİ, 1/488) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

43/1-16  GÖKTEN  BİR  ÖLÇÜYE  GÖRE  SUYU  İNDİREN  O’DUR 

1. Hâ, Mîm. 

2, 3. Apaçık (ve gerçeği gösteren) Kitab’a yemin ederim ki! Şüphesiz biz onu, düşünüp akıl 

erdiresiniz diye Arapça bir Kur’ân yaptık. [bk. 26/195] 

4. Şüphesiz o, katımızda bulunan Ana Kitap (Levh-i Mahfûz)’dadır. Çok yücedir, çok 

hikmetlidir. [bk. 56/77-78] 

5. (Eu müşrikler!) Siz haddi aşan bir topluluk oldunuz diye, o Kur’ân’ı siz(e göndermek)ten vaz 

mı geçelim? 

6. Biz, önceki (topluluk)lar içinden de nice peygamber(ler) gönderdik. 

7. Onlara bir peygamber gelmeyegörsün, mutl0aka onunla alay ederlerdi. 

8. (Ey Peygamberim!) Bu yüzden biz, kuvvetçe onlardan daha güçlü olan (nice topluluklar)ı helâk 

ettik. Öncekilerin (ibret) örnekleri (birçok âyette) geçti. 

9, 10. (Ey müşrikler! Allâh’a) andolsun ki müşriklere: “Gökleri ve yeri kim yarattı?” (diye) 

sorsan elbette: “Onları, herşeye gâlip, herşeyi bilen (Allah) yarattı.” derler. 10. O (Allâh) ki yeri 

sizin için bir beşik kıldı ve doğru gidesiniz diye onda yollar (ve geçitler) var etti. 

11. O (Allah) ki gökten, suyu bir ölçüye göre indirmiştir. (İndirdiğimiz) bu su ile ölü bir 

memlekete can verdik. (Ey insanlar!) İşte siz de böylece (diriltilip) çıkarılacaksınız. 

12, 13, 14. O (Allah) ki bütün çift (ve çeşit)leri yaratmış, (denizde) gemilerden, (karada) 

hayvanlardan binekler var etmiştir. Ta ki (üzerlerine ve) sırtlarına yerleşesiniz, sonra üzerlerine 

(binip) yerleştiğiniz zaman, Rabbinizin nîmetini düşünesiniz ve diyesiniz ki: “Bunu, bizim 

hizmetimize veren (Allâh’)ın şânı pek yücedir. Yoksa biz bun(lar)a güç yetiremezdik.” [bk. 16/7; 

23/21-22; 40/79-81]  “Ve elbette biz Rabbimize dön(üp gid)eceğiz.” 
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15. (Herşeyi yaratan Allah olduğu hâlde yarattığı) kullarından bâzısını O’nun bir parçası saydılar. 

İnsan gerçekten apaçık bir nankördür (küfür ve şirk içindedir). 

16. Yoksa O, yarattıklarından kızları kendisine alıp oğulları size mi ayırıp seçti? 

 

1-16.(1, 2).‘Hâ, Mîm.’ 2. ‘Apaçık’ dillerin en fasîhi, anlaşılır olanı Arap dili ile indirildiği için mânâ 

ve lâfızlarıyla açık – seçik ve net olan ‘Kitab’a andolsun ki, şüphesiz, Biz onu düşünüp 

anlayasınız’ kavrayasınız, üzerinde tefekkür edip gereğince amel edesiniz ‘diye Arapça’ Arap diliyle 

fasih, beliğ ve vâzıh  bir ‘Kur’ân kılmışızdır’ (S. HAVVÂ, 13/187) 

Kur’ân-ı Kerîm ‘mübin’dir; Allâh’ın emir ve yasaklarını açıklamaktadır. İçeriği açık ve anlaşılır bir 

kitaptır. İfâdeleri fasih ve beliğdir. O, hak ile bâtılın, doğru ile eğrinin arasını net çizgilerle 

ayırmaktadır. (Ö. ÇELİK, 4/456) 

(4).‘Şüphesiz o, katımızda bulunan Ana Kitap’dadır. Çok yücedir, çok hikmetlidir.’  Nesefi der 

ki: ‘Yâni o, belâğatının en üst seviyesindedir yâhut da aralarında mûciz bir kitap olması sebebiyle 

kitaplar arasında yüksek bir makâmı ve mevkii vardır’ (S. HAVVÂ, 13/188) ‘Hikmet doludur’ Yâni 

bu kitap muhkemdir, sapasağlamdır. Karışıklıktan, eğrilikten uzaktır. Bütün bunlar ise onun şeref ve 

üstümlüğüne dikkat çekmektedir. (İbn Kesir’den S. HAVVÂ, 13/188) 

Kur’ân, levh-i mahfuz denilen ‘korunmuş bir kaynak’tan gelmiştir; o yücedir ve hikmetlerle 

doludur. Levh-i mahfuz terkibine ‘Allâh’ın ilmi’ mânâsını verenler de olmuştur. Buna göre anlam 

şöyle olur: Kur’ân, Allâh’ın yüce ve hikmetlerle dolu ilminden gelmiştir, onun vahiy yoluyla bir 

yansımasıdır. (KUR’AN YOLU, 4/766)  

Kur’ân-ı Kerîm’in içinde kayıtlı bulunduğu bildirilen ‘ümmü ‘l kitab’ Levh-i mahfuz’dur. Bunun bir 

diğer ismi de ‘kitâbun meknûn’dur. (bk. Vâkıa 56/77, 78; Bürûc 85/21, 22) Kur’ân ‘aliyy’dir, çok 

şereflidir, kendisine ulaşılıp değiştirilemeyecek kadar yücedir. ‘Hakîm’dir, nazmı, üslûbu, verdiği 

bilgiler çok sağlamdır. Baştan sona ilâhi hüküm ve hikmetlerle doludur. (Ö. ÇELİK, 4/456) 

(5).‘Siz haddi aşan bir kavim oldunuz diye, o Kur’ân’ı siz(e göndermek)ten vaz mı geçelim?’ Yâni 

inkârda, haksızlıkta ısrarlı, cinâyette ileri gitmeyi âdet etmiş müşrikler olduğunuz için Peygamber’e bir 

zararınız dokunur diye çekinip de size nasihat ve ihtarda bulunmaktan, bir hatırlatma olan o kitabı 

indirmekten vaz geçeceğiz, kendi hâlinize bırakıvereceğiz mi zannediyordunuz? (ELMALILI, 7/45) 

Cenâb-ı Hak, sonsuz şefkat ve merhameti gereği inkârcı kullarına: ‘Sizi bu hâlde bırakmak, benim 

rahmet ve keremimle bağdaşmaz. Ne kadar serkeşlik etseniz de, aşırı gitseniz de ben sizi boğulmaya, 

helâk olmaya terk etmem. O hâlde benim bu merhamet ve keremime karşı nankörlüğün, yüz 

çevirmenin ve bâtıla sarılmanın sonuçlarını hiç düşünmez misiniz?’ buyuruyor ve onları önceki 

toplumların hâllerinden ders almaya çağırıyor. (Ö. ÇELİK, 4/457)   

Mekkeli müşrikler de Hz. Peygamber’i alaya aldılar. Yüce Allah, alay etmenin ilk olmadığını, daha 

önceki peygamberlerin de alay edildiklerini bildirerek Hz. Peygamber’i teselli etti. Peygamberle alay 

etmek, inkârdır. (İ. KARAGÖZ 7/8) 

(6, 7, 8).‘Biz, önceki (toplum)lar içinden de nice peygamber(ler) gönderdik.’ ‘Onlara bir 

peygamber gelmeyegörsün, mutlaka onunla alay ederlerdi.’ ‘(Ey Peygamberim!) Bu yüzden biz, 

kuvvetçe onlardan daha güçlü olan (nice kavm)i helâk ettik. Öncekilerin örneği (birçok âyette) 

geçti.’ Bilindiği gibi ‘mesel’ sözlükte ‘örnek, ibret, vasıf ve haber anlamına gelmektedir. Ancak 
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burada (…) en uygun yorum (…) Süddi’nin yorumudur. Zîrâ söz konusu müfessir ilgili sözcüğü 

‘ibret’ olarak yorumlamıştır. Buna göre Kur’ân’da önceki topluluklarla ilgili anlatılan hususlar 

öncekiler için birer ibret vesikası demektir. Bu da Kur’ân’ın Âl-i İmran 3/13; Yûsuf 12/111; Nahl 

16/66; Müminûn 23/21; Nûr 24/44; Nâziât 79/26, âyetlerinde açıkça ifâdesini bulmaktadır. Çünkü bu 

âyetlerin hepsinde ‘ibret’ sözcüğüne yer verilerek ilgili âyette yer alan kıssada akıl sâhipleri için 

alınacak birer ibret olduğu ifâde edilmiştir. Esâsen kıssaların hedef ve gayelerinden biri de, 

insanların bu kıssalar üzerinde düşünmelerini ve ibret almalarını temin etmektir. Kur’ân kıssaları, 

genelde iyilik ve kötülüğün çatışmasını konu edinmektedirler. Bu çatışmada onlar hem iyilerin hem de 

kötülerin duygu ve düşüncelerini yansıtarak iyiliğin hak, kötülüğün bâtıl olduğunu gösterirler. (M. 

DEMİRCİ, 3/86)  

(9).‘(Allâh’a) andolsun ki müşriklere: “Gökleri ve yeri kim yarattı?” (diye) sorsan elbette: 

“Onları, herşeye gâlip, herşeyi bilen (Allah) yarattı.” derler.’ Hz. Peygamber’in muhâtabı olan 

müşrik Araplar taptıkları putları, bunun nitelikleri bakımından Allâh’a eş ve eşit tutmuyorlardı; 

meselâ yaratma fiilinin Allâh’a mahsus olduğunu, bu kâinâtı ancak büyük bir güce ve bilgiye sâhip bir 

varlığın yaratabileceğini biliyor ve itiraf ediyorlardı. Onlara göre putların işi iyiliği elde etmek, 

kötülüklerden korunmak için kendileri ile Allah arasında aracı olmak ve onları Allâh’a 

yaklaştırmaktı; putlara bunun için tapınıyorlardı (Yûnus 10/18; Zümer 39/3).  (KUR’AN YOLU, 

4/769)   

(10).‘O, size yeri beşik yapmış’ üzerinde hayâtınızı sürdürmeye ve içinde rahat etmeye elverişli bir 

yatak hâlinde kılmıştır. (S. HAVVÂ, 13/191) 

Yerin döşek yapılması, üzerinde yaşamaya, yürümeye, çalışmaya ve istirahata uygun ve elverişli 

olmasıdır. Yeryüzünde insanlar mesken yapabiliyor, toprakta her türlü sebze, meyve ve benzeri 

ürünler yetiştirebiliyor. Yeryüzünü buna imkân verecek şekilde yaratan yüce Allah’tır. Bu, insanlar 

için bir nimettir. (İ. KARAGÖZ 7/11) 

Bugün bizler, yeryüzünün insan türünün yaşama imkânı bulacağı bir beşik kılınması gerçeğine 

ilişkin olarak bu gezegenin ard arda çeşitli evrelerden geçtiğini, sonuçta insanların yaşamasına 

elverişli bir beşik hâline geldiğini biliyoruz. Bu evreler sürecinde yeryüzünün sert, kuru kayalık yüzeyi 

tarıma elverişli bir toprağa dönüşmüştür. Hidrojen ve oksijenin birleşmesi ile yeryüzünde su 

meydana gelmiştir. Dünyâ kendi ekseni etrâfında dönmesi ile ısısını dengeleyecek, yaşamaya 

elverişli olmasını sağlayacak günler oluşmuştur. Dönüş hızı da üzerinde canlı ve cansız varlıkların 

dengede durmasına, dağılıp saçılmamasına, uzay boşluğuna uçmamasına elverişli bir hâl almıştır. (S. 

KUTUB, 9/110) 

(…) Yeryüzü uzay içerisinde boşlukta durmakta ve saatte 66 600 mil hızla hareket etmektedir. 

Arzın içinde bulunan sıcaklık taşları dahi eritecek güçtedir. Nitekim arz, ara sıra lâvlarını dışarıya 

püskürterek bu gücünü hissettirmektedir. Ancak bu dehşet verici tehlikeye rağmen Hâlik olan Allah, 

insanlar için yeryüzünü bir istirahat yeri kılmıştır. Dolayısıyla sizler onun üzerinde herhangi bir 

tehlikenin farkında olmaksızın dolaşmakta, uzayda baş aşağı durmamıza rağmen düşmeden 

gezebilmektesiniz. Yine yeryüzü, bir silâhtan çıkan mermiden daha hızlı dönmesine rağmen sizler, 

yeryüzünde herhangi bir problemle karşılaşmadan ekip biçebiliyor ve birçok nîmetler elde 

edebiliyorsunuz. (MEVDÛDİ, 5/248, 249)  

‘ve yol bulasınız diye orada size yollar var etmiştir.’ Yâni yaptığınız yolculuklarda hedefinize 

götüren doğru yolu bulasınız diye bunu yapmıştır. İbn Kesir şöyle demektedir: ‘Yâni bir yerden bir 

yere, bir bölgeden bir bölgeye, bir iklimden bir başka iklime yolculuk yapmanızı sağlamıştır.’ (S. 

HAVVÂ, 13/191)  
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(11).‘Allah gökten, suyu bir ölçüye göre indirmiştir.’ İbn Kesir der ki: ‘Ekinleriniz, meyveleriniz, 

hem sizin hem hayvanlarınızın içmesi için yeteri kadar su indirmiştir. (S. HAVVÂ, 13/191) 

Yâni her bölge için yıldan yıla aşağı yukarı aynı miktarda yağan ve suyla beslemek sûretiyle toprağı 

verimli kılan yağmurlar gönderilmektedir. Bâzı bölgelerin kurak ve çöl olarak yaratılması ve bâzı 

bölgelere de yağmur gönderilmeyerek kıtlığın meydana gelmesi, Allâh’ın bir hikmetidir. Çünkü o 

bölgelere yağmur gönderildiği zaman insanlar, yağmurun ne kadar büyük bir nîmet olduğunu 

anlarlar. Ayrıca bu düzen ve sistemin bir yöneteni olduğu karşısında herkesin çâresiz kaldığı ve bir 

ülkeye yağan yağmurun ölçüsünü değiştirerek, koskoca arzın düzenini bozmaya veya sel ve tufan 

gelmesini engellemeye ya da bulutları istediği bölgeye götürmeye hiç kimsenin gücünün 

yetmeyeceği anlatılmaktadır. (MEVDÛDİ, 5/249) 

‘Biz onunla kupkuru ölü bir memlekete hayat verdik.’ Canlıların yaratılışı ve hayâtın ortaya çıkışı 

suya bağlıdır. Çünkü her canlı varlık, canlılığını suya borçludur. (S. KUTUB, 9/112) 

‘Siz de böyle tekrar diriltileceksiniz.’ Çünkü hayâtı ilk kez meydana getiren, aynı şekilde bu işlemi 

tekrarlayacaktır.  İlk kez ölü topraktan canlı varlıklar çıkaran yüce Allah, kıyâmet günü tekrar bu 

canlıları topraktan çıkaracaktır. Çünkü bir şeyi tekrar yapmak ta ilk kez yapmak gibidir. Yüce 

Allâh’a göre bunun zor bir tarafı yoktur. (S. KUTUB, 9/112) 

(12, 13, 14).‘O (Allah) ki bütün çiftleri yaratmış, gemilerden, hayvanlardan binekler var 

etmiştir.’ (…..) Hayâtın temeli, canlıların çifter çifter yaratılmış olmasıdır. Çünkü bütün canlılar 

çifttir. Hatta ilk önce yaratılan tek hücre hem erkeklik hem de dişilik özelliklerine sâhipti. Daha 

doğrusu, şâyet şu âna kadarki tabii bilimler alanındaki araştırmaların işâret ettiği gibi negatif elektron 

ve pozitif protondan meydana gelen atomu evrenin temeli kabul edecek olursak, sâdece canlıların 

değil, tüm evrenin temelinin çift unsurdan oluştuğunu söyleyebiliriz. (S. KUTUB, 9/113) 

‘ezvâc’ (…) Burada kastedilen sözünü ettiğimiz çift kutupluluktur. Söz gelimi yer-gök, alt-üst, sağ-

sol, ön-arka, geçmiş-gelecek, yaz-kış, gece-gündüz, ay-güneş, tatlı-acı, beyaz-siyah, alçak-yüksek, 

geçmiş-gelecek, zat-sıfat vb. hususlar âyetin ifâdesiyle ‘ezvâc’ anlamına gelmektedir. Çünkü bunların 

hepsi, çiftleri oluşturmaktadır. Öyle anlaşılıyor ki, yaratılan herşeyin çift olarak hâlk edilmesi de 

Allâh’ın birliğine işâret etmektedir. Bilindiği gibi elektrik enerjisi bile negatif (-) ve pozitif (+) 

kutupların bir araya gelmesinden meydana gelmektedir. Aynı şey hem insanlar hem hayvanlar hem 

de bitkiler için de söz konusudur. Zîrâ insanların, hayvanların ve bitkilerin de erkeği ve dişisi vardır. 

Bütün bunlar da bir taraftan Allâh’ın tek bir varlık olduğunu diğer taraftan da Kur’ân’ın mûcizevi 

yönünü göstermektedir. (M. DEMİRCİ, 3/87, 88)  

‘Tâ ki (üzerlerine ve) sırtlarına yerleşesiniz, sonra üzerlerine (binip) yerleştiğiniz zaman, 

Rabbinizin nîmetini düşünesiniz ve diyesiniz ki: “Bunu, bizim hizmetimize veren (Allâh’)ın şânı 

pek yücedir. Yoksa biz bun(lar)a güç yetiremezdik.” Onların sırtlarına bindiğiniz zaman 

kalplerinizle Rabbinizin nîmetini anasınız, bu nîmetleri itiraf ederek büyüklüğünü takdir edesiniz, 

Allâh’ı gönülden hatırladıktan sonra da lisânen O’na hamd edesiniz. Bundan hayret ve hayranlık 

duyarak ‘bunu bizim hizmetimize vereni tesbih ve takdis ederiz’ diyesiniz. Yâni bu gemi ve 

hayvanları elimizin altına, onlara binmemiz, karada ve denizde yol almamız için emrimize verip 

merhamet gösteren Allah herşeyden pak; temiz ve münezzehtir. (İ. H. BURSEVİ, 18/361, 362)  

Hadis: Rasûl-i Ekrem (s) ayağını üzengiye koyduğu zaman ‘Bismillâh’ der, hayvanın üzerine 

doğrulduğunda ‘Her hâlükârda Allâh’a hamd olsun. Tenzih ederim O Allâh’ı ki, bunu bize 

musahhar kılmış, yoksa biz bunu yanaştıramazdık ve her hâlde biz dönüp dolaşıp Rabbımıza 
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varacağız.’ (Zuhruf, 43/13, 14) der ve üç tekbir alır ve üç de tehlil (Lâ İlâhe İllallah)(alır). (Müslim 

Hac 425, Ebû Dâvut, Tirmizi, Ahmed b. Hanbel’den, ELMALILI, 7/46) 

Diğer yandan Nûh (as)’ın gemiye binince okuduğu şu âyet de binite binerken okunabilir: ‘Bu binitin 

akıp gitmesi de durması da Allâh’ın adıyladır. Şüphesiz benim Rabbim, elbette çok bağışlayan, 

çok merhamet edendir.’ (Hûd 11/41, H. DÖNDÜREN, 2/783)    

“Ve elbette biz Rabbimize dön(üp gid)eceğiz.” (Bu) cümle, kıyâmet kopunca insanların 

diriltileceğini, mahşer yerinde toplanacağını, hesaba çekileceğini, sonuçta müminlerin cennete ve 

kâfirlerin cehenneme gideceğini ifâde eder. Çünkü Hz. Peygamber’in ilk muhâtabı olan Mekkeliler 

öldükten sonra diriltileceklerine inanmıyorlardı. (30/8, 50/3, İ. KARAGÖZ 7/12) 

Bütün dönüşlerimiz, dönüp dolaşmamız O’na doğrudur, nihâyet O’na varacağız. Bu âyet de mânâsı 

üzere İslâm’ın en büyük gâyesini, en büyük rûhunu, en büyük tesellîsini ifâde eder. Bu, burada şu ince 

anlama işâret ediyor ki; bir binite binen bir kimse yolculuğun bir değişim olduğunu düşünmeli, ondan 

da asıl büyük yolculuğu Allâh’a olan yürümeyi ve gidişi düşünmeli de o düşünceye göre hareket 

etmeli. Bundan çıkan sonuç ise binmenin sırf meşru bir iş için olmasıdır. (ELMALILI, 7/46)  

(15).‘Ama müşrikler, kullarından bir kısmını O’nun bir parçası saydılar’ Yâni ‘melekler Allâh’ın 

kızlarıdır’ diyerek melekleri O’nun bir parçası ve bir kısmı kabul ettiler. Nitekim çocuk babasının bir 

cüz’ü gibidir. (Nesefi’den, S. HAVVÂ, 13/194) 

Burada şunu belirtelim: Bu âyet-i kerîme yaratıkların, yaratanın bir parçası olduğunu söyleyen her 

türlü görüş ve kanaati reddetmektedir. Meselâ, ‘bu kâinat zât-ı ilâhiyenin bir parçasıdır’ yâhut ‘zât-ı 

ilâhiye kesifleşerek bu kâinat meydana gelmiştir’ şeklindeki görüşler, bu âyet-i kerîme ile 

reddedilmektedir. Çünkü böylesi bütün görüşler, cüz’iliği ifâde etmektedir ki, böyle bir iddiâ bu âyet-i 

kerimeyi inkâr etmektir. (S. HAVVÂ, 13/194)   

‘Gerçekten insan apaçık bir nankördür’ Yâni açık bir şekilde nîmeti inkâr eden bir kimsedir. 

Çünkü O’na çocuk nisbet etmek bir küfürdür. Küfür ise her türlü nankörlüğün esâsıdır. (Nesefi’den, 

S. HAVVÂ, 13/194) 

‘Kullarından bir kısmını Allâh’a bir parça yapmak’ kız veya erkek ona herhangi (bir) çocuk isnad 

etmektir. Çünkü evlât, nihâyetinde babasının bedeninden bir cüzdür. Bununla birlikte bir şahsı 

Allâh’ın zat, sıfat ve fiillerinde O’na ortak eder, Allâh’a yalvarır gibi o şahsa yalvarırsa, böylece o 

şahsa ilâhlık ve rablık izâfe etmiş sayılacağından onu Allâh’ın bir cüz’ü yapmış olur. Dolayısıyla 

şirkin her çeşidi bu âyetin kapsamına dâhildir. (Ö. ÇELİK, 4/460)  

(16).‘Yoksa O, yarattıklarından kızları kendisine alıp oğulları size mi ayırıp seçti?’ Nesefi der ki: 

‘Bu soru ile onların oldukça câhil ve oldukça hayret edilecek bir durumda oldukları ortaya 

konulmaktadır. Çünkü onlar, kendilerince daha aşağı olan bir konumu O’nun için, yine kendilerince 

daha üstün olan bir konumu da kendileri için seçmiş olmaktadırlar.’ İbn Kesir de şöyle demektedir: 

‘Bu ifâde ile onların bu tutumları, alabildiğine inkâr ve reddedilmektedir.’ (S. HAVVÂ, 13/194)  

 

43/17-25  BAK,  YALANLAYANLARIN  SONU  NASIL  OLDU? 

17. Mekkeli müşriklerden biri: “Kızlar, Rahmân (olan Allâh)’a âittir.” dediği hâlde kendisi ise 

onun (doğumu) ile müjdelendiği zaman, yüzü kapkara olur ve kederinden yutkunup durur. 
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18. Onlar, kızları süs içinde yetiştiği ve kavga (ve mücâdele)ye açık (uygun) olmadığı için mi 

(istemiyorlar da Allâh’a nisbet ediyorlar?) 

19. Müşrikler Rahmân’ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Yoksa onların yaratılışlarında 

hazır mı bulundular? Onların (bu yalan) ikrar ve iddiaları yazılacak ve sorguya çekileceklerdir. 

[krş. 16/57-58; 53/21-22; 17/40] 

20. (Mekkeli müşrikler alay ederek:) “Eğer Rahman dileseydi (onları putlaştırıp) onlara 

tapmazdık.” derler. Onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sâdece (inatlarından) yalan 

söylüyorlar. 

21. Yoksa kendilerine bundan önce (iddiâlarını içine alan) bir kitap verdik de şimdi onlar buna 

mı tutunmaktadırlar? 

22. Hayır! “Doğrusu biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izlerinde doğruya 

erişiriz.” dediler. 

23. (Ey Peygamberim!) İşte böyle, senden önce (kendilerini bâtıl kuruntularla aldatan) hangi beldeye 

uyarıcı (bir peygamber) göndermişsek, kesinlikle oranın şımarık varlıklıları (ona itaat etmeyip 

sana dedikleri gibi): “Biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izlerine uymuş 

kimseleriz.” dediler. 

24. (Her peygamber:) “Ben size, atalarınızı üzerinde bulduğunuz (din)den daha doğrusunu 

getirmişsem de mi (yine onlara uyacaksınız)?” dedi. (Onlar da:) “Doğrusu biz, sizinle gönderilen 

(dîn)i tanımıyoruz.” dediler. 

25. Biz de kâfirlerden intikam aldık. İşte bak, (Hakkı) yalanların sonu nasıl oldu! 

 

17-25. (17).‘Mekkeli müşriklerden biri: “Kızlar, Rahman (olan Allâh)’a âittir.” dediği hâlde 

kendisi ise onun (doğumu) ile müjdelendiği zaman, yüzü kapkara olur ve kederinden yutkunup 

durur.’ Yâni onlar, yüce Allâh’a böyle bir şeyi nispet etmekle birlikte onlardan herhangi birisine 

‘Senin bir kızın oldu’ denilecek olursa kederlenir, keder ve öfkesinden yüzünün rengi değişir, acı ve 

ıstırapla dolar. (S. HAVVÂ, 13/194) 

Burada ‘müşriklerin mantıksızlığı’ açıkça ortaya serilmektedir. Çünkü müşrikler, meleklere 

‘Allâh’ın kızları’ derler, ‘Kız’ şeklinde putlar yaparlar ve onlara taparlardı. Buna karşılık şöyle 

buyurulmaktadır: ‘Sizler, kâinâtı Allâh’ın yarattığını, sizin için yeryüzünü beşik kıldığını, yağmur 

gönderip hayvanları hizmetinize verdiğini biliyor, ancak buna rağmen O’na ortak koşuyor ve 

başkalarına kulluk ediyorsunuz. Üstelik Allâh’a sâdece sıfatlarında ortak olmakla kalmıyor, O’nun 

zâtında da ortak olduğunu kabul ederek Allâh’a kız evlâtlar izâfe ediyorsunuz. Oysa kız 

çocuğunuzun olmasını kendiniz için bile utanç nedeni sayıyor, hatta onları (diri diri, M. SELMAN) 

gömmekten çekinmiyorsunuz. Bununla birlikte kendiniz için erkek evlâdı layık görürken, Allâh’a kız 

evlâtlar nispet ediyor, fakat yine de Allâh’a inandığınızı iddiâ ediyorsunuz. (MEVDÛDİ, 5/252, 253) 

(18).‘Onlar, kızları süs içinde yetiştiği ve kavga (ve mücâdele)ye açık (uygun) olmadığı için mi 

(istemiyorlar da Allâh’a nisbet ediyorlar.)’ Müşriklerin aşırı iffet duygusu, ömrünü bir başkasına 

süslenip püslenerek geçirecek olması, savaşta ve mücâdelede zayıf kalması gibi birtakım bahânelerle 

hoşlanmadıkları ve doğumu haberini alınca fevkalâde öfkelenip mosmor kesildikleri kız çocuklarını, 

büyük bir edepsizlik içinde Allâh’a nispet etmeleri kınanır. Onları son derece üzen ve öfkelendiren bu 



163 
 

hastalığın iç dünyâlarında ne tür bir yangının ve huzursuzluğun sebebi olduğu ise Nahl sûresi 16/58-59 

âyetlerde anlatılır. (Ö. ÇELİK, 4/461) 

Müşrikler, melekleri dişi kabul edip Allâh’ın kızları diyorlar, putlarına da dişi ismi veriyorlardı, buna 

rağmen, “Kızlar, erkek gibi güçlü olmaz.” diyerek kız çocuk istemiyorlardı. Fakat bu istememenin 

arkasındaki önemli sebeplerden biri de, onların iffetsiz bir ortama malzeme olmaları korkusuydu. 

İslâm’ın gelmesiyle kızlar, hem iffetsizlikten sokak süsü ve zevk aracı olmaktan hem de küçükken 

öldürülmekten kurtuldular. (H. T. FEYİZLİ, 1/489) 

(19).‘Müşrikler Rahmân’ın kulları olan melekleri de dişi saydılar.’ Hâlbuki melekler nûrâni 

mahlûklardır; onların erkeklik, dişilik ve ikisi arasında olmak gibi nitelikleri olmaz. Diğer taraftan 

onlar Allâh’ın kullarıdır. Hem onlar Allâh’ın kulu iken, nasıl aynı zamanda Allâh’ın çocukları 

olabilirler? (S. HAVVÂ, 13/195) 

‘Yaratılışlarını mı görmüşler?’ Nesefi der ki: Yâni onlar bu iddiâlarını herhangi bir bilgiye 

dayanmaksızın ileri sürmektedirler. Çünkü şânı yüce Allah, bu konuda onlara kesin bir bilgi vermiş 

değildir. Ayrıca belli bir delil kullanarak da bu neticeye ulaşmamışlardır. Bu konuda bilgi sâhibi 

olmalarını gerektirecek şekilde onlara bir haber de ulaşmış değildir, ayrıca tanık oldukları bir durumu 

bildirebilmek için onların yaratılışlarına da tanık olmamışlardır.’ (S. HAVVÂ, 13/195) 

‘Onların’ meleklerin dişiliklerine ve Allâh’ın çocukları olduklarına dâir ‘bu iddiâları yazılacak ve’ 

Kıyâmet gününde bundan dolayı ‘sorguya çekileceklerdir.’ İbn Kesir şöyle demektedir: ‘Bu ise 

oldukça ağır bir tehdit ve kesin bir korkutmadır.’ (S. HAVVÂ, 13/195)  

(20).‘(Mekkeli müşrikler alay ederek) derler ki: Eğer Rahman dilemiş olsaydı, biz onlara kulluk 

etmezdik.’ Yâni yüce Allah eğer bizden meleklere ibâdeti terk etmeyi istemiş olsaydı, bundan 

engellerdi, bize engel olurdu. İbn Kesir de: şöyle demiştir: ‘Yâni yüce Allah dilemiş olsaydı, bizimle 

Allâh’ın kızları olduğunu iddiâ ettiğimiz meleklerin sûretleri olan bu putlara tapmamız arasına engel 

koyardı. (S. HAVVÂ, 13/195) 

‘Onların bu konuda’ söyledikleri ve gösterdikleri delillerin doğruluğuna dâir ‘bir bilgileri yoktur. 

Onlar sâdece asılsız zanda bulunuyorlar.’ Yalan söylüyorlar, uyduruyorlar. (S. HAVVÂ, 13/195) 

(21).‘Yoksa daha önce’ Kur’ân-ı Kerîm’den önce yâhut onların bu sözlerinden yâni şirklerinden önce 

‘onlara bir kitap verdik de ona mı tutunuyorlar?’ Onu alıp, gereğince mi amel ediyorlar? Durum 

böyle olmadığına göre, yüce Allah’tan başkasına ibâdet etmelerinin herhangi bir delîli, belgesi yoktur. 

(S. HAVVÂ, 13/196)   

(22).‘Hayır! “Doğrusu biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izlerinde 

doğruya erişiriz.” dediler.’ Hiçbir güce dayanmayan, tutarsız çelişkili olmasının ötesinde insanı 

gülünç duruma düşüren saçma bir sözdür bu. Düşünmeden, taşınmadan, bir kanıt, bir delil isteme 

gereği duymadan sâdece taklit etmenin, papağan gibi söylenenleri tekrar etmenin belirtisidir. Nereye 

gidiyoruz? Diye sormadan, yoldaki işâretleri bilmeden, nereye sürüklenirse o tarafa doğru giden 

hayvan sürüsünü andıran aşağılayıcı bir tablodur bu. (S. KUTUB, 9/117) 

İslâm, fikir özgürlüğünü, serbest düşünceyi öngören bir dindir, bu yüzden bu tür aşağılayıcı bir 

taklitçiliği, günah ve ihtiraslarla övünmek amacıyla babaları, ataları körü körüne izlemeyi 

onaylamaz. Bir dayanak olmalıdır, bir kanıt olmalıdır, düşünüp değerlendirmek gerekir. Sonra 

kesin bir inanca, net bir anlayışa dayalı özgür bir seçim zorunludur. (S. KUTUB, 9/117) 
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22’nci âyetin ortaya koyduğu gerçek evrenseldir; târihte ve günümüzde inanç ve kanaatlerin büyük 

bir kısmı taklîde dayanır. Burada taklitten maksat, kanıt aramadan, aklını işletmeden, şüphe ve test 

etmeden bir otoritenin söylediklerini kabul etmek ve ona inanmaktır. Müşrik Araplar da, Allah, din, 

putlar ve melekler gibi konulardaki bilgilerini vahiy, akıl, gözlem gibi güvenilir bilgi kaynaklarına 

değil, taklîde dayandırıyorlardı. (KUR’AN YOLU, 4/771)   

Hâlbuki yüce Allah son Peygamber’i Hz. Muhammed (s) ile gönderdiği İslâm’dan başka bir din (yol 

ve sistem) aramanın kabul edilmediğini, arayanların da hüsrâna uğrayacağını aynı zamanda Allâh’ın 

sıfatlarını başka varlıklara vermenin şirk olduğunu bildirmiştir.) [krş. 2/138; 3/83, 85; 5/50] (H. T. 

FEYİZLİ, 1/489)  

‘Senden önce de hangi kasabaya bir uyarıcı’ peygamber ‘gönderdiysek mutlaka oranın 

varlıklıları…’ Nesefi der ki: Âyet-i kerîmede geçen ve ‘varlıklıları’ diye meâli verilen ‘mütrefler’ 

‘nîmet içerisinde yüzenleri’ demektir. Bunlar, nîmetin kendilerini azdırdığı, bunun sonucunda şehvet 

ve eğlenceden başka bir şeyi sevmeyen ve dînin sıkıntılarından, yükümlülüklerinden hoşlanmayan 

kimselerdir..’ (S. HAVVÂ, 13/197) 

Onlar, mevcut sistemin sâyesinde zenginlik ve refah içinde olduklarından, sistemin yıkılmasını aslâ 

arzu etmezler. Onlar, peygamberlerin öne sürdükleri düşüncelerin kabul görmesi ve yayılması 

sonucunda, mevcut sistemin sâyesinde elde ettikleri makam ve mevkinin ellerinden alınacağını ve 

gayr-i meşru mal ve şereflerine el konulacağını bilirler. İşte bu nedenden ötürü onlar, 

peygamberlerin, yayılmasına çalıştıkları dâvânın en şiddetli muhâlifleridirler. (MEVDÛDİ, 5/255)  

‘… Şöyle demişlerdir: Doğrusu biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk ve onların izlerine 

uyup gitmekteyiz.’ Nesefi şöyle demektedir: ‘Bu ifâde hem Peygamber (s)’e bir teselli hem de 

ataları taklit etmenin oldukça eski bir hastalık olduğunu açıklamadır.’ (S. HAVVÂ, 13/197)  

(24).‘Şâyet size babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyden daha doğrusunu getirmişsem, 

deyince…’ Eğer ben sizin atalarınızın dîninden daha çok doğru bir yol ve hidâyet olan bir din 

getirecek olursam, yine atalarınıza uymakta ısrar edecek misiniz? (S. HAVVÂ, 13/197) 

‘Dediler ki: Doğrusu sizin gönderildiğiniz şeyi’ isterseniz bizim dînimizden daha çok hidâyetli olan 

bir dîni getirmiş olun; onu ‘biz inkâr ediyoruz.’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni eğer onlar senin getirdiğin 

dînin doğruluğunu bilip kanaat getirseler dahi, yine buna itaat edip boyun eğmezlerdi. Çünkü onların 

maksatları kötüdür, hakka ve hak ehline karşı büyüklük taslayan inatçılardır.’ (S. HAVVÂ, 13/197) 

(25).‘Biz de onlardan intikam aldık.’ Küfür üzere ısrarları sebebiyle lâyık oldukları şekilde çeşitli 

cezâlarla cezâlandırdık. Nitekim yüce Allah, bu cezâları onların kıssalarında açıklamış 

bulunmaktadır. ‘Yalanlayanların sonu nasıl oldu bir bak!’ İbn Kesir der ki: Nasıl helâk olup yok 

olduklarını ve yüce Allâh’ın müminleri nasıl kurtardığını gör!’ (S. HAVVÂ, 13/197)  

 

43/26-35  RABBİNİN  RAHMETİNİ  ONLAR  MI  PAYLAŞTIRIYORLAR?  

26-27. Bir zaman İbrâhim de, babasına ve kavmine demişti ki: “Doğrusu ben sizin 

taptıklarınızdan uzağım. Sâdece, beni yaratan (Allâh’)a (ibâdet ederim). Çünkü O, beni doğru 

yola eriştirecektir.” 

28. (İbrâhim) bunu (“ancak beni yaratana ibâdet ederim” cümlesini) kendisinden sonra(kiler 

arasında) sürekli kalacak bir söz yaptı. Tâ ki (müşrikler, hak dîne) dönsünler. 
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29. Doğrusu ben, bunları da, babalarını da kendilerine Kur’an ve (onu) açıklayan bir peygamber 

gelinceye kadar faydalandırıp yaşattım. 

30. (Mekkeli müşrikler) kendilerine Kur’ân geldiği zaman: “Bu bir sihirdir, doğrusu biz onu 

inkâr ediyoruz.” dediler. 

31. Yine (müşrikler): “Bu Kur’ân, iki şehirden (Mekke ve Tâif’den) bir büyük adama 

indirilmeliydi” dediler. 

32. Rabbinin rahmetini müşrikler mi paylaştırıyorlar? Dünyâ hayâtında onların geçimlerini biz 

paylaştırdık. Bir kısmı diğer bir kısmına iş yaptırabilsin diye birtakım derecelerle kimini, 

kiminin üstüne yükselttik. Rabbinin rahmeti, onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. 

33, 34, 35. Eğer kâfirlerin (birleşerek) bir tek toplum hâline gelme (tehlike)si olmasaydı, Rahmân 

(olan Allâh)’ı inkâr edenler için evlerine gümüşten tavan ve üzerine binip çıkacakları (gümüşten) 

merdivenler yapardık. Yine (onların) evlerine de (gümüş) kapılar ve üzerine yaslanacakları 

(gümüş) koltuklar (yapar) ve (onları) nice ziynet(ler)le (donatırdık). Bunların hepsi, dünyâ 

hayâtının geçici faydasından başkası değildir. Âhiret (saâdeti) ise Rabbinin katında muttakîlere 

(Allâh’ın emirlerine uygun yaşayan, aykırı davranmaktan sakınanlara) mahsustur. 

 

26-35. (26, 27).‘Bir zaman İbrâhim de, babasına ve kavmine demişti ki: “Doğrusu ben sizin 

taptıklarınızdan uzağım. Sâdece, beni yaratan (Allâh’)a (ibâdet ederim). Çünkü O, beni doğru 

yola eriştirecektir.” Kureyş müşriklerinin yüz çevirdiği, kabul etmeye yanaşmadığı ‘tevhid (Yâni 

Allâh’ın birliği) çağrısı’ ataları İbrâhim’in var gücüyle insanlara duyurmaya çalıştığı çağrının 

kendisidir. Hz. İbrâhim (as) bu çağrı ile babasına ve soydaşlarına karşı çıkmış, onların çarpık inanç 

sistemlerine ters düşmüştür. Onların kendi atalarından devraldıkları inanç sistemlerinin peşine 

takılmamış, sırf babasının ve soydaşlarının uyduğunu gördüğü için körü körüne bu inanç sistemine 

bağlanmamıştır. Daha doğrusu açık ve kesin ifâdelerle onlarla ve inanç sistemleri ile hiçbir ilişkisinin 

olmadığını, onlardan ve çarpık inançlarından uzak olduğunu duyururken onlara şirin görünme, 

onları memnun etme çabası içine girmemiştir. (S. KUTUB, 9/119) 

‘Ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Ben yalnız beni yaratana taparım. Çünkü O, bana doğru 

yolu gösterecektir.’ Hz. İbrâhim’in sözlerinden ve kendisini yaratan Allah hâriç, onların taptıkları 

diğer düzmece ilâhlardan uzak olduğunu belirtmesinden anlaşılıyor ki, Hz. İbrâhîm’in soydaşları 

Allâh’ın varlığını temelden inkâr etmiyorlardı, sâdece O’na birtakım düzmece tanrıları ortak 

koşuyor, ondan başkasına kulluk sunuyorlardı. Bu yüzden Hz. İbrâhim onların kulluk sunduğu 

düzmece tanrılardan uzak olduğunu belirtiyor ama, yüce Allâh’ı bu genellemenin dışında tutuyor ve 

yüce Allâh’ı en başta kulluk sunmayı gerektiren bir sıfatla nitelendiriyor; O’nun kendisini yoktan var 

ettiğini vurguluyor. Var eden O olduğuna göre, kulluk sunmayı hak(k) eden O’dur, diyor. Kendisini 

yoktan var eden, dünyâya getiren Allah olduğuna göre, O’nun kesinlikle kendisine doğru yolu 

göstereceğine ilişkin sarsılmaz inancını dile getiriyor. (S. KUTUB, 9/119)   

‘Şüphesiz ki O beni hidâyete iletecektir.’ Hidâyet üzerinde bana sebat verecektir. (S. HAVVÂ, 

13/198) 

(28).‘Ve onu’ yâni İbrâhim (as) tevhid kelimesini ‘ardından geleceklere devamlı kalacak bir mîras 

olarak bıraktı.’ Zürriyeti arasında bir mîras bıraktı. Onun zürriyetinden gelenler arasında her zaman 

için Allâh’ı tevhid eden kimseler bulunagelmiştir. (S. HAVVÂ, 13/198) 
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28’nci âyetteki ‘kelimetün bâkiye / kalıcı söz’ ile maksat, ‘Ben ancak beni yaratan Allâh’a ibâdet 

ederim, O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur’ sözüdür. (İ. KARAGÖZ 7/23)  

‘(Müşrikler) Belki artık doğru yola dönerler.’ Nesefi der ki: ‘Yâni olur ki onlardan şirk koşan kimse, 

aralarından tevhîde bağlı olanların dâveti ile şirkten döner. Bu umut ifâdesi İbrâhim (as)‘e âittir.’ (S. 

HAVVÂ, 13/198) 

(29).‘Doğrusu ben, bunları da, babalarını da kendilerine Kur’an ve açıklayan bir peygamber 

gelene kadar geçindirdim.’ Yâni yüce Allah, ömürlerini uzatıp bol nîmetler vererek, onları geçindirip 

faydalandırdı. Onlar da tevhid kelimesine bağlanacakları yerde, kendilerine verilen bu süreye 

aldandılar. Nîmetlere dalıp oyalandılar, şehevi arzularının peşine takıldılar, şeytana itaat ettiler. İşte 

böylelerinin soyundan gelenlere tevhid sancağını taşıyan ve Allâh’ın emir ve vahyi ile O’na dâvet 

eden İbrâhim soyundan birisinin gelmesinde hayret edecek bir durum yoktu. (S. HAVVÂ, 13/198)  

(30).‘(Ancak şimdi) kendilerine Kur’ân geldiği zaman: “Bu bir sihirdir, doğrusu biz onu inkâr 

ediyoruz.” dediler.’ İbn Kesir der ki: ‘Ona karşı büyüklendiler ve inatlaştılar. Küfürleri, kıskançlıkları 

ve azgınlıkları dolayısıyla onu defetmeye, bertaraf etmeye, engellemeye çalıştılar.’ (S. HAVVÂ, 

13/198) 

(31).‘Yine (müşrikler): “Bu Kur’ân, iki şehirden (Mekke ve Tâif’den) bir büyük adama 

indirilmeliydi” dediler.’ Karyeteyn: Mekke ile Taif(dir). Demek ki Kur’ân’ın güzelliğini 

hissediyorlar da onu Peygamber’e yakıştıramıyorlar, zavallılar büyüklüğü dünyâ malı, dünyâ makâmı 

ile sanıyorlar. Mekke’de Velîd b. Mugire, Taif’te Urve b. Mes’ud es Sakâfi gibi, dünyâca zengin 

gördükleri kimseleri Peygamber’den büyük sayıyorlar da Kur’ân’ı da onlara lâyık görüyorlar. 

(ELMALILI, 7/51)  

Kâfirler şöyle bir iddiâ ileri sürüyorlardı: ‘Allah, gerçekten bir kitap gönderecek olsaydı, Mekke ve 

Taif gibi iki büyük şehrin ileri gelenlerinden gönderirdi. Peygamber olacak hiç kimse kalmadı da, 

Muhammed gibi dünyâya yetim gelmiş, servet sâhibi olmayan, gençliğini çobanlıkla geçirmiş, şimdi 

de zengin hanımının mal varlığına dayanarak geçimini temin eden ve kabîlesinin ileri gelenlerinden 

de olmayan birine mi peygamberlik geldi.’ (MEVDÛDİ, 5/257) 

Onların yanılgısı şu noktada düğümlenmektedir: Onlar âhirete inanmayıp bütün hayâtı dünyâdan, 

dünyâ zevk ve eğlencesinden ibâret görüyorlardı. Onlar için en mühim değer ölçüsü para, mal, 

mülk ve diğer maddi imkânlardı. İnsan bunları ne kadar elde eder, biriktirir, yer, içer, eğlenirse; nefsin 

o doymaz hazlarını ne kadar teskin ve tatmin ederse o kadar avantajlı, o kadar akıllı ve üstündür. İşte 

bu anlayış, İslâm’ın getirdiği hayat anlayıyşıyla taban tabana zıddır. Üstelik dünyâda rızıkları ve 

geçimleri akıl, zekâ ve istidatları; maddi ve mânevi tüm nîmet ve imkânları paylaştıran insanlar 

değil, kesinlikle Allah Teâlâ’dır. (Ö. ÇELİK, 4/465)    

(32).‘Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar?’ Bu konuda karar vermek onlara düşmez. Bu, 

yüce Allâh’ın işidir. O kime peygamberlik vereceğini en iyi bilendir. O peygamberliği insanlar 

arasında kalbiyle, rûhuyla en temiz , âilesi itibâriyle en şerefli, aslı itibâriyle en tâhir olanlarına indirir. 

(İbn Kesir’den, S. HAVVÂ, 13/201) 

‘Dünyâ hayâtında onların geçimlerini aralarında biz paylaştırdık.’ Nesefi şöyle demektedir: ‘Yâni 

bizler daha aşağı bir derecede olan rızkı paylaştırmak meselesini dahi onlara bırakmadığımıza göre, 

peygamberliği nasıl olur da onlara bırakırız? Veya Ben, kimini kimine rızık bakımından üstün 

tuttuğum gibi, peygamberliği de dilediğime özel bir lütuf olarak bağışlarım, demektir. (S. HAVVÂ, 

13/201, 202)  
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Cenâb-ı Hak, insanlardan kimini bilgin, kimini câhil, kimini zengin, kimini yoksul, kimini işveren, 

kimini işçi, kimini yönetici, kimini yönetilen yapmak sûretiyle toplumda ‘iş bölümü’ ve ‘sosyal 

dengeler’ meydana getirmiştir. (H. DÖNDÜREN, 2/783) 

‘Birbirlerine iş gördürmeleri için kimini kimine derecelerle üstün kıldık.’ Buna göre zengin 

yoksul, işveren işçi her biri toplumun çeşitli katmanlarını oluşturur. Zenginin sırf zenginliğinden ötürü 

bir üstünlük hâlinden söz edilemeyeceği gibi, yoksulun yoksulluktan ötürü bir eksikliği bulunmaz. 

İnsanlar arasındaki bu yetenek, eğitim, meslek ve servet farkları, onları birbirine bağlayan ve 

birbirine muhtaç hâle getiren önemli bir denge unsurudur. (H. DÖNDÜREN, 2/783) 

‘Rabbinin rahmeti onların toplaya geldiklerinden daha hayırlıdır.’ İbn Kesir şöyle demektedir: 

‘Yâni şânı yüce Allâh’ın kullarına olan rahmeti, onların ellerinde bulunan dünyâ mallarından daha 

hayırlıdır.’ İbn Kesir’in bu ifâdesine göre insana düşenin, yüce Allâh’a güvenip dayanmak 

olduğunu, kendi elinde bulunan şeylere yüce Allâh’ın elinde bulunanlardan daha fazla güvenmemesi 

gerektiğine bir işâret vardır. (S. HAVVÂ, 13/203)   

Yüce Allah, peygamberik gibi, kendi katından değerli ve bu yüzden ‘rahmet’ olan mânevi nimetini, 

üstün meziyetlere sâhip olanlara verir. Bu rahmet, müşriklerin değer verdiği asâlet, servet, güç ve 

iktidardan çok daha iyi ve hayırlıdır. Aynı zamanda cennet nîmetleri de daha hayırlıdır. Niçin? 

Çünkü dünyâ ve nîmetleri geçici, âhiret nîmetleri kalıcıdır. Dünyâ nîmetleri tükenir, âhiret nîmetleri 

tükenmez. (İ. KARAGÖZ 7/27, 28). 

(33, 34, 35).‘Eğer kâfirlerin (birleşerek) bir tek topluluk hâline gelme (tehlike)si olmasaydı, 

Rahman (olan Allâh)’ı inkâr edenler için evlerine gümüşten tavan ve üzerine binip çıkacakları 

(gümüşten) merdivenler yapardık.’ (Bu âyet-i kerîmede müslüman toplumların, Ehl-i Kitab’ın 

zenginlik ve refâhına imrenip onlarla bir topluluk hâline gelip de sosyal ve kültürel yönden 

kimliklerini kaybetmemeleri için önemli bir mesaj vardır. (H. T. FEYİZLİ, 1/490) 

‘Evlerinin kapılarını ve üzerlerine yaslanacakları kerevetleri de’ evlerinin kapıları üzerindeki 

kilitler ve oturup yaslandıkları ne varsa hep gümüşten yapardık. ‘ve altına boğardık.’ Altın ile süs ile 

bezerdik. Yâni: Şâyet insanların tümü kâfir olmayacak olsalardı, Biz kâfirlere hepsi de gümüşten olan 

tavanlar, merdivenler, kapılar, koltuklar verirdik. Herşeyden onlara zînet ihsan ederdik. ‘Fakat gerçek 

şu ki, bunların hepsi dünyâ hayâtının geçimliğidir.’ Yâni, bunlar Allah katında önemsiz, değersiz 

olan, fâni ve geçici olan dünyâlıklardandır. ‘Âhiret ise Rabbinin katında takvâ sâhipleri içindir.’ 

Yâni Allah katında âhiretin sevâbı, emrettiklerini uygulayıp yasaklarından kaçınmak sûretiyle 

Allah’tan sakınan kimseler içindir. (S. HAVVÂ, 13/203, 204)    

‘Bütün bunlar dünyâ hayâtının geçimliğidir.’ (Yâni) bütün detaylarıyla anlatılmış olan bu dayalı, 

döşeli, yaldızlı evler, konaklar, yalılar vs. hepsi geçici dünyâ hayâtında bir faydalanmadan ibârettir. 

Devâmı yoktur. Pişmanlık ve sorumluluktan başka elde bir şey kalmaz. (İ. H. BURSEVİ, 18/401) 

Buna göre bir kimseye sınav olarak verilen dünyâ malı, onun Allah katındaki derecesini ve kıymetini 

göstermez. Nitekim Nebiyy-i Ekrem şöyle buyurur:  Hadis: ‘Eğer dünyâ, Allah katında sivrisineğin 

kanadı kadar bir değere sâhip olsaydı, Allah hiçbir kâfire dünyâdan bir yudum su bile içirmezdi. 

(Tirmizi Zühd 13’den Ö. ÇELİK, 4/467) 

Hadis: Uyanık olun! Şüphesiz dünyâ değersizdir. Dünyânın malı da mülkü de kıymetsizdir. Ancak 

Allâh Teâlâ’nın zikri ve O’na yaklaştıran şeylerle, güzel şeyleri öğreten ve öğrenen olmak başkadır.’ 

(Tirmizi Zühd 14, İbn Mâce Zühd 3’den Ö. ÇELİK, 4/467)  
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Hadis: (…) Rasûlullah (s) hanımları ile îlâ yaptığı sırada, onlara bir ay süre ile yaklaşmayacağına 

dâir yemin ettiğinde, sundurmanın altına çekildiği yerde, Hz. Ömer yanına çıkıp üzerinde yattığı 

hasırın vücûdunda iz bıraktığını görünce gözleri yaşla dolup ağladı.  Ve şöyle dedi: ‘Ey Allâh’ın 

Rasûlü, işte Kisrâ ve Kayser o bilinen hâlleri içerisinde iken sen Allâh’ın yarattıkları arasında en 

seçkin bir kimse olarak (bu hâlde bulunuyorsun). Rasûlullah (s) o sırada yaslanmış bulunuyordu. 

Bunun üzerine oturdu ve şöyle buyurdu: ‘Şüphe mi ediyorsun yoksa ey Hattâb’ın oğlu?’ Daha sonra 

sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Onlar öyle kimselerdir ki, iyilikleri kendilerine dünyâ hayâtında âcilen / 

hemen verilmiştir.’ Bir diğer rivâyette şöyle buyurduğu kaydedilmektedir: ‘Dünyâ hayâtının onlara, 

âhiretin de bizlere âit olması seni memnun etmez mi?’ (S. HAVVÂ, 13/219)       

 

43/36-45  ŞÜPHESİZ  SEN,  DOSDOĞRU  YOLDASIN 

36. Kim de Rahmân (olan Allâh)’ın zikri (Kur’ân’ı ve hükümleri)ni görmezlikten gelirse, biz de 

ona bir şeytanı musallat ederiz ki artık o, onun arkadaşı olur. 

37. Şüphesiz bu (şeytan)lar, onları yoldan çevirirler, onlar da kendilerinin doğru yola erişmiş 

olduklarını sanırlar. 

38. Nihâyet (arkadaşı yüzünden yoldan çıkan o kimse), (kıyâmet günü) bize geldiği zaman (o 

arkadaşına): “Keşke benimle senin aranda iki doğunun (yâni doğu ile batının) uzaklığı kadar, 

uzaklık olsaydı: Meğer sen, ne kötü arkadaş (imişsin!)” diyecek. [bk. 18/103-104; 55/17] 

39. (Ey kâfirler!) Bugün (pişmanlığınız) aslâ size fayda vermeyecek. Çünkü (dünyâda sapıp) 

zulmettiniz. Şüphesiz siz, azapta da ortaklarsınız (denilecek). 

40. (Rasûlüm!) Artık o sağırlara sen mi duyuracaksın? (Duyuramazsın) Yâhut o körleri ve apaçık 

bir sapıklıkta olanları sen mi doğru yola eriştireceksin? (Eriştiremezsin.) 

41, 42. (Ey Rasûlüm!) Biz seni (dünyâdan alıp) götürsek bile, onlardan mutlaka yine intikam 

alacağız. Yâhut onlara vaadettiğimiz (azâb)ı (dünyâda) sana da gösteririz. Çünkü bizim onlara 

karşı gücümüz yeter. 

43. (Rasûlüm!) Sana vahyedilen (Kur’ân)a sımsıkı sarıl. Şüphesiz ki sen, dosdoğru bir yol 

üzerindesin. 

44. (Ey peygamberim!) Şüphe yok o (Kur’ân), senin için de, ümmetin için de bir öğüttür. İleride 

(hepiniz, ona uyup uymadığınızdan) sorulacaksınız. 

45. (Ey peygamberim!) Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimiz(in ümmet ve âlimlerin)den 

sor: Rahmân (olan Allah)’tan başka ibâdet edilecek ilâhlar var etmiş (onlara tapının / kulluk edin 

demiş) miyiz? 

 

36-45. (36).‘Kim de Rahmân’ın zikri (Kur’ân’ı ve hükümleri)ni görmezlikten gelirse, biz de ona 

bir şeytanı musallat ederiz ki artık o, onun arkadaşı olur.’ Dünyâda da âhirette de onunla birlikte 

olur. Dünyâda onu günahlara iter, Kıyâmet gününde de onunla birlikte cehenneme girer. Nesefi şöyle 

demektedir: ‘Bu buyrukta Kur’ân-ı Kerîm’i (yâni zikri) devamlı okuyan kimse ile şeytanın birlikte 

olamayacağına, onunla yoldaşlık edemeyeceğine dâir bir işâret bulunmaktadır. (S. HAVVÂ, 13/210)  
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‘.. Rahmân’ın zikrine karşı körlük etmek’ Kur’ân’ın emir ve yasaklarını, helâl ve haramlarını, öğüt 

ve ilkelerini görmezlikten gelmek, özel, âile ve toplum hayâtında ilâhi mesajları dikkate 

almamaktır. Burada sözü edilen körlük, fiziksel anlamda değil; Kur’ânî gerçekleri dikkate almamak 

ve Kur’an hükümlerini yok saymak, anlamındadır. (İ. KARAGÖZ 7/31) 

Hadis: Sizden her birinizin bir tâne cinlerden, bir tâne de meleklerden kendisine sardırılmış arkadaşı 

vardır.’ Sahâbe-i kiram: ‘Ya Rasûlallah! Size de cinlerden bir şeytan sardırıldı mı?’ diye sorunca 

Peygamberimiz (s): ‘Evet, bana da bir şeytan musallat oldu. Fakat Allah Teâlâ ona karşı bana yardım 

etti. Ve o şeytan müslüman oldu. Artık bana sâdece hayrı telkin etmektedir.’ buyurdu. (Ahmed b. 

Hanbel 1/385’den, İ. H. BURSEVİ, 18/406) 

(37).‘Şüphesiz ki onlar’ yâni şeytanlar ‘bunları’ Rahmân’ın zikrini görmezlikten gelenleri ‘yoldan’ 

hidâyetten, doğruluktan ‘çıkarırlar. Bunlar’ zikri görmezlikten gelenler ‘da doğru yolda olduklarını 

sanırlar.’ Hâlbuki onlar dalâlettedirler ve hidâyet üzere olduklarını zannederler. Nitekim insanların 

pek çoğunun durumu da böyledir. Her bir kişi üzerinde bulunduğu yolun hidâyetin kendisi olduğunu 

zannetmektedir; fakat durum hiç de öyle değildir. (S. HAVVÂ, 13/210) 

(38).‘Nihâyet (Rahman’ın zikrini görmezlikten gelen kimse (Kıyâmet günü)  ‘Bize gelince’ yoldaşı 

olan şeytana ‘der ki: Keşke benimle senin aranda doğu ile batı arasındaki kadar uzaklık olsaydı.’ 

Doğu ile batı birbirinden ne kadar uzaksa, aramızdaki uzaklık ta bu kadar olsaydı; ‘ne kötü 

arkadaşmışsın sen’ ey şeytan! (S. HAVVÂ, 13/210, 211)  

Şeytanın insan ve cinlerden olan tâifesi, kendini yandaş edinenleri, Allâh’ın emirlerini yerine 

getirmeye değil, O’nun yasakladıklarına yöneltir, günah işlemeye teşvik eder ve kötü işleri câzip 

gösterir. (H. T. FEYİZLİ, 1/491) 

(39).‘İkiniz de zâlim olduğunuz için bugün pişmanlığınızın size hiç faydası yoktur. Şüphesiz ki 

siz azapta da ortaksınız.’ Yâni siz gerçekten de zâlim ve kâfir idiniz ve artık sizin de, başka bir 

kimsenin de zâlim olduğunuza dâir herhangi bir kuşkusu kalmamıştır.  (…) İbn Kesir der ki: Yâni 

cehennemde bir arada olmanızın ve acıklı azapta berâber bulunuşunuzun size bir faydası 

olmayacaktır.’ Böylelikle yüce Allah gâfillerin ve kitabından yüz çevirenlerin dünyâ ve âhiretteki 

âkıbetlerini de açıklamış bulunmaktadır. (S. HAVVÂ, 13/211)     

(40).‘Sen mi duyuracaksın o sağırlara.’ Çünkü bu gibi kimselerin kulaklarında hakkı işitmeye karşı 

sağırlık vardır. ‘Yâhut körleri’ görmeyen kimseleri, yâni basiretleri körelmiş ve kalplerindeki 

körlük dolayısıyla hakkı göremeyen kimseleri ‘ve’ haktan sapıp hakkı da yolunu da tanıyamayan, ona 

götürecek yolu da bilemeyen ‘apaçık sapıklıkta olanları sen mi doğru yola eriştireceksin?’ İbn 

Kesir der ki: ‘Yâni bu iş sana düşmez, sana düşen tebliğden ibârettir. Onları hidâyete iletmek sana âit 

bir görev değildir. Fakat yüce Allah dilediğine hidâyet verir, dilediğini saptırır, O adâletle hüküm 

veren mutlak egemendir.’ (S. HAVVÂ, 13/211, 212) 

Peygamberin görevi ise dinleyene dinletmektir. Görene göstermektir. Onlar organlarını devre dışı 

bırakıyorlarsa, kalplerinin ve ruhlarının açık pencerelerini tıkıyorlarsa, peygamberin onları doğru 

yola iletmesi mümkün olmayacaktır; sapıklık içinde yüzmelerinin sorumluluğu da peygambere âit 

değildir. Çünkü peygamber elinden geldiği ve gücünün yettiği kadarıyla görevini yerine getirmiştir. 

(S. KUTUB, 9/129, 130)  

(41, 42).‘Seni aralarından alsak dahi’ onlara karşı muzaffer etmeden ve onların başına gelecek 

musîbetlerle müminlerin kalplerine şifâ vermeden önce rûhunu alsak dahi ‘muhakkak ki Biz 

onlardan intikam alırız.’ Dünyâda da âhirette de onlardan en kötü şekilde intikam alacağız. İbn Kesir 
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der ki: ‘Yâni sen kendin, dünyâdan gitsen dahi, onlardan intikam alışımız ve cezâlandırmamız 

kaçınılmaz bir şeydir.’ (S. HAVVÂ, 13/212)  

Katâde bize; ‘Seni aralarından alsak dahi, muhakkak ki Biz onlardan intikam alırız’ buyruğunu 

okudu ve şöyle dedi: ‘Peygamber (s) gitti ve geriye intikam kaldı. Şânı yüce Allah peygamberine 

ümmeti arasında kendisi geçip gidinceye kadar hoşuna gitmeyecek bir şey göstermedi. Fakat her ne 

kadar peygamber geldiyse, ümmetinin cezâya çarptırıldığını görmüştür. Bundan tek istisnâ sizin 

peygamberinizdir. Salât ve selâm ona.’ Ayrıca Katâde şöyle dedi: ‘Bize anlatıldığına göre, Rasûlullah 

(s) kendisinden sonra ümmetinin başına gelecek musîbetler gösterildi. O bakımdan yüce Allah 

rûhunu kabzedinceye kadar çok rahat bir şekilde güldüğü görülmemiştir. (İbn Kesir’den, S. 

HAVVÂ, 13/220, 221)         

‘Yâhut onlara vaadettiğimiz (azâb)ı (dünyâda) sana da gösteririz. Çünkü bizim onlara karşı 

gücümüz yeter.’ Her peygamber ümmetine gelen belâ ve musîbetleri görmüştür. Yalnız bizim 

peygamberimiz bundan müstesnâdır. Allâh ona ikram etmiş, Peygamberimiz (s) ümmetinden ancak 

göz aydınlığı ve memnûniyet duyacağı şeyler görmüştür. Ümmet için takdir edilen birçok belâ ve 

musîbetler peygamberimizin vefâtından sonraya bırakılmıştır. (İ. H. BURSEVİ, 18/414)  

Hadis: Sizin amelleriniz her pazartesi ve Perşembe günleri bana arz edilir. Ben bunlardan hayır 

olanlara karşı Allâh’a hamd ederim, şer olanlara karşı ise sizin adınıza Allah’tan bağışlanma dilerim. 

(Camiussağir 3771, Kenzül Ummâl 31 903’den İ. H. BURSEVİ, 18/415)  

(43).‘(Rasûlüm!) Sana vahyedilen (Kur’ân’a)a sımsıkı sarıl. Şüphesiz ki sen, dosdoğru bir yol 

üzerindesin.’ Hiçbir eğriliği bulunmayan din üzeresin. İbn Kesir şöyle demektedir: ‘Yâni sen, kalbine 

indirilmiş bulunan bu Kur’ân-ı Kerîm’i al! Çünkü o hakkın kendisidir. Bu Kur’ân-ı Kerîm’in 

gösterdiği şey haktır. Allâh’ın dosdoğru yoluna götürür, nîmet dolu cennetlere, kalıcı ve ebedi 

hayırlara ulaştırır. (S. HAVVÂ, 13/212)   

‘sen dosdoğru yol üzeresin.’ Dosdoğru yol ile maksat, İslâm dînidir. İslâm dîni, bütün 

peygamberlerin tebliğ ettiği yegâne hak dindir. (3/19, 4/69; İ. KARAGÖZ 7/37, 38) 

‘Zîrâ sen, dosdoğru yoldasın.’ Yüce Allah bu gerçeği vurgulayarak peygamberine moral veriyor, 

güven aşılıyor. Bu aynı zamanda dosdoğru yoldan sapanların türlü eziyetleri ile, inatları ile 

karşılaşsalar bile, peygamberimizden sonra dâvet görevini üstlenen dâvetçilere de bir mesajdır. 

Onlara da güven aşılama amacına yöneliktir. (S. KUTUB, 9/130) 

(44).‘Şüphe yok o (Kur’ân), senin için de, ümmetin için de bir öğüttür.’ İbn Kesir (..) şöyle 

demektedir: ‘Bu Kur’ân-ı Kerîm, kendi dilleriyle nâzil olduğundan dolayı onlar için bir şereftir. Zîrâ 

insanlar arasında onu en iyi anlayabilecekler onlardır. O bakımdan bütün insanlar arasında onu en 

mükemmel şekilde uygulayanlar ve onun ne dediğini en iyi bilenler onlar olmalıdır. Nitekim önceki 

muhâcirler ile onlara benzeyen ve onların yolundan giden ihlâs sâhibi seçilmiş kimseler ve 

Arapların en hayırlıları böyle idi.’ (S. HAVVÂ, 13/222) 

‘Sorguya çekileceksiniz.’ İbn Kesir’in açıkladığına göre: yâni bu Kur’ân-ı Kerîm’den dolayı onunla 

nasıl amel ettiğinizden, çağrısını kabul edip etmediğinizden dolayı sizler sorguya çekileceksiniz.’ (S. 

HAVVÂ, 13/223) 

(45).‘Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize (onların ümmetlerine ve din âlimlerine) sor.’ Yâni 

haberin olsun ki, peygamberlerin hepsi Allah’tan başka ilâh olmadığı husûsunda sözbirliği 

içindedirler. Hiçbirisi müşrikliği, putperestliği kabul etmemiştir, isterse ümmetlerinin mümin 

bilginlerinden, eserlerinden ve ruhlarından sor veya ictihad ile inceleyip delil getir. (ELMALILI, 7/53) 
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Burada ‘onların ümmetlerine’ şeklinde bir muzaf takdirine ihtiyaç vardır. Gerçekten, önceden 

gönderilen peygamberlere sormak mümkün olmadığından mânâ, ‘önceden gönderdiğimiz elçilerin 

ümmetlerine ve din âlimlerine sor!’ demektir. Bu tarzda bir diğer âyet-i kerîmede şöyle 

buyrulmaktadır: ‘Eğer sen, sana indirdiğimizden şüphede isen senden önce kitabı okuyanlara 

sor.’ (Yûnus 10/94, İ. H. BURSEVİ, 18/419) 

Mücâhid, Dahhâk, el Hasen el Basri, Katâde ve Süddi’ye göre de sözü edilen sorgulama, ‘ehl-i kitap 

müminlerine’ yöneliktir. (…) Denilebilir ki, Allah Teâlâ elçisinden söz konusu âyette yer alan bu 

soruyu, Ehl-i Kitap müntesiplerine sormasını istemiş olmalıdır. Buradaki amaç da, Allâh’ın 

yeryüzüne indirdiği tüm ilâhi dinlerin tevhîde dayalı olduğunu gözler önüne sermektir. Zîrâ tevhid 

tüm peygamberlerin tebliğ ettikleri ortak inancı oluşturmaktadır. (M. DEMİRCİ, 3/90, 91)  

 

43/46-56  ANDOLSUN  BİZ  MÛSÂ’YI  FİRAVUN’A  GÖNDERMİŞTİK 

46. Andolsun ki biz, Mûsâ’yı, mûcizelerimizle Firavun’a ve ileri gelenlerine gönderdik de 

(onlara): “Şüphesiz ben âlemlerin Rabbinin elçisiyim (bana îman edin).” dedi. 

47. (Bir de) onlara, mûcizelerimizi getirince, hemen bunlara gülüştüler. 

48. Onlara gösterdiğimiz her bir mûcize, diğerinden daha büyüktü. Belki (inkârdan) dönerler 

diye de onları (türlü) azâba tâbi tuttuk. [bk. 7/133-136; 17/101] 

49. (Onlar başlarına gelen felaketleri görünce, Mûsâ’ya:) “Ey sihirbaz! Rabbine bizim (bu azaptan 

kurtulmamız) için sana olan ahdine göre duâ et. O zaman biz (îman edip) hidâyete ereceğiz.” 

dediler. 

50. Fakat biz (duâsını kabul edip) onlardan azâbı kaldırınca, hemen onlar verdikleri sözden 

döndüler (ve îman etmediler). 

51. (Çünkü) Firavun, kavminin içinde bağırıp dedi ki: “Ey kavmim! Mısır’ın hükümdarlığı 

benim değil mi? Bu nehirler, (sarayımda) altımdan akmıyor mu? Hâlâ (büyüklüğümü) görmüyor 

musunuz?” 

52. “Yoksa ben, şu zavallı, (maksadına dâir) sözü neredeyse açıklayamayacak (durumda) olan 

(Mûsâ’)dan daha iyi değil miyim?” 

53-54. “(Eğer dediği doğru ise, gökten) üstüne altın bilezikler atılmalı ve berâberinde birbiri 

ardınca melekler gelmeli değil miydi,” diyerek, kavmini küçümsedi (ve suçladı), onlar da 

kendisine itaat ettiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış (fâsık) bir topluluk idiler. [bk. 28/38] 

55, 56. Nihâyet, onlar bizi kızdırınca, kendilerinden intikam aldık ve onları toptan (suda) 

boğduk. Böylece onları, sonradan gelenler için (ibretlik) bir geçmiş ve misâl yaptık. [bk. 10/92; 

43/55-56] 

 

46-56. (46).‘Andolsun ki biz, Mûsâ’yı’ pek çok ‘mûcizelerimizle Firavun’a ve’ emir, vezir, 

komutan, tâbi ve genel uyruklarından oluşan ‘ileri gelenlerine göndermiştik de’ Mûsâ (as) ‘demişti 

ki: Şüphesiz ben âlemlerin Rabbinin elçisiyim.’ Allâh’ın size gönderdiği peygamberiyim. İfâdelerin 

akışından onların, iddiâsının doğruluğuna dâir delil ortaya koymasını ve açık bir mûcize getirmesini 
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istediklerini anlamaktayız. Bunun delili ise yüce Allâh’ın ‘Onlara mûcizelerimizle varınca, onlar 

bunlara gülüvermişlerdi.’ Yâni onlar bu mûcizelerden dolayı alay ediyor ve onlara ‘büyüdür’ 

diyorlardı. (S. HAVVÂ, 13/225) 

Bu kıssa, burada üç nedene dayalı olarak beyan edilmektedir. (1) Birincisi, ‘Allah bir topluma 

peygamber gönderdiğinde, o topluma bir fırsat vermiş olur. Şâyet o toplun bu fırsattan 

yararlanamadığı takdirde, âkıbeti Firavun’un âkıbetine benzer.  Başka bir deyişle, Firavun’un sonu, 

insanlık için bir ibrettir.’ (2) İkincisi, ‘Firavun da tıpkı Kureyşlilerin Hz. Muhammed’i aşağı gördüğü 

gibi, Hz. Mûsâ’yı da aşağı görmüştü. Ancak, Allâh’ın takdîri farklı olduğundan, Firavun’u helâk 

ederek, onlara kimin hakir olduğunu göstermişti.’ (3) Üçüncüsü ise, ‘Allâh’ın âyetlerine karşı 

büyüklenerek alay edenlerin, daha önce nasıl bir sonla karşılaştıklarını görerek ders almaz ve 

tavrınızı değiştirmezseniz, sizin de sonunuz aynı olacaktır. (MEVDÛDİ, 5/262)     

(48).‘Onlara ne kadar mûcize gösterdiysek, mutlaka öncekinden daha büyüktü.’ Diğer âyetten 

daha büyük, yâni harikulâde olmak husûsunda kendisinden önceki mûcizeden daha azametli idi. (S. 

HAVVÂ, 13/225) 

‘Belki’ küfürden îmâna ‘dönerler diye onları azâba uğrattık.’ Tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar, 

kan, ekin, meyve ve nüfus azlığı gibi şeylerle azâba uğratmakla birlikte geri dönmediler. (S. HAVVÂ, 

13/225)  

(49).‘(Onlar başlarına gelen felâketleri görünce, Mûsâ’ya:) “Ey sihirbaz! Rabbine bizim (bu azaptan 

kurtulmamız) için sana olan ahdine göre duâ et. O zaman biz hidâyete ereceğiz.” dediler.’ Hz. 

Mûsâ’ya ‘sihirbaz’ diye hitap etmeleri ve verdikleri ahitten dönmeleri, ne kadar inatçı olduklarını 

göstermektedir. Böyle davranmakla suçlu olduklarını açıkça ortaya koydukları için Allah, Firavun ve 

kavmini yok etmiştir. Ayrıca onların, Hz. Mûsâ’yı ‘sihirbaz’ olarak nitelemiş olmalarından, onun 

gerçekten sihirbaz olduğu anlamı çıkmaz. Çünkü onlar, bunun, âlemlerin Rabbi tarafından verilmiş bir 

mûcize olduğunu çok iyi biliyorlardı. Örneğin bu hususa Neml sûresi 27/14 âyette şöyle değinilmiştir: 

‘Vicdanları, onların doğruluğuna kanaat getirdiği hâlde, sırf haksızlık ve böbürlenme yüzünden 

onları inkâr ettiler. Bak işte o bozguncuların sonları ne oldu?’ (MEVDÛDİ, 5/265)  

(50).‘Fakat biz onlardan azâbı kaldırınca, hemen onlar verdikleri sözden cayıverdiler.’ 

Verdikleri hidâyet ve îman sözünü derhâl bozdular. Süratle sözlerini bozmaya koştular ve bunu hiç 

ertelemediler. Derhâl inkârlarına dönüp bunda ısrar ettiler. Verdikleri bu sözlerinde durmayıp 

ahidlerini bozunca da Allah tarafından lânetlendiler. İşte bu lânetlenmenin sonucu olarak boğulmaya 

mahkûm edildiler. (İ. H. BURSEVİ, 18/428, 429)  

(51).‘(Çünkü) Firavun, kavminin içinde bağırıp dedi ki: “Ey kavmim! Mısır’ın hükümdarlığı 

benim değil mi? Bu nehirler, (sarayımda) altımdan akmıyor mu? Hâlâ görmüyor musunuz?” 

Benim sâhip olduğum bu azamet ve mülkü görmüyor musunuz? Yâni Mûsâ ve ona uyanlar fakir ve 

zayıf kimselerdir, demek istiyor. Nesefi der ki: ‘Yâni, benim gücümü, Mûsâ’nın zayıflığını, benim 

zenginliğimi, onun fakirliğini görmüyor musunuz?’ Böylelikle, ziyan ve hüsran içerisindeki o kişi, 

sâhip olduğu makam, zenginlik ve refâhı haklı olduğuna gerekçe göstermektedir. Bu ise, kâfirlerin 

delil diye ileri sürdükleri, sapıkların şüpheye, kısır akıllıların da fitneye düşmelerine sebep teşkil eden 

bir konudur. (S. HAVVÂ, 13/226)  

(52).“Yoksa ben, şu zavallı, (maksadına dâir) sözü neredeyse açıklayamayacak (durumda) olan 

(Mûsâ’)dan daha iyi değil miyim?” Yâni, ‘Bu Mûsâ fakirin biri, mal ve mülkü de yok’ şeklindeki 

gerekçeyi şimdi Kureyş’in ileri gelenleri Hz. Muhammed’e karşı öne sürüyorlardı. (MEVDÛDİ, 

5/265) 
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Hz. Mûsâ’da risâletten sonra kekemelik yoktu. Zîrâ Tâhâ sûresinin 27-36’ncı âyetlerinde nakledilen 

‘Dilimdeki tutukluğu çöz’ duâsı, elbette kabul edilmişti. Firavun’un onu merâmını bile anlatmaktan 

âciz olarak değerlendirmesi, bizzat kendisinin ilâhi mesajı anlamama konusundaki inadından ileri 

geliyordu. Onu kasten önemsemiyor veya önemsemez görünüyordu. (Ö. ÇELİK, 4/472, 473)  

(53, 54).‘Ona altın bilezikler verilmeli değil miydi?’ Evet! Şu basit ve değersiz süsleri, altından 

bilezikleri, bir peygamberin peygamberliğinin doğruluk ölçüsü olarak görüyorlar. Onlara göre altın 

bilezikler, yüce Allâh’ın saygın peygamberini desteklemek amacı ile sunduğu birçok mûcizeye 

denktir. Belki de altın bileziklerle onun krallık tâcını giymiş olmasını kastediyor. Çünkü o günkü 

gelenekleri böyleydi. Buna göre peygamber mülk ve saltanat sâhibi olmalıydı! (S. KUTUB, 9/135) 

‘Yâhut yanında kendisiyle berâber yardımcı melekler gelmeli değil miydi?’ Bu da bir başka itiraz. 

Bir başka açıdan çekiciliği var bunun. Hâlk kitleleri bu yanıltıcı itirâza kanıyorlar. Aynı zamanda bu, 

ilgi uyandıran, sıksık tekrarlanan ve birçok peygambere karşı kullanılan bir itirazdır. (S. KUTUB, 

9/135) 

Zorbaların, tâğutların hâlk kitlelerinin aklını çelmesinde, dolayısıyla aşağılayıcı davranışlar 

sergiletmesinde şaşılacak bir şey yok. Öncelikle zorbalar, hâlk kitlelerini bilgi edinme yollarından 

yoksun bırakırlar. Gerçekleri örtbas edip bunları unutmalarını sağlarlar. Bu alanda objektif bir 

araştırmaya izin vermezler. Bilinçlerini diledikleri gibi şartlandırırlar. Öyle ki bir süre sonra ruhları 

bu yapay etkenlere göre biçimlenir. Bundan sonra akıllarının çelinmesi kolaylaşır. Onları 

yönlendirmek için rahat olur. Rahatlıkla onları bir sağa bir sola çevirip dururlar. (S. KUTUB, 9/135) 

‘Firavun kavmini küçümsedi, ama onlar yine de kendisine itaat ettiler.’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni 

Firavun onların akıllarını hafife alarak sapıklığa çağırdı, onlar da onun çağrısını kabul ettiler.’ Nesefi 

de şöyle demektedir: ‘Yâni sözleriyle onları korkutup zorladı ve söylediği bu sözler, üzerlerinde etki 

göstererek, ona itaat ettiler. (S. HAVVÂ, 13/227)    

‘Firavun bu konuşmalarla hâlkın aklını çeldi.’ Totaliter yönetimlerde yöneticilerin istemediği şey, 

hâlkın bilgilenmesi, doğruyu öğrenmesi, örgütlenerek hakkını talep edecek kadar güçlenmesidir. 

Firavun da aynı yola başvurmuş, Hz. Mûsâ’nın gerçeğe ve tevhîde yönelik dâvetini sabote etmiş, 

hâlkın sağlıklı düşünmesini engellemiş, geleneklerden ve gözler önündeki âlâyişten yararlanarak 

toplumu âdetâ büyülemiş ve saltanatını devam ettirmenin yolunu bulmuştur. Ancak şâirin dediği gibi: 

‘Ol saltanatın yeller eser şimdi yerinde!’ (KUR’AN YOLU, 4/779) 

(55, 56).‘Nihâyet, onlar bizi kızdırınca, kendilerinden intikam aldık ve onları toptan (suda) 

boğduk.’ Nesefi der ki: ‘Bunun anlamı şudur: Onlar günahlarda alabildiğine aşırı gidince, bizim de 

dünyâ hayâtında onlara azap göndermeyi, onlardan intikam almayı ve onlara mühlet vermemeyi 

kendileri için gerektirmiş oldular.’ (S. HAVVÂ, 13/227)    

‘Böylece onları, sonradan gelenler için (ibretlik) bir geçmiş ve örnek yaptık.’ Yâni, Firavun’un 

âkıbeti, onun çizdiği yolu takip edenler için bir ibrettir. (MEVDÛDİ, 5/267) 

 

43/57-67  VAY  O  ZULMEDENLERİN  HÂLİNE! 

57. (Rasûlüm!) Meryemoğlu (Îsâ) bir misâl olarak anlatılınca, hemen kavmi(nden müşrikler) 

yaygaraya başlıyorlar: 
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58. (Müşrikler) “Bizim ilâhlarımız mı hayırlı yoksa o (Îsâ) mı?” dediler. (Ey Peygamberim!) Bunu 

sana sırf bir tartışma olsun diye örnek verdiler. Doğrusu onlar kavgacı (ve düşman) bir 

topluluktur. 

59. O (Îsâ), hem kendisine nîmet verdiğimiz, hem de İsrâiloğulları’na onu, (babasız doğuşuyla 

ibret verici) bir örnek yaptığımız bir kuldur.  

60. Eğer dileseydik, size karşılık yeryüzünde, sizden sonra yerinizi tutacak melekler yaratırdık. 

61. (Ey müminler!) Şüphesiz o, kıyâmet için bir bilgidir. O (kıyâmet günü)nden aslâ şüphe 

etmeyin ve bana (şeriatıma) uyun. İşte bu, dosdoğru bir yoldur. 

62. Şeytan sizi (İslâm’a uymaktan) sakın ha alıkoymasın! Çünkü o, sizin için apaçık bir 

düşmandır. 

63. Îsâ apaçık delillerle geldiği zaman demişti ki: “Ben size hikmeti (İncil’i) getirdim ve (din) 

hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerin bâzısını size açıklamak için (geldim). Allah’tan korkun ve 

bana itaat edin!” 

64. “Şüphesiz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. (Hepiniz) O’na (ibâdet ve itaatle) 

kulluk edin, (zâten) doğru yol da budur.” [bk. 6/102; 9/31; 46/13 ] 

65. Sonra (yahûdi ve hıristiyan) gruplar (Îsâ hakkında) aralarında ayrılığa düştüler. Artık, acıklı 

bir günün azâbından o zulmedenlerin vay hâline! [bk. 7/159; 19/37] 

66. Müşrikler, farkında bile değillerken ansızın kendilerine kıyâmetin gelmesinden başka bir şey 

mi bekliyorlar?! 

67. (Günah ve küfür ehli) dostlar, kıyâmet gününde birbirlerine düşman kesilirler. Yalnız takvâ 

sâhipleri hâriçtir.  

 

57-67. (57).‘Meryem oğlu Îsâ, bir örnek olarak anlatılınca’ Peygamberimiz (s) Allah’tan başka tüm 

mâbudların, tapanlarıyla birlikte cehenneme odun oldukları âyetini okuyunca (bk. Enbiyâ 21/98) 

Sehm kabilesinden Abdullah b. Zibara Sehmi, ‘Peki, Mesih Îsâ, Üzeyir ve melekler de mâbuddurlar. 

Şâyet bunlar cehennemde olacaklarsa biz onlarla berâber cehennemde olmaya râzıyız’ dedi ve hemen 

‘senin kavmin’ buna sevinip, kahkahâlar atarak ‘bağırışmaya başladılar.’ (İ. H. BURSEVİ, 18/443, 

444) 

(58).“Bizim ilâhlarımız mı hayırlı yoksa o (Îsâ) mı?” dediler. Bunu sana sırf bir tartışma olsun 

diye örnek verdiler. Doğrusu onlar kavgacı bir topluluktur.’ Burada müşrikler kendi taptıkları 

meleklerle Hz. Îsâ’yı karşılaştırıp, ‘Îsâ ilâh olursa, melekler niçin olmasın’ diyerek kıyaslama yapmak 

istiyorlardı. (H. DÖNDÜREN, 2/784) 

Rivâyete göre, ‘Ey zâlimler!  Şüphesiz siz de, Allâh’ı bırakıp taptığınız putlar da birer cehennem 

odunusunuz. Hepiniz birlikte oraya varacaksınız.’ (Enbiyâ 21/98) âyeti inance Kureyş müşrikleri: 

‘O hâlde Hristiyanların taptıkları Meryem oğlu Îsâ’nın durumu ne olacak?’ dediler. Peygamberimiz (s) 

‘O, Allâh’ın kulu ve Rasûlüdür’ buyurdu. Bunun üzerine onlar: ‘Görmüyor musunuz bu adam, 

Hristiyanların Meryem’in oğlunu rab edindikleri gibi, bizim kendisini rab edinmemizi istiyor’ dediler. 

Bunun üzerine Zuhruf 43/58 âyeti indi. (Ö. ÇELİK, 4/474)    
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(59).‘O (Îsâ), hem kendisine nîmet verdiğimiz, hem de İsrâiloğulları’na onu, (babasız doğuşuyla 

ibret verici) bir misâl yaptığımız bir kuldan başkası değildir.’ İsrâiloğulları için alınacak bir örnek 

olmak üzere, hayret verici bir delil, bir kudret delîli ki, dillerinde destan olmuştur. Yoksa dedikleri 

gibi, ilâh ve Allâh’ın oğlu değil(dir). (ELMALILI, 7/57) 

(60).‘Eğer dileseydik, size karşılık yeryüzünde, sizden sonra yerinizi tutacak melekler 

yaratırdık.’ Nesefi şöyle demektedir: ‘Yâni Biz Îsâ’yı babasız olarak bir dişiden doğurduğumuz gibi, 

böyle de yapardık. Onu bu şekilde dünyâya getiriş hikmetimiz ise, Bizim göz kamaştırıcı kudrete tek 

başımıza sâhip olduğumuzu bilip, meleklerin ise ancak cisimlerden meydana gelen cisimler 

olabildiğini bilmenizdir. Kadim olan yüce Allah ise, bundan üstün ve münezzehtir. (S. HAVVÂ, 

13/230) Bu âyet-i kerîmenin tefsîrine dâir verdiğimiz bu açıklama Nesefi’nin söz konusu ettiği iki 

görüşten birisidir. Bu görüşe göre âyet-i kerîme, Allâh’ın kudretine delil getirmekte, O’nun 

vahdaniyetine, meleklerin ve Îsâ’nın da  Allâh’a kul olmaktan başka bir şey olmadığına delildir. (S. 

HAVVÂ) 

Âyet-i kerîmenin tefsiri ile ilgili olarak ileri sürülen ikinci görüş şudur: ‘Eğer Bizler dilesek, 

yeryüzünde birbirinin ardı arkasından gelen birbirlerinin hâlefi olan melekler koyardık. Bu ise 

yeryüzünde yaşayan insanların helâk edilebileceklerine dâir bir tehdittir. Ayrıca böyle bir küfrü 

sürdürmek ve böyle bir küfre cüretten dolayı Kureyşliler için de bir sakındırmadır. (S. HAVVÂ, 

13/230) 

(61).‘Şüphesiz o, kıyâmet için bir bilgidir. O (kıyâmet günü)nden asla şüphe etmeyin ve bana 

uyun. İşte bu, dosdoğru bir yoldur.’ Burada geçen ‘kuşkusuz o’ ifâdesiyle ne kastedilmektedir? 

Hasan Basri ve Said b. Cübeyr’e göre ‘Kur’ân’ kastedilmektedir. Yâni Kur’ân, kıyâmetle ilgili bir 

bilgi kaynağıdır. (MEVDÛDİ, 5/269) 

(…) Kur’ân, kıyâmetin kopacağından söz ederek birçok âyetinde ona âit bilgilere yer vermiştir. Ayrıca 

söz konusu âyette Hz. Peygamber(s)’in mübârek ağzından dökülen ‘Bana uyunuz’ sözü, ilgili âyetteki 

zamîrin Kur’ân’a gitmesinin daha uygun olduğunu göstermektedir. Zîrâ şâyet buradaki ‘hu’ zamîri 

Hz. Îsâ’ya isnad edilirse, bu durumda ‘bana uyunuz’ sözü, anlam bakımından âyetin baş tarafıyla 

ilgisiz hâle gelmiş olur. Bu ilginin kurulabilmesi ise, ancak sözü edilen zamîrin Kur’ân’a isnadıyla 

mümkün görünmektedir. (S. ATEŞ’ten, M. DEMİRCİ, 3/92)      

‘Kıyâmetin kopacağından aslâ şüphe etmeyin.’ Mekkeliler öldükten sonra ölülerin diriltilmesine 

inanmıyorlardı. (36/78). Yüce Allah, Kur’an’da onlarca âyette kıyâmetin kopacağını bildirmektedir. 

Kıyâmetin kopacağına, ölülerin diriltileceğine, cennet ve cehennemin varlığına îman etmeyen bir 

kimse mümin olamaz. (İ. KARAGÖZ 7/48) 

‘.. bana uyun’ Allâh’a uymak ile maksat, âyetlerdeki ve âyetlerin beyânı olan sahih hadislerdeki emir 

ve yasaklara, helâl ve haramlara, ilke ve hükümlere uymaktır. Allâh’ın emir ve yasaklarına uymak, 

dosdoğru yola girmektir. (İ. KARAGÖZ 7/48)  

(62).‘Şeytan sizi (İslâm’a uymaktan) sakın ha alıkoymasın!’ Bu doğru yoldan, o hakkın peşinde 

gitmekten saptırmasın. ‘Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır.’  Kendi gizli olsa da düşmanlığı 

açıktır. Çünkü sizi cennetten çıkardı, belâlara soktu. (ELMALILI, 7/58) 

Kur’ân-ı Kerîm sürekli, insanlara ataları Âdem’den bu yana ve cennetteki ilk çatışmadan beri 

süregelen şeytanla aralarındaki kesintisiz savaşı hatırlatır. Bir düşmanının olduğunu ve bu 

düşmanın bilerek ve plânlayarak pusuda beklediğini bildiği ve sık sık uyarıldığı hâlde gerekli 

önlemleri alacağına, üstüne üstlük gidip bu apaçık düşmanı izleyen insandan daha gâfil, daha ahmak 
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biri bulunamaz! İslâm, insanın şu yeryüzündeki hayâtı boyunca şeytanla aralarındaki kesintisiz savaşta 

onu desteklemiş ve bu savaşta şeytanı yenmesi durumunda insanın aklına gelmeyecek ganîmetler 

hazırlamıştır. Yine bu savaşta şeytana yenik düşmesi durumunda da aynı şekilde insan aklının 

alamayacağı zararları hazırlamıştır. Bu amaçla insanın içindeki savaşma yeteneğini bu kesintisiz 

çatışmaya yöneltmiştir. (S. KUTUB, 9/142) 

(63).‘Îsâ apaçık delillerle geldiği zaman demişti ki: “Ben size hikmeti (İncil’i) getirdim ve (din) 

hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerin bâzısını size açıklamak için (geldim). Allah’tan korkun ve 

bana itaat edin!” Âyette ihtilâf edilen konuların ne olduğu beyan edilmemiştir. İsrâiloğullarının 

ihtilâf ettiği konular arasında bâzı gıdâ maddelerinin haram kılınması da vardır. Âl-i İmran 

sûresinin 50’nci âyetinde bu konu şöyle açıklanmaktadır: ‘(Îsâ), ‘Ben, benden önce Mûsâ’ya verilen 

Tevrat’ı doğrulayıcı olarak ve size haram klınan bâzı şeyleri helâl kılmak için gönerildim ve 

Rabbiniz tarafından size bir mucize getirdim. Bu itibarla Allâh’a karşı gelmekten sakının ve 

bana itaat edin’ demiştir.’ (..) İsrâiloğulları Tevrat’taki bâzı hükümleri değiştirmişlerdir. (2/41-42, 

5/1, 9/6). Sözgelimi Tevrat’ta Hz. Muhammed (s)’in peygamberliği ile ilgili haberleri gizlemişler, 

recim / taşlayarak öldürme gibi bâzı hukuki hükümlere ilişkin âyetleri değiştirmişlerdir. (2/75, 4/46, 

5/41; İ. KARAGÖZ 7/50)  

(64).“Şüphesiz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. (Hepiniz) O’na kulluk edin, 

(zâten) doğru yol da budur.” Yâni, Hz. Îsâ hiçbir zaman, ‘ben ilâhım, ben Allâh’ın oğluyum ve bana 

kulluk edin’ dememiştir. Onun dâveti de diğer peygamberlerin dâveti gibidir. Nitekim Hz. Muhammed 

de sizleri aynı şeye dâvet etmektedir. (MEVDÛDİ, 5/269)  

(65).‘Sonra (yahûdi ve hıristîyan) gruplar (Îsâ hakkında) aralarında ayrılığa düştüler. Artık, acıklı 

bir günün azâbından o zulmedenlerin vay hâline!’ Îsâ (as)’ın kavmi gurup gurup oldular. Bir 

gurup ona îman edip ‘Îsâ (as) Allâh’ın kulu ve rasûlüdür’ dediler. Bir gurup ‘o üçün üçüncüsüdür’ 

dediler. Onu ilâh bilerek ona ibâdet ettiler. Bir gurup ise ‘Îsâ Allâh’ın oğludur’ dediler. Allah Teâlâ 

bu zâlimlerin dediklerinden çok yüce ve pek münezzehtir. Bir grup da onu inkâr ettiler, 

peygamberliğini yalanlayıp ona zulüm ve haksızlıkta bulundular. Ve onu öldürmek istediler. Bu 

yüzden Allah Teâlâ o zâlim müşrikler hakkında ‘vay o zâlimlerin hâline!’ buyurmuştur. (İ. H. 

BURSEVİ, 18/457) 

(66).‘Müşrikler, farkında bile değillerken ansızın kendilerine kıyâmetin gelmesinden başka bir 

şey mi bekliyorlar?!’ Yâsin sûresinin 49’uncu âyetinde, kıyâmetin kopması, ‘İnsanlar ancak, 

birbirleriyle çekişip dururlarken, (iş, alış veriş, yeme, içme ile meşgul olurlarken ansızın) 

kendilerini yakalayacak (olan) korkunç bir sesi bekliyorlar’ olarak açıklanmıştır. (6/73). Zümer 

sûresinin 68’inci âyetinde kıyâmet kopması, ‘Sûr’a üflenir ve Allâh’ın dilediği kimseler dışında 

göklerdeki kimseler ve yerdeki kimseler ölür. Sonra Sûr’a bir daha üflenir, o zaman hemen 

(ölüler dirilip) ayağa kalkar (ve etrafa) bakarlar’ olarak bildirilmiştir. (27/87, 36/51; İ. KARAGÖZ 

7/52) 

İbn Kesir şöyle demektedir: ‘Yâni bu, kesin olarak gerçekleşecektir. Bunlar ise kıyâmetten yana 

gâfildirler, ona bir hazırlıkları yoktur. Kıyâmet geldiği zaman onlar bunun farkına varamayacaklardır. 

İşte o vakit, pişmanlığın kendilerine fayda sağlamayacağı ve azâbı kendilerinden 

uzaklaştıramayacağı bir zamanda alabildiğine pişman olacaklardır. (S. HAVVÂ, 13/241) 

(67).‘Kıyâmet günü Allâh’a karşı gelmekten sakınanlar dışında, dost olanlar (bile) birbirlerine 

düşman kesilirler.’  Öbür taraftaki dostluk, sâdece müttakiler arasında sürecektir. Kâfirler ise, 

dünyâda iken birbirleriyle canciğer dost olmalarına karşın o gün birbirlerine düşman kesilecek ve 
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‘senin yüzünden bu hâle düştüm’ diye yine birbirlerini itham edeceklerdir. Bu husus Kur’ân’ın 

birçok yerinde defalarca tekrarlanmıştır. (MEVDÛDİ, 5/271) 

Allah için olan dostluğun şartları şunlardır: (1) Dostlar birbirlerini gerçekten Allah rızâsı için 

sevmeli, (…) (2) Dostlar Allah rızâsını arayıp gözetmekte birbirlerine yardımcı olmalıdır, (3) 

Dostlar arasında bir ilgisizlik ve umursamazlık olmamalıdır. Birbirlerinden gördükleri sadâkat, 

ciddiyet ve gayrete göre tam bir yardımlaşma ve dayanışma içinde olmalıdırlar. (4)  Dost, dostundan 

Allâh’ın râzı olmadığı bir şey görünce, buna rızâ göstermemeli ve müsâmaha etmemelidir. (İ. H. 

BURSEVİ, 18/461)   

 

43/68-73  İŞTE  CENNET  BUDUR 

68-69. (Âhirette Allah şöyle byurur☺ “Ey âyetlerimize inanan ve müslüman olup hükümlerimize 

boyun eğen kullarım! Bugün size hiçbir korku yoktur, siz üzülecek de değilsiniz.” 

70. (Ey müminler!) “Siz ve eşleriniz, nîmet ve sevince kavuşturulmuş olarak girin cennete.” 

71-72-73. Onlar için altın tabaklar ve bardaklar dolaştırılır. Canlarının çektiği ve gözlerin 

hoşlandığı herşey oradadır ve (onlara): “Siz orada ebedî kalacaksınız. 72. İşte bu, işlemiş 

olduğunuz (iyi ameller) sebebiyle kendisine mîrasçı kılındığınız cennettir. 73. (Ey müminler!) 

Sizin için cennette, yiyeceğiniz pek çok meyve vardır.” (denilir). 

 

68-73. (68, 69).“Ey kullarım, bugün size korku yoktur ve siz üzülecek de değilsiniz.’ Bu âyet-i 

kerîme, o günde Allah yolunda birbirlerini seven takvâ sâhiplerine ne şekilde seslenileceğini ifâde 

etmektedir. ‘Onlar ki âyetlerimize’ yâni Kur’ân-ı Kerîm’e ‘îman etmişlerdi’ onu tasdik etmişlerdi 

‘ve müslüman olmuşlardı.’ Allâh’a boyun eğerek teslîmiyet göstermişlerdi. (S. HAVVÂ, 13/242) 

(70).“Siz ve’ dünyâdaki mümin olan ‘eşleriniz sevinç içinde’ Nesefi’nin tefsîrine göre, kendileri 

sebebiyle sevincinizin etkisi yüzlerinizden okunan; İbn Kesir’in tefsîrine göre ise, size denk olan 

eşlerinizle ‘cennete giriniz’ denilir. (S. HAVVÂ, 13/242)  

(71, 72, 73).‘Onlar için altın tabaklar ve bardaklar dolaştırılır.’ Yemek kapları da içmek için 

kullanacakları kapları da altından olacaktır. ‘Canlarının çektiği ve gözlerin hoşlandığı herşey 

oradadır’ İbn Kesir şöyle diyor: ‘Yâni tadı hoş ve temiz, tatlı rüzgâr ve güzel manzara vardır. Nesefi 

de der ki: ‘Bu ifâde ile bütün nîmet türleri dile getirilmiş olmaktadır. Çünkü nîmetler ya insanın 

arzuladığı yâhut da görmekle zevk aldığı şeylerdir. ‘ve siz orada’ cennette ‘ebediyyen kalacaksınız.’ 

Oradan çıkartılmayacaksınız, başka yere gönderilmeyi istemeyeceksiniz. (S. HAVVÂ, 13/243)  

‘Gözlerin zevk aldığı şey’ cennetin göze hitap eden nîmetleri olabilir. Bunların en zirvesi ise şüphesiz 

Allah Teâlâ’nın cemâlini seyretmektir. (Ö. ÇELİK, 4/479) 

Ancak bütün bu nîmetlerin, dünyâdakilerin aynı olmadığı, isim ve nitelik benzerlikleri bulunmakla 

berâber âhiret hayâtının ve orada olanları içerik bakımından dünyâdakilerden farklı bulunduğu, ilgili 

âyet ve hadislerin ortaya koyduğu bir gerçektir. (KUR’AN YOLU, 4/785)  

Hadis: Rasûlullah (s) şöyle buyurur: ‘Şüphesiz cennetlikler orada yemek yerler ve içerler. Fakat ne 

tükürürler, ne küçük abdest bozarlar, ne büyük abdest bozarlar, ne de sümkürürler.’ Orada bulunanlar: 

‘Peki yedikleri ne olacak, nereye gidecek’ diye sorunca da şöyle buyurur: ‘Geğirecekler ve yedikleri 
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miski andırır şekilde derilerinden sızacaktır. Onlara nefes almaları ilham edildiği gibi, tesbih, tahmid 

ve tekbir getirmeleri ilham olunacaktır. (Müslim Cennet 18’den, Ö. ÇELİK, 4/478) 

‘İşte bu, işlemiş olduğunuz (iyi ameller) sebebiyle kendisine mîrasçı kılındığınız cennettir.’ İbn 

Kesir der ki: ‘Yâni sizin sâlih amelleriniz Allâh’ın rahmetinin sizi kaplamasına sebep olmuştur. Hiçbir 

kimse ise sâlih ameli dolayısıyla cennete girmez. Fakat cennete Allâh’ın rahmeti ve lütfu ile girilir. 

Ancak cennetteki derecelere sâlih amellere göre erişilir. (S. HAVVÂ, 13/243)  

Hadis: ‘Sizden hiçbir kimse yoktur ki, cennette ve cehennemde olmak üzere iki yeri bulunmasın. 

Kâfir insan öldüğü ve cehenneme girdiği zaman cennet ehli, onun yerine vâris olur. Bu yüce Allâh’ın 

‘onlar vârislerdir’ sözünün anlamıdır.’ (İbn Mâce Zühd 39, No: 4341; İ. KARAGÖZ 7/55)  

‘Sizin için orada çok meyveler, yemişler var.’ Amellerin semeresi olarak Allah Teâlâ’nın ihsânı ile 

kat kat fazlalaştırılmış olan lezzetli meyveler var, ‘onlardan yiyeceksiniz’ Meyve, açlık için değil, 

zevk ve lezzet için yendiği(nden) (..) cennette yalnız meyve yeneceği anlatılmıştır. (ELMALILI, 7/62) 

 

43/74-80  EY  MÂLİK!  RABBİN  BİZİM  İŞİMİZİ  BİTİRSİN! 

74. Şüphesiz kâfirler, cehennem azâbında ebedî kalacaklardır. 

75. Kâfirlerden (bu azap) hafifletilmeyecektir. Onlar, onun içinde, ümidi kesmiş bir hâlde 

kalacaklardır. 

76. (Cehenneme atmakla) Biz onlara zulmetmedik fakat onlar kendileri (küfre sapmakla) zâlim 

oldular. 

77. Kâfirler (cehennemin bekçisine): “Ey Mâlik! (Yalvar da) Rabbin artık bizim işimizi bitirsin 

(bizi öldürsün, böyle yaşatmasın).” diye seslenecekler. (O da:) “Siz, (bu azapta) böyle kalacaksınız.” 

diyecek. [krş. 35/36; 87/1113] 

78. (Ey müşrikler! Allah buyurur ki:) “Andolsun ki biz, size hak (din İslâm’ı) gönderdik: Fakat 

çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz.” 

79. Yoksa müşrikler, bir işe (bir hîleye) mi karar verdiler? Şüphesiz biz de tuzaklarını boşa 

çıkarmaya kararlıyız. 

80. Yoksa bizim, müşriklerin sırlarını ve fısıldaştıklarını işitmediğimizi mi zannediyorlar? 

Hayır! (İşitiyoruz) ve onların yanındaki elçilerimiz (olan melekler) de (hepsini) yazıyorlar. 

 

74-80. (74).‘Şüphesiz kâfirler, cehennem azâbında ebedî kalacaklardır.’ Bununla da mücrimlerin 

hâli anlatılıyor ki, âyette geçen ‘mücrim’lerden maksat, îman ve İslâm’ı olmayanlardır. (ELMALILI, 

7/62)  

(75).‘Azaplarına ara verilmeyecek’ bir an dahi hafifletilmeyecek, eksiltilmeyecektir; ‘ve orada’ 

azapta ‘tamâmen ümitsiz kalacaklardır.’ Kurtulmaktan yana ümitlerini kesecek, şaşkınlaşacaklardır. 

İbn Kesir der ki: ‘Yâni her türlü hayırdan yana ümitlerini kesmiş olacaklardır.’ (S. HAVVÂ, 13/243) 

(76).‘(Cehenneme atmakla) Biz kâfirlere zulmetmedik, fakat onlar kendileri zâlim oldular.’ İbn 

Kesir der ki: ‘Yâni onlara karşı delillerin ortaya konulmasından, peygamberlerin gönderilmesinden 
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sonra onlar; yalanladılar, isyan ettiler. Bu bakımdan kendi kötü amelleri sebebiyle zulmetmiş oldular 

Böylelikle onlara cezâ verilmesi, amellerine uygun bir karşılıktır. Zâten Rabbin kullarına zulmedici 

değildir. (S. HAVVÂ, 13/244)   

Yüce Allah zâlim değildir. Kullarına zerre kadar zulmetmez. (4/40) Kâfirler, inkâr ve isyan etmek 

suretiyle kendileri zâlim olmuşlardır. ‘Kâfirler, zâlimlerin ta kendileridir.’ (2/254). Her kâfir, 

müşrik ve münafık zâlimdir. (2/254, 13/13, 24/50). Ancak her zâlim kâfir değildir. İlâhi emirleri terk 

eden ve ilâhi yasaklara riâyet etmeyen de zâlimdir. (49/11; İ. KARAGÖZ 7/58) 

(77).‘Ey Mâlik’ malik, cehennem muhâfızının ismidir. ‘Rabbin aleyhimizde hüküm buyuruversin’ 

yâni işimiz bitiversin diye bağrışmaktadırlar ki, öldürüversin de bizi bu azaptan kurtarıversin, 

demektir. Buna karşı ‘buyurmuştur ki herhâlde siz duracaksınız,’ kalacaksınız, size ölümle, vesâire 

ile kurtuluş yok. İbnü Abbas’tan rivâyet edilmiştir ki, bu cevap ta bin sene sonra verilir, bâzılarından 

yüz, İbnü Ömer Hazretlerinden de kırk diye rivâyet olunmuştur ki, üçü de kinâye yoluyla çokluk 

ifâde etse gerektir. (ELMALILI, 7/62) 

Gâfir sûresinde (40/49) cehennemliklerin, burada görevli meleklerden ‘azaplarının hafifletilmesi için 

Allâh’a aracı olup, duâ etmelerini istedikleri’, ancak bu taleplerinin kabul görmediği zikredilmişti. 

Burada ise, kurtuluştan ümit kesen cehennemliklerin, son çâre olarak Mâlik isimli üst görevliye 

başvurarak öldürülüp yok edilmelerini istediklerini görüyoruz. Kendilerine verilen cevap, dünyâda 

iken peygamberlerin anlattıklarına uygundur: ‘Cehennem azâbı, Allâh’a ortak koşanlar, O’nu ve 

âhireti inkâr edenler için ebedîdir.’ (KUR’AN YOLU, 4/785, 786)   

(78).‘Andolsun ki size gerçeği gönderdik!’ Yâni biz size gerçeği açıkladık ve gereği gibi vuzûha 

kavuşturduk. Burada ‘biz’den kasıt, Allâh’ın elçileri olmaları hasebiyle meleklerdir. Mâlik de 

onlardan birisidir. ‘Fakat çoğunuz hakkı hoş görmüyordunuz.’ İbn Kesir (..) şöyle demektedir: 

‘Fakat sizin karakterleriniz  hakkı kabul etmiyor, hakka yönelmiyordu. Bilâkis bâtıla boyun eğiyor, 

bâtılı tâzim ediyor / ululuyor, hakkı engelliyor, haktan yüz çeviriyordu. Hak ehline buğzediyor idiniz. 

O bakımdan siz, kendi kendinizi kınayınız ve pişmanlığın fayda vermeyeceği bu zamanda bunun için 

pişman olunuz.’ (S. HAVVÂ, 13/244) 

‘Ancak sizin çoğunuz haktan hoşlanmayan kimselersiniz.’ (Bu) cümle, Mekkelilerin çoğunun îman 

etmediklerini ifâde eder. ‘Hakkı inkâr edenler’ değil de, ‘Haktan hoşlanmayanlar’ denilmesi; İslâm 

dîni, Hz. Peygamber, Kur’an ve Kur’an hükümlerinden hoşlanmayanların kâfir olacaklarını ifâde eder. 

(İ. KARAGÖZ 7/59) 

Gerçeğe karşı savaş açanlar, genellikle onun gerçek olduğunu bilmiyor değildiler. Onlar gerçekten 

hoşlanmazlar. Çünkü gerçek, onların arzuları ile hevâ ve hevesleri ile çatışır. Azgın ihtiraslarının 

yoluna dikilir. Onlar da arzularını, azgın ihtiraslarını frenleyemeyecek kadar zayıftırlar. Fakat hakka 

ve hak dâvetçilerine karşı çok cesurdurlar. Dolayısıyla hevâ ve hevesleri ve azgın ihtirasları 

karşısındaki zayıflıklarından hakka ve hak dâvetçilerine karşı bir güç, bir cesaret alıyorlar! (S. 

KUTUB, 9/148)    

(79).‘Yoksa’ müşrikler, Muhammed (s)’e karşı tuzak ve hîlelerinin bir parçası olarak ‘bir işe karar 

mı verdiler?’ Sağlam bir iş mi yapmaya kalkıştılar? ‘Doğrusu Biz de kararlıyız.’ Onlar kendi 

tuzaklarını kurdukları gibi, Biz de ona karşılık vermekte kararlıyız. Mücâhid der ki: Onlar kötü bir iş 

yapmak istediler, Biz de onlara karşılık verdik. Bu da şunu göstermektedir: Müşrikler bâtıl ile, 

izledikleri çeşitli hîle ve desîse yollarıyla hakkı püskürtmeye çalışıyorlardı. Şânı yüce Allah ise, 

onların bu çalışmalarını boşa çıkartarak, bu hîle ve tuzaklarının vebâlini başlarına geçirmiştir. (S. 

HAVVÂ, 13/245) 
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Mukâtil’den nakledildiğine göre bu âyet, Mekke müşriklerinin Dârü‘n Nedve’de  Rasûlullah’a bir 

suikast tertibi kararlaştırmaları sebebiyle inmiştir. (ELMALILI, 7/62) 

(80).‘Yoksa bizim, onların sırlarını ve fısıldaştıklarını işitmediğimizi mi zannediyorlar? Hayır! 

ve onların yanındaki elçilerimiz (olan melekler) de yazıyorlar.’ Müşrikler, Peygamberimiz (s)’i ve 

getirdiği mesajları sevmemekle kalmıyor, ona karşı koyma, onu ortadan kaldırma ve dâvâsını 

engelleyebilme yolunda birtakım sinsi kararlar alıyorlardı. Plânlarını kendi aralarında gizlice 

konuşuyor, etraftan duyulmaması için fısıldaşıyorlardı. Hâlbuki bütün bunları Allah bilmekte, ayrıca 

gözetleyici meleklerin de bunları en ince noktasına kadar kaydettirmektedir. (bk. Kâf 50/17-18, Ö. 

ÇELİK, 4/480) 

 

43/81-89  GÖKTEKİ  İLÂH  DA, YERDEKİ  İLÂH  DA O’DUR 

81. (Ey Peygamberim!) De ki: Rahman (olan Allah’)ın çocuğu yoktur. Ben (Mekke halkından 

Allâh’ın bir tek ilâh olduğunu ve çocuğu bulunmadığını kabul edip) O’na kulluk edenlerin ilkiyim.’ 

82. Göklerin ve yerin Rabbi, arşın da Rabbi (olan Allâh), müşriklerin niteledikleri sıfatlardan 

yücedir, münezzehtir. 

83. (Ey Peygamberim!) Müşrikleri kendi hâllerine bırak, (bâtıl inançlarına) dalsınlar ve 

oyalanadursunlar. Nihâyet tehdit edildikleri (azap) günlerine kavuşacaklardır. 

84. Allah, gökte tek ilâhtır, yerde tek ilâhtır. O tek hüküm ve hikmet sâhibidir, hakkıyla 

bilendir. 

85. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan şeylerin mülkü (ve idâresi) kendisinin olan 

(Allâh’)ın şânı yüce (nimeti devamlı, hayrı çok olan)dır. (Kıyâmetin kopacağı) saatin bilgisi O’na 

âittir ve siz ancak O’na döndürülüleceksiniz. 

86. Allah’tan başka taptıkları (düzmece tanrıları) şefaat edemezler. Ancak bilerek hakka şâhitlik 

eden kimseler şefaat edebilirler.  

87. (Ey Peygamberim!) Andolsun ki onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette: “Allah” 

derler. Öyleyken nasıl oluyor da (Allâh’a kulluktan) döndürülüyorlar? 

88-89. (Rasûlullah:) “Yâ Rabbi! Şüphesiz onlar îman etmeyen bir topluluktur.” dediğinde 

(Allah): “Şimdilik sen onlara aldırış etme, ‘size selâm olsun’ deyiver. Artık yakında bilecekler.” 

(buyurdu). 

 

81-89. (Ey Peygamberim!) De ki: Rahman (olan Allah’)ın çocuğu yoktur. Bun O’na kulluk 

edenlerrin ilkiyim.’  ‘De ki’ / söyle, anlat’ emri, Hz. Peygamberin şahsında bütün müminlere 

yöneliktir. Allah, ancak isim ve sıfatları ile tanıtılabilir. (İ. KARAGÖZ 7/61) 

‘in kâne li’r rahmâni veled’ cümlesinin başındaki ‘in’ şart edatı değil, ‘mâ’ anlamında olumsuzluk 

edatıdır. Cümle, Rahman olan Allâh’ın çocuğu yoktur, demektir. Cümle ‘veled’ kelimesi ile son 

bumaktadır. Bu sebeple veled kelimesinin üzerine ‘kaf secâvendi’ konulmuştur. ‘Ene / Ben’ diye 

başlayan cümle yeni bir cümledir. Yahûdiler Hz. Üzeyir’e (5/72, 73), Hıristiyanlar Hz. Îsâ’ya (9/30) 
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Allâh’ın oğlu, müşrikler meleklere Allâh’ın kızları (16/57, 43/19-20) diyorlardı. Kur’an’da onlarca 

âyette Allâh’ın çocuğu olmadığı bildirilmektedir. (25/2, 112/1, 2; İ. KARAGÖZ 7/61)  

‘Ben Allâh’ı bir tek ilâh kabul edenlerin ilkiyim.’ Sözlükte ibâdet edenler, kulluk edenler anlamına 

gelen ‘âbidîn’ kelimesi, âyeete Allâh’ı bir tek ilâh olarak kabul edenler, anlamındadır. ‘Bana 

Müslümanlardan olmam emredildi.’ (10/72, 27/91). ‘Ben Müslümanların ilki olmakla 

emredildim’ (39/12) âyetleri de bu anlamı ifâde eder. (İ. KARAGÖZ 7/61).  

(82).‘Göklerin ve yerin Rabbi, arşın da Rabbi (olan Allah), onların yakıştırdığı sıfatlardan 

yücedir, münezzehtir.’ İbn Kesir der ki: ‘Bütün eşyâ ve varlıkları yaratan, çocuk edinmekten 

mukaddes, yüce ve münezzehtir. O tektir, birdir, Samed’dir. O’nun benzeri, dengi yoktur, çocuğu da 

yoktur.’ Nesefi de şöyle demektedir: ‘O göklerin ve Arş’ın Rabbidir. Dolayısıyla O, cisim olamaz. 

Eğer cisim olsaydı, bunları yaratmaya kâdir olamazdı. Cisim olmadığına göre, O’nun çocuğu da 

olmaz. Çünkü çocuk sâhibi olmak, cisimlerin nitelikleri arasındadır.’ (S. HAVVÂ, 13/246, 247)  

(83).‘Müşrikleri (kendi hâllerine) bırak, kendilerine vâdedilen güne’ yâni kıyâmete ‘ulaşıncaya 

kadar’ dünyâlarına ‘dalsınlar’ bâtıl, cehâlet ve sapıklıklarında ‘oyalanıp dursunlar’ Yâni o gün 

âkıbetlerinin ve durumlarının ne şekilde olacağını bileceklerdir. Nesefi der ki: ‘İşte bu, onların 

söylediklerinin bilgisizlik, boş şeylere dalıp, oyalanmak kabilinden olduğunun delilidir. (S. HAVVÂ, 

13/247)  

Yüce Allah, âyette müşrikleri bâtıl inançları ve günahları ile baş başa bırakmasını, ölünceye kadar 

dünyâ ile meşgul olmalarını emretti. Âyet-i kerîme sâdece hakkın tebliğ edilmekle yetinilmesi 

yetinişmesi gerektiğini, îmanda zorlama olmayacağını, îmansız ve ibâdetsiz hayâtın oyundan ibâret 

olduğunu ve âhiret hayâtının var olduğunu ifâde eder. Âyet kâfirler için bir tehdittir. (İ. KARAGÖZ 

7/63) 

(84).‘Gökte tek ilâh, yerde tek ilâh olan sâdece Allah’tır.’ İbn Kesir der ki: ‘Göklerin de ilâhı 

yerdekilerin de ilâhı O’dur. Oradaki bütün mahlûkat O’na ibâdet eder ve hepsi O’nun huzûrunda zelil 

olarak boyun eğerler. ‘Ve O’ söz ve fiillerinde hikmeti sonsuz ‘Hakîm’dir.’ Olmuşu ve olacağı bilen 

‘Alîm’dir.’ (S. HAVVÂ, 13/247) 

(85).‘Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların egemenliği kendisine âit olan Allah ne yüce 

(nimeti devamlı, hayrı çok olan)dır!’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni her ikisini de yaratan, her ikisinin mutlak 

mâliki ve onlarda herhangi bir kimsenin karşı çıkması, engel olması söz konusu olmaksızın mutlak 

olarak tasarruf sâhibi olan O’dur. O çocuk sâhibi olmaktan yücedir, münezzehtir! ‘Ne yücedir’ diye 

meâli verilen ‘ve tebâreke’ yâni her türlü kusur ve eksiklikten uzaktır, demektir. Çünkü O, yüce ve 

azimdir; bozulması ve yapılması ile ilgili olarak bütün işlerin dizginlerinin mâliki O’dur. (S. HAVVÂ, 

13/248) 

‘tebâreke’ Kelimenin kökü olan ‘bereket’, bir şeyde ilâhi hayrın devamlı olması demektir. İlâhi 

hayrın bulunduğu şeye ‘mübârek’ denir. ‘tebâreke’ fiili, bu anlamı sebebiyle Kur’an’da sâdece Allah 

için kullanılmıştır. Yüce allah iyiliği, hayrı, lütfu ve nîmetleri sınırsızanlamında hem bereket 

sâhibidir,hem de yaratılmışların niteliklerinden münezzehtir ve yücedir. (İ. KARAGÖZ 7/65)  

‘Kıyâmet bilgisi O’nun katındadır.’ Kıyâmet ansızın kopacaktır. (47/18, 21/1). Kıyâmetin kopacağı 

Kur’an’da onlarca âyette bildirilmektedir. (6/29-31, 36/49-50). Ancak kıyâmetin ne zaman kopacağını 

sâdece Allah bilir, O’nun dışında kimse bilemez. Âyetin bu cümlesinde kıyâmeti inkâr eden 

Mekkelilere ve onların konumunda olanlara reddiye vardır. Çünkü Müşrikler, ‘Hayat ancak dünyâ 

hayâtımızdır biz bir daha diriltilecek değiliz’ diyorlardı. (6/29; İ. KARAGÖZ 7/65)  
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(86).‘Allah’tan başka taptıkları şeyler’ yâni ortak koştukları ilâhları, Allah katında şefaatçidir, diye 

zannettikleri gibi ‘şefaat edemezler’ onlara şefaat edebilecek güce sâhip değillerdir. ‘Bilerek, hak ile’ 

kelime-i tevhid ile ‘şehâdet edenler müstesnâ’ Allâh’ın hak Rablerinin olduğunu bilip buna inanan 

kimseler, işte bunlara şefaat izni verilecektir. İbn Kesir şöyle demektedir: ‘Fakat basîret ve bilgiye 

dayalı olarak, hak ile şehâdet eden kimsenin, Allâh’ın vereceği izin ile Allah katında şefaatinin faydası 

olacaktır.’ (S. HAVVÂ, 13/248) 

Âhirette kâfirler için şefaat olmayacak (40/18), anvak Allâh’ın kendisinden râzı olduğu kimselere 

(21/28), sâdece Rahmân’ın katındabir söz almış kimselere (19/87), Allah izin verdikten sonra (2/255, 

10/3), şefaat edebilecektir. Zîrâ şefaatin tamâmı Allâh’a âittir. (39/44, 6/51, 70, 32/4). Sâdece Allâh’ın 

izin verdiği peygamberler, melekler, şehitler ve sâlih müminler, Allâh’ın râzı olduğu müminlereşefaat 

edebileceklerdir. (2/255, 34/23, 43/86, 19/87, 21/28; İ. KARAGÖZ 7/66, 67)  

Bu âyetten, bir hususta nasıl şâhit olunabileceğinin usûlü de çıkmaktadır. Yâni bir kimsenin bir 

hususla ilgili şâhitlik yapabilmesi için şehâdet ettiği olayı görmesi ve bilmesi gerekir. (MEVDÛDİ, 

5/273)  

(87).‘Andolsun ki müşriklere kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette: “Allah” derler. 

Öyleyken nasıl oluyor da (Allâh’a kulluktan) döndürülüyorlar?’ İbn Kesir şöyle demektedir: ‘Yâni 

onlar, bütün eşyâyı tek başına bu konuda kendisine hiçbir kimsenin ortaklığı söz konusu olmaksızın 

yaratanın O olduğunu itiraf ederler. Bununla birlikte hiçbir şeye sâhip olmayan ve hiçbir şeye güç 

yetiremeyen, O’nun dışındaki şeylere ibâdet ederler. Onlar bu tutumlarıyla bilgisizliğin, beyinsizliğin 

ve akılsızlığın en ileri noktasında bulunuyorlar. İşte bundan dolayı yüce Allah: ‘O hâlde niye 

döndürülüyorlar?’ Nasıl yâhut nereden bu ikrârı yapmakla birlikte tevhidden döndürülüyorlar?, 

demektir.’ (S. HAVVÂ, 13/248)   

‘.. nasıl da Hak’tan çevriliyorlar?’ cümlesi, müşriklerin ve onların konumunda olanların, Allâh’ın 

varlığını ve yaratıcı olduğunu bildikleri hâlde, nasıl Allah’tan başka ilâh kabul ediyorlar, nasıl 

Allah’tan başkasına tapıyorlar ve putların şefaatini umuyorlar, anlamındadır. ‘Nasıl haktan 

çevriliyorlar’ sorusu, bilgi almaya yönelik değil, kınamaya ve yanlışlığı bildirmeye yöneliktir. (İ. 

KARAGÖZ 7/68)  

(88, 89).‘Onun’ yâni Rasûlullah (s)’ın yüce Allâh’a şikâyette bulunarak: ‘Ey Rabbim! Bunlar 

inanmayan bir kavimdir, demesine andolsun ki..’ Katâde der ki: ‘Bu, peygamberimizin sözüdür. O 

bu sözleriyle kavmini Azîz ve Celîl olan Rabbine şikâyet etmektedir.’ (S. HAVVÂ, 13/249)  

‘Artık sen yüz çevir onlardan’ müşriklerden; yâni onların îman edeceklerinden yana ümit keserek 

dâvet etmekten vazgeç, onlardan uzaklaş, terk et! ‘Ve’  onlara ‘selâm, de’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni 

onların sana hitap ettikleri gibi kötü sözlerle sen de onlara hitap etme. Kalplerini ısındırmaya çalış, 

hem sözünle hem davranışlarınla onları bağışla.’ (S. HAVVÂ, 13/249) 

(..) Müminlerin Mekke’de müşriklere karşı koyacak imkânları yoktu. Kâfirleri zorla mümin yapmak 

da mümkün değildi. Îman etmiyorlar diye Kur’ân’ı tebliğ etmekten vazgeçkem de olmazdı. Yüce 

allah, Peygamberinden müşriklere aldırış etmemesini, onlarla tartışmamasını, sataşmalarına karşı 

selâm deyip geçmesini, yakında müşriklerin inkârda ısrar etmelerinin cezâsını çekeceklerini bildirdi. 

89’uncu âyetteki ‘selâm’ sözü, müminlerin birbirlerine verdikleri selâm anlamında değildir. Çünkü, 

kâfirlere selâm verilmez. (İ. KARAGÖZ 7/68) 
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‘Yakında bileceklerdir.’ Küfür içinde olmalarının âkıbetini dünyâda çok yakında Bedir gününü 

yaşamak, âhirette ise yakıcı ateşe girmek sûretiyle bilecekler. Bu ifâde kâfirler için bir tehdit, 

Peygamberimiz (s) içinse tesellidir. (İ. H. BURSEVİ, 18/498) 

89’ncu âyet, bütün tebliğciler için geçerli bir ilkeyi ifâde etmektedir: Tebliğcinin vazifesi 

bildirmektir, yapılacak herşey yapıldıktan sonra inkârda direnenler kendi hâllerine bırakılır, insanları 

zorla îmâna getirmek için savaşılmaz, farklı inanç taşıyanlarla barış içinde yaşanır. Savaşın sebebi 

karşı tarafın hukuk tanımazlığıdır, insan hak ve hürriyetlerine saldırmasıdır. Bunlar engellenir, hak ve 

özgürlükler kurtarılır, hür düşünceleri ve irâdeleri ile inkârı seçenlerin gerçeği anlamaları ya zamâna 

veya âhirete bırakılır. (KUR’AN YOLU, 4/788) (Son gözden geçirme tamam oldu, biiznillâh; 

24.7.2022; 25 Zilhicce 1443) 
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44. Duhân Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. 59 âyettir. Duhân, “duman” anlamına gelir. Sûre adını 10. âyetteki aynı 

kelimeden almıştır. (H. T. FEYİZLİ, 1/495)  

Hadis: ‘Cuma gecesinde Duhan sûresini okuyan kimse bağışlanır.’ (Tirmizi Tefsir Duhan 8, Ebû 

Hüreyre (a)’den, İ. KARAGÖZ 7/69) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

44/1-12 KUŞKUSUZ  BİZ  UYARICIYIZ 

1. Hâ, Mîm. 

2-3. (Hükümleri) apaçık olan Kur’ân’a andolsun ki gerçekten biz, onu mübârek bir gecede 

indirdik. Çünkü biz (insanları Kur’ân’la) uyarıcıyız. [bk. 2/185; 97/1-2] 

4-5-6. (Rızık ve ecel gibi takdir edilen) her hikmetli iş, tarafımızdan (verilen) bir emirle o gecede 

ayırt edilir (yazılıp belirlenir). (Ey Peygamberim!) Doğrusu biz, Rabbinden bir rahmet olarak 

(öteden beri peygamberler) göndermekteyiz. Şüphesiz O, hakkıyla işitendir, bilendir. 

7. (Ey insanlar!) Eğer gerçekten inananlar iseniz (bilin ki Allah), göklerin, yerin ve ikisi arasında 

bulunanların Rabbidir. 

8. Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur, diriltir ve öldürür. (O,) sizin de Rabbiniz, önceki 

atalarınızın da Rabbidir. 

9. (Ey Peygamberim!) Fakat onlar (kıyâmetin vukûuna karşı) bir şüphe içinde (dünyâ işleriyle) 

oyalanaıp duruyorlar.  

10, 11. (Rasûlüm!) göğün apaçık bir duman getireceği günü gözetle. (O duman bütün) insanları 

saracaktır. Bu acıklı bir azaptır. 

12. (İnsanlar:) “Ey Rabbimiz! Bizden bu azâbı açıp kaldır. Çünkü biz îman edeceğiz.” 

(diyecekler). 

 

1-12 (1, 2, 3).‘(Hükümleri) apaçık olan Kur’ân’a andolsun ki gerçekten biz, onu mübârek bir 

gecede indirdik. Çünkü biz (insanları Kur’ân’la) uyarıcıyız.’ Üzerine yemin edilen şey, değerli, 

önemli ve bâzan kutsaldır. Burada yemin eden Allah, üzerinde yemin edilen de Kur’ân’dır; maksat bu 

kitabın ne kadar önemli ve değerli olduğunu bildirmektir. (KUR’AN YOLU, 4/791) 
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Cenâb-ı Hak, Kur’ân’ı Kadr sûresi 1’inci âyette kadir gecesinde, bu âyette ise mübârek bir gecede 

indirdiğini bildirmiştir. Eğer bu iki gece aynı olmazsa, çelişki doğar. Diğer yandan başka âyette, 

Kur’ân’ın Ramazan ayında indirildiği açıkça ifâde edilmiştir. (bk. Bakara 2/185, H. DÖNDÜREN, 

2/785)  

‘Mübârek bir gecede’ ifâdesiyle, bâzı müfessirler Kur’ân’ın nüzûlünün başladığı gecenin 

kastedildiği görüşündedirler. Bâzıları ise, bu gece ile Kur’ân’ın ümmü‘l kitap’tan alınarak vahiy 

taşıyıcısı meleklere tümüyle devredildiği gecenin kastedildiği görüşündedirler ki, zaman ve mekân 

uygunluğu gözetilerek 23 yıl içerisinde gerektikçe Hz. Muhammed’e indirilmiştir. Doğrusunu ise 

Allah bilir. (MEVDÛDİ, 5/279) 

Gecenin mübârek olmakla nitelendirilmesi, Kur’ân-ı Kerîm’in bütün dünyevi nîmetleri içerecek 

şekilde indirilmesi yâhut da o gecede meleklerin ve rahmetin inmesi, duâların kabul edilmesi, o 

gecedeki ibâdetin üstünlüğü yâhut bütün bunlarla birlikte rızıkların takdir edilip, ecel ve buna benzer 

diğer hükümlerin açıkça belirtilmesi dolayısıyladır. (Âlûsi’den S. HAVVÂ, 13/287)  

(4, 5, 6).‘O gecede bizim katımızdan bir emirle hüküm ve hikmet konusu olan bütün işler 

ayrılır.’ ‘Ayrılma’ kelimesinin öncesinde ve sonrasında ‘indirme’  ve ‘gönderme’ zikredildiğine 

göre, kelimenin buradaki mânâsı da açıklanmış olmaktadır. Allâh’ın emriyle veya bir başka yoruma 

göre Allâh’ın emri (işi) olarak ayrılan / gönderilen / indirilen şey Kur’ân’dır. Ayırmaktan maksat, 

indirmek, Cebrâil ve Hz. Peygamber aracılığı ile insanlara göndermektir. ‘İndirme ve gönderme’ 

yanında ‘ayırma ve ayrılma’ kelimesinin de kullanılması, ister Kur’ân olsun, ister hükmü verilmiş, 

zamanı gelmiş diğer hikmetli işler olsun hepsinin, bir bütün içinden ayrılarak kuvveden fiile, 

kaderden kazaya, takdirden tekvine, bilgi ve tasarıdan gerçekleştirme ve yaratmaya geçildiğini 

anlatma amacına yöneliktir. Nitekim İsrâ sûresinde (17/106) Kur’ân’ın bütününden ayrılan parçaların 

yeri ve zamanı geldikçe Hz. Peygambere gönderilmesi aynı kelime ile ‘ayırdık’ denilerek ifâde 

edilmiştir. (KUR’AN YOLU, 4/791, 792)  

‘Her hikmetli iş o mübârek gecede ayırdedilir.’ Bu gecede inen Kur’ân aracılığı ile her emir ayırt 

edilmiş, her mesele çözüme bağlanmış, kalıcı hak ile yüzeysel bâtıl belirlenmiş, sınırlar çizilmiş, 

insanlığın bu geceden itibaren kıyâmet gününe kadar sürecek yolculuğundaki güzergâhı belirleyen tüm 

yol işâretleri dikilmiştir. İnsanların dünyâsında, hayâtın dayanmak zorunda olduğu hiç bir temel, 

açıklanmadan, belirlenmeden bırakılmamıştır. Genel ve kalıcı evrensel yasalar sisteminde olduğu gibi 

herşey ortaya konmuştur. (S. KUTUB, 9/154, 155)   

‘Katımızdan bir emirle… ‘ Yâni bütün olanlar ve yüce Allâh’ın takdir edip vahyettikleri, O’nun 

emriyle, izniyle ve bilgisiyledir. Yâni Kadir gecesinde ayırt edilen her bir iş, Allah katından bir emir 

iledir. Ve bu iş, bundan önceki âyet-i kerîmede hikmetli olmakla nitelendirilmiştir. (S. HAVVÂ, 

13/270) 

‘Şüphesiz ki Biz peygamberler göndermekteyiz.’ Yâni, Biz bu Kur’ân-ı Kerîm’i indirdik. Çünkü 

onlara karşı rahmet için bizim peygamberler ile birlikte kullarımıza kitap göndermemiz şânımız ve 

sünnetimizin bir gereğidir. (S. HAVVÂ, 13/270) 

‘Doğrusu biz, Rabbinden bir rahmet olarak (öteden beri peygamberler) göndermekteyiz.’ Yâni bu 

kitabın gönderilmesi, sâdece bir hikmetin gereği değil, aynı zamanda Allâh’ın rahmetinin de gereğidir. 

Çünkü âlemlerin Rabbi olan Allah, kullarının bedeni ihtiyaçları için herşeyi yarattığı gibi, onların 

karanlık içinde kalmamaları, doğru yolu görebilmeleri için Hak ve Bâtılın ne olduğunu kendilerine 

bildirecek bir bilgiye de ihtiyaçları olduğunu bildiğinden dolayı onlara Kitabı göndermiştir. 

(MEVDÛDİ, 5/280, 281)  



186 
 

(7).‘Eğer gerçekten inananlar iseniz (Rabbiniz), göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların 

Rabbidir.’ İbn Kesir şöyle demektedir: ‘Yâni, bu Kur’ân-ı Kerîm’i indiren, göklerin, yerin ve onlarda 

bulunan herşeyin Rabbi, yaratıcısı ve mâliki olandır. Eğer sizler, gerçekten yakîn sâhibi kimseler 

iseniz (bu gerçeği kesinlikle kabul edeceksiniz). (S. HAVVÂ, 13/270) 

Nesefi de yüce Allâh’ın: ‘Şâyet kesin olarak inanıyorsanız’ buyruğunun anlamı hakkında şunları 

söylemektedir: ‘Onlar, göklerin ve yerin bir Rabbinin ve bir yaratıcısının olduğunu kabul ediyorlardı. 

Onlara şöyle denildi: Peygamberlerin gönderilmesi, kitapların indirilmesi Rabbin bir rahmetidir. 

Daha sonra şöyle denildi: Şâyet sizin ikrârınız bir bilgiye dayalı ise, bilin ki bu Rab, sizin gökleri, yeri 

ve ikisinin arasında bulunanları yaratan olduğunu itiraf edip kabul ettiğiniz, herşeyi işitip, herşeyi 

bilendir. O hâlde O’nun peygamberler gönderip, kitaplar indirdiğine de îman ediniz. İşte bu, şânı 

yüce Allâh’ı hakkıyla tanımanın, O’nun kesin olarak peygamberler gönderdiğinin ve kitaplar 

indirdiğinin de kesin bir delîlidir. (S. HAVVÂ, 13/270) 

(8).‘Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur, diriltir ve öldürür. (O,) sizin de Rabbiniz, önceki 

atalarınızın da Rabbidir.’ İşte bu niteliklere sâhip olan yüce Allâh’ın kullarını uyarmaksızın, 

hidâyetsiz, doğruya yöneltmeksizin ve peygamber göndermeksizin terk etmesi söz konusu olamaz. (S. 

HAVVÂ, 13/270) 

(9).‘Fakat müşrikler şüphededirler ve eğlenceye dalmaktadırlar.’ İbn Kesir şöyle demektedir: 

‘Yüce Allah buyuruyor ki: Fakat bu müşrikler şüphe içerisindedirler, oyalanıp gidiyorlar. Hak onlara 

apaçık gelmişken, onlar bu haktan yana şüphe ediyorlar, tasdik etmiyorlar. (S. HAVVÂ, 13/271) 

Bu da onların yüce Allâh’ı tanımalarının esâsen sağlıklı olmadığına işâret etmektedir. Ayrıca 

onların bu tanıma ve bilgilerinin dil ile söylenen bir söz olmaktan öteye gitmediğini, Allâh’ın varlığını 

ve niteliklerini kabul edişlerinin ise bilgi ve yakînden kaynaklanmadığını; aksine gaflet, alay ve 

oyun ile karışık bir sözden ibâret olduğunu göstermektedir. (S. HAVVÂ, 13/272)     

(10, 11).‘Gökyüzünde apaçık bir dumanın görüneceği günü gözetle’ bekle. ‘İnsanları 

bürüyecektir.’ Onları kaplayacak ve kuşatacaktır. Onlar da: ‘Bu elîm bir azaptır’ yâni acı ve ıstırap 

verecek bir azaptır, diyeceklerdir. (S. HAVVÂ, 13/275)  

(…) Söz konusu âyette geçen ‘yevme te’ti s’semâü bi dühânin mübîn’ ifâdesini kıyâmet alâmeti 

olarak görmek zorlama bir tevilden başka bir şey değildir. Zîrâ âyetteki ‘dühan’ tâbirine böyle bir 

anlam yüklemek, Kur’ân’a bütüncül yaklaşmamak anlamına gelmektedir. Hâlbuki bu tarz bir okuma 

muhâtabı hiçbir zaman doğru sonuca ulaştırmaz. O hâlde burada da bütüncül bir okumanın söz konusu 

edilmesi gerekmektedir. Böylesi bir okumanın sonucunda, özellikle sonraki âyetlerden ortaya çıkan 

tablo da duhan olayının daha önce gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Çünkü burada, ele almış 

olduğumuz âyetin arkasından gelen âyetlerden anlaşılmaktadır ki, müşrikler çektikleri bu kıtlık 

sıkıntısından kurtulmak için ‘Rabbimiz azâbı üzerimizden kaldır bizler artık inanıyoruz’ demişler, 

Allah Teâlâ da: ‘Nerede onlarda öğüt almak? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir elçi 

gelmişti’ buyurmuştur. (M. DEMİRCİ, 3/99, 100) 

(12).“Ey Rabbimiz! Bizden bu azâbı açıp kaldır. Doğrusu biz artık müminleriz.’ Üzerimizden 

azâbı kaldıracak olursan îman edeceğiz. (S. HAVVÂ, 13/275) 

Hadis: Allah Rasûlü (s), dâvetine karşı müşriklerin direnmesi sebebiyle Allâh’a yalvararak, Hz. 

Yûsuf’un kavmine yaptığı gibi bunlara da bir kıtlık vermesini istedi. Duâsı kabul edildi, kıtlık geldi, 

yiyecek içecek bir şey kalmadı. İnsanlar derilere ve kemiklere varıncaya kadar ne buldularsa yediler. 

Açlıktan öylesine zayıfladılar ki, sonunda görme bozukluğuna yakalandılar, baktıklarında 
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kendilerini kuşatmış bir duman görüyorlardı. Nihâyet Peygamberimiz (s)‘e müracaat ederek artık 

inandıklarını, dolayısıyla bu azâbın kaldırılması için duâ etmesini istediler. Efendimiz ise ’Azap 

kalkınca yine eski hâlinize dönersiniz’ buyurdu. Nitekim duâsı üzerine azap kaldırıldı, onlar da 

derhâl eski inkârcılıklarına döndüler. Allah bu dönekliğin, inkâr ve zulümde ısrar etmenin cezâsını 

Bedir savaşında verdi. (Buhâri Tefsir 44/1-5’den, Ö. ÇELİK, 4/488, 489)    

 

44/13-21  ONLARDA  ÖĞÜT  ALMAK  NEREDE? 

13, 14. Onlar nerede, düşünüp ibret almak nerede! Hâlbuki kendilerine (herşeyi) açıklayan bir 

peygamber de gelmişti. Yine de ondan yüz çevirdiler ve: “(O, kendisine birtakım şeyler) öğretilmiş 

bir delidir.” dediler. 

15. (Ey müşrikler!) Biz (sizden) o azâbı biraz kaldıracağız. (Fakat) siz, yine (eski inkârcılığınıza) 

döneceksiniz. [bk. 6/28] 

16. (Ey Peygamberim!) Büyük bir yakalayışla (müşrikleri cezâ için) yakalayacağımız o gün, hiç 

şüphesiz biz (onlardan) intikam alırız. 

17, 18, 19. Andolsun ki müşriklerden önce Firavun halkını da sınadık. Onlara şerefli bir 

peygamber gelmiş (ve şöyle demişti): “Allâh’ın kullarını, bana bırak! Çünkü ben size 

(gönderilmiş) emin bir peygamberim.” [krş. 20/47] “Allâh’a karşı yücelik taslamayın (emirlerine 

baş kaldırmayın). Çünkü ben (doğruluğuma dâir) size apaçık bir mûcize getiriyorum.” 

20, 21. “Şüphesiz ben, beni recmetmeniz (taşlayarak öldürmeniz)e karşı, benim de Rabbim, sizin 

de Rabbiniz (olan Allâh)’a sığındım.” 21. “Eğer bana inanmazsanız, benden ayrılıp uzaklaşın.” 

(demişti.) 

 

13-21. (13, 14).‘Onlar nerede, düşünüp ibret almak nerede! Hâlbuki kendilerine (herşeyi) 

açıklayan bir peygamber de gelmişti.’ Açık âyetler, açık mûcizelerle Allah tarafından gönderildiği 

besbelli olarak herşeyi apaçık anlatan, hem fiili hem sözü ile açık olan bir peygamber geldi. 

(ELMALILI, 7/71, 72)  

‘Yine de ondan yüz çevirdiler ve: “(O) öğretilmiş bir delidir” dediler.’ ‘Öğretilmiş’, ‘deli’ dediler. 

Kâh muallem yâni tâlim olunmuş, öğretilmiş, Sekif’ten birinin A’cemi (Arap olmayan) bir kölesi 

öğretiyor, dediler, kâh da mecnun (deli) dediler, artık bu hâlde, bu yetenekte bulunan insanlara yalnız 

olayların ifâdesinden ibret almak, uyanmak, sözünde durmak ne kadar uzak. (ELMALILI, 7/72)  

(15).‘Biz (sizden) o azâbı biraz kaldıracağız. (Fakat) siz, yine (eski inkârcılığınıza) döneceksiniz.’ 

Gerçekten her iki durum (kâşif /azâbın biraz kaldırılması ve âid / inkâra dönme olayı) da 

gerçekleşmiştir. Zîrâ Allah Teâlâ, peygamberin duâsı bereketiyle onlardan belâyı kaldırmış, ardından 

onlar da hemen eski azgınlık ve inatlarına dönmüşlerdir. Çünkü bunların bozuk tıynetleri ve çarpık 

tabiatlarının gerektirdiği durum, hemen sözlerinden dönüp ahdi bozmaları ve engel kalkınca derhâl 

şirke dönmeleridir. Allah Teâlâ bu durumu Kur’ân-ı Kerîm’de muhtelif yerlerde gemi yolcuları 

hakkında beyan etmektedir. (Yûnus 10/23; Lokman 31/32) Yâni bunlar fırtınaya yakalanınca 

Allâh’a yalvarırlar. Kurtulup sorunsuz olarak karaya çıkınca da şirk, isyan ve küfürlerinde ısrar 

ederler. (İ. H. BURSEVİ, 18/522, 523)   
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(16).‘Büyük bir yakalayışla yakalayacağımız o gün, hiç şüphesiz biz (onlardan) intikam alırız.’  

Allah Teâlâ onları açlık ve duman ile yakalayıp cezâlandırmış, sonra onlara Bedir günü ölüm ve 

esâreti tattırmıştır. Bütün bunlar büyük azaptan ayrı olarak yakın azap kabîlindendir. Kıyâmet günü 

ise, Allah Teâlâ onları öyle şiddetli bir şekilde yakalayacaktır ki, bu durum dünyâdaki ile aslâ kıyas 

edilemez. (İ. H. BURSEVİ, 18/523)  

Müfessir Râzi, söz konusu yakalamanın gerçekleştirileceği günün, Bedir savaşında vuku bulduğu gün 

değil, kıyâmet günü olduğunu ileri sürmektedir. Zîrâ ona göre Bedir savaşı kıyâmete nazaran çok özel 

şartlarda gerçekleştirilmiş bir yakalama ve hesap sormayı ifâde etmektedir. Hâlbuki ilâhi sorgulama ve 

cezâlandırma genel boyutuyla ancak kıyâmette mümkün olacaktır. Böyle olması sebebiyledir ki, 

kıyâmete kıyâmet-i kübra yâni büyük kıyâmet denilmiştir.  (Râzi, 27/245’den M. DEMİRCİ, 3/101)  

(17, 18, 19).‘Andolsun ki müşriklerden önce Firavun halkını da imtihan ettik.’ Çeşitli nîmetlerle, 

iktidarla, yeryüzü egemenliği ile, uzun süre refah içinde yaşamalarına fırsat vererek zenginlik ve 

üstünlük sağlayıcı sebepleri ellerinin altına vererek denedik onları. (S. KUTUB, 9/161) 

‘Onlara değerli’ yâhut da bizzat şerefli, soylu ve kıymetli ‘bir peygamber de gelmişti.’  Çünkü şânı 

yüce Allah, bütün peygamberleri, kavimlerinin şeref ve üstünlük itibâriyle ileri derecesinde 

bulunanları arasından göndermiştir. Burada kastedilen kişi de Mûsâ (as)’dır. (S. HAVVÂ, 13/277) 

“Allâh’ın kullarını, bana bırak!’ Yâni Mûsâ (as) Firavun’a ve kavmine: Allâh’ın kulları olan 

İsrâiloğulları’nı bana teslim ediniz, demişti. Onları ‘bana teslim ediniz’ derken, benimle birlikte onları 

serbest bırakınız, benimle berâber gelsinler demek istemiştir. (S. HAVVÂ, 13/277)  

‘Çünkü ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.” Yâni, ben kendisine güvenilmesi 

gereken bir Rasûl’üm, Konuştuklarını kendisinden uyduran bir kimse değilim. Ayrıca çıkarlarıma, 

hevâ ve hevesime dayanarak peygamberlik iddia ederek, Allâh’a da nispet ediyor değilim. 

Söylediklerime güvenebilirsiniz. Çünkü ben, Allah tarafından gönderilmiş bir mesajı eksiksiz bir 

biçimde sizlere aktarıyorum. (Hz. Mûsâ’nın bu sözleri tebliğe başladığı bir zamanda söylemiş 

olması, oldukça dikkate değerdir. MEVDÛDİ, 5/287) 

“Allâh’a karşı yücelik taslamayın.’ Yâni O’nun Rasûlünü ve vahyini küçümseyerek Allâh’a karşı 

büyüklük taslamayın veya Allâh’ın peygamberine karşı büyüklenmeyin, demektir. İbn Kesir şöyle 

demektedir: ‘Yâni Allâh’ın âyetlerine tâbi olmaktan, hüccetlerine boyun eğmekten, burhanlarına îman 

etmekten uzak kalarak büyüklük taslamayın. (S. HAVVÂ, 13/277)  

‘Doğrusu ben size açık bir delil (mucize) getirdim.” 19’uncu âyette Hz. Mûsâ’nın sözünü ettiği açık 

delil tek değil, Firavun’la mücâdelesi boyunca, Firavun’a ilk gelişinden, İsrâiloğulları’nın Mısır’dan 

çıkışına kadar gösterdiği bir mûcizeler silsilesidir. Gösterilen her mûcize yalanlandığında Allah, Hz. 

Mûsâ’ya ondan daha büyük bir mûcize vermiştir. (bk. Zuhruf 43/48, Ö. ÇELİK, 4/490)     

(20).“Şüphesiz ben, beni taşlamanıza karşı, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz (olan Allâh)’a 

sığındım.” Yâni o, bundan dolayı Rabbine sığınmaktadır. Onlardan, onların hîle ve tuzaklarından 

kendisini koruması için O’na tevekkül etmektedir. Kendisini tehdit ettikleri taşlamaya ve öldürmeye 

aldırmamaktadır. Bâzıları ‘taşlama’yı hakâret ve küfür diye de tefsir etmişlerdir. (S. HAVVÂ, 13/277, 

278)  

(21).“Eğer bana inanmazsanız, benden ayrılıp uzaklaşın.” Bu konuşma, Firavun’un Hz. Mûsâ’nın 

gösterdiği mûcizeleri inkâr ettiği ve Mısır hâlkı ile devlet yöneticilerinin etkilenmelerinden ötürü 

korku ve telaş içinde olduğu bir zamanda yapılmıştır. Firavun, bu yüzden ilk kanaatlerini kendi 

meclisinde yaptığı bir konuşmada (Zuhruf 43/51-53) açıklamıştır. Daha sonra tahtının sallandığını 
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hissedince de, Hz. Mûsâ’yı katletmeye karar vermiştir. Bunun üzerine Hz. Mûsâ ‘Ben hesap gününe 

inanmayan her mütekebbirden benim de, sizin de Rabbiniz olan Allâh’a sığınırım’ der. (Mümin 

40/27, MEVDÛDİ 5/287) 

 

44/22-29  GÖK  VE  YER  ONLARIN  ARDINDAN  AĞLAMADI 

22. Sonra (Mûsâ) Rabbine: “Doğrusu bunlar, kâfir ve zâlim bir toplumdur (bana yardım et).” 

diye duâ etti. 

23, 24. (Allah Mûsâ’ya şöyle buyurdu:) “Kullarımı geceleyin çıkart. Çünkü siz (Firavun ve ordusu 

tarafından) takip edileceksiniz.” [bk. 20/77; 26/52] “Denizi sâkince geçip git. (korkma ve denize 

âsânı vur,) yolu açık tut. Çünkü onlar boğul(mayı haket)miş bir ordudur.”  

25, 26, 27, 28. Firavun ve adamları (boğulunca) geride neler bıraktılar neler! Nice bahçeler, 

pınarlar, ekinler, güzel konaklar, içinde zevk sürdükleri nice nîmetler! 28. İşte böyle. Biz de 

(bütün) bunları, başka bir kavme mîras bıraktık. 

29. Gök ve yer onlara ağlamadı. Onlar süre verilenlerden de olmadılar (boğulup gittiler). 

 

22-29. (22).‘Sonra (Mûsâ) Rabbine: “Doğrusu bunlar, zâlim ve kâfir bir toplumdur (bana yardım 

et)” diye duâ etti.’ Yâni, kavmini şikâyet ederek Rabbine duâ etti: Bunlar günahkâr bir topluluktur, 

dedi. Bunun üzerine şânı yüce Allah, ona İsrâiloğulları’nı Firavun’un emri olmadan, onunla 

danışmadan, onun iznini almadan aralarından alıp çıkarması emrini verdi. (S. HAVVÂ, 13/278)  

(23, 24).‘(Allah şöyle dedi: Ey Mûsâ:) “Kullarımı geceleyin yola çıkar.’ Geceleyin kullarım olan 

İsrailoğulları’nı al ve yürü! ‘Kesinlikle siz takip olunacaksınız.’ Sizler önden gideceksiniz, Firavun 

ve askerleri arkanızdan gelecek; sizleri kurtaracak, onları ise suda boğacaktır. (S. HAVVÂ, 13/278)   

“Denizi sâkince geç.’ Yâni herhangi bir şey değişmeksizin, ona asâsı ile vurmaksızın, yolu kuru 

hâliyle suları da ayağa kalkıp dikilmiş şekli ile karar ve sükûn içerisinde bırak ki, Kıpti’ler ona 

girsinler. Onlar oraya girdiklerinde, Allah suyu üzerlerine kapatacaktır. (S. HAVVÂ, 13/278) 

‘Doğrusu onlar’ sizin denizden çıkmanızdan sonra ‘suda boğulacak bir ordudur.” Nitekim de böyle 

olmuştur. (S. HAVVÂ, 13/278)  

Firavun ve adamları inkârda ısrar edince ve İsrâiloğullarından  Hz. Mûsâ ile Mısır’dan ayrılmalarına 

izin vermeyince yüce Allah, Hz. Mûsâ’ya Mısır’dan ayrıldıktan sonra Kızıl Denizi geçerek Kenan 

diyarına gitmesini emretmiştir. Şuarâ sûresinin 63’üncü ve Tâhâ sûresinin 77’nci âyetinde ifâde 

edildiği üzereHz. Mûsâ, Allâh’ın emriyle âsâsıyla denize vurmuş, deniz yarılıp bir yol açılmıştır. Hz. 

Mûsâ ve müminler, selâmetle Kızıl Deniz’den geçmişler, kendilerini tâkip eden Firavun ve adamları 

denizin ortasına  geldiklerinde, açılan yol su ile dolmuş, Firavun ve adamları denizde boğulmuşlardır. 

(2/5, 10/90; İ. KARAGÖZ 7/84) 

(25-28).‘Firavun ve kavmi nice nice bahçeleri, pınarları’ kuyu ve nehirleri ‘bırakmışlardı.’ Her 

türden ‘nice nice ekinleri, muhteşem konakları da’ güzel meskenleri, güzel yerleri de terk 

etmişlerdi. Mücâhid ile Said b. Cübeyr ‘muhteşem konakları’ ifâdesini, onların insanlar arasında 

konuşma yapmak üzere çıktıkları ‘kürsüleri’ diye açıklamıştır. Yâni bu türden pek çok şeyi onlar terk 

etmek zorunda kalmışlardı, demektir. ‘Zevk ve sefâ sürdükleri nice nîmetleri de.’ İbn Kesir şöyle 
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demektedir: ‘Onlar diledikleri gibi yaşadıkları, dilediklerini yedikleri, diledikleri şeyi giydikleri, 

bununla birlikte pek çok mal ve mevkiye sâhip oldukları ülke üzerindeki hâkimiyetlerinin tümünü 

(….) ellerinden çıkarttılar. Dünyâdan ayrıldılar, cehenneme gittiler. O ne kötü gidiş yeridir. (S. 

HAVVÂ, 13/279) 

‘İşte böyle. Biz de (bütün) bunları, başka bir kavme mîras bıraktık.’ Hasan Basri’ye göre bu 

topluluk ile, Firavun’dan sonra Mısır’a hâkim olan İsrâiloğulları kast olunmaktadır. Katâde ise, ‘Bu 

topluluk ile Âl-i Firavun’dan sonra Mısır’a hâkim olan kavimler kast edilmektedir. Çünkü 

İsrâiloğulları’nın Mısır’dan çıkışlarından sonra geri döndüklerine dâir târihi hiçbir delil 

bulunmamaktadır’ demiştir. (MEVDÛDİ, 5/288) 

‘Gök ve yer onlara ağlamadı. Onlar mühlet verilenlerden de olmadılar (boğulup gittiler).’ 

Araplar, değer verdikleri bir insanın ölümü üzerine, ‘dünyâ onun için karardı’, ‘ay ve güneş onun için 

tutuldu’ , ‘rüzgâr, gök ve yer onun için ağladı’, derlerdi. İşte bu âyette yüce Allah da onların kullandığı 

söz konusu bu üslûp tarzını kullanarak, âyette Firavn ve adamlarının değersizliğini anlatmak üzere, 

onların arkalarından hiç kimsenin ağlamadığını belirtmiştir. (Râzi’den, M. DEMİRCİ, 3/103) 

Yâni, onların iktidarları zamânında, her tarafta onların şöhretleri hüküm sürüyor ve herkes 

hayranlıkla onlardan bahsediyordu. Öyle ki âdetâ, dünyâda bir benzerleri bulunmuyordu ve herkes 

onların ihsanları altında eziliyordu. Ancak, saltanatları yerle bir olduğunda hiç kimse arkalarından 

gözyaşı dökmedi. Aksine onların yıkılmasına memnun bile oldular. Sanki büyük bir musîbetten 

kurtulmuşlardı. Onların, Allâh’ın yarattıklarına karşı herhangi bir kimsenin kendileri için üzülmesini 

gerektirecek bir iyilik bile yapmadıkları anlaşılıyor. Yine onlar göktekilerin, onların yıkılmasından 

üzüntü duyacakları Allah rızâsı için bir iyilik te yapamamışlardır. Allâh’ın onlara fırsat verdiği süre 

boyunca, yeryüzünde fesat çıkarmışlar ve sonunda haddi aştıklarında da azap gelmiş ve âdetâ bir çöp 

gibi ezilerek kenara atılmışlardır. (MEVDÛDİ, 5/289)  

 

44/30-42  BİZ  GÖKLERİ  YERİ  EĞLENCE  OLSUN  DİYE  YARATMADIK 

30, 31. Andolsun ki biz, İsrâiloğulları’nı o zillet verici azaptan yâni Firavun’dan kurtarmıştık. 

Çünkü o, haddi aşan, üstünlük taslayan bir zorba idi. [bk. 2/49] 

32. Andolsun ki biz, (hâllerini) bilerek onları, (o zamanki) âlemlere karşı tercih etmiş (çevrelerine 

hâkim kılmış)tık. 

33. Bir de İsrâiloğullarına (denizin yarılması, bulutun gölge yapması, kudret helvası ve bıldırcın 

gibi) her birinin içinde açık bir sınav bulunan mûcizeleri vermiştik. 

34-35-36. (Rasûlüm!) Doğrusu bunlar, (bu Mekkeli kâfirler) de diyorlar ki: “İlk ölümümüzden 

başka (bir ölüm) yoktur. Biz diriltilecek değiliz. Eğer doğru söylüyorsanız, (bize) atalarımızı 

getirin (de görelim).” [krş. 45/24] 

37. (Ey Peygamberim!) Bunlar mı kuvvetçe üstün, yoksa Tübba kavmi ve onlardan öncekiler mi? 

Biz onları helâk ettik. Çünkü onlar günahkâr (kâfir, müşrik ve zâlim)diler. 

38. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri (oyun ve eğlence olsun da) “oyalanalım” diye 

(boşuna) yaratmadık. 

39. Gökler ve yerde bulunan varlıkları, ancak hak (gerçek bir sebep ve hikmetle, bir amaca 

yönelik) ile yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler. [bk. 10/5; 21/16; 23/115; 38/27] 
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40, 41, 42. Şüphesiz o (hak ve bâtıl taraftarlarını) ayırt etme (ve hesap) günü, hepsi için belirlenmiş 

(bir toplanma) vaktidir.    O gün bir dost, bir dosta/akraba akrabaya hiçbir şekilde fayda vermez 

(azâbından bir şeyi savamaz). Onlara yardım da edilmez.   Ancak Allâh’ın merhamet ettiği 

(mü’min) kimseler hâriçtir. Çünkü O (Allah) mutlak gâliptir, çok merhametlidir. 

 

30-42. (30, 31).‘Andolsun biz, İsrâiloğulları’nı o alçaltıcı azaptan kurtardık.’ Zelil kılan/ alçaltan 

bir azaptan (kurtardık). Firavun’un onları köleleştirip erkekleri ve oğullarını öldürmesinden, 

kadınları ve kızları hizmetçi olarak kullanmasından ve onları ağır işlere mahkûm etmesinden, 

Kıptileri denizde boğarak Yâkup oğullarını kurtardık. (İ. H. BURSEVİ, 18/544) 

‘Firavun’dan. Doğrusu o azgın’ müstekbir, zorba ve inatçı ‘ve haddi aşan birisi idi.’ İbn Kesir der 

ki: ‘Yâni, işinde aşırıya giden ve özü itibâriyle seviyesiz görüş sâhibi bir kimse idi. (S. HAVVÂ, 

13/279) 

(32).‘Andolsun ki biz, (hâllerini) bilerek onları, âlemlere karşı tercih etmiş (çevrelerine hâkim 

kılmış)tık.’ Katâde der ki: Kendi dönemlerindeki insanların üzerinde seçkin kılındılar, demektir.’ (S. 

HAVVÂ, 13/279) 

(….) İsrâiloğulları’nın âlemlere üstün tutulması devamlılık ifâde etmez. Bu üstünlük, sâdece Hz. 

Mûsâ’ya tâbi oldukları ilk dönemlere âittir. Yoksa onların sonsuza kadar üstün oldukları anlamında 

değildir. Gerçeğin böyle olmadığına târih şâhittir. (Ö. ÇELİK, 4/492) 

(33).‘İsrâiloğullarına bir kısım mûcizeler’ hüccetler, burhanlar, denizin yarılması, bulutun 

gölgelendirmesi, kudret helvası ve bıldırcın etinin indirilmesi ve buna benzer harikulâde şeyler 

‘verdik ki, onlarda açık bir imtihan vardı.’ Açık bir nîmet vardı. Yâhut onların ne şekilde 

çalışacaklarını görmek üzere açıktan açığa bunu onlar için bir deneme yaptık, demektir. (S. HAVVÂ, 

13/279, 280) 

Allah Teâlâ onlara hem bolluk ve nîmet hem de belâ ve sıkıntı vererek, onları sınayıp onlardan bolluk 

zamânında şükür, belâ zamanında ise sabır göstermelerini istemiştir. İnsan bâzen belâ okuyla 

yaralanır, bâzen lütuf ve ihsâna boğulur. Hak Teâlâ (cc) rahatlık zamanında şükür, belâ ve sıkıntı 

zamanında ise sabır ister. (İ. H. BURSEVİ, 18/548) 

(34, 35, 36).‘(Rasûlüm!) Doğrusu bunlar, (Kureyş kâfirleri) diyorlar ki: “İlk ölümümüzden başka 

(bir ölüm) yoktur. Biz diriltilecek değiliz.’ Yâni âkıbet, işin sonu dünyâ hayâtını ortadan kaldıran ilk 

ve tek ölüm olup bir daha dirilmek yoktur, demektedirler. (İ. H. BURSEVİ, 18/549) 

‘Doğru söylüyorsanız, atalarımızı getirin.” Bu hitap, kâfirlere öldükten sonra dirilmeyi vaad eden 

peygambere ve müminleredir. ‘O hâlde babalarımızı mezardan çıkarıp getirin ve onlara hayat verin.’ 

(İ. H. BURSEVİ, 18/550)  

İbn Kesir şöyle demektedir: ‘Bu, bâtıl bir delil ve tutarsız bir şüphedir. Çünkü öldükten sonra 

dirilme, dünyâda değil, Kıyâmet gününde olacaktır. Dünyânın yok olmasından, bitip tükenmesinden 

sonra, şânı yüce Allah, bütün âlemleri yeniden yaratacak, zâlimleri cehennem için yakıt kılacaktır. 

Daha sonra yüce Allah, onları geri çevrilemeyecek azâbını hatırlatarak tehdit etmektedir. Nitekim 

onların benzerleri olan, öldükten sonra dirilişi inkâr eden müşriklerin başına gelen geri 

çevrilemeyecek azâbını hatırlatarak tehdit etmektedir. Tübba’ kavmini (ki bunlar Sebe’ kavmidir) 

yüce Allah helâk etti. Ülkelerini helâk edip, darmadağın edip parçaladığında, inkârlarının kendilerine 

hiçbir faydası olmamıştı. (S. HAVVÂ, 13/280)      
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Kıyâmetin kopacağına, ölülerin diriltileceğine, Allâh’ın insanları hesaba çekeceğine, mğminlerin 

cennete, kâfirlerin cehenneme gideceğine îman etmek, îman esaslarından biridir. Bu gerçeklere îman 

etmeyen kimse mümin ve Müslüman olamaz. (İ. KARAGÖZ 7/88) 

(37).‘Bunlar mı kuvvetçe üstün, yoksa Tübba kavmi ve onlardan öncekiler mi? Biz onları helâk 

ettik. Çünkü onlar günahkâr (kâfir, müşrik, zâlim)diler.’ İbn Kesir şunları söylemektedir: ‘Şânı 

yüce Allah, geldiği zaman aslâ geri çevrilmeyen azâbını onlara hatırlatarak tehdit edip uyarmaktadır. 

Nitekim onlara benzeyen, öldükten sonra dirilişi inkâr eden müşriklerden Tübba’ kavmi diye 

bilinen Sebe’ kavmine ve benzerlerine de böyle azap göndermiştir. Yüce Allah onları helâk etmiş, 

ülkelerini harap etmiş, onları dört bir yana dağıtmış ve darmadağın etmiştir. (S. HAVVÂ, 13/293)    

(38).‘Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri “oyalanalım” diye (boşuna ve amaçsız) 

yaratmadık.’ Nesefi şöyle demektedir: ‘Şâyet öldükten sonra diriliş, hesap ve sevap olmamış olsaydı, 

bütün yaratıklar özellikle yok olmak için yaratılmış olurdu ki, bu da bir oyun olurdu. (S. HAVVÂ, 

13/281) 

Göklerde bulunan varlıklar, Güneş, Ay, yıldızla ve galâksiler, bulutlar, rüzgârlar ve melekler, 

hava, su, toprak, denizler, ağaçlar, hayvanlar, meyveler, sebzeler, bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün 

varlıklardır. Yüce Allah hiçbir varlığı boş yere, amaçsız yere, oyun ve eğlence olsun diye 

yaratmamıştır. Her bir varlık, Allâh’ın varlığına, birliğine ve kudretine delildir. Aynı zamanda bu 

varlıklar yeryüzünün halîfeleri olan insanların hizmetine sunulmuştur. (2/29, 31/20). İnsanlar 

amaçsız ve gâyesiz yaratılmış değildir, yaratılış gâyeleri Allâh’a kulluk etmektir. (51/56; İ. 

KARAGÖZ 7/90) 

‘Onları, ancak hak (gerçek bir sebep ve hikmetli bir amaç) ile yarattık. Fakat onların çoğu 

bilmezler.’  Dolayısıyla öldükten sonra dirilişe îman etmezler. Eğer bu inkârcılar, şânı yüce Allâh’ın 

boş iş yapmaktan münezzeh olduğunu, gökleri ve yeri hak ile yaratan olduğunu bilselerdi, öldükten 

sonra dirilişe, hesâba inanırlardı; fakat bilmemektedirler. (S. HAVVÂ, 13/281) 

(39).‘Onları (göklerde ve yerde bulunan varlıkları) sâdece gerçek bir sebeple yarattık.’ Allah Teâlâ 

gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunan bütün varlıkları oyun ve eğlence için değil, büyük bir gâye ve 

eşsiz bir hikmet üzere yaratmıştır. Hakkı ikâme etmek, Allâh’ın birliğini ve O’na itaatin lüzumunu 

göstermek ve hakkı üstün tutmak için var etmiştir. Hakların tam olarak verilmesi ise âhirette 

gerçekleşecektir. (bk. Müminûn 23/115; Sâd 38/27; Ö. ÇELİK, 4/494)  

(40, 41, 42).‘Şüphesiz o (hak ve bâtıl taraftarlarını) ayırt etme (ve hesap) günü, hepsi için 

belirlenmiş (bir toplanma) vaktidir.’ ‘Yargı günü’nden maksat, kıyâmeti tâkip edecek olan 

sorgulama ve yargılamanın yapılacağı zamandır. Bu muhâkeme sonunda iyiler ve kötüler, suçlular 

ve mâsumlar, zâlimler ve mazlumlar, cennetlikler ve cehennemlikler birbirinden ayrılacak, 

herkes dünyâda yaptıklarının karşılığını elde edecektir. (KUR’AN YOLU, 4/799) 

Kıyâmetin bir ismi de ‘Fas(ı)l günü’dür. Çünkü herkes o gün bir araya getirilecek, hesaplar görülecek, 

hak bâtıldan ve haklı haksızdan ayrılacaktır. Yine kişiler yakınlarından ayrılacak, hesâbın dehşetiyle 

onlardan uzaklaşıp kaçmaya çalışacaklardır. Neticede herkes, amellerine göre gruplara ayrılacak, ya 

cennetin yüksek derecelerine veya cehennem çukurunun alçak derekelerine yerleştirilecektir. (Ö. 

ÇELİK, 4/494) 

Hadis: ‘Kıyâmet günü haklar, sâhiplerine mutlaka ödenir. Hattâ boynuzsuz koyun, boynuzlu 

koyundan (boynuzlama karşılığı) hakkını alır.’ (Müslim Birr ve Sıla 60; İ. KARAGÖZ 7/91) 
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Hadis: ‘Kimin yanında kardeşinin onuru veya malı ve benzeri bir şeyden borcu varsa, hak sâhibi ile 

dinar ve dirhemin (altın ve gümüş paranın) bulunmadığı gün gelmeden önce helâlleşsin. O gün bu 

kimsenin sâlih ameli (hayır ve hasenâtı) varsa bu amelinden (hayır ve hasenatından) borcu kadar alınır, 

hak sâhibine cerilir. Eğer hayır ve hasenâtı yok ise alacaklının kötülük ve günahlarından alınır, hak 

üstlenmiş kimsenin boynuna yüklenir.’ (Buhâri Mezâlim 11; İ. KARAGÖZ 7/91)  

‘O gün bir dost, bir dosta/akraba akrabaya hiçbir şekilde fayda vermez. Onlara yardım da 

edilmez.’ Yakın yakınına yardımcı olamayacağı gibi, dışardan da ona yardım ulaşmaz. (S. HAVVÂ, 

13/281)  

‘Hiçbir dostun hiçbir dosta faydası olmaz.’ Âhirette birbirine faydası olmayacak dostlar kâfir 

dostlardır. Bu husus hem bu sûrenin 42’nci âyeti hem Zuhruf sûresini ‘Kıyâmet günü Allâh’a karşı 

gelmekten sakınan mğminler hâriç dostlar birbirine düşman olurlar’ anlamındaki 42’nci âyeti 

açık delildir. (..) Dost, iyi ve kötü günde insanın yanında olan, sevinçlerini ve başarılarını, sıkıntılarını, 

kederlerini ve üzüntülerini paylaşan kimsedir. Bu anlamda âhirette kimsenin dostu olmaz, kimse 

kimsenin günahını yüklenmez, sevâbını vermez ve alacağından vaz geçmez. (14/31, 3/68, 6/51; İ. 

KARAGÖZ 7/92, 93) 

‘Ancak Allâh’ın merhamet ettiği (mü’min) kimseler hâriçtir.’ Allâh’ın merhamet edip esirgediği 

kişiler dışında kimse azaptan uzak duramaz, kurtulamaz. İbn Kesir şöyle demektedir: ‘Yâni o gün, 

Allâh’ın yarattıklarına olan rahmetinden başka hiçbir şeyin faydası olmayacaktır.’ ‘Şüphesiz ki O’ 

düşmanlarına gâlip gelen ‘Azîz’dir.’ velî ve dostlarına merhamet eden ‘Rahîm’dir.’ (S. HAVVÂ, 

13/281) 

 

44/43-59  CENNET  VE  CEHENNEMLİKLERİN  YİYECEK  VE  GİYECEKLERİ 

43,44, 45, 46. Şüphesiz o zakkum ağacı, günahkârların yiyeceğidir. [krş. 37/62-64] 45. Erimiş 

mâden gibi karınlar(ın)da kaynar. 46. Sıcak suyun kaynadığı gibi. 

47, 48, 49, 50. (Zebânîlere:) “Tutun onu, cehennemin ortasına sürükleyin.” 48. “Sonra başının 

üstüne azap olarak kaynar su dökün.” denilir. 49. (Ona da:) “Tad (azâbı), çünkü sen (benim 

yanımda değil, güya) kendince üstün ve şerefliydin.” 50. “Şüphesiz bu (azap), hakkında şüphe 

ettiğiniz şeydir.” (denilir). 

51, 52, 53. Doğrusu muttakî (Allâh’ın emirlerine uygun yaşayan)lar ise, güvenli bir yerde, 

cennetlerde ve pınarlar (etrafın)dadır. 53. (Onlar) ince ipekten ve parlak atlastan (elbiseler) 

giyecekler, karşı karşıya (oturup sohbet edecekler)dir. 

54. İşte (hâlleri) böyledir. Hem de onlara, iri gözlü cennet kızlarını eş yaptık. 

55, 56, 57. Orada güven içinde (canlarının istediği) her meyveyi iste(yip ye)rler. 56. Orada 

(dünyâdaki) ilk ölümden başka ölüm tatmazlar. (Allah) onları cehennem azâbından korumuştur. 

57. (Bunlar) Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir). İşte bu, büyük kurtuluş (ve saâdet)in ta 

kendisidir. 

58. (Rasûlüm!) Biz o (Kur’ân’)ı ancak (anlayıp) öğüt alsınlar diye senin dilinle (indirip) 

kolaylaştırdık. 

59. (Ey Peygamberim!) Artık sen, (Allâh’ın müşriklere karşı sana yardımını) bekle, şüphesiz onlar 

senin (helâk olmanı) beklemektedirler. 
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43-59. (43).‘Şüphesiz zakkum ağacı, günahkârların’ yâni sözüyle, fiiliyle, itikadıyla günahkâr 

olanların yâni kâfirlerin ‘yiyeceğidir.’ Ondan başka yiyeceği yok demektir. ‘Erimiş mâden’ yâni yağ 

tortusu ‘gibidir; karınlar(ın)da kaynar, ‘Sıcak suyun kaynadığı gibi.’ En ileri derecede kaynayan 

su gibi kaynar. Maksat onun ne kadar kaynar ve Zakkum ağacının ne kadar bayağı olduğunu ifâde 

etmektir. (S. HAVVÂ, 13/282) 

43’üncü âyetteki ‘zakkum ağacı’ cehennemde bulunan ve azap için kullanılan bir ağaçtır. (bk. Sâffât 

37/62; KUR’AN YOLU, 4/799) 

(46).‘Kaynar suyun kaynaması gibi’ ki, o suyun harâretinin şiddetinden dolayı sıcaklığı ve 

kaynaması son noktadadır. Mide için tiksindiricidir. (…) Galy ve galeyan tencerenin kaynayıp 

taşmasıdır. Âyetteki ifâde, bundan mecaz olarak alınmıştır. (İ. H. BURSEVİ, 18/574) 

(47).‘(Zebânîlere:) “Tutun onu’ İbn Kesir şöyle demektedir: ‘Rivâyete göre şânı yüce Allah, 

zebânilere; onu yakalayın, diyeceğinde yetmişbin melek onu yakalayacaktır.’  ‘Cehennemin ortasına 

sürükleyin.’ Yâni onu şiddetli olarak ve kaba ve katı bir şekilde götürün. İbn Kesir der ki: 

Sürükleyerek, sırtından da iterek götürün, demektir. (S. HAVVÂ, 13/282) 

(48).“Sonra başının üstüne azap olarak kaynar su dökün.” denilir.’ Kıskıvrak yakalayın onu. 

Sürükleyin cehenneme doğru. Saygı göstermeden, acımadan, aşağılayarak, kaba davranarak bağlayın. 

Orada haşlayan, yakan, kaynar sudan dökün başından aşağı. Bağlanmanın, itilip kakılmanın, 

sürüklenmenin, yanıp haşlanmanın yanı sıra bir de azarlanıyor, rezil ediliyor. (S. KUTUB, 9/169) 

İbn Kesir der ki: ‘Bundan önce de belirtildiği gibi, melek onun tepesine demir balyozunu indirir. 

Kafası yarılıp, beyni açılır, daha sonra o kaynar su tepesi üstünden dökülür. Bütün vücûduna iner. 

Karnında ne varsa bağırsaklarından topuklarından akıncaya kadar çıkar. Yüce Allah bizi bundan 

korusun. (S. HAVVÂ, 13/282) 

(49).‘(Ona da:) “Tad (azâbı), çünkü sen (benim yanımda değil, güya) kendince üstün ve 

şerefliydin.” Yâni, ona azarlayıcı ve mütehakkim / zorba bir üslupla böyle söyleyin. Yâni sen, aslında 

güçlü de değilsin, demektir. (S. HAVVÂ, 13/282)  

İbn Kesir şöyle demektedir: el Emevi, Megâzi’sinde İkrime’nin şöyle dediğini nakletmektedir: 

‘Rasûlullah (s), Ebû Cehil – Allâh’ın lâneti üzerine olsun - ile karşılaşmış ve ona şöyle demişti: 

‘(Şiddetli azap) sana lâyıktır, sana lâyıktır. Sonra yine sana lâyıktır, sana lâyıktır.’ (el Kıyâme, 

75/34-35) Elbisesini  elinden çekerek şöyle dedi: ‘Sen de, senin sâhibin de bana hiçbir şey yapamaz. 

Sen de bilirsin ki bu çölün en güçlü olanı, en değerli olanı benim!’ Fakat yüce Allah Bedir günü onun 

öldürülmesini takdir etti, onu zelil kıldı ve söylemiş olduğu bu sözleri dolayısıyla: ‘Tad bakalım! 

Güçlü olan, değerli olan yalnız sendin ha!’ buyruğunu indirdi. (S. HAVVÂ, 13/296) 

(…) Ebu Cehil hakkında söylenmiş olan ‘Hani sen, kendince güçlüydün, değerliydin.’ sözü,  

aşağılama ifâde etmektedir. Ancak onu kavmi azîz ve kerîm olarak nitelendirmiş, kendisi de buna 

gönülden inanmıştı. Bu yüzden yüce Allah ilgili sözle, hem Ebû Cehil hem de aynı inkârcı özelliğini 

taşıyanlar için demek istemektedir ki, Ey güç ve kudretine, soy ve şerefine güvenen kişi ya da kişiler! 

Dünyâda sâhiplenip gururlandığınız bu sıfatlar, sizleri şimdi o şiddetli ateşten kurtarsın da görelim. 

(M. DEMİRCİ, 3/105)  

(50).‘İşte o kuşkulanıp durduğunuz şey budur!.’ Siz, peygamberleri alaya alıyor, onların sunduğu 

âyetlerle eğlendiğiniz gibi, bugünün geleceğinden de kuşku duyuyordunuz. (S. KUTUB, 9/169) 
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(51, 52).‘Takvâ sâhipleri ise şüphesiz’ âhirette emin makamdadırlar.’ Cennettedirler. Orada 

ölümden, çıkarılmaktan, her türlü üzüntü, keder ve kaygıdan; usanç, yorgunluk ve yorulmaktan; 

şeytandan ve şeytanın tuzak ve hîlelerinden ve diğer âfet ve musîbetlerden yana emniyet 

içerisindedirler. (S. HAVVÂ, 13/283) 

Hadis: Cennet ehline denilecek ki, ‘Sizler burada hiç hasta olmayacak, sürekli sıhhatli kalacaksınız. 

Ölüm de yok, ebedi yaşayacaksınız. Sıkıntı duymayacak, hep huzur içinde olacaksınız. 

Yaşlanmayacak, hep genç kalacaksınız.’ (Müslim Cennet 22’den Ö. ÇELİK, 4/497) 

Hadis: ‘İşlerinizde orta yolu tutun. Bilin ki, hiç biriniz ameli sâyesinde kurtuluşa eremez’ buyurunca 

ashâb-ı kiram: ‘Sen de mi kurtulamazsın ey Allâh’ın Rasûlü?’ diye sordular. Bunun üzerine 

Peygamberimiz (s): ‘Evet, ben de kurtulamam. Şu kadar var ki, Allah merhametiyle beni bağışlarsa, 

o başka’ buyurdu.  (Müslim Münâfikin 76, 78’den, Ö. ÇELİK, 4/497) 

(….) Hem cennete girmek, hem de cehennem azâbından emin olmak tamâmen Allâh’ın irâdesine 

bağlıdır. Zîrâ Kur’ân, ‘O gün kim azaptan kurtarılırsa, gerçekten Allah onu esirgemiştir. İşte 

apaçık kurtuluş budur’ (En’âm 6/16) âyetiyle kurtuluşun yalnızca ilâhi irâdeye bağlı olduğunu 

ifâde etmektedir. Çünkü O, dilediğini yapandır. Demek ki insanı cennetin nîmetine erdiren sâdece 

insanın kendi ibâdeti değil, bunlarla birlikte Allâh’ın rahmeti, lütfu ve keremidir. Bu da insanın 

Allâh’a lâyıkıyla ibâdet edemediğinden, O’nun verdiği nîmetin şükrünü gerçek anlamda yerine 

getiremediğindendir. (M. DEMİRCİ, 3/107) 

‘Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar.’ Bu ise cehennemliklerin içinde bulundukları Zakkum ağacı 

ve kaynar suyu içmek diye ifâde edilen azâbın karşılığında cennetliklere verilecek bir mükâfattır. (S. 

HAVVÂ, 13/284) 

(53).‘(Onlar) ince ipekten ve parlak atlastan (elbiseler) giyecekler, karşı karşıya (oturup sohbet 

edecekler)dir.’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni kuruldukları tahtlar üzerinde biri ötekine sırtını dönerek 

oturmazlar.’ (S. HAVVÂ, 13/284) 

(54).‘İşte (hâlleri) böyledir. Hem de onlara, iri gözlü hûrileri eş yaptık.’     ‘Hûri’, gözünün karası 

oldukça kara, beyazı oldukça beyaz demektir. ‘İyn’ kelimesi ise geniş gözlü demek olan ‘el ayna’nın 

çoğuludur. İbn Kesir der ki: ‘Onlara iri gözlü güzel hûrileri eş yaptığımız gibi, bunlarla birlikte bu 

ihsanları da vermiş olacağız, demektir. (S. HAVVÂ, 13/284)  

Cennette evlilik ve eş durumu vardır. Ancak bir nikâh akdi yoktur. Çünkü nikâhın getirdiği fayda, 

karşı cinsin kişiye helâl olmasıdır. Oysa cennet, teklif yurdu olmadığı için, buna gerek yoktur. Orada 

bir şeyin helâl yâhut haram kılınması diye bir şey söz konusu değildir. (İ. H. BURSEVİ, 18/581) 

(55, 56, 57).‘Orada güven içinde her meyveyi iste(yip ye)rler.’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni her ne vakit, 

türlü çeşitli meyveler isteyecek olurlarsa, kesilmesinden ve alıkonulmasından yana emin olarak onlara 

getirilir. Ne zaman isterlerse, istedikleri gibi hazır edilir. (S. HAVVÂ, 13/284) 

‘Her meyveyi isterler’ bunlar görünüşte iri gözlü hûrilerle zevkyâb  ve canlarının çektiği nîmetlerle 

meşgul olup, kalpleriyle ise yüce Zât’a yönelmiş olarak, o Zât’ın cemâlini müşâhede hâlindedirler. (İ. 

H. BURSEVİ, 18/583)   

‘Orada ilk ölümden başka ölüm tatmazlar.’ Yâni dünyâda tattıkları ilk ölümlerinden daha başka, 

onlar için ölüm olmayacaktır. İbn Kesir der ki: Bunun anlamı, onların cennette ebediyyen ölümü 

tatmayacakları şeklindedir. (S. HAVVÂ, 13/284) 
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Hadis: Buhâri ile Müslim’de sâbit olduğuna göre, Rasûlullah (s) şöyle buyurmuştur: ‘Ölüm beyaz bir 

koç sûretinde cennet ile cehennem arasında getirilip durdurulur. Sonra boğazlanır ve şöyle denilir: ‘Ey 

cennet ehli, artık ebedisiniz ve artık ölüm olmayacaktır ve ey cehennem ehli, artık ebedisiniz ve ölüm 

olmayacaktır.’ (Müslim Cennet 40; S. HAVVÂ, 13/296)  

‘(Allah) onları cehennem azâbından korumuştur.’ Bu, yüce Allâh’ın onlara yönelik bir lütfudur. 

Çünkü azaptan kurtuluş, ancak O’nun lütfu ile, O’nun merhameti ile mümkündür. (S. KUTUB, 9/170) 

‘(Bunlar) Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir). İşte bu, büyük kurtuluşun ta kendisidir.’ Bu, 

Rabbinin onlar üzerindeki lütfu ve onlara ihsânı sebebiyle verilmiş olacaktır. Nesefi der ki: ‘Allâh’ın 

onlara bir lütfudur bu. Çünkü kulun Allah üzerinde alacak bir hakkının olması söz konusu değildir. (S. 

HAVVÂ, 13/284) 

Hadis: ‘Hiç birinizi ameli cennete girdiremez ve cehennemden kurtaramaz. Ben dahi cennete 

amelimle değil, Ancak Allâh’n rahmetiyle girebilirim.’ (Müslim Münâfikin 77’den, İ. H. BURSEVİ, 

18/586)  

(58).‘(Rasûlüm!) Biz o (Kur’ân’)ı ancak öğüt alsınlar diye senin dilinle (indirip) kolaylaştırdık.’ 

‘Yâni Biz dillerin en fasihi, en açığı, en tatlısı ve en üstünü olan senin dilin ile kolay, vazıh, açık ve 

seçik olarak indirmiş olduğumuz bu Kur’ân’ı (ayrıca) kolaylaştırdık. ‘Öğüt alsınlar diye.’ Anlarlar ve 

gereğince amel ederler diye. (İbn Kesir’den, S. HAVVÂ, 13/285) 

(59).‘(Hâlâ öğüt dinlemezlerse, başlarına gelecekleri) bekle. Çünkü onlar da (senin helâk olmanı) 

beklemektedirler.’ Mekkede müşrikler, Hz. Peygamber’e ve müminlere zulmediyorlardı. Âyette yüce 

Allah, Hz. Peygambere yardımını beklemesini emretmektedir. ‘Şüphesiz biz, peygamberlerimize ve 

îman edenlere dünyâ hayâtında da şâhitlerin şâhitlik edecekleri kıyâmet gününde de yardım 

ederiz.’ (40/51, 52). ‘Allah, ‘Şüphesiz ben ve peygamberlerim gâlip geleceğiz’, diye yazmıştır.’ 

(58/21; İ. KARAGÖZ 7/101). 

Onlar da senin zayıf düşeceğin zamânı bekliyorlar. Ancak bu, sana zarar vermez. Pek yakında senin 

amelin gerçekleşecek, onların ameli ise boşa çıkacaktır. Yâni, Allah’tan sana ilâhi yardım, onlara 

sonsuz bir azap; dostlarına her dem yeni bir fetih, düşmanlarına târifi imkânsız bir sıkıntı gelecek.  

Kendisine tâbi olanlara ‘varılacak en güzel yer’ verilecek; inkârcılara ise ‘tadın azâbı’ denilecek. (İ. 

H. BURSEVİ, 18/588) 

______________________________________ 
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45. Câsiye Sûresi 

  

Mekke döneminde inmiştir. 37 âyettir. 14’üncü âyet Medîne döneminde inmiştir. Adını 28’inci âyette 

geçen “diz çöken” anlamındaki câsiye kelimesinden alır. Buna Şeriat sûresi, Dehr sûresi de denilir. (H. 

T. FEYİZLİ, 1/498) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

45/1-11  VAY  HER  YALANCI  VE  GÜNAHKÂRIN  HÂLİNE 

1. Hâ, Mîm. 

2. Kur’ân’ın indirilmesi, mutlak gâlip, hüküm ve hikmet sâhibi Allah’tandır. 

3. Şüphesiz göklerde ve yerde îman edenler için (Allâh’ın varlığına ve kudretine) deliller / işâretler 

vardır. 

4, 5. (Ey müminler! Allâh’ın) sizi yaratmasında ve (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda, (ve her 

canlıyı uygun ortamlarına göre yaymasında) kesin îman eden bir kavim için âyetler (nice ibretler) 

vardır. 5. Gece ile gündüzün (peş peşe) değişmesinde, Allâh’ın gökten bir rızık (sebebi) indirip 

onunla, ölümünden sonra yere can vermesinde, rüzgârları (türlü hâllere) evirip çevirmesinde, 

aklı erip anlayan bir topluluk için (Allâh’ın varlığı, kudreti ve nîmetlerine) nice deliller vardır. 

6. Bunlar, hakkıyla oku(yup anlat)tığımız, Allâh’ın âyetleri (delilleri)dir. Artık onlar, Allâh’ın 

(kelâmı ve delîli olan) âyetlerinden sonra, hangi söze inanırlar? 

7, 8. Vay yalana, günaha dalan (kâfir)lerin hâline! 8. (Bu kimseler) Allâh’ın âyetleri kendilerine 

okunurken işitirler de, sonra büyüklük taslayarak, sanki onları hiç işitmemiş gibi (inkârlarında) 

ısrar ederler. (Ey Peygamberim!) Onlara acıklı bir azâbı haber ver. 

9-10. (O) bizim âyetlerimizden bir şey (duyup) öğrendiği zaman, onu eğlence edinir. İşte bunlar 

için aşağılayıcı bir azap, ardından da cehennem vardır. Kazandıkları şey ve Allah’tan başka 

edindikleri (putlar ve tâğût gibi) dostlar, (Allâh’ın azâbından) hiçbir şeyi onlardan defedip 

gideremez. Onlar için büyük bir azap vardır. 

11. Bu (Kur’ân); doğru yolu gösteren (hidâyet rehberi)dir. Rablerinin âyetlerini inkâr edenlere 

ise, en şiddetlisinden acıklı bir azap vardır. 
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1-11. (1).‘Hâ, Mîm.’ Bu tür harflerden meydana gelen bu kitap, bir mûcizedir. Ama onlar bu tür 

harflerle benzeri bir kitap meydana getiremezler. Bu da, kitabın Allah katından indirildiğini belgeleyen 

sürekli bir kanıttır. (S. KUTUB, 9/175) 

(2).‘Kur’ân’ın indirilmesi’ (…) Bu kitap, Allah’tan indirilmiş bir kitaptır. Veya bir kimseye kitabın 

indirilmesi, elçiliğin verilmesi veya bu kitabın indirilişi ‘O, Azîz, Hakîm Allah’tandır.’ Kazançla 

yapılmaz, çalışmakla uydurulmaz. Çünkü Allah Azîz, emrinde gâlip ve tedbîrinde hüküm ve hikmet 

sâhibidir. Bundan dolayı bu kitap da azîz ve hakîmdir. (ELMALILI, 7/80) Bu kitap, aslâ 

Muhammed’in (s) uydurduğu bir kitap değildir. Bu bizzat Allah tarafından indirilmiştir. (MEVDÛDİ, 

5/299) 

(3).‘Şüphesiz ki göklerde ve yerde’ mümin olmayanlar Allâh’ın âyetlerini görmeyecek derecede kör 

olduklarından ‘müminler için âyetler’ Allâh’ın varlığına, sıfatlarına, isim ve fiillerine delâletler 

‘vardır.’ (S. HAVVÂ, 13/311)   

Kocaman cisimleriyle, akıl almaz boyuttaki galâksileri ile, yörüngeleri ile şu gökler. Buna rağmen 

uzay boşluğuna fırlatılmış birer tanecik gibidirler. Şu dehşet verici, şu korkunç ve şu güzel uzay… (..) 

Gök cisimlerinin kendi yörüngelerinde kesintisiz, dikkatle ve ahenkle dönüşleri… Göz bu âhengin 

seyrine doymaz. Kalpler bu âhengi düşünmekten bıkmaz. (..) İnsana göre son derece geniş ve büyük 

görünen ama büyük yıldızlar karşısında, sonra içinde kaybolduğu uzay karşısında bir zerre, bir toz 

gibi duran şu yeryüzü… Şâyet uzaydaki hiçbir şeyin kaybolmasına izin vermeyen evrensel yasayla 

herşeyi bir düzen içinde tutan ilâhi güç olmasaydı yeryüzü korkunç uzay boşluğunda kaybolup 

giderdi. (S. KUTUB, 9/175, 176) 

Yeryüzündeki canlı – cansız her varlık bir âyettir. Yeryüzündeki canlı – cansız her varlığın her 

parçası âyettir. Küçüğü ve incesi de tıpkı büyüğü, kocamanı gibi âyettir. Şu koskoca ağaçtaki veya şu 

küçücük bitkideki yaprak âyettir. Biçimi ve hacmi bakımımdan âyettir. Rengi ve kendine özgü duyu 

organları bakımından âyettir. Evrenin düzeni içinde üstlendiği rol ve yapısı bakımından âyettir. 

Hayvan ya da insanın bedenindeki şu kıl âyettir. Özellikleri, rengi ve hacmi bakımından bir âyettir. 

Kuşun kanadındaki şu tüy âyettir. Yapısının temel maddesi, uyumlu yapısı ve görevi bakımından 

âyettir. İnsan şu yeryüzünde veya gökyüzünde nereye bakarsa baksın, üst üste binmiş, yığınlarca âyet 

görecektir. (S. KUTUB, 9/176)  

(4, 5).‘(Allâh’ın) sizi yaratmasında ve (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda kesin îman eden bir 

topluluk için âyetler (nice ibretler) vardır. ’ Olağanüstü yapıda, eşsiz özelliklere sâhip, lâtif, ince ve 

çok çeşitli görevlerle donatılmış bir varlık olarak insanın yaratılışı bir mûcizedir. Sık sık 

yenilenmesinden ve çok yakınınızda gerçekleşmesinden dolayı unutulan bir mûcize… Fakat insan 

bedenindeki herhangi bir organın  organik yapısı o kadar karmaşıktır ki, insanı şaşkına çevirir. 

Dehşeti ve yapısının olağanüstülüğü insanın başını döndürür. (S. KUTUB, 9/176) 

Tek hücreli amiplerle ve onlardan daha büyük canlılardaki en basit şekliyle bile hayat bir 

mûcizedir. Ya insan gibi karmaşık ve akıl almaz bir organizmaya sâhip bir canlı? Üstelik insanın 

ruhsal yapısı organik yapısından daha karmaşık, daha akıl almaz ve daha içinden çıkılmazdır. (..) 

Çevresinde dolaşan ve sayılarını Allah’tan başka kimsenin bilemediği değişik renklere, türlere, 

biçimlere ve hacimlere sâhip canlılar… En küçüğünün yaratılışı da tıpkı en büyüğününki gibi bir 

mûcizedir. Hareketleri bir mûcizedir. Yeryüzündeki hayâtının bütünlük içindeki oranı bir mûcizedir. 

Öyle ki hiçbir tür kendisi için belirlenen sınırı aşamaz. Varlığı ve yaşama süresi bu çerçeve içinde 

koruma altındadır. Başka türleri kaplayıp yok etmesine izin verilmez. Çeşitli türden ve renkten 

canlıların dizginini elinde bulunduran el, bir hikmet ve plân uyarınca onları çoğaltır veya azaltır. 
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Onlardan her birine aralarındaki genel dengeyi koruyacak özellikler, güçler ve görevler verir. (S. 

KUTUB, 9/176, 177) 

‘Gece ile gündüzün değişmesinde’ veya birbiri arkasından gelmesinde ki zamânın gidişini, ömürlerin 

geçişini gösterir. ‘ve Allâh’ın gökten indirdiği rızıkta’ yâni rızka sebep olma itibâriyle hem kudret 

hem rahmet yönünden âyet (delil) olan yağmur ve karda ‘indirip de onunla yeryüzüne hayat 

vermesinde’ hayatın ilk alâmeti olan bir haz duyma neşesiyle toprağı deprendirip türlü türlü bitkiler, 

ekinler, meyveler yetiştirmesinde hem de ‘yeryüzünün ölümünden sonra’ hayattan bir iz kalmayıp 

gelişme kuvveti tükendikten, otlar kuruyup ağaçlar meyvelerini döktükten sonra ‘ve rüzgârları 

çevirmesinde, akıl edecek bir toplum için ibretler vardır.’ Zamânın akışını ve ömrün geçişini, o 

zaman ve yer üzerinde Allah Teâlâ’nın doğrudan doğruya tasarruflarını gösteren bu değişimler, her 

değişimde bir âhirete doğru gidildiğini ve temsil tarzında yapılan karşılaştırma yoluyla ölümden 

sonra tekrar dirilmeyi ifâde ettiğinden dolayı bu âyetlerde özellikle aklın, aklı güzel kullanmanın 

önemi açıkça ifâde edilmiştir. (ELMALILI, 7/81, 82)  

‘Gece ve gündüzün birbiri ardına gelmesinde…’ Beşeri bilimler gelişmiş, bâzı evrensel olaylara 

ilişkin bilgileri artmış, genişlemiştir. Bugün insanlar gece ve gündüzün, dünyânın yirmidört saatte 

bir güneş önünde kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu meydana gelen iki olay olduklarını 

biliyorlar. Fakat bu bilgi, olayın olağanüstülüğünden bir şey götürmez. Çünkü dünyânın dönüşü de 

başlı başına bir mûcizedir. Bu cismin, kendi ekseni etrafında, bu düzenli hızıyla havada gezinmesi, 

uzay boşluğunda hiçbir şeye dayanmadan yüzmesi ancak onu tutan ve yönlendiren ilâhi güçle 

mümkündür. (S. KUTUB, 9/178) 

‘Allâh’ın gökten indirmiş olduğu rızıkla ölümünden sonra yeri diriltmesinde…’ Bu âyette geçen 

rızık kavramı ile gökten inen su kastedilmiş olabilir. Nitekim eski kuşak tefsirciler bu şekilde 

anlamışlar. Oysa gökten inen rızık daha geniş kapsamlıdır. Örneğin gökten dünyâmıza inen ışınlar, 

toprağın canlanması üzerinde sudan daha az etkili değildir. Hatta Allâh’ın izniyle suları meydana 

getiren bu ışınlardır. Çünkü denizden suyun buharlaşmasını sağlayan güneşin sıcaklığıdır. 

Buharlaşan sular, bir süre sonra yoğunlaşarak yere yağmur hâlinde yağar. Pınarlarda, nehirlerde akar 

ve ölümünden sonra toprak bu su sâyesinde canlanır. Toprağın canlanmasında su, sıcaklık ve ışık 

aynı oranda etkili olmuşlardır. (S. KUTUB, 9/178)  

İki hidrojen ve bir oksijenden oluşan su; insanlar, hayvanlar, diğer canlılar ve bitkiler için vazgeçilmez 

ve  ve olmazsa olmaz bir nimettir. Su olmasa, insanlar ve hayvanlar yaşayamaz ve toprakta hiçbir 

bitki yetişmez. İşte bu gerçek, ‘Allah onunla yâni yağmur ile ölümünden yâni kurumasından 

sonra yeryüzünü canlandırdı’ cümlesi ile ifâde edilmektedir. Yağmurlar yağmasa, yeraltı suları 

tükenir; toprak kurur ve hiçbir canlı yaşayamaz. (..) Yağmurların oluşumu ve yağması, yüce Allâh’ın 

varlığı, birliği, gücü ve nîmetlerini gösterir. (İ. KARAGÖZ 7/106) 

‘ve rüzgârları çevirmesinde / yönetmesinde’ Rüzgârların sarf edilmesiyle çeşitli zamanlarda, 

muhtelif bölgelerde, çeşitli yüksekliklerde farklı özelliklerde esen ve mevsimlerin değişmesine yol 

açan rüzgârlar kastedilmektedir. Rüzgârların, yeryüzündeki canlıların nefes almaları için sürekli 

esmesi ve yeryüzünü âdetâ bir yorgan gibi kaplayarak, insanları semâvi âfetlerden koruması 

oldukça dikkat çekicidir. Ayrıca devamlı hareket etmektedirler. Bâzen soğuk, bâzen sıcak, bâzen hızlı, 

bâzen ise durgundurlar. Bâzen fırtına ve tufan şeklinde eserlerken, bâzen kuru, bâzen de nemlidirler. 

Yine bâzen yağmur getirirken bâzen de bulutları götürürler. Elbette ki rüzgârların bu şekilde farklı 

hareket etmeleri kör bir tesâdüfün eseri değildir. Bilâkis bir kânûna bağlıdırlar. Dolayısıyla açıkça 

anlaşılmaktadır ki, rüzgârları kontrol altında tutan bir hikmet sâhibi bulunmaktadır. O hikmet 
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sâhibi ki, bu rüzgârları yüce hikmetiyle bir gâyeye matuf olarak, bir düzene sokmuştur. (MEVDÛDİ, 

5/301)     

(6).‘İşte bunlar’ dikkat çekilen yaratmakla ilgili bu âyetler ve onları anlatan indirilmiş âyetler, bu 

sûre ‘Allâh’ın âyetleridir.’ Allâh’ın kudret ve irâdesini, hikmet ve hükümlerini anlatmak için ortaya 

koyduğu ve indirdiği delillerdir. ‘Allah ve âyetlerinden sonra artık hangi söze inanacaklar?’ yâni 

Allâh’a ve âyetlerine inanmadıktan sonra o îmansızlar hangi söze inanırlar, hiç! Yâni hiçbir şeye 

inanmazlar (ELMALILI, 7/82) 

‘İşte bunlar, Allâh’ın âyetleridir’ Nasıl kâinatta tecelli eden bu fiili deliller, Allâh’ın birer kevni 

âyeti ise, bunların sözlü beyânı olarak inen Kur’ân âyetleri de Allâh’ın âyetleridir. Dünyâ ve âhiretin 

kurtuluş ve saâdeti, her iki âyet grubuna inanıp onların gerektirdiği şekilde yaşamaya bağlıdır. (Ö. 

ÇELİK, 4/503)  

(7,8).‘Vay yalana, günaha dalanların hâline!’ ‘(Bu kimseler) Allâh’ın âyetleri kendilerine 

okunurken işitirler de, sonra büyüklük taslayarak, sanki onları hiç işitmemiş gibi (inkârlarında) 

ısrar ederler. Onlara acıklı bir azâbı haber ver.’ ‘(O) bizim âyetlerimizden bir şey (duyup) 

öğrendiği zaman, onu eğlence edinir. İşte bunlar için aşağılayıcı bir azap, ardından da cehennem 

vardır.’ (….) İki tip insan arasında oldukça büyük bir fark vardır: Birincisi, Allâh’ın âyetlerini açık 

bir kalple dinler ve onlar üzerinde tefekkür eder. Böyle bir insanın hâlâ îman etmemiş olması, kalbinin 

daha mutmain olmadığını gösterir. Dolayısıyla başka bir zaman, başka bir âyeti işittiğinde, kalbinin 

mutmain olması mümkündür. Ancak ikincisi, önceden îman etmemeye karar vermiştir ve kalbi 

kapalıdır. (MEVDÛDİ, 5/301) 

Böyle kimselerin şu sebeplerle îman etmeyecekleri beyan edilir: (1) (7. âyet) Onlar yalancıdırlar, 

iftirâcıdırlar, işleri hep gerçekleri tersyüz etmek olup doğruluğa ve gerçeğe yanaşmak istemezler. (2) 

Günaha dalmışlardır; işleri güçleri kötülükle meşgul olmaktır, Kendilerini kötü amellerinden 

alıkoyacak diye hiçbir yüksek ahlâki kural kabul etmezler. (3) (8’inci âyet) Kibirlidirler ve 

kendilerini beğenmişlerdir Herşeyi kendilerinin bildiğini zannettikleri için, Allâh’ın âyetleri onlara 

okunduğunda üzerlerinde hiç düşünmezler. Bu yüzden âyetleri dinleyip dinlememeleri arasında bir 

fark yoktur. (4) (9’uncu âyet) Allâh’ın âyetleriyle alay ederler. Meselâ Kur’ân’ın bir âyetini 

işittiklerinde, onda bir yanlış taraf ararlar ve âyeti öncesinden ve sonrasından çıkararak yorumlarlar ve 

onu alay konusu yaparlar. (Ö. ÇELİK, 4/505)  

(9, 10).‘(O) Âyetlerimizden bir şey öğrendiği zaman onlarla alay eder.’  Nadr b. Hâris bu âyetlerle 

alay eder, acem hikâye ve masallarıyla bu âyetlere mukâbele ve itiraz ederdi. Hâlka ve insanlara bu 

âyetlerin aslı olmadığını söylerdi. Ebû Cehil de, hâlka kaymak ve hurma yedirir, ‘Zıkkımlanın, yiyin, 

işte Muhammed’in sizi tehdit ettiği zakkum budur’ der, zakkumu kaymak ve hurma olarak 

yorumlardı. (İ. H. BURSEVİ, 19/20)  

Kur’an ile, Kur’ân’ın herhangi bir emri veya yasağı, bir hükmü, verdiği bir bilgi ile alay eden kimse 

kâfir olur. Çünkü bir şey ile alay etmek, onu küçümsemek ve beğenmemektir. Kur’an ve hükümlerini 

küçümseyen ve beğenmeyen kimse, Kur’ân’ı inkâr etmiş olur. Kur’ân’ı inkâr eden kimse kâfir olur. 

(İ. KARAGÖZ 7/110) 

‘Ötelerinde de cehennem vardır. Kazandıkları şeyler’ mallar, çocuklar ‘da, Allah’tan başka’ ilâh 

ve yardımcı olarak ‘edindikleri dostlar’ putlar, koştukları ortaklar ‘de onlara’ Allâh’ın azâbına karşı 

‘bir fayda vermez; onlar için‘ cehennemde ‘büyük bir azap vardır.’ (S. HAVVÂ, 13/313)  
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İşledikleri ameller veya kazandıkları mallar onlara bir fayda vermez. Şâyet amelleri yapıcı ise, boşa 

gidecekler ve ellerinde bir şey kalmayacak. Çünkü onların bu yapıcı amelleri, îman temeline 

dayanmıyor. Kazandıkları mallar yok olacak ve geride yararlanabilecekleri bir şey kalmayacaktır. 

Allâh’ı bir yana bırakıp edindikleri dostlar – düzmece tanrılar veya yardımcılar yâhut askerler ya da 

arkadaşlar - onlara yardım edemeyecek, kurtulmaları için aracılık yapamayacaklar. (S. KUTUB, 

9/181)  

 

45/12-21  HER  TOPLUM  YAPTIĞINA  GÖRE  CEZÂLANDIRILACAKTIR 

12. Allah O’dur ki hem gemiler akıp gitsin, hem de (siz) lütfundan (rızık) arayasınız ve 

şükredesiniz diye denizi hizmetinize vermiştir. 

13. Göklerde ne var, yerde ne varsa, hepsini (Allah), kendi (lütfu)ndan sizin hizmetizinize verdi. 

Şüphesiz bunda düşünecek bir toplum için elbette ibretler vardır. [bk. 16/52] 

14. (Rasûlüm!) îman edenlere söyle: Allâh’ın (yargı) günlerini(n geleceğini) inanmayanlara 

karşılık vermesinler (sabretsinler). Çünkü O, her bir kavme kazanmakta olduklarının karşılığını 

mutlaka verecektir. 

15. Kim sâlih bir amel (sevaplı bir iş) işlerse, kendi (fayda)sınadır. Kim de kötülük ederse, kendi 

aleyhinedir. Sonra (hepiniz) Rabbinizin huzûruna döndürüleceksiniz. 

16. Andolsun ki biz, (vaktiyle) İsrâiloğulları’na Kitap, hüküm (hâkimiyet) ve peygamberlik 

verdik, onları tertemiz şeylerden rızıklandırdık ve onları (devirlerindeki) âlemlere üstün kıldık. 

17. Ayrıca onlara (dinde) emir(lerimiz)den deliller / âyetler verdik. (Ey Peygamberim!) Onlar 

ancak, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. 

Şüphesiz Rabbin, kıyâmet günü, hakkında ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm 

verecektir. 

18. (Ey Peygamberim! İsrâiloğullarına gönderdiğimiz peygamberlerden) sonra seni emr(imiz)den bir 

şerîat üzere kıldık. Artık sen ona uy, onu bilmeyen (ve onu istemeyen kâfir)lerin hevâ(larına 

arzu)larına uyma! [bk. 3/19; 42/13-21] 

19. (Ey Peygamberim!) Çünkü kâfirler, Allah’tan (gelecek) hiçbir şeyi aslâ senden savamazlar. 

Şüphesiz zâlimler birbirlerinin dostlarıdır. Allah da muttakîlerin (ihlâsla emirlerine uygun 

yaşayanların) dostudur. 

20. Bu (Kur’ân), insanlar için hem (kurtuluş yollarını gösteren) kalp gözleri, hem de kesin inanan 

bir toplum için doğru yol rehberi ve rahmettir. 

21. (Ey Peygamberim!) Yoksa, kötülükleri işleyen (Allâh’ın emirlerini çiğneyip putlaşan arzularına 

göre yaşayan) kimseler, kendilerini hayatlarında ve ölümlerinde, îman edip de sâlih amel 

işleyenlerle eşit yapacağımızı mı zannettiler? Ne kötü hüküm veriyorlar! [bk. 38/28; 59/20] 

 

12-21. (12).‘Allah; size veya sizin için denizi hizmetinize vermiştir.’ İşte bu korkunç enerji 

kaynaklarından biri de denizdir. Yüce Allah bu dev gücü insanın hizmetine sunmuş, onun yapısına ve 

özelliklerine ilişkin bâzı sırları önüne açmıştır. İnsanoğlu bu öğrendiği sırlardan biri sâyesinde bu 
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dehşet verici yaratığın üstünde yüzen gemiyi yapmıştır. Geminin içinde korkmadan denizin dağ gibi 

dalgalarının arasında süzülür gider: ‘Gemiler O’nun emri uyarınca denizde yüzsünler diye…’ 

Çünkü denizi bu niteliklere sâhip olarak yaratan Allah’tır. Geminin ana maddesini bu özellikte 

yaratan. Hava basıncını, rüzgârın hızını ve yer çekimini var eden O’dur. Geminin denizde yüzmesini 

sağlayan diğer özellikleri de O yaratmıştır. İnsana bütün bunları göstermiş, onlardan yararlanmasına 

imkân hazırlamıştır. (..) ‘Lutfedip verdiği rızkı aramanız için..’ Denizden çıkarılan ürünler, süs 

eşyâları gibi… Aynı şekilde ticâret, bilgi, deneyim, spor, turizm gibi Allâh’ın lütfu sâyesinde 

denizlerden yararlanılan daha nice rızıklar, güzellikler… (S. KUTUB, 9/182)    

‘Emriyle gemiler onda hareket etsin diye’ Yâni sizin menfaatiniz için ise de, sizin emrinizle değil, 

O’nun emri ile hareket etmesi için emrinize verdi. (ELMALILI, 7/84) 

‘ve Allâh’ın lütfundan isteyip arayasınız diye’ ticâret, dalgıçlık, avcılık ve diğer araştırma ve 

kazanma şekilleriyle kara ve denizde tasarruf edip, kazanasınız. (ELMALILI, 7/84) 

‘Hem de umulur ki şükredesiniz’ Bu nîmetlerin yalnız O’nun olduğunu bilip, mâbud olarak yalnız 

O’nu tanıyasınız ve O’nun emirlerini, yasaklarını tanıyarak O’na ibâdet ve kulluk edesiniz, Allâh’a 

ortak koşmaktan ve nankörlükten kaçınasınız. Şükür yalnız nîmeti ve nîmetin zevk ve neşesini sezmek 

değil, nîmeti vereni tanımak ve O’nun nîmeti karşılığında O’nu yüceltmektir. (ELMALILI, 7/84)  

(13).‘Göklerde ve yerde olanların hepsini’ yâni ne kadar yıldız, gezegen, güneş, uydu varsa hepsini, 

Ay’ı, dağları, denizleri, nehirleri ve kendileriyle faydalandığınız herşeyi ‘kendi katından size 

musahhar kılmıştır’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni, bunların hepsi O’nun lütuf, ihsan ve bağışıdır. Sâdece 

O’nun tarafından bunlar size verilmiştir. Bu hususta O’na hiçbir ortak yoktur.’ Nesefi de şöyle 

demektedir: ‘Yâni O, sizlere bütün bu şeyleri kendi katından vermiş, hizmetinize sunmuştur.’ (S. 

HAVVÂ, 13/316) 

‘Elbette ki, düşünen kimseler için bunda âyetler’ Allâh’a, sıfatlarına ve isimlerine delâletler 

‘vardır’ Bu, bu tür âyetleri insanların yalnızca düşünme ile bileceğinin delilidir. (S. HAVVÂ, 13/316)  

(14).‘İman edenlere söyle: Allâh’ın günlerinin geleceğini beklemeyen kimseleri bağışlayıp 

geçsinler.’ İbn Kesir der ki: ‘Bu, İslâm’ın başlangıç dönemlerinde idi. O dönemlerde müşriklerin ve 

Kitap Ehlinin eziyetlerine katlanmaları emri verilmişti. Tâ ki bu tutum onları kendilerine ısındırsın. 

Daha sonra inat etmeleri üzerine yüce Allah, müminlere cihad etmeyi ve çarpışmayı meşru kıldı.’ (S. 

HAVVÂ, 13/316, 317) 

Âyet(in), Hz. Ömer’in kendisine söven bir kimseyi yakalamak istemesi üzerine indiği 

nakledilmiştir. Âyet, savaş izni verilmediği bir zamanda, kişisel çatışma ve kavgaya meydan 

verilmemesini istemekte, ileride düşmanlar aleyhine günlerin geleceğine işâret etmektedir. Bu 

yüzden âyetin, cihad izni veren âyetlerle çeliştiği söylenemez. (H. DÖNDÜREN, 2/788) 

Abdullah b. Abbas, İbnü ‘s Sâib  el Kelbi ve Mukâtil’e göre sözkonusu âyette yer alan  ‘eyyâmullah / 

Allâh’ın günleri’, öncekilerin başlarına gelen ‘helâk azâbı’ demektir. Çünkü Yüce Allah müşrikleri 

‘lâ yercûne eyyâmallâh’ şeklinde nitelendirirken onların, daha önceki kavimlerin başlarına gelen ilâhi 

azaptan korkmadıklarını belirtmek istemiştir. (Râzi, Kurtubi, Şevkâni’den, M. DEMİRCİ, 3/109) 

‘Çünkü Allah her bir kavmi ameline göre cezâlandıracaktır.’ Yâni dünyâ hayâtında (müminler) 

onları (kâfirleri) bağışlayacak olurlarsa, Azîz ve Celîl olan Allah âhirette onları (kâfirleri) kötü 

amelleri sebebiyle cezâlandıracaktır. (İbn Kesir’den S. HAVVÂ, 13/317)  
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(15).‘Kim sâlih bir amel işlerse, kendi (fayda)sınadır. Kim de kötülük ederse, kendi aleyhinedir.’ 

Ecir onun lehine, cezâ aleyhinedir. ‘Sonra Rabbinizin huzûruna döndürüleceksiniz.’ Amellerinizin 

karşılığını verecektir. İbn Kesir şöyle demektedir: ‘Yâni Kıyâmet gününde O’na döndürülecek ve 

amellerinizle birlikte O’na arz edilecek, O da hayır ve şerri ile amellerinizin karşılığını size 

verecektir.’ (S. HAVVÂ, 13/317) 

‘.. kötü iş yaptı’ cümlesine inkâr, şirk ve isyan dâhildir. Bir kimse îman etmez ve isyan ederse kendi 

aleyhine yapmış, kendisini cehenneme mahkûm etmiş olur. ‘Kim kötü ve günah olan bir amel 

işlerse, ancak misli ile cezalandırılır.’ (40/40; İ. KARAGÖZ 7/115) 

(16).‘Andolsun ki biz, (vaktiyle) İsrâiloğulları’na Kitap, hüküm ve peygamberlik verdik, onları 

tertemiz şeylerden rızıklandırdık ve onları (devirlerindeki) âlemlere üstün kıldık.’ İsrâiloğulları’na 

verilen ‘kitap’ Tevrat’tır. ‘Nübüvvet’, peygamberliktir. Nitekim onlardan pekçok peygamber 

gelmiştir. ‘Hüküm’ ise, kitabın bilgisi, idrak ve ferâset; kitaba göre davranmanın hikmeti; muâmelatta 

muhâkeme kâbiliyeti gibi anlamlara gelir. Bunda yargı ve yönetim gücü anlamı da vardır. Allah Teâlâ 

o dönemde kendi dînine hizmet için İsrâiloğulları’nı seçmiş ve hakkı tebliğ için onları 

görevlendirmiştir. Üstünlükleri, bu göreve liyâkatlerine ve bunu yerine getirmelerine göredir. 

Nitekim kendilerine ilim geldikten sonra, sırf aralarındaki haset, ihtiras, çekememezlik ve düşmanlık 

sebebiyle anlaşmazlığa düşünce, bu din emânetini taşıyamaz hâle gelmişlerdir. Dolayısıyla, 

kendilerine emânet edilen ‘üstünlüklerini’ de kaybetmişlerdir. (Ö. ÇELİK, 4/507) 

(17).‘Din husûsunda onlara apaçık belgeler’ âyetler ve mûcizeler ‘verdik. Ama onlar kendilerine 

ilim geldikten sonra ancak aralarındaki çekememezlikten dolayı’ din hakkında ‘ayrılığa 

düştüler.’ Yâni onlar ancak, aralarındaki ayrılıkları ortadan kaldırması gereken bilgi geldikten sonra 

ihtilâfa düştüler. Bu ihtilâf ve ayrılıkların tek sebebi ise, aralarında baş gösteren çekememezlik yâni 

aralarındaki zulmün ve kıskançlığın bir eseri olan düşmanlıktır; bundan dolayı ayrılığa düştüler. (S. 

HAVVÂ, 13/318) 

‘Şüphe yok ki Rabbin, ayrılığa düştükleri şeyler hakkında Kıyâmet günü aralarında hüküm 

verecektir.’ Yâni kıyâmet gününde adâletli hükmü ile aralarında hüküm verecektir. Bu ifâde aynı 

zamanda bu ümmeti onların izledikleri yolu tâkip etmekten sakındırmaktadır. (S. HAVVÂ, 13/318)  

(18).(Ey Peygamberim!) ‘(İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden) sonra seni emr(imiz)den bir 

şerîat üzere kıldık.’ Din ve şeriat ilk defa Hz. Muhammed’e (as) gelmiş değildir, daha önce gelip 

geçmiş binlerce peygamber vâsıtasıyla Allah özü aynı detayları farklı dinler göndermiş, bir yoruma 

göre aynı olan öze din, (hattâ İslâm), farklı olan detaylara ameli hükümlere, kulluk şekillerine, 

sosyal ve hukûki düzenlemelere de şeriat denilmiştir. (KUR’AN YOLU, 5/17)    

Âyette geçen ‘şerîat’ kelimesi ile Fâtiha sûresinin 6 ve En’am sûresinin 153’üncü âyetinde geçen ve 

dosdoğru yol anlamına gelen ‘sırât-ı müstakim’ terkîbi aynı anlamdadır. Kur’ân’a ve Kur’ân’ın 

beyânı olan Hz. Peygamberin sünnetinde, âyet ve sahih hadislerde geçen îman, ibâdet, ahlâk ve sosyal 

hayat ile ilgili emirler ve yasaklar, ilke ve hükümler, helâl ve haramlar şeriat kavramına dâhildir. (İ. 

KARAGÖZ 7/119) 

‘Şerîat’ kelimesi, İslâm’ın belli bir bölümünü değil, bütününü ifâde eder. Abdest, namaz, oruç, hac 

ve zekât gibi belirli ibâdetler, evlenme, boşanma ve mîras gibi sosyal konular, ahde vefâ ve doğru 

sözlülük gibi ahlâki kurallar, îman esasları, emir ve yasaklar, helâl ve haramlar, kısaca Kur’ân’ın 

bütün prensipleri, Allâh’ın kulları için koyduğu şeriat yâni dînî kurallardır. Dolayısıyla ‘Hak din’, 

‘İslâm’ ve ‘şerîat’ ayrı şeyler değil, hepsi ilâhi kuralların, Allah yolunun adıdır. (İ. KARAGÖZ 7/119)    
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‘Artık sen ona uy, onu bilmeyen (ve onu istemeyen)lerin hevâlarına uyma!’ (Bu yasak), Hz. 

Peygamberin şahsında, bütün müminlere yöneliktir. ‘arzular’ ile maksat, Kur’an ve sünnete uymayan 

emir ve yasaklar, kural, ilke ve hükümlerdir. ‘bilmeyen kimseler’ ile maksat, mümin ve Müslüman 

olmayanlar, müşrikler, kâfirler ve Kur’an hükümlerine aykırı hüküm koyanlar, emir ve yasak 

belirleyenlerdir. (İ. KARAGÖZ 7/119, 120) 

Allâh’ın hükümlerine ilmi olmayan veya ilmin gereğine uymayan kimseler yalnız kendi zevk ve 

heveslerinin arkasında koşarlar. Hevâ ve hevesler ise, kişiye göre değişir. İsrailoğulları gibi ihtilâfa 

düşürür, Allâh’ın gazabına götürür. Şeriat ise toplar, tevhid (Allâh’ın birliğine inanmakla) rızâsına 

götürür. Şerîata uy da câhillerin nefsâni arzularına uyma. (ELMALILI, 7/88, 89) 

Yüce Allah “Şeriatı bilmeyenlerin hevâlarına uyma.” buyurmaktadır. Hevâ Allâh’ın ilâhlık ve 

Rabliğini kabul etmeyenlerin en büyük putudur. Başka bir âyette vahye dayanmayıp yalnız hevâsına 

uyanlar, sapıklıkla nitelendirilmektedir (28/50). Gerek Mekke müşrikleri, gerek hevâsını ve ona bağlı 

olarak aklını putlaştıranlar, gerekse bâtıl ideolojiler, İslâm dînini sürekli değersiz ve gereksiz olarak 

göstermeye çalışmışlardır. (H. T. FEYİZLİ, 1/499) 

Bu nitelikleri hakk eden tek bir şeriat vardır. Onun dışındaki hayat düzenleri bilgisizlikten 

kaynaklanan arzulardır, ihtiraslardır. Dâvâ adamı, sâdece şeriata uymalı ve bütün arzuları, ihtirasları 

bir kenara bırakmalıdır. Kesinlikle en ufak bir meselede bile Allâh’ın şeriatından sapıp arzulara, 

ihtiraslara uymamalıdır. Çünkü arzularına, ihtiraslarına uyacağı kimseler, şerîatın sâhibi olan Allâh’a 

karşı ona hiçbir yardımda bulunamayacak, onu savunamayacak kadar güçsüzdürler, zayıftırlar. Hevâ 

ve heveslerden kaynaklanan hayat sistemlerinin taraftarları birbirlerine yardım eden birleşik bir 

cephedirler. Onlar şerîatın sâhibine karşı birbirleri ile dayanışma içindedirler. Bunun için şerîatı 

benimseyen birisi, bâzılarının yardımını umarak onlara eğilim göstermemeli, onları birbirlerine 

bağlayan hevâ ve heveslerine sempati ile yaklaşmamalıdır. (S. KUTUB, 9/186, 187)     

(19).‘Çünkü kâfirler, Allah’tan gelecek hiçbir şeyi uzaklaştıramazlar.’ Onlara uyduğun takdirde 

Allah’tan gelecek olan azap ve cezâdan seni hiçbir şekilde kurtaramazlar. ‘Şüphesiz zâlimler, 

birbirlerinin dostlarıdırlar.’ Onun için onlara, yalnız zâlim olanlar uyar, dost olur. ‘Allah ise 

müttakilerin dostudur.’ Zulümden, haksızlıktan korunanları sever, onlara yardım eder. Onun için, 

sen o bilgisizlere, zâlimlere uyma da, takvâya / Allah’tan korkmaya devam et, korun. (ELMALILI, 

7/89)   

‘Allah’tan gelecek azaptan hiçbir şeyi senden kesinlikle savamazlar.’ (Bu cümle), kâfirlerin 

arzularına uymanın, ilâhi azâbın gelmesine sebep olacağını beyan eder. Hz. Peygamber, hiçbir 

zamankâfirlerin ve müşriklerin arzularına uymamıştır. Dolayısıyla âyetteki uyarı, Hz. Peygamber’in 

şahsında, müminlere yöneliktir. Bu îtibarla müminlerin, Kur’an ve sünnette yer alan emir ve 

yasaklara, ilke ve hükümlere uyması, kâfirlerin Kur’an ve sünnete uygun olmayan ilkelerini, 

kurallarını ve kânunlarını esas almamaları gerekir. (İ. KARAGÖZ 7/120) 

(20).‘Bu (Kur’ân), insanlar için hem (kurtuluş yollarını gösteren) kalp gözleri, hem de kesin inanan 

bir toplum için doğru yol rehberi ve rahmettir.’ Yâni, bu kitap ve onun getirdiği şeriat tüm 

insanlık için bir aydınlıktır. O hak ve bâtıl arasındaki farkı bildirmektedir. Fakat onun aydınlığından 

ancak Hakka îman edenler yararlanabilir. (MEVDÛDİ, 5/306) 

(21).‘Yoksa kötülükleri işleyen kimseler, kendilerini hayatlarında ve ölümlerinde, îman edip de 

sâlih amel işleyenlerle eşit yapacağımızı mı zannettiler? Ne kötü hüküm veriyorlar!’ Âyet-i 

Kerîmede; hayatta iken ve ölümlerinde, iyilik yapanlar ile kötülük yapanların eşit tutulmaları 

reddedilmektedir. Çünkü hayatta iken de bunların hâlleri birbirinden farklı idi. Zîrâ bir kesim 
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itaatleri yerine getirerek hayatlarını sürdürdü, diğeri ise kötülükleri işleyerek hayat sürdürdü. 

Ölümlerinde de bunlar eşit değildir. Çünkü müminler kendilerine rahmet ve kerâmet müjdeleri 

verilerek ölürken, öbürleri rahmetten yana ümitsiz olarak, pişmanlık içerisinde ölürler. İman edip 

sâlih amel işleyenler, yakîn sâhibi idiler. Ötekileri ise azâba uğrayan, şüphe eden, şaşırıp kalanların 

huzursuzlukları ile yaşayıp gittiler. (S. HAVVÂ, 13/322)   

‘İnanıp iyi amel işleyen kimseler ile bir mi tutacağımızı sandılar?’ Kureyş kâfirleri, ‘Biz âhirette – 

şâyet âhiret varsa – müminlerden daha iyi durumdayız’ diyorlardı. Nihâyet onlar, ‘Biz malca ve 

evlâtça daha çoğuz, biz azâba uğratılacak değiliz.’ (Sebe’, 34/35) diyorlardı. Zîrâ dünyâda aziz olan 

âhirette de azizdir. Denilmiştir ki; burada esâsen murad edilen, hayatta olduğu gibi, iki grubun 

ölümden sonra da eşit olmalarını (..) reddir. Çünkü iyiler ve kötüler rızık ve sağlık bakımından 

hayatta eşittirler. Ancak ölümde durum farklı olacaktır. (İ. H. BURSEVİ, 19/42, 43) 

 

45/22-26  HERKES  KAZANCINA  GÖRE  KARŞILIK  GÖRÜR 

22. Allah, gökleri ve yeri hak (ve hikmet gayesi) ile yarattı. Öyleyse herkes (dünyâda) 

kazandığının karşılığını görecek ve kimseye haksızlık edilmeyecektir. 

23. (Ey Peygamberim!) Arzu ve heveslerini ilâh edinmiş, bilgisine rağmen (Allâh’ı bırakıp da o 

hevâsına kul olmasından dolayı) Allâh’ın da kendisini sapıklıkta bıraktığı, kulağını ve kalbini 

mühürleyip gözüne de bir perde çekmiş olduğu kimseyi gördün mü? Şimdi (bana söyle) artık 

Allah’tan başka, onu doğru yola kim getirebilir? (Ey kâfirler!) Hâlâ düşünmeyecek misiniz? 

(Düşünmelisiniz.)  [krş. 25/43; 28/50] 

24. (Mekkeli müşrikler) Dediler ki: “(Hayat) dünyâ hayâtından başkası değildir. Ölürüz de, 

yaşarız da. Bizi zamandan başkası helâk etmiyor.” (Ey Peygamberim!) Hâlbuki onların bu 

hususta hiçbir bilgisi yoktur. Onlar sâdece (böyle) zannediyorlar. 

25. Müşrikler(in, kendilerin)e açık açık âyetlerimiz okunduğu zaman: “Eğer doğru söyleyenler 

iseniz (ölmüş) atalarımızı getirin.” demelerinden başka delilleri yoktur. 

26. (Ey Peygamberim! Müşriklere) De ki: “Size Allah hayat veriyor, sonra sizi O öldürecek. 

Nihâyet sizi, hakkında hiç şüphe olmayan kıyâmet günü O bir araya toplayacaktır. Fakat 

insanların çoğu bilmezler.” [bk. 2/28; 22/66; 30/27; 40/11] 

 

22-26. (22).‘Allah, gökleri ve yeri hak ile yarattı.’ Zulüm ile değil, hak ve hakkâniyet (adâlet) üzere 

her birinin özelliğinde gerek birbirine ve gerek yaratıcısına göre vâcip olan adâlet ve hikmet 

gözeterek yarattı. Bu âyet, önceki hükme bir delil içeriğindedir. Çünkü hak ile yaratış zâlimden  

zulme uğrayan kimsenin  hakkını hemen almak ve iyi ile kötüyü eşit tutmayıp, iyiye iyiliğinin, 

kötüye de kötülüğünün cezâsını vermek demek olan adâleti gerektirir. Şu hâlde bu husus, bugün şu 

dünyâda olmuyorsa yarın âhirette olması lâzım gelir. Onun için bu mânâ, açıkça ifâde edilerek 

buyuruluyor ki; ‘Hem herkes hakları yenmeksizin kazandığı ile cezâlandırılmak’ yâni iyiye iyi, 

kötüye kötü karşılığı verilmesi ‘için yaratılmıştır.’ Bundan dolayı kötülük yapanların geleceği, iyilik 

yapanların geleceği ile eşit olamaz. Birisi cezâ görürken, diğer(i) mükâfat görecektir. (ELMALILI, 

7/90, 91) 
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(23).‘Hevâ ve hevesini kendine ilâh edinen kimseyi gördünmü? Hakkı düşünmeyip keyfi ne isterse 

onu ilâh edinmiş kendi zevkinin sevdâsına düşmüş; ‘Allah da onu bir ilim üzerine şaşırtmış (..) ve 

kulağını ve kalbini üstünden mühürlemiş ve gözüne bir perde çekmiştir.’ Çünkü hevâ ve şehvet 

gözü kör, kulağı sağır, kalbi duygusuz eder. O kimse bilgin de olsa ilmine rağmen hakkı duymaz olur. 

Nitekim filozofların ve dünyâ hayâtına düşkün din bilginlerinin birçoğu böyle olmuştur. (ELMALILI, 

7/91) (..) Böyle bir kimse dîni, dünyâsı, âhireti hakkında kendisine fayda verecek hiçbir şeyi işitmez. 

Kendisiyle hidâyet bulacağı hiçbir şeye kulak verip anlamaz. Önünü aydınlatacak hiçbir delili görmez. 

(S. HAVVÂ, 13/323) 

‘Allah’tan başka’ Allâh’ın onu saptırmasından sonra ‘onu kim doğru yola eriştirebilir? Hâlâ öğüt 

almayacak mısınız?’ Bu öğütlerin üzerinizde etkisi olmayacak mı? Çünkü kötülüğün aslı, hevâya tâbi 

olmaktır. Bütün hayır ise, hevâya muhâlefet etmektir. (S. HAVVÂ, 13/323) 

‘Hevâ ve hevesini tanrı edinmek’ ifâdesiyle bir kimsenin nefsinin her istediğini yapması ve yaptığı 

işin Allah indinde haram mı helâl mi olduğunu dikkate almadan davranması kast olunmaktadır. Böyle 

bir insan, Allah emretmiş bile olsa, eğer nefsi istemiyorsa o işi yapmaz. İşte bu kimse nefsine itaat 

ettiği şekilde, başkalarına da itaat ediyorsa şâyet, o kimseleri de tanrı edinmiş olur. Her ne kadar 

bu kimse, o kimseleri ilâh ve mâbud edinmediğini söylese de veya o kimselerin putunu yaparak onlara 

tapmasa da onları tanrı edinmiştir.  Çünkü bu kayıtsız şartsız teslîmiyeti onun bu kimseleri tanrı 

edindiğinin bilfiil ispâtıdır. Ve bu da apaçık şirktir. (MEVDÛDİ, 5/308)   

Arzusun tanrı yapan kimse, canı ne isterse, helâl – haram, iyi – kötü, günah – sevap demeden, 

arzusunu yerine getirir. Arzusunu dînî bir emir gibi kabul eder. Böyle yapan kimse, mümin değil, 

ancak kâfirdir. Bu kimseye âyette yüce Allâh’ın üç yaptırımı bildirilmiştir: (1). Allah kâfir kimseyi 

inkârda ısrârını bildiği için sapıklıkta bırakır. (2). Allah kâfirin kulağını ve kalbini mühürler. (3). 

Allah, kâfirlerin gözlerinin üzerine perde çeker. (İ. KARAGÖZ 7/125) 

(24).‘Dediler ki: “(Hayat) dünyâ hayatından başkası değildir. Ölürüz de, yaşarız da. Bizi 

zamandan başkası helâk etmiyor.” Hâlbuki onların bu hususta hiçbir bilgisi yoktur. Onlar 

sâdece (böyle) zannediyorlar.’ Gece ve gündüzün geçmesinin insanların ölümünde etken olduğunu 

kabul ediyor, ölüm meleğini ve Allâh’ın izni ile ruhları kabzedişini inkâr ediyorlardı. Meydana gelen 

her bir olayı zamâna, dehre izâfe ediyorlardı. O bakımdan onların şiirlerinde (bu câhili anlayışa sâhip 

olan Arap ve diğer toplumların edebiyatlarında) zamandan şikâyetler dile getirilmektedir. (S. 

HAVVÂ, 13/324) 

“Bizi ancak zaman öldürür.” sözü, İslâm öncesinde, Allâh’ı tanımayanların câhiliye mantığıyla 

söylenmiş sözdür. Çeşitli zamanlarda duyulan ve tekrar edilen bu söz, yine Dehriyye görüşüne sâhip, 

yâni maddeci ateist kafaların bir ürünüdür. Gâyeleri Allâh’ı tanımayıp sorumsuz ve başıboş 

yaşamaktır. Böylece arzularını ilâhlaştırmaları, onları bir fikir boşluğuna ve Allâh’a karşı küstahça bir 

ifâdeye itmiştir. [bk. 6/29-30; 10/7-8; 23/37-42; 36/12; 52/ 35-36; 67/2] (H. T. FEYİZLİ, 1/500) 

Denildiğine göre İslâm’dan önce câhiliye Arapları arasında ‘dehriyye’ adı verilen materyalist bir 

düşünce söz konusu idi. Bu düşüncenin temeli de âhiret inancını inkâra dayalıydı. Zîrâ câhiliye 

Araplarına göre hayat bu dünyâdaki yaşamdan ibâretti. Yâni insan bu dünyâda yaşar, ölür. Ondan 

sonra başka kuşaklar gelir, aynı şekilde onlar da belli bir süre yaşarlar, dehr (zaman) onları da 

yıpratır ve sonunda alıp götürür. Böylece herşey o noktada sona erer. Dolayısıyla insan için bu 

dünyâdan başka bir hayat mevcut değildir. Buradaki helâkin, ölümün, yok oluşun fâili de zamandır. 

(M. DEMİRCİ, 3/115) 
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(25).‘Onlara açık açık âyetlerimiz okunduğu zaman: “Eğer doğru söyleyenler iseniz atalarımızı 

getirin.” demelerinden başka delilleri yoktur.’ İnsanlara verilmiş bulunan bilgi vâsıtaları ile fizik 

ötesi âlemi bilmek mümkün değildir; öldükten sonra dirilme ve âhiret de bu âleme dâhildir. 

İnkârcıların bu konudaki iddiâları, bilmedikleri ve bilemeyecekleri bir konuda tahmin yürütmekten 

ibârettir. Bu sebeple mantık dışı önermelere başvurmakta, olmayacak taleplerde bulunmaktadırlar. 

‘Atalarımızı geri getirin’ teklîfi de bu kabildendir; çünkü dînin iddiâsı onları geri getirmek değil, 

diğer âlemde diriltmek ve biraraya getirmektir, bu da olacaktır. Bu dünyâda gidenlerin geri 

getirilmesi ilâhi programa uygun bulunmamaktadır. (KUR’AN YOLU, 5/20) 

(26).‘De ki: “Sizi Allah diriltir, sonra öldürür, sonra Kıyâmet gününde sizi toplar. Onda şüphe 

yoktur.’ Bütün bunları yapmaya kâdir olan, elbette sizin atalarınızı getirmeye de kâdirdir. Baştan beri 

sizi yaratma kudretine sâhip olanın, sizi tekrar yaratmasına kâdir olması, öncelikle kabul edilmelidir. 

Fakat O’nun sünneti, sizleri Kıyâmet gününde biraraya toplamak şeklindedir; yoksa dünyâda 

tekrar size hayat vermek şeklinde bir sünneti yoktur. (S. HAVVÂ, 13/325) 

‘Fakat insanların çoğu bilmezler.’ Yüce Allâh’ın öldükten sonra diriltmeye kâdir olduğunu 

bilmezler. Çünkü onlar deliller üzerinde düşünmekten yüz çevirmektedirler. Bundan sonra; öldükten 

sonra dirilişi inkâr ederler, cesetlerin hayat bulup kabirlerinden kalkacağını uzak görürler. (S. 

HAVVÂ, 13/325) 

 

45/27-37  O  GÜN  HER  ÜMMETİ,  DİZ  ÇÖKMÜŞ  GÖRÜRSÜN 

27. Göklerin ve yerin egemenliği (hâkimiyet ve yönetimi) Allâh’ındır. Kıyâmet kopacağı gün, 

(işte) o gün, o bâtıla sapanlar (kâfirler) hüsrâna uğrayacaktır. 

28. (Rasûlüm!) Sen her ümmeti, diz çökmüş (veya toplanmış) olarak görürsün. Her ümmet 

Kitab’ına (amel defterini almaya) çağrılır(, onlara şöyle denir:) “Bugün (dünyâda) yapmış 

olduklarınızın karşılığı verilecektir.” (denilir). 

29. “Bu, size gerçeği söyleyen kitabımızdır. Çünkü (her) ne yapıyor idiyseniz biz (meleklere) 

yazdırıyorduk.” [bk. 17/14; 18/49; 75/13-15] 

30. İman edip de iyi amellerde bulunanlara gelince, Rableri onları rahmetine erdirir. Bu da 

apaçık kurtuluş (ve saadet)in ta kendisidir. 

31. Küfre sapanlara gelince: “Âyetlerim size okunmuş fakat siz büyüklük taslamış, (yüz çevirip) 

günahkâr bir toplum olmuştunuz, değil mi?” (denilecek.) 

32. (Ey kâfirler!) “Allâh’ın vaadi gerçektir. (Kıyâmet) saat(in)de aslâ şüphe yoktur.” denildiği 

zaman: “O saatin ne olduğunu bilmiyoruz. Biz, ancak (onun) bir varsayım / bir kuruntu 

olduğunu sanıyoruz, kesin bilgi elde etmiş değiliz.” demiştiniz. 

33. (O gün) yaptıkları kötülükler, açığa çıkıp gözükecek ve alaya aldıkları şey(in azâbı) 

kendilerini kuşat(ıp mahved)ecektir. 

34. (Kâfirlere âhirette) denilir ki: “Nasıl siz bu gününüze kavuşmayı unuttuysanız, bugün de biz 

sizi unutup bırakacağız; artık yeriniz ateştir, size yardımcı olanlar da yoktur.” 
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35. (Ey kâfirler!) “Bunun sebebi, Allâh’ın âyetlerini eğlence edinmeniz ve dünyâ hayatının sizi 

aldatmasıdır.” denilir. (Ey Peygamberim!) Artık bugün, onlar oradan çıkarılmayacak, 

kendilerinden (tevbe ve itaatle Allah’tan) hoşnutluk dilemeleri kabul edilmeyecektir. 

36. Her türlü övgü, ancak göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve bütün âlemlerin Rabbi Allah içindir. 

37. Göklerde ve yerde büyüklük / ululuk ancak O’na mahsustur. O, mutlak gâliptir, tek hüküm 

ve hikmet sâhibidir. 

 

27-37. (27).‘Göklerin ve yerin egemenliği Allâh’ındır.’ Yâni bunlara mâlik olan herşeye kâdirdir. 

Herşeyin mutlak egemenidir. Dolayısıyla âhiret gününün varlığı da kaçınılmazdır. ’Kıyâmet kopacağı 

gün, işte o gün, o bâtıla saplananlar’ Allâh’ı, peygamberlerine indirilmiş olduğu apaçık âyetleri 

inkâr eden, apaçık delilleri reddeden kimseler ‘hüsranda kalırlar.’ (S. HAVVÂ, 13/326)  

(28).‘(Rasûlüm!) Sen her toplumu, diz çökmüş olarak görürsün. Her toplum Kitab’ına çağrılır: 

“Bugün (dünyâda) yapmış olduklarınızın karşılığı verilecektir.” (denilir).’ Yâni, mahşer 

meydanında o kadar heybetli ve korkunç bir manzara olacaktır ki, en şiddetli kibirliler bile korkudan 

diz çökmüş bir vaziyette çâresizlik içinde kalacaklardır. (MEVDÛDİ, 5/311) 

İbn Kesir der ki: Bu durumun cehennemin getirileceği vakit olacağı söylenmektedir. Cehennem bir 

defa kaynayıp coştu mu, dizleri üzerinde çökmeyecek hiçbir kimse kalmayacaktır.’ (S. HAVVÂ, 

13/326) 

Hadis: İbn Ebi Hâtim senedini kaydederek, Rasûlullah (s)’ın şöyle buyurduğunu rivâyet etmektedir: 

‘Ben sizleri cehennemden beride tepe üstünde, dizüstü çökmüş görür gibiyim.’ (S. HAVVÂ, 13/333)  

(29).“Bu, size gerçeği söyleyen kitabımızdır. Çünkü (her) ne yapıyor idiyseniz biz 

yazdırıyorduk.” ‘Çünkü Biz yaptıklarınızı yazıyorduk’ ifâdesinde geçen ‘yazıyorduk’ fiiliyle kâğıt 

üzerine kalemle yazmak anlamı kast edilmemektedir. Çünkü insanların davranışlarını kaydetmek için 

değişik metotlar kullanılabilir. Bu dünyâda bile insanoğlu davranışların kaydedilmesinde değişik 

metotlar geliştirilmiştir. Buna rağmen daha farklı metotların icat edilemeyeceğini de söyleyemeyiz. 

Dolayısıyla Allah Teâlâ insanların gizli ve açık davranışlarını, söz ve amellerini, istek, arzu ve 

düşüncelerini kim bilir nasıl kaydedecektir? Ve yine her şahıs, her grup ve her toplum amel 

defterlerini önünde nasıl bulacaktır? (MEVDÛDİ, 5/311) 

(30).‘İman edip sâlih amel işleyenlere gelince; Rableri onları rahmetine’  yâni cennetine ‘kabul 

eder.’ Buna kalbiyle îman edip, organlarıyla şeriata uygun ve hâlis olan, sâlih amel işleyen kimseler 

hak kazanır. ‘Apaçık kurtuluş işte budur.’ (S. HAVVÂ, 13/326)   

(31).‘Kâfir olanlara gelince;’ onlara şöyle denilir: ‘Âyetlerimiz size’ dünyâda iken ‘okunmuş; siz 

de’ îman etmeyi kabul etmeyerek ‘büyüklenip günahkâr’ kâfir ‘bir kavim olmuştunuz, değil mi? 

(S. HAVVÂ, 13/326) (..) Yâni, sizleri Allâh’ın âyetlerini kabul etmekten alıkoyan kibrinizdir. Çünkü 

sizler, O’na teslim olmayı gurur konusu hâline getiriyorsunuz. (MEVDÛDİ, 5/311) 

(32).Sizler dünyâda iken size ‘Allâh’ın’ amellerin karşılığını vereceğine dâir ‘vaadi şüphesiz haktır 

ve Kıyâmet günü şüphe götürmez, denildiği zaman siz demiştiniz ki: Kıyâmetin ne olduğunu 

bilmiyoruz’ Yâni bizler Kıyâmet diye bir şey tanımıyoruz; ‘ancak birtakım tahminlerde 

bulunuyoruz.’ Yâni bizler onun gerçekleşeceğini sâdece ağır basmayan bir vehim diye kabul 
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ediyoruz. ‘Biz kesin bir bilgi elde etmiş değiliz.’ Bu konuda kesin bir bilgiye sâhip değiliz. (S. 

HAVVÂ, 13/326)  

(33).‘Onlara’ yâni bu kâfirlere ‘işlediklerinin kötülükleri’ çirkinlikleri yâhut kötü amellerinin cezâsı 

‘belli oldu’ ortaya çıktı ‘ve alaya aldıkları şeyler’ azap ve cezâ ‘kendilerini kuşattı’ başlarına geldi. 

Yâni onların alay etmelerine karşılık olarak alaya aldıkları cezâ ve azap onları kuşattı yâhut başlarına 

gelip çattı. (S. HAVVÂ, 13/326) 

(34).‘(Kâfirlere âhirette) denilir ki: “Nasıl siz bu gününüze kavuşmayı unuttuysanız, bugün de biz 

sizi unutup bırakacağız; artık yeriniz ateştir, size yardımcı olanlar da yoktur.” ‘Bugün Biz de sizi 

unutuyoruz’ sözü, gerçek mânâsında değil, mecâzi olarak ’Unutulmuşçasına sizi burada devamlı 

azâba terk ederiz’ demektir. (KUR’AN YOLU, 5/23) 

Hadis: Peygamber Efendimiz (s)‘in haber verdiğine göre Kıyâmet gününde Allah Teâlâ bâzı 

kullarına: ‘Benim sana iyiliklerim dokunmadı mı? Seni önemli yerlere getirmedim mi? Seni ev bark 

sâhibi yapmadım mı? Şunları şunları senin emrine vermedim mi? Seni başa geçirmedim mi?’ diye 

soracak. O da: ‘Evet yâ Rabbi bütün bunları bana verdin’ diyecek. Allah Teâlâ: ‘Peki, benim bu 

huzûruma geleceğini hiç düşünmedin mi?’ diye sorunca o kul: ‘Hayır, düşünmedim’ diyecek. İşte 

Cenâb-ı Hak da ona: ‘Sen beni nasıl unuttunsa, şimdi de ben seni unutuyorum’ buyuracak. (Müslim 

Zühd 16’dan, Ö. ÇELİK, 4/513) 

(35).“Bunun sebebi, Allâh’ın âyetlerini eğlence edinmeniz ve dünyâ hayâtının sizi aldatmasıdır.” 

denilir. Artık bugün, onlar oradan çıkarılmayacak, kendilerinden (tevbe ve itaatle Allah’tan) 

hoşnutluk dilemeleri kabul edilmeyecektir.’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni onlardan Rablerini râzı etmeleri 

istenmeyecek, aksine hesapsız ve râzılık dilemek söz konusu olmaksızın azap edileceklerdir. Tıpkı 

müminlerden bir kesimin azap ve hesap olmadan cennete gireceği gibi.’ (S. HAVVÂ, 13/327)  

(36).‘Bütün övgüler, göklerin Rabbi, âlemlerin Rabbi olan Allâh’a özgüdür.’ Nesefi şöyle 

demektedir: ‘Yâni sizin de Rabbiniz, göklerin, arzın ve bütün âlemlerin yâni herşeyin Rabbi olan 

Rabbinize hamdediniz. Bu şekilde herkesi ve herşeyi kuşatan bir rablık, bu rabliğin emri altında 

bulunan herkesin O’na övgü ve senâda bulunması gerekir.’ (S. HAVVÂ, 13/327, 328)  

(37).‘Göklerde ve yerde yücelik’ azamet, kudret, saltanat ve izzet ‘yalnız O’na âittir.’ Zîrâ bunların 

eserleri göklerde ve yerde zâhir olmaktadır. ‘O, azîzdir’ hiç yenik düşmez, ‘hakîmdir’ Her hüküm ve 

takdîrinde hikmet sâhibidir. Öyleyse O’na hamdediniz. Çünkü hamd O’na mahsustur. O’na itaat 

ediniz, çünkü O, herşeye gâliptir. Her işinde yüce hikmetler vardır. (İ. H. BURSEVİ, 19/78)   

Nesefi bu âyet-i kerîme hakkında şöyle demektedir: ‘Yâni O’nu tekbir ediniz, ululayınız. Çünkü  

göklerde ve yerde O’nun büyüklük ve azametinin etkileri açıkça ortadadır.’ (S. HAVVÂ, 13/328) 

Hadis-i Kudsi: Allâh Teâlâ şöyle buyurur: ‘Yücelik ve kudret benim elbisem, büyüklük te benim 

kıyafetim sayılır. Bunlardan biri kendisinde varmış gibi davranan olursa, onun cezâsını veririm.’ 

(Müslim Birr 136, Ebû Dâvud Libas 25’den Ö. ÇELİK, 4/513) 

________________________________________ 
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46 / Ahkâf Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. 35 âyettir. 10, 15 ve 35’inci âyetleri Medîne döneminde inmiştir. 21. 

âyette geçen Ahkâf kelimesi, “rüzgârların yaptığı kum tepeleri” anlamına gelmektedir. Sûre adını 

buradan almıştır. Burası, Yemen’de Âd kavminin yaşadığı bölgedir. (H. T. FEYİZLİ, 1/501) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

46/1-6  BEN  SÂDECE  APAÇIK  BİR  UYARICIYIM 

1. Hâ, Mîm. 

2. (Bu) Kur’ân’ın indirilmesi mutlak gâlip, tek hüküm ve hikmet sâhibi Allah tarafındandır. 

3. Biz gökleri, yeri ve bunların arasındaki şeyleri ancak, hak (ve hikmet gâyesi) ile ve belli bir 

vakit için yarattık. İnkâr edenler ise, uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler. 

4. (Rasûlüm! Müşriklere) De ki: “Allâh’ı bırakıp taptıklarınıza hiç dikkatle baktınız mı? 

Yeryüzünde ne yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların gökler(in yaratılışın)da bir ortaklığı 

mı var? Doğru söyleyenlerseniz, haydi bana (varsa) bundan önce indirilmiş bir kitap veya bir 

bilgi kalıntısı getirin!” 

5. Allâh’ı bırakıp da kıyâmet gününe kadar kendilerine cevap veremeyecek olan(lar)a tapınan 

(ondan yardım isteyen) kimseden daha sapık kim olabilir? Hâlbuki onlar, bunların 

tapmalarından (bile) habersizdirler. 

6. Ve insanlar (mahşerde Allâh’ın emriyle) toplanınca (putları) kendilerine düşman olacaklar ve 

onların kendilerine taptıklarını da inkâr edeceklerdir. [bk. 2/166167; 18/52; 25/17-19; 29/25] 

 

1-10 (1, 2).‘(Bu) Kur’ân’ın indirilmesi mutlak gâlip, tek hüküm ve hikmet sâhibi Allah 

tarafındandır.’ İşte bundan dolayı bu Kur’ân-ı Kerîm, yüce Allâh’ın izzet ve hikmetinin 

tecelligâhıdır. (S. HAVVÂ, 19/343) 

Yâni bu sûreye ve diğer sûrelere şâmil olan Kur’ân, ‘Allah tarafındandır’ Birbiri ardına kitap 

göndermek Allah tarafındandır. Zîrâ Allah Teâlâ ‘Allah’tan daha doğru sözlü kim olabilir ki?’ 

(Nisâ 4/122) buyurmaktadır. (İ. H. BURSEVİ, 19/88) 

(3).‘Biz gökleri, yeri ve bunların arasındakileri’ oyuncak olsun, bâtıl ve boş yere değil, ‘ancak hak 

ile ve’ erişeceği ‘belirli bir süre için’ – ki kıyâmet günüdür - ‘yarattık.’ Yâni hiçbir şekilde 
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eksilmeyecek ve artmayacak, belirlenmiş bir süreye kadar bunları yarattık. Bu ise vahiy göndermeyi, 

peygamber göndermeyi gerektirir ki, insan için yaratmanın hikmeti ve Azîz olan Allâh’a kulluğun 

gereği ile uyumlu bir şekilde insanın izleyeceği yol tayin ve tespit edilsin. (S. HAVVÂ, 13/344) 

‘.. hak ile yarattı’ demek, boş yere yaratmadı, bir hikmete ve amaca göre yarattı demektir. Bu amaç 

ve hikmet, yaratıkların Allâh’ın varlığına, birliğine, kudretine ve nîmetlerine delil olması ve 

insanların hizmetine sunulmuş olmasıdır. (İ. KARAGÖZ 7/139) 

‘İnkâr edenler ise korkutuldukları şeylerden yüz çevirmektedirler.’ İbn Kesir şöyle demektedir: 

‘Şânı yüce Allah onlara kitap indirmiş, peygamber göndermiş bulunmaktadır. Onlarsa bütün bunlardan 

yüz çevirmektedirler. Yâni, bu konuda gerçekten aldanış içerisinde olduklarını bileceklerdir, demektir. 

(S. HAVVÂ, 13/344)   

(4).‘(Rasûlüm!) De ki: “Allâh’ı bırakıp taptıklarınıza hiç dikkatle baktınız mı? Yeryüzünde ne 

yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların gökler(in yaratılışın)da bir ortaklığı mı var? Doğru 

söyleyenlerseniz, haydi bana bundan önce indirilmiş bir kitap veya bir bilgi kalıntısı getirin!” Bu 

âyetteki ‘önceden gelmiş kitaplar’dan murat, Allâh’ın daha önce indirdiği kitaplardır. ‘Bir bilgi 

kalıntısı’ndan murat, sonraki nesillere güvenilen bir vâsıtayla ulaşmış eski devirlerdeki nebilerin ve 

sâlihlerin tâlimatlarının kırpıntılarıdır. Bu iki vâsıtayla insana ulaşan hiçbir şeyde şirkten bir iz 

yoktur. Şimdi Kur’ân’ın tebliğ etmekte olduğu bütün semâvi kitapların ittifak ettiği tevhid ve önceki 

ilimler hakkında ne kadar eser kalmışsa, bunlarda da şirkin hiçbir izine rastlanmamaktadır. 

(MEVDÛDİ, 5/319) 

Bir iddiâ, ya akıl ve ilim delîli ile yâhut da sağlam rivâyetlerle (nakil delîli ile) ispat edilir. 

Müşriklerden, önce akıl delîli istenmiş, arkasından da sağlam bir yazılı veya yazısız rivâyet talebi ile 

yetinilmiştir. Ancak her iki talep de iddiâ sâhipleri tarafından karşılanamamıştır. (KUR’AN YOLU, 

5/27)  

(5).‘Allâh’ı bırakıp da kıyâmet gününe kadar kendilerine cevap veremeyecek olan(lar)a tapınan 

kimseden daha sapık kim olabilir? Hâlbuki onlar, bunların tapmalarından (bile) habersizdirler.’ 

Yakarma işiten, gören, bilen, isteneni verme gücü bulunan varlığa yapılırsa anlamlı olur. Putlar 

bunlardan mahrumdur, yalvaranların farkında bile değildir, kıyâmete kadar da cevap 

veremeyeceklerdir. Bütün bunlara rağmen putlara yalvarıp yakaranların şaşkınlıkları apaçık ortadadır. 

Kıyâmet gününde Allah, kendinden başka tapma konusu edinilen varlıklarla onlara tapanları 

biraraya getirecek, taraflar birbirinden nefret edecekler, tapılanlar Allâh’a sığınarak kendilerini 

savunacak ve gerçekte müşriklerin kendilerine tapmadıklarını da açıklayacaklardır. (Yûnus 10/29; 

Furkan 25/18; Kasas 28/63; KUR’AN YOLU, 5/27)  

(6).‘Ve insanlar (mahşerde) toplanınca (putları) kendilerine düşman olacaklar ve onların 

kendilerine taptıklarını da inkâr edeceklerdir.’ Bu putlar şöyle derler: Bizler sizleri bize 

tapınmaya çağırmadık. Böylelikle putlara en çok muhtaç olacakları zamanda onları desteksiz ve 

yardımsız bırakacaklardır. (S. HAVVÂ, 13/349) 

 

46/7-11.KUR’AN VE KÂFİRLER 

7. O (inkâr ede)nlere açık açık âyetlerimiz okunduğu zaman, kendilerine gelen hak (Kur’ân) için: 

“Bu apaçık bir sihirdir.” dediler. 
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8. Yoksa: “Onu kendisi uydurdu.” mu diyorlar? (Rasûlüm!) De ki: “Eğer onu ben uydurduysam, 

siz beni Allah’tan (gelecek azaptan kurtaracak) bir şeye sâhip olamazsınız. (Kaldı ki) O, sizin kendi 

(kitabı) hakkında yaptığınız taşkınlıkları çok iyi bilir. Benimle sizin aranızda şâhit olarak O 

kâfîdir. O, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.” [bk. 42/24; 69/44-47; 72/22-23] 

9. (Rasûlüm! Kâfirlere) De ki: “Ben Peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da 

bilmem. Ben, bana vahyedilen (Kur’ân’)dan başkasına da uymuyorum. Ve ben sâdece apaçık bir 

uyarıcıyım.” 

10. (Ey Peygamberim! Kâfirlere) De ki: “Bana haber verin, eğer bu (Kur’ân) Allah tarafından ise 

ve siz de onu inkâr ederseniz, İsrâiloğulları’ndan bir şâhit de, onun benzeri olan (Tevrat’)a göre 

(Kur’ân’a) şehâdet edip inandığı hâlde, siz büyüklük taslarsanız (artık zâlimler olmuş olmaz 

mısınız?) Şüphesiz Allah zâlim bir topluluğu doğru yola iletmez.” 

11. Küfre sapanlar, inananlar için: “Eğer o, (Kur’an) iyi bir şey olsaydı, onlar buna inanmada 

bizi geçemezlerdi.” dedi(ler). Fakat onlar, bu (Kur’ân) ile doğru yola girmedikleri için: “Bu eski 

bir yalandır.” diyecekler. 

 

7-11. (7).‘O (inkâr ede)nlere açık açık âyetlerimiz okunduğu zaman, kendilerine gelen hak 

(Kur’ân) için: “Bu apaçık bir sihirdir.” dediler.’ Mekke’de Kur’ân-ı Kerîm’in âyetleri okunduğu 

zaman, bunun bir insan sözü olmadığını, insanüstü bir şey olduğunu onlar hissediyorlardı. Hiçbir şâir, 

hatip ve en büyük edebiyatçı bile Kur’ân’ın emsalsiz fesâhat ve belâğatine (büyüleyici üslûbuna), 

hitâbet ve kalpleri etkileyen yüksek içeriğine yaklaşamazdı bile. En önemlisi Allah Rasûlünün kendi 

sözü bile Allah tarafından indirilen sözle aynı değildir. Allah Rasûlünü daha çocukluğundan beri iyi 

tanıyan ve onun dilini çok iyi bilen Mekkeliler de Allah Rasûlü’nün kendi sözleri ile Kur’ân-ı 

Kerîm’in sözleri arasında çok büyük farklar olduğunu görüyordu. Aralarında kırk elli sene gece 

gündüz yaşamış olan şahsın birden bire böyle kendi dilinden tamâmıyla farklı bir söz uydurduğunu 

kabul etmek çok zordu. Bu gerçek onların gözleri önünde açıkça görülüyorken onlar, küfürlerinde ısrar 

etmekte kararlı idiler. Bu yüzden, bu âşikâr işâretleri görmelerine rağmen değil kabul etmek, üstelik 

‘Bu bir sihirdir’ diyorlardı. (MEVDÛDİ, 5/321)   

Yedinci âyetteki ‘hak’ ile maksat, Kur’ân-ı Kerim’dir. Kur’ân’ın hak olması, insan sözü değil, Allah 

sözü ve verdiği her bilginin doğru, her emir, her yasak ve her hükmünün isâbetli olması 

anlamındadır. (İ. KARAGÖZ 7/143) 

(8).‘Yoksa: “Onu kendisi uydurdu.” mu diyorlar? (Rasûlüm!) De ki: “Eğer onu ben 

uydurduysam, siz beni Allah’tan (gelecek azaptan kurtaracak) bir şeye sâhip olamazsınız. (Kaldı 

ki) O, sizin kendi (kitabı) hakkında yaptığınız taşkınlıkları çok iyi bilir. Benimle sizin aranızda 

şâhit olarak O kâfîdir.” Yüce Allah, kendisine iftirâ edilmesine râzı olmaz ve bunun cezâsını verir. 

Aynı şekilde vahyinin ve Rasûlünün yalanlanmasına da râzı değildir. İşte bundan dolayı şânı yüce 

Allâh’ın her iki kesime yaptıklarından, kimin hak sâhibi olduğu da ortaya çıkmaktadır. Şânı yüce 

Allah, Rasûlünün lehine hüküm vererek onu desteklemiş, ona yardımcı olmuş, dînini yaymış ve dîni 

en mükemmel olduğu hâlde ömrünün sonunu getirmiştir. Bu ise onun risâletinde doğruluğunun bir 

delîlidir. Zîrâ yalan yere Allah’tan peygamber olduğunu ileri sürmüş olsaydı, yüce Allah gazaplanır ve 

dünyâda iken onu cezâlandırırdı. (S. HAVVÂ, 13/351, 352)  

‘O (Allah) sizin yaptığınız taşkınlığı’ Kur’ân ve onun âyetleri hakkındaki haksız saldırılarınızı, 

Kur’ân’a bâzan sihir, bâzan da yalan ve iftirâ demenizi ‘daha iyi bilir. Benimle sizin aranızda 
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O’nun şâhit olması yeter.’ Çünkü Allah, benim doğruluk ve teblîğime, sizin de yalan ve inkârınıza 

şâhitlik edecektir. Bu ifâde onların Kur’ân hakkındaki bu sataşmalarına karşı bir tehdittir. (İ. H. 

BURSEVİ, 19/102)  

(9).‘(Kâfirlere) De ki: “Ben Peygamberlerin ilki değilim.’ Nesefi‘nin dediğine göre anlamı: Ben ilk 

peygamber değilim ki benim peygamberliğimi inkâr edesiniz, şeklindedir. İbn Kesir de şöyle 

demektedir: ‘Ben dünyâya gelen ilk peygamber değilim. Aksine benden önce peygamberler gelmiş 

bulunmaktadır. (S. HAVVÂ, 13/352) 

‘Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben, bana vahyedilenden başkasına da uymuyorum. Ve 

ben apaçık bir uyarıcıyım.” Peygamberler de dâhil olmak üzere Allah’tan başka hiçbir varlık – 

istisnâi durumlarda Allah bildirmedikçe - gaybı bilmez; gelecekte olacaklar da gayba dâhildir, 

nitekim Hz. Peygamber bunu bilmediğini açıkça ifâde etmektedir. (KUR’AN YOLU, 5/29) 

Peygamber dâhil, Allah’tan başka hiçbir varlık gaybı bilemez. (6/50, 7/188, 11/31). Gelecekte 

olacaklar da gayba dâhildir. ‘Gökteki ve yerdeki kimseler gaybı bilemezler, ancak Allah bilir.’ 

(27/67). Peygamber, gaybı ancak Allah bildirirse bilebilir. (72/25, 26; İ. KARAGÖZ 7/145) 

Uyarıcı olmak, bütün peygamberlerin özelliklerinden biridir. Peygamberler, inkâr edip isyan eden ve 

zulümde ısrar edenleri dünyâda âfet ve musîbetlerle, âhirette cehennem azâbı ile uyarır, bu şekilde 

şirk, inkâr, isyan ve zulümden insanları sakındırır. (İ. KARAGÖZ 7/145) 

(…) İfade edilen husus, tefsirciler arasında tartışılmıştır. Bâzıları, ‘Onun bilmediği dünyâda 

olacaklardır, âhirette kimlerin başına nelerin geleceğini bilir’ demişlerdir. Bize göre bu bilgi de şahıs 

şahıs değil, geneldir; îman ve amellerin sonuçlarıyla ilgilidir. Dünyâda olsun, âhirette olsun onun 

bildiği münferit, özel, belli olaylar ve olacaklar istisnâi olarak ve belli hikmetler çerçevesinde 

Allâh’ın bildirmesi, vahyetmesi ile bilinmiştir. (KUR’AN YOLU, 5/30)  

Hadis: Medîne’ye hicret eden müminler, oranın yerlilerine misâfir edilmeleri için dağıtılmış, Osman 

b. Maz’un isimli sahâbi de misâfir kaldığı evde hastalanmış ve âhirete göçmüştü. Cenâze kefenlenmiş 

hâlde iken Hz. Peygamber eve gelmiş, evin hanımı ona ölü hakkındaki kanaat ve duygularını şöyle 

ifâde etmişti: ‘Allâh’ın rahmeti üzerine olsun, ey Osman! Sana tanıklık ederim ki, Allâh’ın ikram ve 

ihsânına nail oldun.’ Peygamberimiz hanıma, ‘Ona Allâh’ın ihsanda bulunduğunu nereden 

biliyorsun?’ diye sorunca kadın kendine geldi. ‘Bilmiyorum ey Allâh’ın Rasûlü’ dedi. Peygamberimiz 

de şöyle buyurdu: ‘O, Rabbinden gelen şüphe götürmez gerçekle karşı karşıyadır, ben onun için hayır 

umuyorum. Yemin ederim ki, ben Allâh’ın elçisi olduğum hâlde hakkında ne yapılacağını 

bilmiyorum.’ Kadın da ekledi: ‘Vallâhi ben de bundan sonra hiçbir kimseyi (Onun günahı yoktur, 

makâmı cennettir’ diyerek) tezkiye etmem. (Buhâri Cenâiz 3’den KUR’AN YOLU, 5/30)  

(10).‘De ki: “Bana haber verin, eğer bu (Kur’ân) Allah tarafından ise ve siz de onu inkâr 

ederseniz, İsrâiloğulları’ndan bir şâhit de, onun benzeri olan (Tevrat’)a göre (Kur’ân’a) şehâdet 

edip inandığı hâlde, siz büyüklük taslarsanız (artık zâlimler olmuş olmaz mısınız?) Şüphesiz Allah 

zâlim bir topluluğu doğru yola iletmez.” Burada yer alan ‘birisi …. Şehâdet edip’ ifâdesi cins isim 

olup, Abdullah b. Selâm (r)’ı da, başkalarını da kapsamına alır. Çünkü bu âyet-i kerîme, Abdullah b. 

Selâm’ın (r) İslâm’a girişinden önce inmiş olmuş, Mekke’de inmiş bir âyet-i kerîmedir. (İbn 

Kesir’den, S. HAVVÂ, 13/363) 

Bu cümle ile müşriklere İsrâiloğullarından bir kimsenin Kur’ân’ın Allah sözü olduğunu, Hz. 

Mâsâ’ya indirilen Tevrat gibi bir kitap; Hz. Muhammed’in de Hz. Mûsâ gibi bir peygamber olduğunu 

söylerse ve Tevrat’ta Hz. Muhammed’in niteliklerinden söz edildiğini açıklarsa, siz yalancı 
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duruma düşmez misiniz? Denilmek istenmiştir. Kasas sûresinin 52 ve 53’üncü âyetlerinde bu husus 

şöyle bildirilmiştir: ‘Kur’an’dan önce kendilerine kitap verdiğimiz bâzı yahûdi ve hıristiyan 

kimseler, kendilerine Kur’an okunduğu zaman şöyle dediler: Biz Kur’ân’a îman ettik, şüphesiz 

Kur’an rabbimizden gelenhak bir kitaptır. Şüphesiz biz Kur’an’dan çnce de Müslümanlar idik.’ 

(İ. KARAGÖZ 7/146, 147) 

En doğru izah müfessir Nisâburi ve İbn Kesir’indir. Yâni bunlar: ‘Burada şâhitten belirli bir şahıs 

kastedilmemektedir. Bunda maksat İsrâiloğulları’ndan sıradan bir şahıstır’ demişlerdir. Allâh’ın 

buyruğunun maksadı şudur: Kur’ân-ı Kerîm size şimdi sunulmaktadır, bu ilk karşılaştığınız yeni bir 

şey değildir ki, böyle bir şeyi ilk defa görüyoruz diye mâzeret ileri sürebilirsiniz. Bundan önce de bu 

gibi tâlimatlar İsrâiloğulları’na vahiy yoluyla Tevrat ve diğer semâvi kitaplar şeklinde gelmiştir. 

Onları sıradan bir insan bile kabul etmişti. Allâh’ın kendi tâlimatlarını yalnızca vahiy vâsıtasıyla 

gönderdiğini sıradan bir insan bile kabul etmiştir. Onun için vahiy ve onun getirdiği tâlimatların 

acâip ve anlaşılmaz bir şey olduğunu iddiâ edemezsiniz. Aslında sizin inanmanıza mâni olan sizin 

kendi kibir ve böbürlenmenizdir. (MEVDÛDİ, 5/325) 

(11).‘İnkâr edenler, îman edenler hakkında derler ki’ Bunun da hem müşrikler hem Yahûdiler 

tarafından söylenmiş olması muhtemeldir. Tefsircilerin çoğuna göre müşriklerdir. Müminlerin 

çoğunu Ammar, Suheyb, Bilâl gibi fakir ve zayıflardan görerek aşağılamak ve güya bu şekilde 

İslâm’ı küçük düşürmek istiyorlar. Sâlebi, Yahûdilerin Abdullah b. Selâm ve arkadaşları hakkındaki 

sözleridir, demiştir. ‘Bununla’ yâni böyle demekle îman edenlere dil uzatmakla ‘maksatlarına 

başarılı olamayınca’ İslâm’ı ve Kur’ân’ı köreltmek veya şehâdeti iptal etmek maksadına ermeyince 

‘Daha diyeceklerdir ki, bu eski bir iftirâdır, eski uydurulmuş bir yalandır.’ Yâni peygamber 

hakkında öncekilerden rivâyet olunan müjdeler, ‘eski bir yalandır’ diyecekler yâhut İslâm’ı inkâr 

etmek için dîni kökünden inkâr edecekler. Demek ki, geleceğin kâfirleri daha azgın olacaktır. 

(ELMALILI, 7/103, 104) 

Duruma kendilerince şöyle açıklık getiriyorlardı: ‘Eğer bu din hayırlı olsaydı, bunlar onu bizden iyi 

anlayamaz ve ona uymada bizden erken davranamazlardı. Toplum içindeki konumumuz, 

kavrayışımızın güçlülüğü ve değerlendirme yeteneğimizin üstünlüğü gereği hayrı biz onlardan daha 

iyi anlarız’! Oysa işin aslı öyle değil. Onları İslâm’ın çağrısına uymaktan alıkoyan, ondan 

kuşkulanmaları veya dayandığı gerçeklerin içerdiği hayrı anlamamaları değil; Hz. Muhammed’e 

boyun eğerek sosyal konum ve ekonomik çıkarlarını yitirmeyi kendilerine yedirememeleri ve 

babaları ataları ve üzerinde bulundukları inanç sistemi sâyesinde şerefli oldukları boş kuruntusuydu. 

(S. KUTUB, 9/205)  

 

46/12-20  HERKESİN  YAPTIKLARINA  GÖRE  DERECELERİ  VARDIR 

12. Kur’an’dan önce de bir rehber ve rahmet olarak Mûsâ’nın Tevrat’ı vardır. (Bu Kur’ân) da 

zâlimleri korkutmak ve iyi hareket eden (mü’min)lere müjde vermek için Arapça bir dille 

(gönderilen ve öncekilerin de aslını) tasdik eden bir Kitap’dır. 

13, 14. “Rabbimiz Allah’tır.” deyip de sonra (kulluk görevlerinde ve işlerinde) dosdoğru olanlara, 

hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. 14. İşte onlar cennet ehlidirler. Yapmış 

olduklarına karşılık orada ebedî kalacaklardır. 

15. Biz insana, anne ve babasına iyilik etmesini emrettik. Annesi onu (karnında) zahmetle taşıdı 

ve onu zahmetle doğurdu. Onun (ana karnında) taşınması ile sütten kesilmesi otuz aydır. Nihâyet 
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o (bedenî) yetişkinlik yaşına gelip (bir) de (aklî ve rûhî kemâl çağı olan) kırk yaşına eriştiği zaman: 

“Yâ Rabbi! Gerek bana, gerek anne ve babama verdiğin nîmete şükretmemi, râzı olacağın iyi 

işler yapmamı bana ilham et (ve beni başarılı kıl). Neslimi de benim için ıslah et (onları iyi insanlar 

yap). Şüphesiz ben, tevbe edip sana yöneldim ve şüphesiz ben, (sana) teslim olanlardanım.” der. 

[krş. 17/23; 31/14] 

16. İşte bunlar, yaptıkları (hayırlı amellerin hepsi)ni en güzeline göre kendilerinden kabul 

edeceğiz. (Bu sâyede) bağışlayacağımız kimselerdir ki (onlar) cennet ehli içindedirler. (Bu da) 

onlara vaadedilen dosdoğru sözden dolayıdır. [krş. 4/40; 9/21; 16/96; 28/24; 29/7; 39/35] 

17. Fakat bir kimse ki (kendisini îmâna dâvet eden) anne ve babasına: “Öf be size (bıktım sizden)! 

Benden önce nice nesiller gelip geçtiği (geri dönmediği) hâlde, beni, (kabirden dirilip) 

çıkarılmamla mı tehdit ediyorsunuz?” dedi. Onlar da Allâh’a sığınarak: “Yazık sana, (gel) îman 

et. Şüphesiz Allâh’ın vaadi gerçektir.” (dediler). O ise: “Bu (dedikleriniz), evvelkilerin (uydurma) 

masallarındandır” dedi. 

18. İşte bunlar, kendilerinden önce cinden ve insandan gelip geçmiş topluluklarla berâber, 

üzerlerine (azap) sözü hak olmuş kimselerdir. Gerçekten onlar (aldanıp) ziyâna uğrayanlardır. 

19. Herkesin, yaptıklarına (iyilik ve kötülüğe) göre dereceleri vardır. (Bu da) haksızlığa 

uğratılmayarak, yaptıklarının karşılığının kendilerine tastamam verilmesi içindir. 

20. Küfre sapanlar/inkâr edenler, ateşe sunulacakları gün (onlara): “Siz iyi ve güzel şeylerinizi 

dünyâ hayâtında harcayıp tükettiniz ve nîmetlerden faydalandınız (buraya bir şey bırakmadınız). 

Yeryüzünde haksızlıkla büyüklük taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan dolayı artık bugün 

aşağılayıcı azap ile cezâlandırılacaksınız.” denilir. 

 

12-20. (12).‘Kur’an’dan önce de bir rehber ve rahmet olarak Mûsâ’nın Tevrat’ı vardır. (Bu 

Kur’ân) da zâlimleri korkutmak ve iyi hareket eden (mü’min)lere müjde vermek için Arapça bir 

dille (indirilmiş ve diğer ilâhi kitapları) doğrulayan bir Kitap’tır.’ (…) Yine Mekke müşriklerine, 

sürekli teşrik-i mesâi hâlinde oldukları Yahûdilerin ellerinde bulunan Tevrat’ı ölçü olarak almaları 

tavsiye edilir. Nitekim Hz. Mûsâ ve Tevrat ile Hz. Muhammed (s) ve Kur’ân arasında çok mühim 

benzerlikler vardır. İkisi de insanlığa rehber ve rahmet olarak gelmişlerdir. İkisi de zâlimleri 

uyarmakta, îmanla birlikte iyilik ve ihsan sâhiplerini müjdelemektedirler. (Ö. ÇELİK, 4/522) 

‘muhsinîn’ kelimesi, îman edip sâlih amelleri Allah görüyor şuuruyla en iyi şekilde yapan ve 

insanlara iyi davranan iyi insanlar anlamındadır. Bir insanın Muhsin olabilmesi için şartlarına uygun 

îman etmesi, emir ve yasaklara uyması, Kur’an ve sünnette yer alan her görevi en iyi, en kaliteli ve 

en güzel biçimde yapması gerekir. (İ. KARAGÖZ 7/149)  

(13, 14).“Rabbimiz Allah’tır.” deyip de sonra dosdoğru olanlara, hiçbir korku yoktur ve onlar 

üzülmeyeceklerdir.’ ‘İşte onlar cennet ehlidirler. Yapmış olduklarına karşılık orada ebedî 

kalacaklardır.’    İman ve amel dînin iki direğidir, bunlara sâhip olanların ebedi kalmak üzere 

cennete girecekleri çeşitli vesîlelerle ifâde buyurulmuştur. Burada ameli temsil eden istikâmet 

kelimesi, Allah rızâsını kazandıran davranışlar mânâsındaki amel-i sâlihin îtidal ve devam üzere 

olması demektir. İşte bu mânâda istikâmete sâhip olanlar, davranışlarıyla îmanlarına bağlı kaldıklarını 

da ortaya koymuş olmaktadırlar. (İstikâmet için bk. Fussilet 41/30; KUR’AN YOLU, 5/32)  
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İstikâmet din ıstılâhında, doğru yola girmek, İslâm’a uymak, adâleti yerine getirmek, itaat olan 

şeyleri yapıp, isyan olan şeylerden sakınmak, verdiği sözü tutmak ve haktan ayrılmamak; inancında, 

söz, iş, eylem ve davranışlarında Kur’an ve sünnete uygun hareket etmek demektir. (İ. KARAGÖZ 

7/150) 

(…) İstikâmet, inanca şirk, amele gösteriş ve desinler bulaştırmadan samîmi bir şekilde Allâh’ın 

emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınarak bir hayat sürmek demektir. Bir başka ifâdeyle 

istikâmet iki aşırı uç olan ifrat ve tefritten uzak, orta bir yol tâkip etmek sûretiyle kişinin, Allâh’a 

karşı kulluk görevlerini yerine getirmesi, böylece bir taraftan nefsini ve kalbini tezkiye edip diğer 

taraftan da rûhunu Allâh’a yükseltmesi anlamını ifâde etmektedir. Bu yüzden denilebilir ki, her nevi 

hayrın meydana gelmesi ve nizâma konulması, ancak istikâmetin varlığı ile söz konusudur. Bu da 

demektir ki, istikâmet üzere bulunmayanın gayreti boşa gitmektedir. Çünkü söz konusu kavramın 

evveli takvim, sonrası ikâmet ve daha sonrası ise istikâmet demektir. Yâni nefisleri terbiye etmeye 

takvim, kalpleri temizlemeye ikâmet, sırları yaklaştırmaya ve rûhu Allâh’a yükseltmeye ise istikâmet 

denilmektedir. (Kuşeyri’den, M. DEMİRCİ, 3/126) 

‘Rabbimiz Allah’tır’ sözü, dille söylenip geçilecek bir kelime değil; dahası, insanın iç dünyâsında 

kalan salt bir inanç da değil. O eksiksiz bir hayat düstûru olup, hayattaki tüm girişim ve 

yönelimleri, hareket ve heyecanları kapsar. Düşünce, bilinç, insanlar, nesneler, eylemler, olaylar ve 

bu varlığın tüm öğeleri arasındaki bağlantı ve ilişkilere bir ölçü koyar. ‘Rabbimiz Allah’tır’: Kulluk 

O’na, yönelim O’nadır, yalnız O’ndan korkulur ve yalnız O’na dayanılır. ‘Rabbimiz Allah’tır’: 

O’nun dışında ne bir kimseye, ne de herhangi bir şeye hiçbir şekilde hesap verilmez. O’nun dışında 

kimseden korkulmaz, bir yararlılık da umulmaz. ‘Rabbimiz Allah’tır’: Her girişim, her düşünce, her 

değerlendirme O’na yönelik olup, rızâsı gözetilir. ‘Rabbimiz Allah’tır’: O’ndan başkasının 

hâkimliğine başvurulmaz. O’nun şeriatından başkasına egemenlik tanınmaz. O’nun yol 

göstermesinden başka şeyle doğru yol bulunmaz. (S. KUTUB, 9/206, 207)       

(15).‘Biz insana, anne ve babasına iyilik etmesini emrettik.’ Yâni bir evlât hem anasına hem de 

babasına hizmet etmelidir. Ama ananın hakkı daha önemlidir. Çünkü o, evlâdı için daha fazla ızdırap 

çeker. (MEVDÛDİ, 5/327) 

‘vassaynâ / kesin emrettik’ (..) Anne ve babaya ihsanda bulunmak, onlara iyi davranmak, iyi söz 

söylemek, ihtiyaçlarını karşılamak, Kur’an ve sünnete uygun isteklerini yerine getirmek, Allâh’ın 

kesin emridir. Allâh’a itaat ve ibâdet farz ve sevap olduğu gibi, anne ve babaya ihsanda bulunmak da 

aynı şekilde farz ve sevaptır. (İ. KARAGÖZ 7/151) 

Hadis: Birisi Allah Rasûlüne gelerek ‘Üzerime en fazla kime hizmet etme hakkı düşer?’ diye sordu. 

Allah Rasûlü ‘annen’ buyurdu. Adam, ‘sonra kime?’ dedi. Allah Rasûlü yine ‘annen’ diye cevapladı. 

Adam aynı soruyu üçüncü defa sorunca Allah Rasûlü bu sefer de ‘annen’ karşılığını verdi. 

Dördüncüde ‘babana’ buyurdu. (Buhâri Edeb 2, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizi, İbn Mâce ve Müsned-i 

Ahmed’den, MEVDÛDİ, 5/327) 

‘Annesi onu zahmetle taşıdı ve onu zahmetle doğurdu. Onun (ana karnında) taşınması ile sütten 

kesilmesi otuz aydır.’ Bakara sûresinin 233’üncü âyetinde tam emzirme süresinin iki yıl olduğu 

ifâde edilmişti. Burada ise, rahimde taşıma süresi ile emzirme süresi toplamının otuz ay olduğu 

zikredilmektedir. Otuz aydan iki yıl çıkarılınca, geriye altı ay kalır; bundan da en az hâmilelik 

süresinin altı ay olacağı sonucuna ulaşılır. Hz. Osman hâlîfe iken, evlendikten altı ay sonra çocuk 

doğuran bir kadına zinâ cezâsı istenmiş, hâlîfe de bunu uygulamaya meyletmişti. Ancak Hz. Ali, 

yukarıdaki hesap ve yoruma dayanarak, altı ay içinde çocuk doğurmanın mümkün olduğunu, kadına 
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zinâ isnâdının delîlinin bulunmadığını savundu ve kadın bera(a)t etti. (Kurtubi’den KUR’AN YOLU, 

5/34) 

Şimdi bu üç âyetten (Ahkâf 15, Lokman 14, Bakara 233) aşağıdaki hükümleri (ise) çıkarabiliriz: (1) 

Bir kadın evlendikten sonra altı aydan daha önce sağlam (düşük değil) bir çocuk dünyâya getirirse 

onun hakkında zâniye hükmü verilir ve çocuğun nesebi kocasına intisâp ettirilemez. (2) Bir kadın 

evlendikten altı ay veya daha fazla bir süre sonra sağlam bir çocuk dünyâya getirirse, onun hakkında 

sâdece bu doğuma dayanarak zâniye ithâmı yapılamaz, kocasının da onu böyle itham etmeye ve 

çocuğun nesebini inkâr etmeye hakkı yoktur. Çocuğu muhakkak kabul edecektir, kadın da 

cezâlandırılamaz. (3) Emzirme hakkının süresi de en fazla iki yıldır. Bu süreden sonra eğer bir 

çocuk başka bir kadının sütünü emecek olsa o kadın, onun sütannesi olamaz, kararı verilir. O zaman 

emzirme hakkında Nisâ sûresi 23. âyette beyan edilen hükümler geçerli olmayacaktır. (MEVDÛDİ, 

5/328)  

‘Nihâyet insan güçlü çağına erip kırk yaşına varınca’ Güçlü çağına erme, otuzla kırk yaşlar 

arasında gerçekleşir. Kırk yaş, olgunlaşmanın son sınırıdır. Ona ulaşıldığında tüm güçler tamamlanır; 

insan olgunluk ve dinginlik içinde ölçüp biçme ve düşünmeye hazır duruma gelir. Doğru yoldaki 

sağlam fıtrat, bu yaşta, hayâtın ötelerine, hayattan sonrası ve dönüp varacağı yeri araştırmaya yönelir. 

(S. KUTUB, 9/210, 211)  

(kırk yaşına varınca) ‘der ki: Rabbim, bana ve ana babama verdiğin nîmete şükretmeye ve’ 

gelecekte de ‘hoşnut olacağın sâlih amel işlemeye yönelt beni’ Nesefi der ki: ‘Buradaki nîmetten 

kasıt, tevhid ve İslâm nîmetidir. Kendisine de, anne babasına da olan nîmetlere şükrü bir arada 

istemesi, anne ve babasına olan nîmetlerin kendisi için de nîmet olmasından dolayıdır.’ (S. HAVVÂ, 

13/359)    

‘ve soyuma da salâh ver. ‘Doğrusu ben, Sana tevbe ettim ve elbette ki ben teslim olanlardanım.’ 

İbn Kesir der ki: ‘Bu buyrukta kırk yaşına erişen kimsenin şânı yüce Allâh’a dönüşüne, tevbesini 

yenilemesine ve bunun üzerinde kararlı kalmasına bir irşad vardır.’ (S. HAVVÂ, 13/359)  

‘Neslimi benim için sâlih kimseler yap’ Îman edip, sâlih ameller işleyen, haramlardan sakınan 

kimselere sâlih denir. Âyette yüce Allah, insana sâlih evlât istemesini tavsiye etmektedir. Âyet, anne 

ve babaların çocuklarına hayır duâ etmeleri ve bedduâ etmemeleri gerektiğine de delâlet eder. (İ. 

KARAGÖZ 7/152) 

(16).‘İşte bunlar, yaptıklarının en iyisini kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız 

kimselerdir.’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni, belirttiğimiz niteliklere sâhip olup, Allâh’a tevbe eden, O’na 

dönen, geçirdiklerini tevbe ve istiğfar ile telâfi eden kimseler, işlediklerinin en güzellerini 

kendilerinden kabul edeceğimiz, kötülüklerini bağışlayacağımız, pek çok hatâlarını affedeceğimiz ve 

az miktardaki amellerini kabul edeceğimiz kimselerdir.’ (S. HAVVÂ, 13/359) 

‘Bunlar cennetliklerdendirler.’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni bunlar cennetlikler arasındadırlar. Allah 

katındaki hükümleri işte budur. Nitekim yüce Allah kendisine tevbe edip dönenlere vaadlerde 

bulunmuştur. İşte bundan dolayı şöyle buyurmaktadır: ‘Bu, onlara vaadolunan dosdoğru bir 

vaaddir.’ Dünyâda kitaplar ile peygamberlerin (Allâh’ın salât ve selâmı üzerlerine olsun) diliyle 

vaadlerde bulunmuştur. (S. HAVVÂ, 13/359, 360)  

Hadis: İbn Cerir rivâyet ediyor… İbn Abbas (r) Rasûlullah (s)’den o da Rûhu‘l Emin’den (salât ve 

selâm ona) şöyle dedi: ‘Kulun sevapları ve günahları getirilir. Birbirleriyle takas edilirler. Geriye 

sevapları kalacak olursa, şânı yüce Allah ona, cennette genişlik verir. (Câbir b. Zeyd dedi ki) ‘Ben de 
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Yezdad’ın yanına girdiğimde onu bu hadîsin bir benzerinin okunduğunu gördüm. Bunun üzerine şöyle 

dedim: Peki, hasenâtı giderse ne olur? Bu sefer: ‘İşte bunlar yaptıklarının en iyisini… (Ahkâf 16) 

âyetini okudu. (S. HAVVÂ, 14/369) 

(17).‘Anne ve babasına: Öf sizden! Benden önce nice nesiller gelip geçmişken’ ve onlardan hiçbir 

kimse diriltilmemişken, ‘beni mi tekrar dirilmekle’ öldükten sonra yerden diri çıkartılmakla ‘tehdit 

ediyorsunuz? Diyen kimseye, anne ve babası Allâh’a sığınarak’ yâni senden ve senin sözlerinden 

Allâh’a sığınırız, deyip şöyle derler: ‘Yazıklar olsun sana!’ Allâh’a ve öldükten sonra dirilmeye 

‘îman et!’ Bu ifâde zâhiren ona bir bedduâ ise de maksat îman etmeye teşviktir. ‘Muhakkak ki 

Allâh’ın’  öldükten sonra diriltmeye dâir olan ‘vaadi haktır;’ gerçektir, ‘dedikleri hâlde o:’ onlara: 

‘Bu’ söz ‘eskilerin masallarından’ hurâfelerinden ve bâtıllarından ‘başka bir şey değildir, der.’ 

Çağımızda bu tür insanların sayısı gerçekten çok artmıştır. (S. HAVVÂ, 13/360)    

Bu buyruk, bu şekilde söyleyen her kişi hakkında geneldir. Bunun Hz. Ebû Bekr’in oğlu Abdurrahman 

hakkında indiğini ileri sürenlerin görüşleri zayıftır. Çünkü Hz. Ebû Bekir’in oğlu Abdurrahman, 

bundan sonra İslâm’a girmiş, güzel bir şekilde bağlanmış ve döneminin en hayırlı kişilerinden 

olmuştur. (İbn Kesir’den, S. HAVVÂ, 13/370)  

(18).‘İşte bunlar’ öbürlerinin tam aksine olarak ‘cinlerden ve insanlardan kendilerinden önce 

geçen toplumlar içinde aleyhlerine söz hak olmuş kimselerdir.’ Sözden maksat, ‘Andolsun ki ben 

cehennemi cinlerden ve insanlardan tamâmen dolduracağım’ (Hûd, 11/119) âyetinde ifâde edilen 

azap kelimesidir. Burada ‘toplumlar içinde’ ifâdesi yukarıdaki ‘cennetlikler içinde’ ifâdesinin 

karşılığında kullanılmış olmak üzere cehennemlikleri gösteriyor ve bu âyetten cinlerin de insanlar gibi 

ölümlü olduğu anlaşılıyor. (ELMALILI, 7/110) 

‘ve her biri için’ yâni şu anlatılan iki kısımdan cennetliklerle hüsrâna düşenlerden her bir kısım için 

‘amellerinden dereceler var’ işledikleri hayır veya şer amellere göre çeşitli dereceleri vardır. 

Cennetliklerin de dereceleri farklıdır, kendilerine azap hak olanların da. Çünkü gerek mâhiyet, 

gerekse şekil itibârıyla amelleri farklıdır. Onun karşılığı olan dereceleri de ona göre farklıdır. Bunun 

için buyuruluyor ki: ‘Bu da onlara hiçbir zulüm edilmeksizin amellerinin kendilerine tamâmen 

ödenmesi içindir.’ Onun için kimininki dünyâda tamamlanır, kimininki âhirette. (ELMALILI, 7/110) 

‘Onlara işlediklerinin karşılığını verecektir. Kendilerine haksızlık yapılmaz.’ İbn Kesir der ki: 

‘Yâni onlara bir zerre ağırlığı kadar ve ondan daha az miktarda dahi zulmetmez. Nesefi, âyet-i 

kerîmenin hem müminler, hem de kâfirler hakkında söylendiği mânâsı çıkartmıştır. (S. HAVVÂ, 

13/360, 361) 

Hadis: ‘Allah sizin suretlerinize ve servetlerinize bakmaz. Fakat kalplerinize (îman ve inkâr hâlinize) 

ve amellerinize bakar.’ (Müslim Birr 32’den İ. KARAGÖZ 7/157) 

Hadis: ‘Kul, Allâh’ın takdir ettiği dereceye ameli ile ulaşamazsa, Allah onun canına, malına ve 

çocuğuna bir musîbet verir, sonra ona sabretme gücü ihsan eder ve böylece onu kendisi için takdir 

ettiği mertebeye ulaştırır.’ (Ebû Dâvud Cenâiz 1, Ahmed 5/272) 

‘zulmedilmezler’ Suçsuz yere kimse cezalandırılmaz, kimsenin sevâbında eksiltme yapılmaz, îman ve 

sâlih amellerin sevâbı eksik verilmez, demektir. Yüce Allah, dünyâ nîmetleri için çalışanlara 

karşılığını hem dünyâda hem âhirette eksiksiz olarak verir. Bu, O’nun merhametli ve âdil olmasının 

sonucudur. (17/18-20, 42/20, 11/15-16, 46/20, 2/200, 46/19, 21/94, 31/16). ‘Kim kötü ve günah olan 

bir amel işlerse, ancak misli ile cezalandırılır. Kadın veya erkek kim mümin olarak sâlih bir 
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amel işlerse işte onlar cennete girecekler ve orada hesapsız olarak kendilerine nîmetler 

verilecektir.’ (40/40, İ. KARAGÖZ 7/158). 

(20).‘Küfre sapanlar / inkâr edenler, ateşe sunulacakları gün (onlara): “Siz iyi ve güzel şeylerinizi 

dünyâ hayatında harcayıp tükettiniz ve bunlarla nîmetlerden faydalandınız.’ Bu söz onlara 

azarlamak maksadıyla söylenecektir. Yâni: Sizin için temiz olan şeylerden alabileceğiniz pay, sâdece 

dünyâda sâhip olduğunuz, elde ettiğiniz paydan ibârettir. Bunu da alıp gittiniz ve tükettiniz. (S. 

HAVVÂ, 13/361)  

‘Yeryüzünde haksızlıkla büyüklük taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan dolayı artık bugün 

aşağılayıcı azap ile cezâlandırılacaksınız.” denilir.’  Burada gösterdikleri kibirden dolayı orada 

aşağılık olacaklardır. Çünkü onlar, Allah Rasûlüne îman etmeleri hâlinde yoksul ve fakir müminlere 

katılmalarını bir şerefsizlik olarak görüyorlardı. ‘Onların îman ettikleri İslâm’a inanmamız hâlinde 

şerefimizi lekelemiş oluruz’ diye gururlanıyorlardı. Allah (cc) onları âhirette zelil ve rezil edecek ve 

gururlarını ayaklar altına alacaktır. (MEVDÛDİ, 5/330) 

Hakka karşı kibir: Allâh’ın varlığını, birliğini, yüceliğini, peygamberlerini, âyetlerini, hak dînin ilke 

ve kurallarını beğenmemek, küçümsemek ve inanmamaktır. Allâh’ın varlığını veya birliğini kabul 

etmemenin (37/35-36), îman etmemenin (7/76, 25/21), âyetlerden yüz çevirmenin (45/7, 7/93,..) 

Peygamberleri kabul etmemenin sebebi kibirdir. (2/87, 7/83, 10/75, ..). Namaz, oruç, hac, zekât ve 

zikir gibi ibâdetleri terk etmenin sebepleri arasında kibirin önemli bir yeri vardır. ‘Rabbiniz şöyle 

dedi: ‘Bana duâ edin, duânıza cevap vereyim. Bana ibâdet etmeyi kibirlerine 

yediremeyenleraşağılanmış bir hâlde cehenneme gireceklerdir.’ (40/60; İ. KARAGÖZ 7/159)  

Yeryüzünde büyüklenen her kulun büyüklenmesi haksızcadır. Çünkü büyüklük Allâh’a özgü olup 

kullarından hiç biri az veya çok büyüklük özeliğine sâhip değillerdir. Alçaltıcı azap yeryüzünde 

büyüklenene yerinde bir karşılıktır. Dolayısıyla, büyüklenme ve Allâh’ın düstûru ile yolundan 

ayrılmanın karşılığı da alçalıştır. Üstünlük Allâh’a, peygamberine ve müminlere özgüdür. (S. KUTUB, 

9/214)   

Hz. Ömer elinde bir et parçası bulunan Câbir (r) ile karşılaştığında, ‘O nedir?’ diye sormuş, Câbir de: 

‘Canım çektiği için satın aldığım bir et parçasıdır’ demişti. Bunun üzerine Ömer (r) şu uyarıda 

bulundu: ‘Sen öyle her canının çektiği şeyi satın alır mısın? Yoksa sen’… Siz bütün zevklerinizi 

dünyâ hayâtınızda hoyratça harcayıp tükettiniz ve bunlarla safâ sürdünüz.’ (Ahkâf, 46/20) 

âyetinde bahsedilen kimselerden olmaktan korkmuyor musun? (Ahmed b. Hanbel Zühd s. 124’den Ö. 

ÇELİK, 4/527)   

 

46/21-26  ÂD  KAVMİNİN KARDEŞİNİ,  HÛD’U AN 

21. (Rasûlüm!) Âd’ın kardeşi (Hûd’u) da anlat! Hani o, Ahkâf’ta kavmini uyarmıştı. Onun 

önünden ve ardından gelip geçen nice uyarıcı (peygamber)ler (gibi, o da demişti) ki: “Allah’tan 

başkasına kulluk etmeyin. Çünkü ben, üzerinize (gelecek) büyük bir günün azâbından 

korkuyorum.” 

22. Dediler ki: “Sen bizi ilâhlarımızdan vazgeçirmek için mi geldin? Mâdem ki doğru 

söylüyorsun, (o hâlde) bizi tehdit ettiğin azâbı getir.” 
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23. (Hûd) dedi ki: “(Bu azâba dâir) bilgi, ancak Allâh’ın katındadır. Ben size kendisiyle (görevli) 

gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum; fakat ben sizi câhillik eden bir toplum olarak görüyorum.” 

dedi. 

24. Nihâyet (onlar) azâbı, (ufuktan) vâdilerine doğru gelen bir bulut hâlinde gördüklerinde: “Bu 

bize yağmur yağdıracak bir buluttur.” dediler. (Hûd ise:) “Hayır! O acele ed(ip gel)mesini 

istediğiniz âfettir; içinde elem verici azap bulunan bir rüzgârdır.” 

25. “(Bu rüzgâr) Rabbinin emriyle herşeyi yok edecektir.” (dedi). Derken öyle savrulup 

parçalandılar ki kumların içinde evlerinin harâbeleri görünür oldu. İşte biz (inkâr eden) 

günahkârlar gürûhunu böyle cezâlandırırız. 

26. (Ey Mekkeli putperestler!) Andolsun ki biz, size vermediğimiz iktidârı, (kuvvet ve serveti) 

onlara vermiştik. Onlara kulak(lar), gözler ve gönüller de vermiştik. Fakat ne kulakları, ne 

gözleri, ne de gönülleri hiçbir şeyde kendilerine fayda vermedi. Çünkü onlar, Allâh’ın âyetlerini 

inkâr ediyor (hiçe sayıyor)lardı. (İşte o) alay edip durdukları şey, kendilerini kuşattı (ve helâk 

etti). 

 

21-26. (21).‘(Rasûlüm!) Âd’ın kardeşi (Hûd’u) da anlat! Hani o, Ahkâf’ta kavmini uyarmıştı. 

Onun önünden ve ardından gelip geçen nice uyarıcı (peygamber)ler (gibi, o da demişti) ki: 

“Allâh’tan başkasına kulluk etmeyin. Çünkü ben, üzerinize (gelecek) büyük bir günün 

azâbından korkuyorum.” Âd kavmi, Ahkâf denilen bölgede yaşıyorlardı. Ahkâf, sözlükte ‘kum 

tepeleri’ mânâsına gelir. Özel isim olarak Arap yarımadasının güneydoğusunda, Hadramut’un 

kuzeyinde bulunan ve Uman’dan Yemen’e kadar uzanan bir yerdir. Hz. Hûd, onlara peygamber 

gönderilip kendilerini Allâh’a kulluğa dâvet etmiş, şirkten vazgeçmedikleri takdirde büyük bir 

azâba uğrayacaklarını bildirmişti. Onlar ise, bu uyarıyı dikkate almadan, hattâ Hz. Hûd ile alay ederek 

günahta devam etmişlerdi. (Ö. ÇELİK, 4/528) 

‘Âd’ın kardeşi’nden maksat o kavimden gelen, soy olarak o kavme mensup bulunan kimsedir ki, 

burada Hûd peygamber kastedilmektedir. (Hûd ve Âd hakkında bilgi için bk. Araf 7/65-72, KUR’AN 

YOLU, 5/38)  

İbn İshak’ın rivâyetine göre, Âd kavminin yurdu, Umman’dan Yemen’e kadar uzanmaktaydı. Kur’ân 

bunların asıl yurdunun el Ahkâf olduğunu belirtmiştir. Buradan çıkarak civârındaki ülkelere ve zayıf 

ülkeler üzerine hâkimiyet kurmuşlardı. Bugün bile, Arap yarımadasının güneyinde yaşamakta olan 

hâlklar, bu bölgede bir zamanlar Âd kavminin yaşadığını bilmektedirler. Şimdiki Mükella şehrinden 

125 Mil kuzeyde Hadramut taraflarında bir makam vardır. Burada Hûd (as)’un mezarının olduğuna 

inanılır. Kabr-i Hûd ismiyle meşhurdur. (…) Öte yandan yöre hâlkı Hadramut’ta bulunan birçok 

harâbeyi bugüne kadar Âd kavminin evleri olarak anmaktadır. (MEVDÛDİ, 5/332) 

(22).‘Onlar da’ yâni Hûd kavmi ‘şöyle demişlerdi: Sen bizi ilâhlarımızdan’ yâni onlara ibâdet 

etmekten ‘döndürmek’ alıkoymak ‘için mi geldin?’ Bu tehdîdinde ‘doğru söyleyenlerden isen, 

haydi tehdit ettiğin azâbı’ şirk dolayısıyla uğratılacağımız azâbı ‘başımıza getir’ İbn Kesir der ki: 

‘Allâh’ın azâbının ve cezâsının gerçekleşeceğini uzak bir ihtimal gördüklerinden dolayı acele gelsin 

diye istemişlerdi.’ (S. HAVVÂ, 13/374)  

(23).‘(Hûd) dedi ki: “(Bu azaba dâir) bilgi, ancak Allâh’ın katındadır.’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni 

sizlerin azâbın çabuklaştırılmasını hak edip etmediğinizi Allah daha iyi bilir. Eğer bunu hak ettiyseniz, 
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bunu yapacaktır. Ben ise sâdece tebliğ etmek üzere elçi olarak gönderildiğim şeyi sizlere tebliğ etmek 

durumundayım. (S. HAVVÂ, 13/374)  

‘Ben size gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum.’ Yâni benim durumum sizleri uyarmak ve korkutmak 

üzere kendisiyle gönderildiğim şeyi size tebliğden ibârettir. ‘Ama bakıyorum ki siz câhillik eden’ 

aklını kullanmayan ve anlamayan ‘bir topluluksunuz, demişti.’ (S. HAVVÂ, 13/374)   

Yâni, siz kendi ahmaklığınız yüzünden benim uyarılarımı bir alay olarak alıyor ve yine alay ederek 

azap istiyorsunuz. Allâh’ın azâbının ne kadar korkunç olduğunu bilemiyorsunuz. Bu tutumunuzdan 

dolayı o azap size çok yakındır. (MEVDÛDİ, 5/333) 

(24).‘Nihâyet azâbı, (ufuktan) vâdilerine doğru gelen bir bulut hâlinde gördüklerinde: “Bu bize 

yağmur yağdıracak bir buluttur.” dediler. (Hûd ise:) “Hayır! O acele ed(ip gel)mesini istediğiniz 

şeydir; içinde elem verici azap bulunan bir rüzgârdır.”  İbn Kesir der ki: ‘Yâni onlar azâbın 

kendilerine doğru geldiğini görünce, onun yağmur yağdıracak bir bulut olduğuna inandılar, 

sevindiler, bir müjde gibi değerlendirdiler. O dönemde yağmura ihtiyaç duyuran bir kıtlık içerisinde 

bulunuyorlardı. (S. HAVVÂ, 13/374) 

Hz. Hûd dedi ki: ‘Hayır, o acele istediğiniz âfettir.’ Yâni eğer doğru söyleyenlerden isen bizi tehdit 

edegeldiğin şeyi getir, diye istediğiniz azaptır. (Nesefi’den, S. HAVVÂ, 13/374) 

Hadis: Hz. Âişe (r) şöyle demiştir: Ne zaman gökyüzünde bulut veya rüzgâr olsa, bu Hz. 

Peygamberin yüzünden anlaşılırdı. Kendisine sordum: ‘İnsanlar gökte bulut görse, yağmur yağacak 

diye seviniyor, sizin yüzünüzden ise hoşnut olmadığınızı anlıyorum.’ Buyurdu ki: ‘Ey Âişe! Bu bana, 

kendisinde rüzgârla azap olunan bir kavmin azâbının olabileceğini hatırlatıyor. Onlar da şöyle 

demişlerdi: ‘Bu, bize yağmur yağdıracak bir buluttur.’ (Buhâri Tefsir 46/2’den, H. DÖNDÜREN, 

2/810) 

Hadis: Müslim, sahihinde Atâ b. Ebi Rebah’tan, (r) o Âişe (r)’dan şöyle dediğini rivâyet etmektedir: 

Rüzgâr şiddetli bir şekilde estiğinde Rasûlullah (s) şöyle buyururdu: ‘Allâh’ım ben Senden  onun 

hayrını, içindeki şeylerin hayrını ve kendisi ile birlikte gönderilen şeylerin hayrını diler; onun 

şerrinden, içindeki şeylerin şerrinden ve onunla birlikte gönderilenlerin şerrinden Sana sığınırım.’ Gök 

bulutlanır ve yağmurun yağması yaklaşırsa da yüzünün rengi değişir, girer çıkar, gider gelirdi. 

Yağmur yağdığı zaman sıkıntısı dağılırdı. Âişe (r) onun bu durumunu görüp, ona sorunca Rasûlullah 

(s) şöyle buyurdu: ‘Belki ya Âişe, bu Âd kavminin dediği gibi ‘Onu vâdilerine doğru yayılan bir 

bulut şeklinde görünce dediler ki: Bu ufukta beliren bize yağmur yağdıracak bir buluttur.’ (âyet 

24)  türünden olabilir.’ (S. HAVVÂ, 13/383)  

(25).Rüzgâr emrolunduğunu yerine getirerek herşeyi yıkıyor. Bunun sonucu Âd kavmi ’Evlerin(in 

harâbelerin)den başka bir şeyin görülmediği bir ortada kalıyorlar.’ Ne kendileri, ne hayvanları, ne 

eşyâları hiçbir şey görünmüyor; ne bir kimse ne de tüten bir ocağın bulunmadığı ürperti veren boş 

evleri ayakta, sâdece: ‘İşte Biz suçluları böyle cezâlandırırız’ Suçlularda hükmünü yürüten, 

istisnâya yer vermeyen bir yasa ve yazgı. (S. KUTUB, 9/216, 217)  

İbn Kesir’in dediği gibi: ‘Yâni bu bizim Peygamberlerimizi yalanlayıp, emrimize muhâlefet eden 

kimseler hakkında hükmümüzdür.’ Bu aynı zamanda bütün günahkârlar için bir sakındırmadır. (S. 

HAVVÂ, 13/375)  

(26).‘(Ey Mekkeli putperestler!) Andolsun ki biz, size vermediğimiz iktidârı, onlara vermiştik.’ 

Yâni mal, mülk, güç ve iktidar bakımından hiçbir zaman mukâyese yapamazsınız. Sizin iktidârınız 
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sâdece Mekke şehriyle sınırlıyken, onlar çok geniş bir ülkenin iktidârını ellerinde tutuyorlardı. 

(MEVDÛDİ, 5/335) 

‘Onlara kulak(lar), gözler ve gönüller de vermiştik. Fakat ne kulakları, ne gözleri, ne de 

gönülleri hiçbir şeyde kendilerine fayda vermedi. Çünkü onlar, Allâh’ın âyetlerini inkâr 

ediyorlardı. (İşte o) alay edip durdukları şey, kendilerini kuşattı.’ Burada Mekke müşriklerine ve 

bu konumda olan kimselere bir uyarı vardır. Daha güzel imkânların içinde bulunan Âd kavmini 

şiddetli bir kasırga ile helâk eden Allâh’ın gücü herşeye yeter. (H. DÖNDÜREN, 2/811) 

 

46/27-31  EY  KAVMİMİZ!  ALLÂH’IN  DÂVETÇİSİNE  UYUN! 

27. (Ey müşrikler!) Andolsun ki biz, çevrenizdeki beldeleri de yok ettik ve belki (küfürden) 

dönerler diye âyetleri çeşitli şekillerde açıklamıştık. [bk. 30/9; 40/21] 

28. İşte o (âfet ve musibetler geldiği) zaman, Allâh’ı bırakıp da (akıllarınca Allah yanında) yakınlık 

sağlamak için edindikleri (uydurma) ilâhlar kendilerine yardım etselerdi ya! Tam aksine (o 

ilâhlar) bunlardan kaybolup gittiler. İşte bu (ilâh saydıkları) onların yalanları ve uydurdukları 

şeylerdir. 

29. (Rasûlüm!) Hani cinlerden bir topluluğu, Kur’ân dinlemek üzere sana yönlendirmiştik. 

Dinlemek için (birbirlerine): “Susun, (dinleyin).” dediler. (Kur’ân’ın okunması) bitince (her biri 

îman ederek ve) uyarıcılar olarak kavimlerine döndüler. [krş. 72/1-20] 

 

30. (Cinler şöyle) Dediler: “Ey kavmimiz! Doğrusu biz, Mûsâ’dan sonra indirilen, kendisinden 

önceki (ilâhî kitap)ları(n asıllarını) doğrulayan, hakka ve dosdoğru yola çağıran bir kitap 

dinledik.” 

31. “Ey kavmimiz! Allâh’ın dâvetçisine uyun. O’na inanın ki (Allah) sizin günahlarınızı 

bağışlasın ve acıklı bir azaptan korusun.” 

 

27-31. (27).‘Andolsun ki biz, sizin etrâfınızdaki beldeleri helâk etmişizdir.’ Bu, örnek yoluyla 

Mekkelilere hitaptır. Etrâfındaki helâk olan beldeler Me’rib, Semûd’un Hicr’i, Sedum, Eyke gibi 

yerlerdir. ‘Biz âyetleri de evirip çevirip anlatmıştık.’ Yâni uyarıcı âyetleri hep onlara türlü şekillerde 

evirip çevirerek tekrar da etmiştik. ‘ki belki dönerler’ Şirkten, isyandan vazgeçip, tevhîde dönerler, 

zâten bu değişmelerin herbiri diğerleri için başlı başına bir (kudretinin) belge(si) bile oluyordu, 

gösteriyordu ki Allah’tan başka dayanılıp ibâdet edilecek hiçbir şey yoktur. (ELMALILI, 7/116, 117)  

‘çevrenizdeki beldeleri de yok ettik ve belki (küfürden) dönerler diye âyetleri çeşitli şekillerde 

açıklamıştık.’  Allah Arap yarımadasında; güneyde Ahkâf yöresinde Âd, kuzeyde Hicr’de Semûd, 

Mekkelilerin Şam yolları üzerinde bulunan Medyen ve yine Mekkelilerin kuzeye yaptıkları yaz 

gezisi yollarının uğrak yeri Lût kavmi kentlerinin hâlkları gibi peygamberlerini yalanlayan kentleri 

harap etmiştir. (S. KUTUB, 9/218) 

Görünen o ki; Allah, dîni yalanlayanların tevbe edip Rablerine dönmeleri için âyetlerini 

çeşitlendiriyor. Fakat onlar sapıklıklarında direniyorlar. Bunun üzerine onları çeşit çeşit belâlar 

yakalıyor. Onların başına gelen belâlar, arkalarından gelenlerce haber verildiğinden daha geriden 
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gelenlerce de biliniyor. Mekke müşrikleri de o haberleri duyuyor, gidip gelirken kalıntılarını da 

görüyorlardı. (S. KUTUB, 9/218) 

(28).‘Allâh’ı bırakarak O’na yakınlık peydâ etmek için edindikleri ilâhlar, kendilerine yardım 

etmeli değil miydi?’ Yâni; bunlar Allah katında bizim şefaatçimizdir, deyip kendilerine tapınarak 

Allâh’a yakınlaşmaya çalıştıkları uydurma ilâh ve putları ne diye onlara yardım etmedi? İbn Kesir’in 

ifâdesiyle: ‘Yâni onlara muhtaç oldukları zaman bu ilâhlar onlara yardımcı olabildi mi?’ demektir. 

‘Hayır, onlar gözlerine görünmez oldular’ Onlara yardım edecekleri yerde, yardım alanında 

kayboldular. İbn Kesir der ki: ‘Yâni onlar en çok muhtaç oldukları zamanda gidiverdiler.’ (S. 

HAVVÂ, 13/376) 

‘İşte bu onların yalanı ve uydurdukları şeylerdir.’ O, yalan, uydurma olup ulaştığı sonuç bu, 

gerçeği de budur: Yıkım ve yok oluş… Onları Allâh’a yaklaştırdıkları iddiâsıyla Allâh’tan başka 

ilâhlar edinen müşrikler, bu somut gerçeklere rağmen neyin beklentisindedirler? İşte sonuç, işte 

varacağı yer. (S. KUTUB, 9/218)  

(29).‘(Rasûlüm!) Hani cinlerden bir topluluğu, Kur’ân dinlemek üzere sana yönlendirmiştik. 

Dinlemek için (birbirlerine): “Susun” dediler. (Kur’ân’ın okunması) bitince uyarıcılar olarak 

kavimlerine döndüler.’ Kur’ân’ın, bir grup cinin Rasûlullah’tan  - salât ve selâm üzerine olsun - 

Kur’ân dinlemeye yöneltilmeleri olayından söz etmesi ve cinlerin konuştukları ve yaptıklarını 

aktarması, tek başına; cinlerin varlığı, olayın gerçekten yaşanmış olduğu, cinlerin Rasûlullah’ın 

seslendirdiği yapısı ile konuşulan Arapçayı dinleyip anlayabildikleri, îman etme, küfre sapma, 

doğru yolu bulma, sapıklığa düşme kâbiliyetinin olduklarının kabul edilmesi için yeterlidir. (S. 

KUTUB, 9/220) 

Rasûlullah (s) Taif seferinden üzgün olarak Mekke’ye dönerken, yolda Batn-ı Nahle mevkiinde 

konakladı. Orada yatsı namazını kılıyorken bir grup cin gelip, Efendimiz (s)‘in okuduğu Kur’ân’ı 

dinlediler. (Ahmed b. Hanbel 1/167) Müslüman oldular ve dönüp kavimlerini de Kur’ân’a îmâna 

dâvet ettiler. Hadîse ile alâkalı bütün rivâyetler ittifakla cinlerin, orada Allah Rasûlü (s)’e kendilerini 

belli etmediklerini ve Efendimiz’in de onları fark etmediğini bildirir. Allah Teâlâ sonradan vahiy 

yoluyla onların Kur’ân dinlediklerini haber vermiştir. (Ö. ÇELİK, 4/531)   

Cinlerin Peygamberimiz (s)’e gelmeleri ve onu dinlemeleri ile ilgili sahih rivâyetlerden 

anlaşılmaktadır ki, bu olaydan sonra cinler, peşpeşe heyetler hâlinde Allah Rasûlü (s)’in huzûruna 

gelmeye ve onunla yüzyüze sohbet etmeye başladılar. (Ö. ÇELİK, 4/532) 

Hadis: Said ibn Cübeyr’den nakle göre cinler gök kapılarını dinlerken taşlanıp kovulmuştu. Bunun 

üzerine İblis, Nusaybin cinlerinden bir grubu, bunun sebebini araştırmakla görevlendirmişti. O sırada, 

Taif’ten dönmekte olan Hz. Muhammed (s) Batnı Nahle denilen yerde, sabah namazını kılarken 

cinler, Kur’ân’ı işittiler ve sebebin bu olduğunu anladılar. Onların dinlediklerini, Hz. Peygambere 

Cenâb-ı Hak haber vernişti. (Buhâri Tefsiru sûre 72/1, Müslim Salât 149, Tirmizi Tefsiru sûre 

72/1’den H. DÖNDÜREN, 2/811) 

Hadis: Alkame şöyle anlatır: İbn Mes’ud’a: Cin gecesi sizden biriniz Peygamberimiz’e arkadaşlık etti 

mi? Diye sordum. ‘Hayır’ dedi, ‘Bir gece Mekke’de onu kaybettik. Her tarafta, derelerde, tepelerde 

aradık. Acaba kendisine bir suikast mı yapıldı, yoksa bir şey mi oldu, dedik. O gece bir kavmin 

geçirebileceği en sıkıntılı bir gece geçirdik. Sabahleyin, Peygamber (sav)’in Hıra tarafından geldiğini 

gördük. Kendisine duyduğumuz üzüntüyü anlatınca şöyle buyurdu: ‘Bana cinlerin dâvetçisi geldi; beni 

yanlarına gitmem için çağırdı. Ben de gidip onlara Kur’ân okudum.’ Allah Rasûlü (s) bizi götürdü, 
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cinlerin izlerini ve yaktıkları ateşlerin izlerini bizlere gösterdi. (Müslim Salât 150, 153, Tirmizi Tefsir 

46’den Ö. ÇELİK, 4/532) 

(30).‘(Cinler şöyle) Dediler: “Ey kavmimiz! Doğrusu biz, Mûsâ’dan sonra indirilen, kendisinden 

önceki (ilâhî kitap)ları(n asıllarını) doğrulayan, hakka ve dosdoğru yola çağıran bir kitap 

dinledik.” İbn Kesir der ki: ‘Hz. Îsâ’dan söz etmediler. Çünkü Hz. Îsâ’nın üzerine indirilmiş bulunan 

İncil’de birtakım öğütler ve kalbi yumuşatıcı ifâdelerle az miktarda helâl ve haram kılan hükümler 

mevcuttur. Hakikatte İncil, Tevrat’ın getirdiği şeriatı tamamlayıcı bir kitap durumundadır. Esas olan 

Tevrat’tır. İşte bundan dolayı: Mûsâ’dan sonra indirilen, demişlerdir. (S. HAVVÂ, 13/377)  

Buradan da anlaşılıyor ki, bu cinler daha önce Hz. Mûsâ’ya ve diğer semâvi kitaplara 

inanıyorlardı. Kur’ân’ı işittikten sonra bunun da daha önceki peygamberlerin tebliğ ettiği aynı kelâm 

olduğunu anladılar. Bu yüzden bu kitaba ve onu getiren Rasûlullah’a hemen îman ettiler. (MEVDÛDİ, 

5/336) 

(31).“Ey kavmimiz! Allâh’ın dâvetçisine uyun. O’na inanın ki sizin günahlarınızdan bir kısmını 

bağışlasın ve acıklı bir azaptan korusun.”  Sözlerinden (cinlerin) âhirete inandıkları da anlaşılıyor. 

Görüldüğü gibi, inanma ve Allâh’ın çağrısına uymanın, günahların bağışlanması ve azaptan 

korunmayı sağlayacağını biliyor, bu bildikleriyle de kavimlerini uyarıyor, müjdeliyorlar. (S. KUTUB, 

9/226) 

Cinlerin yaptığı amelin ecri: Ebû Hanife: ‘Bu âyete göre, mümin cinler için yalnız cehennemden 

kurtuluş vardır, sevap yoktur’ demiştir. Ebû Yûsuf, İmam Muhammed, İmam Mâlik ve İbn Ebi 

Leylâ’ya göre ise onlar için de, insanlar gibi sevap ve cezâ gerekli olur. Dahhâk ise, cinlerin de 

Rahmân 55/56’ncı âyetine göre cennete gireceğini ve orada yeyip içeceklerini söylemiştir. (Beyzâvi 

ve Medârik’ten, H. DÖNDÜREN, 2/811) 

İbn Kesir şunları söylemektedir: Bu buyrukta şânı yüce Allâh’ın Muhammed (s)’i cin ve inslerden 

ibâret olan sekaleyne gönderildiğine dâir bir delâlet vardır. Çünkü şânı yüce Allâh’a onları dâvet 

etmiş ve her iki gruba hitap edip, her iki kesime de mükellefiyetler teklif eden sûreyi okumuştur. 

Okuduğu bu sûrede her ikisine de vaadler ve tehditler vardır. Bu ise Rahmân sûresidir. Bundan 

dolayı; ‘Allâh’ın dâvetçisine uyun ve ona îman edin…’ demişlerdir. (S. HAVVÂ, 13/401) 

 

46/32-35  ALLÂH’IN  DÂVETÇİSİNE  UYMAYAN  ALLÂH’I  ÂCİZ  BIRAKACAK  

DEĞİLDİR 

32. (İşte Rasûlüm, de ki:) Kim Allâh’ın dâvetçisi (olan Peygamber Muhammed’in dâveti)ne 

uymazsa, (bilsin ki) yeryüzünde (Allâh’ı) aciz bırakacak değildir. Kendisinin O’ndan başka 

dostları da yoktur. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. 

33. (Ey Peygamberim!) Bu böyle iken o inkâra sapanlar gökleri ve yeri yaratan ve onları 

yaratmaktan yorulmayan Allâh’ın, ölüleri de diriltmeye kâdir olduğunu görmezler mi? Evet, O, 

elbette herşeye kâdirdir. [krş. 17/99; 36/81-82; 40/ 57; 50/38] 

34. Kâfir olanlar / inkâr edenler ateşe sunulacakları gün, (Allah onlara): “Bu (azap) gerçek değil 

miymiş?” (diyecek.) “Evet, Rabbimize yemin ederiz (ki gerçektir).” diyecekler. (Allah da:) 

“Öyleyse inkâr edegeldiğinizden dolayı, tadın azâbı!” buyuracak. 
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35. O hâlde (Rasûlüm! Eziyetlere diğer) peygamberlerin azim (sabır) sâhibi olup sabrettikleri gibi 

sen de sabret. Onlar için (azap konusunda) acele etme! Onlar tehdit edildikleri (azapları)nı 

gördükleri gün, (dünyâda) sanki gündüzün bir saatinden başka kalmamış gibi olurlar. Bu bir 

tebliğdir. Bundan sonra artık yoldan çıkan (fâsık)lar topluluğun helâk edilir.  

 

32-35. (32).‘(İşte Rasûlüm, de ki:) Kim Allâh’ın dâvetçisi (olan Peygamber Muhammed’in dâveti)ne 

uymazsa, (bilsin ki) yeryüzünde (Allâh’ı) âciz bırakacak değildir.’ Yâni Allâh’ı âciz bırakıp da 

onun azâbından kendini kurtarabilecek değildir. Bu âyet tehdit ve uyarıyı özetlemiş oluyor. Ve 

burada cinlerin sözü son buluyor. (ELMALILI, 7/120) 

‘Kendisinin O’ndan başka dostları da yoktur. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler.’ İbn 

Kesir der ki: ‘İşte bu, tehdit ve korkutma konumudur. Kavimlerini hem teşvik edici, hem de 

korkutucu ifâdelerle dâvet ettiler. İşte bundan dolayı, pek çoğunu etkilemişler ve Rasûlullah (sa)’a 

peşpeşe heyetler hâlinde gelmişlerdir. (S. HAVVÂ, 13/378) 

(33).‘Görmezler mi ki, gökleri ve yeri yaratan’ onlara: ‘olun’ der demez, karşı durmaksızın, 

muhâlefet etmeksizin itaatle emrine uyarak var olan ‘ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah, 

ölüleri de diriltmeye Kâdir’dir.’ Sorunun cevâbı: ‘Evet, o şüphesiz herşeye’ öldükten sonra 

diriltmeye de, başka şeylere de ‘Kâdir’dir.’ (S. HAVVÂ, 13/378)  

(34).‘Kâfir olanlar / inkâr edenler ateşe sunulacakları gün, (Allah onlara): “Bu (azap) gerçek 

değil miymiş?” (diyecek.) “Evet, Rabbimize yemin ederiz (ki gerçektir).” diyecekler. (ve itiraf 

etmekten başka hiçbir şey yapamazlar, S. HAVVÂ). (Allah da:) “Öyleyse (dünyâ hayâtında kâfir 

olup, S. HAVVÂ) inkâr edegeldiğinizden dolayı, tadın azâbı!” buyuracak.’  

(35).‘Peygamberlerden azim sâhibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret!’ Azim sâhibi 

peygamberlerin (ulu’l azm) sayısı husûsunda ilim adamlarının değişik görüşleri vardır. En meşhur 

olan görüşe göre Nûh, İbrâhim, Mûsâ, Îsâ ve son peygamber Muhammed (hepsine salât ve selâm 

olsun)‘dir. Yüce Allah onların isimlerini Ahzab ve Şûrâ sûresindeki âyetlerde açıkça belirtilmiştir. 

Ulu’l Azm ile bütün peygamberlerin kastedilmiş olması ihtimâli de vardır. (S. HAVVÂ, 13/402) 

‘Onlar için’ cezâya çarptırılmaları için ‘acele etme! Onlar vaadolunduklarını gördükleri gün, 

sanki dünyâda sâdece gündüzün bir saati kadar kaldıklarını sanırlar’ Yâni dünyâ hayâtında 

kaldıkları süreyi o vakit, gündüzün kısacık bir ânı diye zannedecek şekilde oldukça kısa 

bulacaklardır. (S. HAVVÂ, 13/379) 

‘Bu, bir tebliğdir’ O hâlde dinleyin ey insanlar! Bu çağrı tüm insanlara ve cinlere yöneltilen ve 

zâlimleri ilâhi azapla uyaran bir bildiridir. (M. KISA 1/528) 

Yâni size verilen bu öğütler, öğüt olarak yeterlidir. Yâhut bu, Rasulden yapılmış bir tebliğdir: 

‘Fâsıklar gürûhundan başkası helâk edilir mi hiç?’ Yâni bizzat kendisi helâke yönelmişin dışında, 

Allah tarafından kimse helâk edilir mi? Bu ise O’nun adâletinin bir tecellîsidir. O, ancak azâba lâyık 

olanları azaplandırır. (S. HAVVÂ, 13/379, 380)      

________________________________________ 
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47 / Muhammed Sûresi 

Medîne döneminde inmiştir. 38 âyettir. 13’üncü. âyet, hicret sırasında inmiştir. Adını ikinci âyetteki 

Muhammed isminden almıştır. Bu sûreye “Kıtâl sûresi” de denilir. (H. T. FEYİZLİ, 1/506) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

47/1-6  MÜMİN,  RABBINDAN  GELEN  HAKK’A  UYAR 

1. Küfre / inkâra sapanların ve Allah yolundan alıkoyanların (bütün iyi) amellerini (Allah) boşa 

çıkarmıştır. [krş. 47/8, 9, 28, 32, 35] 

2. İman edip sâlih (sevaplı) işler işleyenler ve Muhammed’e Rablerinden bir gerçek olarak 

indirilene inananların, (Allah) günahlarını örtmüş ve hâllerini düzeltmiştir. 

3. Bunun sebebi; küfre sapanların, (ilâhî hükümlerden yüz çevirip) bâtıla uymaları, îman 

edenlerin de, Rablerinden (gelen) hakka uymalarıdır. İşte Allah, insanlara hâllerine âit misâlleri 

böyle anlatır. 

4. (Ey müminler!) Kâfirlerle (savaş için) karşılaştığınız zaman, hemen boyunlarını vurun. Nihâyet 

onları iyice vurup mağlûp edince (savaşanlar kalmayınca, kalanları da) artık bağı sıkı bağlayın 

(kaçırmayıp esir alın). Onlar savaş ağırlıklarını (silâh ve cephanelerini) bırakıncaya kadar (hüküm) 

böyledir. Bundan  sonra (esirleri) ya bir iyilik (olarak âzât edin) ya da bir fidye (bir bedel) ile 

bırakın. Allah dileseydi (size hiç irâde ve yetki vermeden) onlardan savaşsız de elbet intikam alır 

(helâk eder)di. Fakat (size savaşı emretmesi bâtıla / küfre karşı mücâdelede ve İslâm’ı hâkim kılma 

dâvâsında) kiminizi kiminizle imtihan etmek içindir. Allah yolunda öldürülen (şehit)lerin 

amellerini O, aslâ boşa çıkarmayacaktır. 

5. Onları, hidâyete (ve rızâsına) erdirecek, durumlarını düzeltecektir. 

6. Onları, kendilerine (önceden) tanıttığı cennete koyacaktır. 

 

1-6. (1).‘Küfre / inkâra sapanların ve Allah yolundan alıkoyanların amellerini (Allah) boşa 

çıkarmıştır.’ Âyetin iniş sebebi Mekke müşrikleri olmakla berâber, mânâ geneldir. Yâni, Mekke 

müşrikleri gibi küfredip de Allah yolundan Muhammed (s)’in dâvet ettiği hak İslâm dîninden yüz 

çevirenlerin ‘Allah amellerini boşa gidermektedir’ Mesâilerini, çalışmalarını, yaptıkları iyi işleri 

hedefine isâbet ettirmeyip, boşa çıkarmaktadır. (ELMALILI, 7/126, 127) 

Bir Müslümanın dînî görevlerini yerine getirmesine, meselâ Cuma namazına gitmesine, namaz 

kılmasına, oruç tutmasına, hacca gitmesine, Kur’an okumasına, Allâh’ı zikretmesine, kurban ibâdetini 

îfâ etmesine veya Kur’ân’ın bir emrini uygulamasına engel olmak, ‘insanları Allah yolundan 
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alıkoymak’ hükmüne dâhildir. Dolayısıyla Müslümanın İslâm’ın herhangi bir hükmünü özel, âile ve 

toplum hayâtında uygulamasına engel olan kimse, insanları Allah yolundan alıkoymuş olur. (İ. 

KARAGÖZ 7/176) 

İnsanları Allah yolundan alıkoymak,  îman ile bağdaşan bir davranış değildir. Müslüman, kendisi 

dînî görevlerine ihmâli olsa bile, bir başkasının îman etmesine veya dînin herhangi bir kuralını 

uygulamasına aslâ engel olmaz, olmaması gerekir, olursa bu âyetin hükmüne girmiş olur. (İ. 

KARAGÖZ 7/176, 177) 

(..) Bu bakımdan her kâfir, her küfür sistemi, Allah yolu için büyük bir engeldir. Çünkü eğitim ve 

öğretimi, sosyal düzeni, gelenek ve görenekleri, inançlarına olan aşırı bağlılıkları gerçek dînin 

söylenmesini tamamen engellemektedir.   (MEVDÛDİ, 5/367) 

Müşriklerin misafire ikram etmek, fakirlere yardım etmeleri ve benzer özünde iyi olan, eylemlerdir. 

Müşriklerin îmanları olmadığı için, dünyâda yaptıkları bu iti işlerinin Allah katında sevâbı olmaz. 

Çünkü bir eyleminsevap olabilmesi için kişinin îman sâhibi olması gerekir. Îmânı olmayanın yaptıkları 

boşa gider. (5/5; İ. KARAGÖZ 7/177) 

(2).‘Ve onlar ki, îman edip sâlih işler yapmakta ve Muhammed’e indirilene îman etmektedirler.’ 

Yâni burada îmandan maksat özellikle Muhammed (s)’e indirilen kitap ve şeriata îmandır. ‘Çünkü 

Rablerinden gelen hak odur.’ Allah yolunu hakkıyla beyan eden ve Allah’tan geldiğine hiç şüphe 

olmayan hak kitap ancak odur.  Diğerleri kısmen bozulmuş, kısmen de neshedilmiş (hükmü 

kaldırılmış) olmakla, Kur’ân’ın doğrulaması ile birlikte bulunmayanlar hak değildir. Onun için isrenen 

îman, ona îmandır. (ELMALILI, 7/127) 

‘Allah kendilerinden kabahatlerini keffâretleyip örtmekte ve yüreklerini, hâl ve durumlarını 

düzeltmektedir.’ İşte bu şekilde îman edenlerin kötülüklerini yâni îmanları ve sâlih amelleri sebebiyle 

daha önce işlemiş oldukları küfür ve isyanlarını, bunlardan dönüp tevbe ettiklerinden dolayı ‘örter ve 

durumlarını düzeltir.’ Yâni din hususûnda onlara başarı vermek, dünyâda da onlara ihsan ettiği 

yardım ve desteği vâsıtasıyla, egemen kılmakla durumlarını, hâllerini ıslah eder. (S. HAVVÂ, 

13/416)  

(3).‘Bunun sebebi; küfre sapanların, bâtıla uymaları, îman edenlerin de, Rablerinden (gelen) 

hakka (Kur’ân’a) uymalarıdır.’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni bizler, kâfirler bâtıla uydukları yâni bâtılı 

hakka tercih ettikleri için kâfirlerin amellerini boşa çıkardık ve iyilerin de kötülüklerini affederek 

hâllerini düzelttik.’ Müminlere Rablerinden gelen haktan kasıt, Kur’ân-ı Kerîm’dir. (S. HAVVÂ, 

13/417)  

‘el Hak’ Kur’an ve Kur’an’daki emir, yasak, helâl, haram, ilke ve hükümlerdir. Îman, hak;  inkâr, 

bâtıldır. Üçüncü âyette hak ile bâtıl kelimeleri, birbirinin zıddı olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla 

Kur’ân’a uygun olan herşey hak, uygun olmayan herşey bâtıldır. Müminler hak olan Kur’ân’ı, 

kâfirler ise Kur’ân’a uygun olmayan ilkeleri esas alırlar. (İ. KARAGÖZ 7/178)   

‘İşte Allah, insanlara hâllerine âit misâlleri böyle anlatır.’ İbn Kesir şöyle demektedir: ‘Yâni Allah 

onlara amellerinin âkıbetini ve öldükten sonra diriltildiklerinde nereye ulaşacaklarını açıklamaktadır.’ 

Yâhut Allah, her iki grubun misâlini, insanlar onu görüp ibret alsınlar diye böylece beyan etmektedir. 

(S. HAVVÂ, 13/417) 

(4, 5, 6).‘Kâfirlerle (savaş için) karşılaştığınız zaman, hemen boyunlarını vurun.’ Yâni savaş 

esnâsında kâfirlerle karşılaşacak olursanız, onların boyunlarını uçurun. Boyunların uçurulmasından 

kasıt ise, öldürülmeleridir. (S. HAVVÂ, 13/418) 
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Hz. Peygamber (s)’in ordu veya müfreze komutanlarına verdiği tâlimatlardan anlaşıldığına göre, 

düşman önce İslâm’a dâvet edilir. Kabul ederse savaş hâli sona erdirilir. Kabul etmezse cizye 

vermesi istenir, bunu da kabul etmezse savaş yapılır. Savaşta kadınlar, küçük çocuklar, savaş dışı 

kalan din adamları, akıl hastası gibi yükümlü olmayanlar, yaşlı, kör, kötürüm gibi kişiler öldürülmez. 

Düşman barış teklifinde bulunursa, buna olumlu cevap vermek câiz olur. (H. DÖNDÜREN, 2/812)  

Hadis: Rasûlullah (s) düşman üzerine bir birlik gönderdiği zaman şöyle buyururdu: ‘Bismillâh diyerek 

çıkın, Allâh’ı inkâr edenlerle Allah yolunda savaşın, hîle yaparak ahdinizi bozmayın, ganimet 

malına hâinlik etmeyin; burun, ayak ve kulak keserek, göz çıkartarak işkence yapmayın, çocukları ve 

ibâdethâne görevlilerini öldürmeyin.’ (Ahmed 4/461, No 2728; İ. KARAGÖZ 7/181). 

‘Nihâyet onları iyice vurup sindirince bağı sıkıca bağlayın (onları esir alın).’ Âyette geçen ‘ishan’ 

düşmanı öldürmekte aşırı gitmektir. Bundan hedef ise düşmanın gücünü kuvvetini kırmak, birbiri 

ardı sıra kırılıp ölmesini, sağlamaktır. Ki artık bir daha düşman kendisine gelip de saldıracak ya da 

kendini savunacak gücü bulamasın. İşte o zaman – bundan önce değil - esir düşen tutsak edilir. (S. 

KUTUB, 9/237) 

‘Savaş sona erince de artık ya karşılıksız veya fidye karşılığı salıverin.’ Yâni, düşman askeri esir 

alındıktan sonra ya herhangi bir karşılık alınmadan salıverilir. Onlardan bu salıverme karşılığı 

herhangi bir mal alınmadığı gibi, bunların karşılığında müslüman esir kurtarılmasına gidilmez. Ya da 

fidye karşılığı salıverilir. Bu fidye bir mal olabilir, bir çalıştırma zorunluluğu olabilir, tutsak düşen 

müslümanların salıverilmeleri karşılığı olabilir. (S. KUTUB, 9/237)   

(…) Bu âyette, esirleri öldürme açık bir şekilde yasaklanmamıştır. Bundan yola çıkarak Hz. 

Peygamber (s), Allâh’ın emrinin özünü şu şekilde anlamış ve uygulamıştır: İslâm devlet başkanı, bâzı 

savaş esirlerinin öldürülmesini gerekli buluyorsa ve bunun için özel durumlar ve mecbûriyetler 

hissediyorsa öldürebilir. Fakat bu, genel bir kural değil, tersine genel kural içinde özel bir durumdur. 

Buna da mecbur kalındığı takdirde başvurulabilir. (MEVDÛDİ, 5/347) 

Rasûlullah (s) ve ashâbının uygulamasından anlaşılmaktadır ki, devletin idâresi ve esâreti altında 

kaldığı müddetçe barınması, beslenmesi, hasta veya yaralı ise tedâvi edilmesi devletin 

sorumluluğundadır. Esirleri aç ve çıplak bırakmak veya onlara işkence yapmak, İslâm hukûkunun 

aslâ hoş görebileceği bir tutum ve davranış değildir. Aksine, onlara ilgi göstererek iyi davranılmasını 

teşvik edici emirler vardır. İslâm’da savaş esirlerine iyilik yapmanın bir şekli de esirlerin cizye 

denilen vergilerle vergilendirilip, zimmi vatandaş yapılması ve müslüman vatandaşlar gibi serbestçe, 

özgürlük içinde yaşamalarının sağlanmasıdır. (Ö. ÇELİK, 4/541)  

Bu noktada tartışılması gereken bir konu da esirlerin köleleştirilmeleridir. (istirkak) Hz. 

Peygamber’in böyle bir uygulaması yoktur.  O, esirleri kurtulacakları güne kadar himâye edilmek ve 

hizmetinden yararlanılmak üzere bâzı âilelere vermiş, fakat köleleştirme yapmamıştır. (Seyyid 

Sâbık’tan) Ondan sonra gelen hâlîfeler, misilleme yoluyla bu uygulamaya nâdir olarak yer 

vermişlerdir. Daha sonra esirlerin köleleştirilmeleri uygulaması – bize göre Kur’ân’ın amacından 

sapılarak -  yaygınlaşınca fıkıhçılar bunun meşrûiyetini zayıf temellere dayandırmışlardır. (KUR’AN 

YOLU, 5/47, 48) 

‘Bu böyledir. Eğer Allah dileseydi, onlardan’ yere geçirmek, zelzele ve buna benzer savaşın dışında 

helâk ediş sebeplerinden herhangi birisi ile onları helâk edip ‘intikam alırdı. Fakat kiminizi 

kiminizle denemek ister.’ Yâni size savaşmayı emretmesinin sebebi, kiminizi kiminizle denemek 

istemesidir. Yâni müminleri daha bir arındırıp temizlemek, kâfirleri ise mahvedip yok etmek için, 

kâfirlerle müminleri imtihan etmek istemektedir. (S. HAVVÂ, 13/419) 
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‘Allah yolunda öldürülenlere gelince; onların amellerini aslâ boşa çıkarmaz.’ İbn Kesir der ki: 

‘Yâni o amellerini aslâ boşa çıkarmayacak, aksine amellerini artıracak, geliştirecek, kat kat 

katlayacaktır. Kimisi berzah hayâtı boyunca amel ediyormuş gibi kaydedilecektir.’ (S. HAVVÂ, 

13/419)     

‘Allah yolunda’ Allah için, İslâm’ın yücelmesi için, Allâh’ın dînini güçlendirmek, İslâm’ın bilinmesi, 

tanınması ve yaşanması için, anlamına gelir. Bu ifâde aynı zamanda savaşın amacını beyan etmektedir. 

Savaşın başka bir amaçla, sözgelimi şöhret ve dünyalık elde etmek için değil, Allah için, Allâh’ın dîni 

için yapılması gerekir. Allah için savaşırken şehid edilenleri yüce Allah ‘Kendilerine tanıttığı 

cennete koyacaktır.’ (İ. KARAGÖZ 7/183) 

(5, 6).‘Onları, hidâyete erdirecek, durumlarını düzeltecektir.’ ‘Onları, kendilerine (önceden) 

tanıttığı cennete koyacaktır.’ Yâni kendilerine tanıttığı ve kendisine ilettiği cennete girdirecektir. 

Mücâhid der ki: Cennet hâlkı evlerine ve meskenlerine yol bulup giderler. Şânı yüce Allâh’ın 

kendilerine pay olarak verdiği yerlere giderler. Hiç yanılmazlar. Sanki yaratıldıkları andan beri orada 

sâkin imişler gibi dosdoğru oraya giderken hiç kimseden evlerini göstermelerini istemezler. (S. 

HAVVÂ, 13/424, 425)  

Hadis: ‘Müminler cehennemden kurtulduklarında cennet ile cehennem arasında bir köprü başında 

alıkonulurlar. Orada dünyâ hayâtında iken aralarında yaptıkları haksızlıkların kısas’ı yapılır. Nihâyet 

arındırılıp temizlendiklerinde cennete girmeleri için izin verilir. Nefsim elinde olana yemin olsun, 

onlardan herhangi birisinin cennetteki evini tanıması, dünyâdaki evini tanımasından daha ileri 

derecededir.’ ( Buhâri, Ebu Said el Hudri’den, S. HAVVÂ, 13/425) 

 

47/7-12  EĞER  SİZ  ALLÂH’A  YARDIM  EDERSENİZ 

7. Ey îman edenler! Eğer siz Allâh’a (O’nun dîninin yayılmasına ve hayâta geçmesine) yardım 

ederseniz, (O da) size yardım eder ve ayaklarınızı sâbit/sağlam tutar (güç ve sebat verir). 

8. Küfre sapanlara gelince; yüzüstü kapanmak (ve helâk) onlaradır. (Allah) onların (bütün iyi) 

işlerini boşa çıkarmıştır. 

9. Bunun sebebi; kâfirlerin Allâh’ın indirdiğini beğenmemiş olmalarıdır. (Allah da) onların 

amellerini boşa çıkarmıştır. 

10. (Kâfirler) yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Baksalar ya, kendilerinden önceki (inkârcıların 

ve Allah’tan gelenleri hiçe sayan)ların sonu nasıl olmuş? Allah onları kökünden kazımıştır. Bütün 

kâfirler için de, onun benzerleri vardır. 

11. Bu böyledir. Zîrâ Allah, îman edenlerin koruyucusudur. Kâfirler(e gelince), onların hiç 

koruyucusu yoktur. 

12. Hiç şüphesiz Allah, îman edip de sâlih (sevaplı) işler işleyenleri alt tarafından ırmaklar akan 

cennetlere sokacaktır. Küfre sapanlar / inkâr edenler ise (dünyâda sırf) zevklen(ip eğlen)irler ve 

hayvanlar gibi yer (ve içer)ler. Artık onların yeri ateştir. 

 

7-12. (7).‘Ey îman edenler! Eğer siz Allâh’a (O’nun dininin yayılmasına ve hayâta geçmesine) 

yardım ederseniz, (O da) size yardım eder ve ayaklarınızı sâbit / sağlam tutar.’ Bu âyet, bir ilâhi 
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sünnete (imtihan ve sa’y olarak anılan âdete, kânuna) ışık tutmaktadır; Allah dünyâ hayâtını imtihan 

için takdir buyurduğundan yardımını da kulun kendisine düşeni yerine getirmiş olmasına, sözlü 

duâ yanında, amel ve çabalarıyla fiili duâsını da yapmış bulunmasına bağlamıştır. Kul iyiliğe doğru 

bir adım atarsa Allah, yardım ve ödül olarak bin adım atmaktadır. (KUR’AN YOLU, 5/49) 

Allâh’ın dînine ve peygamberine yardım, Allâh’ın kitabının ve peygamberin sünnetinin öğretilmesi, 

emir ve yasaklarına uyulması konusunda çalışmak, iyilikleri emretme, kötülükleri engelleme ve 

İslâm’ı anlatma görevini yapmak, câmi, Kur’an kursu, eğitim merkezi, okul, öğrenci yurdu ve 

hastâne gibi yapıların oluşmasına, dînî içerikli kitapların yayınlanmasına, İslâm’ın hayâta hâkim 

olmasına ve din düşmanlarına karşı mücâdele verilmesine maddi ve mânevi destek vermekle 

mümkün olur.  ‘Ey müminler! Allâh’a ve Peygamberine îman edesiniz, ona yardım edesiniz, ona 

saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allâh’ı tesbîh edesiniz diye (size Peygamber gönderdik.)’ (48/9; 

İ. KARAGÖZ 7/184) 

Dînî fiiller zorla değil, kulların irâdeleriyle yapılması matlup olan ihtiyâri yâni isteğe bağlı fiillerdir. 

Onun için kulun cüz’i irâdesi harekete geçmeden istenen netîce ve sevap meydana gelmez. O hususta 

ilâhi irâde kulların niyet ve isteklerine bağlıdır. İşte bu şekilde Allâh’ın emirlerini yerine getirmek 

için kulların cüz’i irâdelerini sarf etmekle yapacakları hizmetlerine, Allâh’a yardım denilmiştir ki, 

isnadda mecaz yâhut istiâredir. Yâni îmandan sonra siz, Allâh’ın emirlerini yerine getirmek, rızâsına 

ermek için size şart kılmış olduğu niyet ve gayretlerinizi sarf etmek sûretiyle dînine hizmet 

edersiniz. ‘Allah size yardım eder’ sizi düşmanlarınıza gâlip ve muzaffer kılar. ‘ve ayaklarınızı sıkı 

bastırır.’ Savaş alanlarında, cihad mevkilerinde (veya İslâm lehine delil ortaya koyarken, S. HAVVÂ) 

ayaklarınızı kaydırmaz ve metânetle sizi üstün kılar.  (ELMALILI, 7/134, 135) 

Allâh’ın yardımı, müminin kendi irâdesini ve gayretini ortaya koyarak Allâh’ın dînine yardım etmek 

şartıyla düşmanlara karşı zafer elde etme, iş ve görevlerde başarılı olma, dînî görevleri yerine getirme, 

sağlıklı yaşama, sıkıntıları ve belâları giderme, problemleri çözme, sosyal ilişkiler ve benzeri hayâtın 

her alanında söz konusudur. (..) Mümin Allâh’a yönelecek, O’nun dediklerine kulak verecek, O’ndan 

yardım isteyecek ve Allâh’ın yardımını hak edecektir. ‘İyi bilin ki Allâh’ın yardımı yakındır’ 

(2/214) âyetinde ifâde edildiği gibi, Allâh’ın yardımı kuluna her zaman yakındır. (İ. KARAGÖZ 

7/185)  

‘ve ayaklarınızı sıkı bastırır.’ Bâzı büyükler şöyle demiştir: Ayakların kayması üç şeyle olur: (1) 

Allâh’ın sana olan mevhibelerine ortak koşmak, (2) Allah’tan başkasından korkmak, (3) Allah’tan 

başkasından bir şey beklemektir. Yine ayakların sâbit olup sağlam durması da üç şeyle olur: (1) 

Sürekli Allâh’ın fazl-u keremini görmek ve nîmetlere şükretmek, (2) Bütün hâllerde kendi kusurunu 

görmek ve Allah’tan korkmak, (3) Allâh’ın kefâlet ve himâyesinde gönül huzûruyla bulunup bundan 

hiçbir sıkıntı duymama ve hiç hâcet / ihtiyaç beyan etmemektir. (İ. H. BURSEVİ, 19/207) 

(8).‘Küfre sapanlara gelince; yüzüstü kapanmak (ve helâk) onlaradır. (Allah) onların işlerini 

boşa çıkarmıştır.’ Artık yıkım onlara: ‘ta’s’ kelimesi, aslında ayak kayıp, yüzükoyun, yâhut tepesi 

üstü düşüp yıkılmak ve kalkamayıp helâk olmaktır. Kâmus’ta der ki: Helâk olmak, kaymak, düşmek, 

şer, uzaklık, düşüş mânâlarına gelir. ‘ta’san leh’ ifâdesi kahrolası, canı çıkası veya canı çıksın gibi 

bedduâ yerinde de mesel hâlinde kullanılır. Burada müminlere ayaklarını sağlam bastırma vaadine 

karşılık, kâfirlere yıkım ile tehdittir. (ELMALILI, 7/135) 

(9).‘Bunun sebebi; onların Allâh’ın indirdiğini beğenmemiş olmalarıdır.’ Dolayısıyla açıklandığı 

üzere irâdelerini sarf etmek sûretiyle Allâh’ın dînine hizmet ve yardımda bulunmayıp aksine 

gitmişlerdir. (ELMALILI, 7/135) 
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‘(Allah da) onların amellerini boşa çıkarmıştır.’ Kâbe’yi tavaf etmek, Mescid-i Harâm’ı imar 

etmek, misâfire ikram etmek, yardım isteyenlere ve mazlumlara yardım etmek, fakirlere ve yetimlere 

yardım elini uzatmak… gibi ‘amellerini heder etmiştir.’ (İ. H. BURSEVİ, 19/208) 

(10).‘(Kâfirler) yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Baksalar ya, kendilerinden öncekilerin sonu 

nasıl olmuş?’ Şam, Yemen ve Irak tarafına gidip Âd, Semûd ve Sebe’ hâlkı gibi peygamberlerini 

yalanlayan ümmetlerin sonunun nasıl olduğunu görsünler. Zîrâ onların ülkelerindeki geride 

bıraktıkları kalıntılar, onlardan haber vermektedir. (İ. H. BURSEVİ, 19/209)  

‘Allah onları kökünden kazımıştır.’ Kendilerini, âilelerini, çoluk çocuklarını ve mallarını helâk 

ederek onların kökünü kesmiştir. ‘Bütün kâfirler için de, onun benzerleri vardır.’ Yine de bunlara 

verilecek cezâ, diğer ümmetlere verilen cezânın kat kat fazlası olmayıp, bilâkis misli ve benzeridir. (İ. 

H. BURSEVİ, 19/209)  

(11).‘Bu böyledir. Zîrâ Allah, îman edenlerin koruyucusudur.’ İçte ve dışta düşmanlarına karşı 

onlara yardım edecektir. (İ. H. BURSEVİ, 19/210) 

‘Kâfirler(e gelince), onların hiç koruyucusu yoktur.’ Allâh’ın azap ve cezâsından kurtaracak hiçbir 

dostları, yardımcıları yoktur. (ELMALILI, 7/136) 

Kâfirlerin dost ve yardımcıları yoktur: Yüce Allah, mümin veya kâfir her insanın rızkını ve 

çalışmasının karşılığını verir. Yüce Allah, lütfu ile müminlere yardım ederken, kâfirlere lütfu ile 

yardım etmez. İnkâr ve isyan eden kâfirlere yüce Allah, süre tanır, ancak inkâr ve isyanda ısrar 

edenleri helâk eder. Yüce Allâh’ın helâk emri geldiği zaman kâfirlere yardım edebilecek hiçbir kimse 

olmaz. Allâh’ın irâdesine hiçbir kimse engel olamaz. Âhirette de kâfirlerin dost ve yardımcıları olmaz. 

(İ. KARAGÖZ 7/189) 

Uhud savaşında, Hz. Peygamber (s) yaralandığı zaman birkaç sahâbesi ile birlikte dar bir vâdinin 

yamacında bekliyordu. Tam bu sırada Ebû Süfyan, ‘Bizim Uzzâ’mız var, sizin ise Uzzâ’nız yok’ diye 

bağırmıştı. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s), ‘Allah bizim yardımcımız ve koruyucumuzdur. Sizin ise 

hiçbir yardımcı ve koruyucunuz yoktur’ diye cevap verdi ki, bu cevap bu âyetten alınmıştır. 

(MEVDÛDİ, 5/355)  

Hadis: Ebû Hüreyre (a) anlatıyor: Hz. Peygamber (s), ‘Sizden hiçbir kimseyi ameli cennete 

koyamaz’ buyurdu. Kendisine ‘Ey Allâh’ın Elçisi! Sizi de mi? Denildi. Hz. Peygamber: ‘Evet, beni 

de, ancak Rabbim beni merhameti ile kuşatmıştır. Bana merhameti ile muâmele edecektir’ cevâbını 

verdi. (Müslim Sıfatü’l Münâfikin 72; İ. KARAGÖZ 7/190)   

(12).‘Hiç şüphesiz Allah, îman edip de sâlih işler işleyenleri alt tarafından ırmaklar akan 

cennetlere sokacaktır. Küfre sapanlar / inkâr edenler ise (dünyâda sırf) zevklen(ip eğlen)irler ve 

hayvanlar gibi yer (ve içer)ler. Artık onların yeri ateştir.’ Yâni, hayvan nasıl ‘bu rızık nereden 

gelmiştir, kim yaratmıştır, bu rızkı veren verdiğine karşılık benden ne istemektedir?’ diye 

düşünmeden yerse, bu insanlar da böyle yerler; yemeden içmeden başka bir şey düşünmezler. 

(MEVDÛDİ, 5/355) 

 

47/13-15  MÜTTAKİLERE  VAADOLUNAN  CENNETİN  DURUMU 

13. (Rasûlüm!) Seni (içlerinden) çıkaran belde (hâlkı)ndan daha kuvvetli nice belde (halkı) vardı. 

Biz onları yok ettik de onlara hiçbir yardım eden olmadı. 
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14. Artık Rabbinden apaçık bir delil (olan Kur’ân’)a tâbi olan kimse, hiç kötü ameli kendisine 

süslü (ve güzel) gösterilmiş ve keyif ve zevklerine uymuş kimse gibi midir? [bk. 13/19; 35/8; 

59/20] 

15. Muttakîlere (Allâh’ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara) vaadedilen 

cennetin sıfatı (şudur): İçinde (hiç özelliği) bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen 

sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. 

Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden bağışlama onlar içindir. Hiç bunlar, o ateşte 

ebedî kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir? 

 

13-15. (13).‘(Rasûlüm!) Seni (içlerinden) çıkaran belde (halkı)ndan daha kuvvetli nice belde 

(halkı) vardı. Biz onları yok ettik de onlara hiçbir yardım eden olmadı.’ İbn Kesir şöyle 

demektedir: ‘Bu Rasûllerin efendisi, peygamberlerin sonuncusu Muhammed (s)’i yalanladıkları için 

Mekke halkına yönelik oldukça sert ve kesin bir tehdittir. Yüce Allah, bu Mekkelilerden daha güçlü 

ve kuvvetli oldukları hâlde, peygamberleri yalanlayan kavimleri helâk ettiğine göre; bu Mekkelilere 

dünyâ ve âhirette Allâh’ın neler yapacağını zannetmektedirler. Gerçek şu ki; dünyâ hayâtında onların 

birçoğunun üzerinden cezânın kaldırılması, rahmet peygamberi olan Allâh’ın Rasûlünün varlığının 

bereketi iledir. Fakat azap kâfirlerin öldükten sonra dirilişlerine biriktirilmektedir. (S. HAVVÂ, 

13/429) 

Kurtubi’nin sahih olduğunu açıklayarak naklettiği bir rivâyete göre Hz. Peygamber Mekke’yi terk 

etmek mecbûriyetinde bırakılınca, Sevr mağarasına geldiğinde geriye dönüp Mekke’ye bakarak 

hüzünlenmiş ve ‘Ey Mekke! Sen Allâh’ın en çok sevdiği, benim de en çok sevdiğim bir şehirsin. Eğer 

senin müşriklerden oluşan hâlkın beni çıkarmamış olsalardı, seni aslâ terk etmezdim’ demiş, bunun 

üzerine onu ve ümmetini teselli için bu âyet inmiştir. Mekke müşriklerinin de âkıbeti Allâh’ın dediği 

gibi olmuş, ileri gelenleri yok edilmişler, güvendikleri güçleri onlara fayda vermemiş, acı sonu 

engelleyememiştir. (KUR’AN YOLU, 5/51)  

(14).‘Artık Rabbinden apaçık bir delil (olan Kur’ân’)a tâbi olan kimse, hiç kötü ameli kendisine 

süslü gösterilmiş ve keyif ve zevklerine uymuş kimse gibi midir?’ Yâni, bunlar ve ötekiler bir 

değildir. Âmil bir mümin, facir, kötülükleri işleyen, hevâsına uyan kâfir gibi olamaz. (S. HAVVÂ, 

13/430) 

İş anlatıldığı gibi değil mi! Açık bir delil, mâlikinden ve mürebbîsinden parlak bir burhan üzere olanla, 

kötü işi kendisine süslendirilen bir olur mu? Şunu demek istemektedir: Hidâyet üzere olanla, dalâlete 

düşen eşit değildir. (İ. H. BURSEVİ, 19/220)   

(15).(…) Muhammed’e indirilene îman edip, sâlih ameller yaparak korunan müminlere vaad olunan 

cennetin temsili, temsil yoluyla şaşılacak bir hâlinin tasviri şudur: ‘Orada ırmaklar var. Öyle bir 

sudan ki, bozulması yok’ bayatlamaz, tadı bozulmaz, kokmaz, yiğmez, öyle akar gider. (ELMALILI, 

7/140) 

‘Yine ırmaklar var, öyle bir sütten ki, tadı değişmez’ dünyâ sütleri gibi ekşimez, kesilmez, kokmaz, 

yaratıldığı şekilde taptâze akar. (ELMALILI, 7/140) 

Hadis: Merfu bir hadiste ’Bu süt, davarların memelerinden çıkan bir süt değildir.’ (S. HAVVÂ, 

13/445) 
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‘Yine ırmaklar var bir şaraptan ki, içenlerine lezzet’ dünyâ şarapları gibi kekreliği yok, sarhoş 

ediciliği yok, günahı, vebâli yok. (ELMALILI, 7/140) 

‘O şarapta herhangi bir zarar yoktur ve onlar ondan dolayı sarhoş da olmazlar.’ (es Sâffât, 

37/47). Ondan başları da ağrımaz; sarhoş da olmazlar.’ (el Vâkıa, 56/19). ‘Beyaz ve içenlere 

lezzet veren (bir şarap) (es Sâffât, 37/46) Merfu bir hadiste belirtildiğine göre bu şarap, insanlar 

tarafından ayaklarla sıkılmış değildir. (S. HAVVÂ, 13/446)  

‘Yine nehirleri var öyle baldan ki, sâfi süzme’ mumu yok, posası yok. (ELMALILI, 7/140) 

Hadis: İmam Ahmed rivâyet ediyor… Hâkim b. Muâviye babasından dedi ki: Rasûlullah (s)’i şöyle 

buyururken dinledim: ‘Cennette süt denizi, su denizi, bal denizi, şarap denizi vardır. İşte bundan sonra 

da nehirler bundan bölünerek çıkar.’ (Tirmizi’den, S. HAVVÂ, 13/446) 

‘Hem onlara meyvelerin her türlüsünden var’ İçecekler öyle aktığı gibi, yiyeceğin de her çeşidi 

var. Fakat ihtiyaç için değil, sırf lezzet için, çünkü meyve lezzet için yenilir. (ELMALILI, 7/140) 

‘Rablerinden bir bağışlama vardır.’ Mağfiret, ‘günahı örtmek’ demek olduğuna göre, o cennete 

girilmeden önce değil midir? O hâlde cennette mağfiretin mânâsı nedir? Buna demişlerdir ki, önce 

olan mağfiret günahtan hesâba çekilmeme mânâsına günahları örtmektir. Buradaki mağfiretten 

maksat ise, utandırmamak için günahı hiç anmamak, hatırlatmamak mânâsına günahları örtmektir. 

(ELMALILI, 7/140) 

‘Hiç bunlar, o ateşte ebedî kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen 

kimseler gibi midir?’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni cennetteki makamlarını, söz konusu ettiğimiz bu gibi 

kimseler, cehennemde ebediyyen kalacak kimse gibi midir? Hiç bunlar ötekiler gibi olur mu? Olamaz. 

Cennetin yüksek derecelerinde bulunan kimse, cehennemin aşağılara doğru inen basamaklarındaki gibi 

olur mu? Cehennemdekilere tahammül edilmeyecek derecede sıcak kaynar sular içirilecek ve bu 

sular karınlarındaki bağırsakları paramparça edecektir. Bütün bunlardan yüce Allâh’a sığınırız. (S. 

HAVVÂ, 13/430)  

Cennetin doğrudan kendisini anlatmak, onu dünyâ hayâtına âit kelimeler ve kavramlarla tanıtmak, 

insan zihninin yapısı bakımından mümkün değildir. Orası ayrı bir âlem, ayrı bir varlık boyutu, farklı 

bir içerikler bütünüdür. Ama yine de insanları imrendirmek ve özendirmek için bir şekilde anlatılması 

gerekir. Kur’ân’ın, âhiret hâllerini anlatmak için seçtiği anlatım yolu, insanların en azından kendi 

yaşadıkları, algıladıkları dünyâ hâllerinden örnekler vererek onların âhiret hakkında kıyaslama 

yoluyla bir fikre varmalarını sağlamak, bunun için mecazlar kullanmak ve misâller vermektir. 

Âyette verilen misâller, sonuçta cennet hayatının çeşitli zevklerle dolu, insanın mutluluk içinde 

yüzeceği bir hayat olduğu noktasına varır. (KUR’AN YOLU, 5/51, 52) 

 

47/16-19  BİL Kİ, ALLAH’TAN  BAŞKA  İLÂH  YOKTUR 

16. (Ey Peygamberim! Kâfir)lerden seni dinleyenler de vardır. Sonra senin yanından çıktıkları 

zaman, (ashaptan) kendilerine ilim verilmiş olanlara: “O az önce ne söylemişti?” derler (böylece 

alay ederler). İşte onlar (bu yüzden) Allâh’ın kalplerini (kapatıp) mühürlediği, keyif ve zevklerine 

uyan (münafık) kimselerdir. 

17. (İman etmekle) doğru yolu bulanlar(a gelince, Allah,) onların hidâyetlerini artırır ve 

takvâlarını verir (ateşten korunmalarını ilham eder). [bk. 41/44] 
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18. Hâlâ o (inanmaya)nlar, kıyâmet saatinin ansızın kendilerine gelmesini mi bekliyorlar? İşte 

(geleceğinin) alâmetlerinden (olan son peygamber) gelmiştir. Artık o (saat) kendilerine geldiği 

vakit, hatırla(yıp tevbe et)meleri(nin faydası) nereden olacak? [bk. 22/47] 

19. ‘(Rasûlüm!) Bil ki Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. (Hatâ veya kusurdan ibâret olan) 

günahına ve mü’min erkeklerle mü’min kadınlar(ın günahların)a bağışlanma dile. Allah dönüp 

dolaştığınız yeri de, (sonunda) duracağınız yeri de bilir. [bk. 40/55; 48/2] 

 

16-19. (16).‘O (münâfık)lardan seni dinleyenler de vardır. Sonra senin yanından çıktıkları 

zaman, (ashaptan) kendilerine ilim verilmiş olanlara: “O az önce ne söylemişti?” derler (böylece 

alay ederler). İşte onlar (bu yüzden) Allâh’ın kalplerini mühürlediği, keyif ve zevklerine uyan 

kimselerdir.’ Burada karşılaştırma münâfıklar ile müminler arasındadır. Münâfıklar Hz. Peygamberin 

yanında ve yakınında bulunuyor ve onu dinliyorlardı ama kalplerinde îman bulunmadığı için bu 

berâberlik ve ondan duydukları şeyler kendilerini rahatsız ediyor, yeri geldikçe alay ederek, olmadık 

sorular sorarak, problemler çıkararak rahatlamaya çalışıyorlardı. Hem dinleyip hem de başkalarına ‘O 

şimdi ne dedi!’ diye soru sormak, bir yandan dinlediklerini alaya almak, bir yandan da söyleyeni 

önemsememektir. Bu tavır ve davranışların sonu, kalbin kararması, zihnin şartlanması, doğruyu 

arama ve bulma kâbiliyetinin körleşmesidir. (KUR’AN YOLU, 5/52) 

Rasûlullah’ı ilgi ile dinledikten sonra, kalkıp ta ‘Az önce ne demişti?’ diye soru sormaları 

Rasûlullah’ın sözlerine göstermelik olarak kulak verdiklerini ve göstermelik olarak dikkat 

ettiklerini gösterir ve kalplerinin gaflet içinde, başka şeylerle meşgul ya da kör ve kapalı olduğunu 

ifâde eder. Bir de gizliden gizliye ve alçakça alaylarını gösterir. Çünkü onlar, bu soruları ile ilim 

adamlarına şunu söylemek istiyorlar: ‘Muhammed’in söylediği şeyler anlaşılmıyor.’ Ya da 

Muhammed ‘anlaşılabilir şeyler söylemiyor.’ (S. KUTUB, 9/255) 

Münâfıklık hareketi Medîne’de ortaya çıkmış bir harekettir. Mekke’de münâfıklığı gerektirecek bir 

neden olmadığı için münâfıklık ta olmamıştı. Müslümanlar, Mekke’de düşkün durumda olup zulüm 

gördüklerinden, hiç kimse münâfık olmaya gerek duymamıştı. Yüce Allah Medîne’de Evs ve Hazreç 

kabîleleri ile İslâm’ı ve müslümanları güçlendirince, İslâm kabîle kabîle, ev ev, yayılıp da her yuvaya 

girince, Hz. Muhammed’in ve İslâm’ın yücelip güçlenmesini hoş görmeyen ve aynı zamanda 

İslâm’a açıkça düşmanlık yapamayan birtakım kimseler müslüman görünmek, istemeye istemeye 

kendilerini müslümanmış gibi göstermek zorunda kaldılar. Oysa içlerinden İslâm’a ve peygambere kin 

ve nefret dolu idiler. Bunların başında da meşhur Selul oğlu Übey oğlu Abdullah gelmekte idi. (S. 

KUTUB, 9/254) 

‘Allâh’ın bir kimsenin kalbini mühürlemesi’ bu kimseye lütufta bulunup hidâyet etmemesi, onları 

kendi irâdeleri istikâmetinde inkâr hâlinde bırakması, anlamındadır. (İ. KARAGÖZ 7/196) 

(17).‘(İman etmekle) doğru yolu bulanlar(a gelince, Allah,) onların hidâyetlerini artırır ve 

takvâlarını verir.’ Yâni takvâ sâhibi olmak üzere onlara yardımcı olur ve bu konuda onlara tahkik 

derecesine ulaşmak imkânını bahşeder. (S. HAVVÂ, 13/432) 

(18).‘Hâlâ o (inanmaya)nlar, kıyâmet saatinin ansızın kendilerine gelmesini mi bekliyorlar? İşte 

(geleceğinin) alâmetlerinden (olan son peygamber) gelmiştir. Artık o (saat) kendilerine geldiği 

vakit, hatırla(yıp tevbe et)meleri(nin faydası) nereden olacak?’ Rasûlullâh’ın peygamber olarak 

gönderilmesi, kıyâmetin alâmetlerindendir. Çünkü o, şânı yüce Allâh’ın kendisi vâsıtasıyla dîni 

tamamlayıp bütün âlemlere karşı onu delil kıldığı peygamberlerin sonuncusudur. Ayrıca o, 
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kıyâmetin alâmetlerini haber vermiştir. Bunu beyan etmiş ve açıklamıştır. Böylesi, ondan önce hiçbir 

peygambere verilmiş değildir. (S. HAVVÂ, 13/447) 

Burada geçen ‘şartlarından’ yâni alâmetlerinden kasıt, onun yaklaşmış olduğunu gösteren 

emârelerdir. Yüce Allâh’ın şu buyruklarında görüldüğü gibi: ‘Bu önceki uyarıcılardan bir 

uyarıcıdır. Yakın olan (kıyâmet) yaklaştı. (en Necm, 53/56, 57). ‘O saat (kıyâmet) yaklaştı ve Ay 

yarıldı. (el Kamer, 54/1); ‘Allâh’ın emri geldi, sakın onu acele istemeyin’ (en Nahl, 16/1); 

‘İnsanlara hesaplarının vakti yaklaştı. Hâlbuki onlar gaflet içerisinde yüz çevirmektedirler.’ (el 

Enbiyâ, 21/1; S. HAVVÂ, 13/447) 

Canlarını almak için ölüm meleği gelince veya ilâhi azap gelip ölüm ile karşı karşıya kalınca veya 

kıyâmet alâmetleri ortaya çıkınca yapılan îman, tevbe ve sâlih ameller makbul olmaz. (İ. KARAGÖZ 

7/199) 

Hadis: ‘Üç şey ortaya çıktığı zaman, daha önce îman etmemiş veya îmânında hayırkazanmamış olan 

bir kimseye îmânı fayda vermez. Bu üç şey şunlardır: Güneş’in batıdan doğması, bir duman çıkması 

ve yeryüzü canlısı.’ (Tirmizi Tefsir 7, No 5067; İ. KARAGÖZ 7/199) 

Hadis:  Kıyâmetin bir kısım alâmetleri de ortaya çıkmış durumdadır. Meselâ İslâm’ın son din, Hz. 

Muhammed (sav)’in de son peygamber olarak gönderilmiş olması, bunların en açığıdır. Nitekim 

Rasûlullah (sav) bir defâsında orta ve işâret parmaklarını birleştirerek ‘Benim gönderilmem ile 

kıyâmet birbirine şu iki parmak kadar yakındır’ buyurmuştur. (Buhâri Talâk 25, Müslim Cuma 43’den 

Ö. ÇELİK, 4/546) 

(19).‘(Rasûlüm!) Bil ki Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. (Hatâ veya kusurdan ibâret olan)  

günahına ve mü’min erkeklerle mü’min kadınlar(ın günahların)a bağışlanma dile. Allah dönüp 

dolaştığınız yeri de, duracağınız yeri de bilir.’ (…) Bu âyet-i kerîme ve hadîs-i şerifler, 

Peygamberimiz (sav)’in Allâh’a karşı kulluğu çok derinden hissettiği, O’na karşı kulluk görevlerini 

tam yapamama, yaptıklarını yeterli görmeme duyguları içinde olduğunu gösterir. Ona göre kul, ne 

kadar ibâdet etse yine de Allâh’ın lütuf ve ihsanlarına karşı şükrünü yerine getiremez. Kul ne kadar 

mükemmel olsa yine de Allah Teâlâ’ya karşı kullukta kusurludur. Bunun için istiğfâra devam 

etmesi gerekir. Efendimiz (s)’in bu hâli, bütün müminler ve insanlık için ne güzel bir nümûnedir. (Ö. 

ÇELİK, 4/546, 547) 

Hz. Peygamber için günah olan veya onun günah saydığı şey, sıradan insanlar için tabii ve mubah olan 

davranışlardır. Nitekim kendisi şöyle buyurmuştur: (Hadis) ‘Kalbimin perdelendiği oluyor ve ben 

günde yüz defâ Allah’tan af ve bağışlanma diliyorum.’ (Müslim) Burada ‘perdelenme’ diye 

çevirdiğimiz kelime, ‘Allâh’ı anma ve hatırda tutma konusundaki kesiklik’ olarak açıklanmıştır. 

Yâni Hz. Peygamber her an Allah şuuru içinde yaşamaktadır, bu şuurda anlık kesintileri günah sayıp 

onlara da tevbe etmektedir. (KUR’AN YOLU, 5/53, 54) 

Hadis: ‘Ey Allâh’ım! Önce yaptığım sonra yapacağım, gizli ve açık olarak yaptığım bütün 

kusurlarımdan dolayı beni bağışla. Öne geçiren de geri bırakan da sensin, senden başka ilâh yoktur. 

(Tirmizi’den, M. DEMİRCİ, 3/143) 

Görüldüğü gibi bu ve benzeri hadisler, Allah Rasûlü (s)’in yaptığı hatâ, kusur ve yanlış içtihatlardan 

dolayı istiğfarda bulunduğunu açık ve net olarak gözler önüne sermektedir. Dolayısıyla bu tablo bize 

gösteriyor ki, Hz. Peygamber de zaman zaman yanılarak, unutarak ve bilgi eksikliği sebebiyle adına 

‘zelle’ denilen bâzı kusurlar (günahlar) işlemiştir. Ancak Allah Teâlâ ‘Böylelikle Allah senin geçmiş 

ve gelecek günahlarını bağışlasın ve sana olan nîmetini tamamlasın ve seni doğru bir yola 
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iletsin.’ (Fetih 48/2) âyetinde de belirtildiği gibi onun bütün günahlarını bağışlamıştır. Çünkü bunlar 

Hz. Peygamber tarafından kasten değil, gayr-i ihtiyâri olarak işlenen kusurlardır. Bunların bir kısmı 

da dâvâsı uğruna gaflete ve umutsuzluğa düşmesi ve bilmeden yapmış olduğu hatâlar sonucu 

rûhunu bulandıran günahlar olarak telakki edilmiştir. (M. DEMİRCİ, 3/144)    

Abdullah b. Abbas’a göre insanın gezip dolaştığı yer dünyâ, durduğu yer ise âhirettir. (M. DEMİRCİ, 

3/144) 

 

47/20-28  ONLAR  KUR’ÂN’I  DÜŞÜNMÜYORLAR MI? 

20, 21. (Ey Peygamberim!) İman edenler: “(Cihad hakkında) bir sûre indirilmeli değil miydi?” 

derler(di). Fakat hükmü kesin (ve açık) bir sûre indirilip de içinde savaş anılınca görürsün ki 

kalplerinde (şüphe ve nifaktan) bir hastalık bulunanlar, üzerine ölümden baygınlık gelmiş 

(kimsen)in bakışı gibi sana bakarlar (bk. 4/77). 21. Hâlbuki onlara daha uygun olan, itaat ve 

güzel sözdür. Emir (ve iş) kesinleşince (cihad isteklerinde) Allâh’a karşı sâdık kalsalardı, elbette 

kendileri için daha hayırlı olurdu. 

22. (Ey münâfıklar!) Yönetimi ele alırsanız, yeryüzünde hemen karışıklık çıkarmanız ve (çeşitli 

usullerle) akrabâlık bağlarını parçalamanız sizden umulan (bir şey) değil midir? 

23. İşte bunlar, Allâh’ın kendilerini rahmetinden kovduğu, (kulaklarını) sağır yaptığı ve gözlerini 

kör ettiği kimselerdir. 

24. Münâfıklar Kur’ân(’ın söyledikleri) üzerinde düşünmezler mi? Yoksa kalpler(inin) üzerinde 

kilitler mi var? 

25. Şüphesiz doğru yol (İslâm) kendilerine açık seçik belli olduktan sonra gerisin geri (küfre) 

dönüp (dinden) irtidat eden (münâfıklar var ya) şeytan onlara (nifak, küfür ve günahları) süslü 

gösterdi. Allah da onlara süre tanıdı.  

26. Bunun sebebi, o (münâfık ola)nların, Allâh’ın indirdiğinden hoşlanmayan (müşrik ve 

yahûdi)lere: “Biz size (Peygamber ve İslâm aleyhine) bâzı işlerde itaat edeceğiz.” demeleridir. 

Hâlbuki Allah onların gizli konuşmalarını bilir. 

27. (Ölüm) melekler(i), yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını aldıkları zaman, onlar(ın hâlleri) 

nice olur? 

28. Bu böyledir. Zîrâ, onlar Allâh’ı kızdıran şeylere uymuşlar ve O’nun rızâsından (samimi îman 

ve emirlerine itaatten) hoşnut olmamışlardır. Bu yüzden (Allah) da onların amellerini boşa 

çıkardı. 

 

20-28. (20, 21).‘İman edenler: “(Cihad hakkında) bir sûre indirilmeli değil miydi?” derler(di).’ 

Durumlarında günden güne düzelme artmış, îmanlarında sâdık, ihlâslı müminler, kâfirlerin sapıklık ve 

azgınlıkları karşısında takvâ duygularının artmasıyla Allah yolunda cihâda izin verilmesini arzu 

ederek o konuda bir sûre indirilmesine özlem duyuyorlar. (ELMALILI, 7/144) 

‘Fakat hükmü kesin bir sûre indirilip de içinde savaş anılınca görürsün ki kalplerinde (şüphe ve 

nifaktan) bir hastalık bulunanlar, üzerine ölümden baygınlık gelmiş (kimsen)in bakışı gibi sana 
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bakarlar (bk. 4/77).’ Savaş emri gelmezden önce münâfıklarla gerçek müminler arasında görünüşte 

hiçbir fark görünmüyordu. Onlar da müminlerle berâber namaz kılıyor, oruç tutuyor ve diğer normal 

faaliyetlerde bulunuyorlardı. İsteksiz de olsa, İslâm’ı kabul ediyor görünüyorlardı. Fakat İslâm uğruna 

canları fedâ etme vakti gelince münâfıklıkları açığa çıkmağa başladı; göstermelik îmanları 

üzerindeki perde açıldı (bk. Nisâ 4/77, Ö. ÇELİK, 4/548) 

Hükmü açık sûre, ‘muhkem olan’, ‘müteşâbih olmayan sûre’ demektir. Böylece savaşın hükmü 

muhkem âyetlerle kesin olarak ortaya konulmuştur. Nitekim konuya ilişkin muhkem âyetlere şunlar 

örnek verilebilir: ‘Ey îman edenler! İnkâr edenlerle karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını 

vurun!’ (Muhammed, 47/4). ‘Allah yolunda savaşın.’ (Bakara, 2/190, 244). ‘Size savaş farz 

kılındı.’ (Bakara, 2/216). ‘Ey îman edenler! İnkâr edenlerle toplu hâlde karşılaştığınızda onlara 

arkanızı dönmeyin’. (Enfâl, 8/15). ‘Bir düşman topluluğu ile karşılaştığınızda, sebat edin.’ (Enfâl, 

8/45) ve Tevbe Sûresindeki savaş hükümleri hep bu niteliktedir. Bunlar üzerinde nesih (hükmün 

ilgâsı) söz konusu olmamıştır. Başka bir deyimle, hükümleri kıyâmete kadar yürürlüktedir. Ancak 

savaş âyetleri Düşman savaş ağırlıklarını atana kadar’ (Muhammed, 47/4) olan süreci kapsar. Sulh 

döneminde caydırıcı güç bulundurma ve savunma hazırlıkları yapma da bu kapsamdadır. (H. 

DÖNDÜREN, 2/814) 

‘Hâlbuki onlara daha uygun olan, itaat ve güzel sözdür.’ Yâni öyle kimselere de ölüm, yaşamaktan 

daha uygun, daha münâsiptir. Yâhut ‘veyl’den ism-i tafdil olarak ‘veyl’in de en dehşetlisi onlara’ 

demektir. (ELMALILI, 7/144)  

‘Emir (ve iş) kesinleşince (cihad isteklerinde) Allâh’a karşı (îman, itaat ve niyetin hâlis kılınması 

hususunda)  sâdık kalsalardı, elbette kendileri için (cihadı terk edip, ondan hoşlanmamaktan) daha 

hayırlı olurdu.’ (S. HAVVÂ, 13/434) 

(22).‘Demek ki iş başına gelecek olsanız.’ Burada ‘tevelli’ nin iki mânâya ihtimâli vardır. Birisi, 

arkasını dönüp kaçmak mânâsına ‘tevelli’ den, birisi de ‘velâyet’ten tefe’ül ölçüsü olarak vâli olmak, 

iş başına geçmek mânâsına tefsir edilmiştir. Dolayısıyla şu iki mânânın ikisi de doğrudur. Birinci 

mânâya göre, nasıl o korkaklıkla döner, savaştan kaçar da ‘yeryüzünde bozgunculuk yapar’ ordu 

bozanlık edip, düşmanın istîlâsına sebep olur ‘ve yakınlarınızı doğratabilir misiniz?’ (…) Yâni 

çoluğunuzu çocuğunuzu, kadınlarınızı, hısımlarınızı parçalatabilir misiniz? Çünkü müslüman 

ordusunda bozgun çıkarıp, düşman istîlâsına sebep olunduğu takdirde meydana gelecek sonuç budur. 

Öbür mânâca, nasıl o korkaklıkla iş başına geçer, kumandayı elinize alır da vatanınızı câhiliye devri 

gibi bozguna çevirir, ihtilâl içinde hısım ve akrabalarınızı yine öyle perişan edebilir misiniz? Bu âyetle 

yakınlarla ilgiyi kesmenin haramlığına delil getirilir. (ELMALILI, 7/144, 145) 

Toplumdaki barış ve huzur ortamını, mal, can ve nâmus güvenliğini bozmak, insan haklarını ihlâl 

etmek, îman, ibâdet, ahlâk, dürüstlük ve doğruluktan sapmak, şirk, küfür, nifak ve isyâna dalmak, 

düşmanlık, azgınlık, kindarlık, bölücülük, terör ve savaş kışkırtıcılığı yapmak, yeryüzünde 

bozgunculuk yapmaktır. (..) Îman ve sâlih amellere ters düşen, ilâhi irâdeye uymayan her türlü 

inanç, söz, eylem ve davranışlarda bulunmak yeryüzünde bozgunculuk yapmaktır. (..) Hava, su, 

toprak, ırmaklar, denizler, ormanlar ve doğal çevreyi kirletmek ve tahrip etmek yeryüzünde 

bozgunculuk yapmaktır. (İ. KARAGÖZ 7/206) 

Yeryüzünde fesat çıkarmak en büyük günahlardan biridir. Bu itibarla Kur’an’da fesat çıkaranlara 

dünyâda ve âhirette cezâ olduğu bildirilmiştir. (5/32, 33; İ. KARAGÖZ 7/206)  

İşte burada yeryüzünde genel olarak fesat çıkarmak ve özellikle de akrabâlık bağlarını kesmek 

yasaklanmaktadır. Fesat çıkarmak ve akrabâlık bağlarını kesmek yerine, Allah Teâlâ yeryüzünde 
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ıslah etmeyi ve akrabâlık bağlarını gözetmeyi emretmektedir. Akrabâlık bağlarını gözetmek ise hem 

söz, hem fiil, hem de mal harcamak konusundaki cömertlik sûretiyle akrabalara iyilik yapmak 

demektir. (İbn Kesir’den, S. HAVVÂ, 13/449) 

Hadis: İmam Ahmed rivâyet ediyor… Sevban (r)’dan Rasûlullah (s) şöyle buyurdu: ‘Her kim ecelinin 

ertelenmesini, rızkının da artırılmasını arzu ediyor ise, akrabâlık bağlarını kesmesin.’ (S. HAVVÂ, 

13/450) 

Hadis: İmam Ahmed rivâyet ediyor… Amr b. Şuayb’dan, o babasından, o da dedesinden rivâyetle 

dedi ki: Bir adam Rasûlullah (sa)’ın yanına geldi ve şöyle dedi: Ey Allâh’ın Rasûlü, benim 

akrabâlarım var. Ben akrabâlık bağını gözettiğim hâlde onlar kesiyorlar, ben iyilik yapıyorken onlar 

kötülük yapıyorlar, onlara davranışlarına göre karşılık vereyim mi? Hz. Peygamber şöyle buyurdu: 

‘Hayır, o takdirde hep birlikte terk olunursunuz. Fakat ihtiyâcından arta kalandan cömertçe ver ve 

onların akrabâlık bağını gözet! Çünkü sen bu durumda devam ettiğin sürece, Azîz ve Celîl olan Allah, 

tarafından seninle birlikte bir destekleyici bulunup duracaktır.’ (S. HAVVÂ, 13/450) (Benzer hadis: 

Buhâri Edeb 15, Tirmizi Birr 10)   

(23).‘Onlar,’ o vasıfları anlatılan ve savaş emri kesinlik ve ciddiyet kazandığı sırada sadâkatsizlik 

edip de yakınlarını doğratacak şekilde vatanlarını bozguna verecek olan kalbi hastalıklı olanlar, 

‘Allâh’ın lânet ettiği, rahmet alanından kovduğu kimselerdir. Onun için kulaklarını sağır ve 

gözlerini kör etmiştir.’ Hak kelâmını işitmezler. Nefislerde ve ufuklardaki hakkın âyetlerini 

görmezler, bakmak istemedikleri için görmezler. (ELMALILI, 7/145)  

(24).‘Yoksa bunlar Kur’ân’ı düşünmezler mi?’ Tedebbür, işlerin ard ve âkıbetlerini düşünmek 

demektir. Yâni, Kur’ân’ı düşünüp,  onu incelemezler mi ki, onda olan öğüt, nasîhat, mesaj ve 

kötülükleri engelleyici hususları düşünsünler de helâk edici isyâna düşmesinler. (İ. H. BURSEVİ, 

19/256) 

‘kalplerinin üzerinde kilitleri mi vardır?’ İbn Kesir şöyle demektedir: Yâni, aksine kalpleri 

üzerinde kilitleri vardır. Bu kalpler kapalıdır. Kur’ân’ın mânâlarından hiçbir şey onlara 

ulaşmamaktadır. (S. HAVVÂ, 13/435) 

Kur’ân’sız hayat, Allah’tan uzak bir hayat demektir. Kur’ân’ı okumak, yalnız yüzünden veya ses 

gösterisi şeklinde okumak değil; onu anlamak, üzerinde düşünmek ve yaşamak demektir. 

Sorumluluktan kurtaran da budur. Meyveler yalnız kabuğunu yemek için değildir. Bundan dolayı 

okuyup üzerinde tefekkür etmeyenleri Allâhu Teâlâ kınamakta ve bu sebeple de büyük sorumluluk 

yüklemektedir. [bk. 38/29] (H. T. FEYİZLİ, 1/508)  

(25).’Şüphesiz doğru yol (İslâm) kendilerine açık seçik belli olduktan sonra gerisin geri (küfre) 

dönüp (dinden) irtidat eden (münâfıklar var ya) şeytan onlara (nifak, küfür ve günahları) süslü 

gösterdi. Allah da onlara süre tanıdı.’ Burada sözü edilen münâfıklar, önce îman etmiş iken sonra 

eski hâllerine dönenlerdir. Bunlar ve genellikle münâfıklar vahiyden ve onun getirdiği İslâm’dan 

hoşnut değillerdi. Bu yüzden İslâm düşmanları ile işbirliği yapıyor, bâzı konularda onlara yardım 

ediyorlardı (Haşr,  59/11); bütün bunların mânevi sebebi de şeytana uymaları, bâtılı hak, çirkini güzel, 

kötüyü iyi görmeleri idi. (KUR’AN YOLU, 5/57) 

Nitekim onlar, Hendek savaşı sırasında da yine İslâm düşmanlarıyla anlaşmışlar ve müslümanları 

arkadan vurmaya yeltenmişlerdi. Çünkü bunlar cihad, savaş, infak vb. hususlarda Kur’ân’ın getirdiği 

tâlimatlardan hiç hoşlanmıyorlardı. (Ö. ÇELİK, 4/550) 
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(26).‘Allâh’ın indirdiğinden hoşlanmayanlar dediler:’ Kureyzaoğulları ve Nadiroğulları Yahûdileri 

Hz. Peygambere Kur’ân’ın indirilmesinden hoşlanmamışlardı. Kureyş müşrikleri de ‘Bu Kur’ân şu 

iki şehirden bir büyük adama indirilseydi ya’ (Zuhruf, 43/31) demişlerdi. Münâfıklar o Yahûdilere 

veya müşriklere gizlice söz vererek ‘Biz size bâzı işlerde itaat edeceğiz’ demişlerdi. (ELMALILI, 

7/145) 

Münâfıklar, yahûdilere ‘size bâzı işlerde itaat edeceğiz’ demişlerdir. ‘Bâzı işler’ ile maksat, Hz. 

Peygamber’e ve müminlere düşmanlık etmek, Kur’ân’a karşı çıkmak, savaş olursa yahûdilere 

yardımda yer almaktır. Münâfıklar gizli olarak, İslâm düşmanlarıyla işbirliği yapıyor, bâzı konularda 

onlara yardım ediyorlardı. (59/11; İ. KARAGÖZ 7/212). 

‘Size bâzı işlerde itaat edeceğiz’ diyenler, Yahûdiler de olabilir. Yahûdiler münafıklara Peygamberi 

yalanlama konusunda ve düşmanlıkta ‘sizinle berâberiz’ diyorlardı. (Bu sözü söyleyen) Yahûdi ve 

münâfıklar da olabilir. Çünkü yahûdiler ve münâfıklar müşrikleri Müslümanlarla savaşa teşvik 

ediyorlar ve ‘biz savaşta size katılır ve destek veririz’ diyorlardı. (Beydâvi’den İ. KARAGÖZ 7/212)     

‘Hâlbuki Allah onların o gizli konuşmalarını biliyordu.’ 26’ncı âyette belirtilen ‘Allâh’ın bildiği 

işleri’ nden maksat, Peygamberimiz (s)’e muhâlefet, düşmanlık üzere yardımlaşmak, onunla birlikte 

cihâda çıkmayıp oturmak ve gizli durumlarda onun işinin önemsizliği husûsunda propaganda yapıp 

onu zayıflatmaya çalışmak gibi durumlardır. (Ö. ÇELİK, 4/550) 

(27).‘Artık melekler, yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını aldıkları zaman, onlar(ın hâlleri) 

nice olur?’ O zaman durumları ne olacaktır, ne yapabileceklerdir? Melekler, ruhlarını kabzetmek 

üzere gelip, ruhlar cesetlerinden zorla çıkarken, melekler şiddet, kahır ve vura vura canlarını 

alacakları vakit durumları ne olacaktır? (S. HAVVÂ, 13/437) 

Bu âyet de kabir azâbını açıklayan âyetlerdendir. Daha ölüm anında kâfir ve münâfıklar için azâbın 

başladığını bu âyetten açıkça öğrenmekteyiz. Bu azap, onların Kıyâmet günü hesâba çekildikten sonra 

görecekleri cezâdan başka bir cezâdır. (MEVDÛDİ, 5/363) 

(28).‘Bu böyledir. Zîrâ onlar Allâh’ı kızdıran şeylere uymuşlar ve O’nun rızâsından (samimi 

îman ve emirlerine itaatten) hoşnut olmamışlardır. Bu yüzden (Allah) da onların amellerini boşa 

çıkardı.’ Müslümanlara ve İslâm’a vefâ göstermek şöyle dursun, dünyevi menfaatleri için din 

düşmanları ile gizli anlaşmalar yapmışlar, Allah yolunda cihad zamânı geldiğinde ise kendilerini 

tehlikeden kurtarma derdine düşmüşlerdir. Bu âyetler İslâm – küfür savaşında İslâm ve 

müslümanlarla ilgilenmeyen veya küfür ve kâfirlerin peşinden giden kişinin inancının değersiz 

olduğunu apaçık biçimde ortaya seriyor. Bu durumda onların herhangi bir amelinin Allah katında 

makbul olabileceği düşünülemez. (MEVDÛDİ, 5/363) 

Anlaşılıyor ki, onların iyi amelleri de yok değildi. Fakat Allâh’ın gazabını dâvet eden şeyler yapıp 

rızâsını gözetmediklerinden dolayı iyi amelleri boşa gitmiştir. (ELMALILI, 7/146) 

 

47/29-35  KALPLERİNDE  MARAZ  OLANLARIN  KİNLERİ 

29. Yoksa, kalplerinde hastalık olan (münafık)lar, (Peygamber ve mü’minlere olan) kinlerini 

Allâh’ın hiç ortaya çıkarmayacağını mı sandılar? 
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30. (Ey Peygamberim!) Eğer dilersek, sana onları (o münâfıkları) elbette gösteririz, sen de 

kendilerini mutlaka sîmâlarından tanırsın. Ayrıca, sen onları sözlerinin eğik bükük olan 

üslûbundan da (hemen) tanırsın. Allah bütün iş (ve hareket)lerinizi bilir. 

31. (Ey insanlar!) Andolsun ki içinizden Mücâhidlerle sabredenleri belirt(ip ayırt et)mek için sizi 

imtihan edeceğiz; haberlerinizi de açıklayacağız. [bk. 3/142] 

32. Şüphesiz ki o küfre sapanlar, (hâlkı) Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine doğru yol 

belli olduktan sonra Peygamber’e karşı gelenler Allâh’a aslâ, hiçbir şeyle zarar veremezler. O, 

bunların amellerini boşa çıkaracaktır. 

33. Ey îman edenler! Allâh’a itaat edin, Peygamber’e itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın. 

34. Şüphesiz ki inkâra sapan ve insanları Allah yolundan (ve müslümanca yaşamaktan) alıkoyan, 

sonra da bu küfür hâliyle ölenler var ya, işte Allah onları aslâ bağışlamaz. 

35. (Ey mü’minler! Düşmanla savaşta) gevşemeyin ve siz daha üstün iken (onları) barışa 

çağırmayın. Allah sizinle berâberdir ve amellerinizi(n sevâbını) aslâ eksiltmez. 

 

29-35. (29).‘Yoksa, kalplerinde hastalık olanlar, (Peygamber ve mü’minlere olan) kinlerini 

Allâh’ın hiç ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?’ İbn Kesir şöyle demektedir: ‘Yâni, münâfıklar 

şânı yüce Allâh’ın, gerçek yüzlerini mümin kullarına göstermeyeceğine mi inanmaktadırlar? Aksine 

Allah onların durumlarını açığa çıkartacak ve apaçık bir şekilde ortaya serecektir. Ta ki basîret sâhibi 

herkes onları iyice anlasın. Nitekim bu husûsa dâir şânı yüce Allah, Berâe (Tevbe) sûresini inzâl 

buyurmuş, orada onların içyüzlerini ve onların münâfıklıklarına delâlet eden işledikleri birtakım 

fiillerini beyan etmiştir. (S. HAVVÂ, 13/439) 

İslâm’ın açık düşmanları duygularını açıkça ortaya koyuyor; gizli düşmanları, yâni münâfıklar ise 

durumlarını gizlemeye çalışıyorlardı. Allah bunların kalplerindeki kin ve düşmanlığı birçok vesîle 

ile ortaya çıkardı, zaman içinde pek çoğunun foyası meydana çıktı. Davranışlarını kontrol ederek 

duygularını gizleyenlerin ise listesi verilmedi, herkes tarafından kolayca tanınmaları için yüzlerine bir 

nişan konmadı. Fakat Hz. Peygamber ile birkaç yakını Allâh’ın yardımı ile onları hem 

sîmâlarından hem de konuşma tarzlarından anlar ve tanırlardı. (KUR’AN YOLU, 5/57, 58) 

(30).‘Eğer dilersek, sana onları (o münâfıkları) elbette gösteririz, sen de kendilerini mutlaka 

sîmâlarından tanırsın. Ayrıca, sen onları sözlerinin eğik bükük olan üslûbundan da tanırsın. 

Allah bütün iş (ve hareket)lerinizi bilir.’ Münâfıkları tanıma yollarından biri de onların konuşma 

tarzlarıdır. Efendimiz (s) onları konuşma şekillerinden, edâlarından, konuşurken takındıkları 

tavırlarından tanımaktaydı. Meselâ zafer elde edildiği zaman ‘Doğrusu biz de sizinle berâberdik.’ 

(Ankebût, 29/10) demeleri, biraz sıkışınca ‘Evlerimiz sâhipsiz, korumasız’ (Ahzâb 33/13) demeleri, 

yâhut bu sûrenin başında geçtiği üzere ‘Az önce o ne demişti bakalım’ (Hz. Muhammed, 47/16) 

demeleri, onların sözlerinden birer örnektir. Hâlbuki hep kendi menfaatini kollayıp, işin siyâsetine 

uygun tarzda yerine göre söz söylemek bir mârifet değildir. Cenâb-ı Hak bu sözlere değer 

vermemektedir. O, sözden ziyâde kulun ameline bakar. (Ö. ÇELİK, 4/551)  

(31).‘Andolsun ki içinizden Mücâhidlerle sabredenleri belirt(ip ayırt et)mek için sizi imtihan 

edeceğiz; haberlerinizi de açıklayacağız.’  ‘Haberlerin açıklığa kavuşturulması’ ndan maksat, gerçek 

olup olmadıklarını ortaya çıkarmaktır. Cihad en önemli imtihan aracıdır. Bu imtihânı geçirmeden 
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kendileri hakkında çeşitli haberler yayılan, kanaatler edinilen kimselerin gerçekten böyle olup 

olmadıkları cihad sâyesinde anlaşılmakta, ortaya çıkmaktadır. (KUR’AN YOLU, 5/58) 

‘ve haberlerinizi deneyelim.’ Yâni cihad ve sabrınıza, îman ve sadâkatinize, kahramanlıklarınıza âit 

haberlerinizi, uyulması gereken bir örnek olması için imtihan meydanlarından görünür âleme yayıp 

ilân edelim. (ELMALILI, 7/148)   

Yüce Allah kullarını hayırla da şerle de imtihan edebilir. (21/35) Kendisi bilmek için değil, kulunun 

durumunu ortaya çıkarmak için imtihan eder. Çünkü Allah geçmişi, hâli ve geleceği, gizli ve âşikâr 

olan herşeyi çok iyi bilir. Bu itibarla âyetteki ‘na’lemu / ortaya çıkaralım’ cümlesi, ‘ortaya çıkaralım 

ve mükâfâtını verelim’ anlamındadır. (İ. KARAGÖZ 7/216) 

(32).‘Haberiniz olsun ki o inkâr edip Allah yolundan alıkoyan ve hak kendilerine açıkça belli 

olduktan sonra peygambere karşı gelenler’ Kureyzaoğulları, Nadiroğulları veya Bedir günü 

müşrikler ordusunu besleyenler gibiler ‘Allâh’a hiçbir zarar verecek değillerdir.’ Yâni Allâh’ın 

peygamberine hiçbir zarar eriştiremezler ‘de O, onların amellerini boşa çıkarır.’ Yâni iyi 

amellerinin sevabını o küfür ve sapıtıp karşı gelmeleri ile mahvedecek, yâhut o yoldaki bütün 

mesâilerini, çalışmalarını hiçe giderecektir. (ELMALILI, 7/148, 149) 

‘Amelin boşa gitmesi’, o amele Allâh’ın âhirette sevap vermemesidir. Yüce Allah, kullarına zerre 

kadar zulmetmez. (4/40), çalışan, iyi ve güzel işler yapan kimselerin emeğini zâyi etmez. Onlara 

mükâfâtını verir ama âhirette değil, bu dünyâda verir. Bu husûsu bildiren pek çok âyet vardır. (2/200-

202, 3/145, 11/15-16, 17/18-20, 42/20; İ. KARAGÖZ 7/217) 

‘İnsanları Allah yolundan alıkoymak’, insanların îman etmelerine veya inandıkları dînin esaslarını 

uygulamalarına ve ibâdet etmelerine herhangi bir şekilde engel olmak ve dindarlara baskı 

uygulamaktır. Îman eden bir insan, başkalarının îman etmesine aslâ engel olamaz. Oluyorsa, îmânında 

bir problem var veya bu kimse kâfir demektir. (İ. KARAGÖZ 7/218)  

Hz. Peygamber’e muhâlefet etmek küfürdür. ‘Ey müminler! Allâh’a itaat edin, Peygamber’e 

itaat edin. Amellerinizi boşa çıkarmayın.’ (47/33) âyeti, bunun delilidir. (..) Yüce Allah Kur’an’da 

pek çok âyette Peygambere itaat edilmesini kesin bir üslûpla emretmektedir. Yüce Allâh’ın beyânı ile 

‘Peygamber’e itaat eden, Allâh’a itaat etmiş olur.’ (4/80; İ. KARAGÖZ 7/219) 

İbn Kesir şöyle demektedir: ‘Böyle bir kimseye, sonunda irtidat ettiğinden dolayı daha önce işlemiş 

olduğu amelleri sebebiyle sivrisinek kanadı kadar dahi bir hayırın mükâfâtını ecir olarak 

vermeyecektir. Aksine amellerini boşa çıkartacak, tamâmıyla silip süpürecektir. Tıpkı iyiliklerin de 

kötülükleri gidermesi gibi. (S. HAVVÂ, 13/442) 

(33).‘Ey îman edenler! Allâh’a itaat edin’ hayâtında şahsına, vefâtından sonra da sünnetine itaat 

etmek sûretiyle de ‘Peygambere itaat edin ve amellerinizi’ İbn Kesir’in açıklamasına göre irtidat 

ile, Nesefi’nin açıklamasına göre ise riyakârlık ile ‘boşa çıkarmayın.’ (S. HAVVÂ, 13/453) 

‘Allâh’a ve Peygamber’ine itaat’ Allah ve Peygamberin emir ve yasaklarına, tavsiye ve 

hükümlerine, helâl ve haramlarına uymaktır. Allah ve Peygamberine itaati birbirinden ayırmak 

mümkün değildir. Çünkü Allah ve Peygamberin emrettiği ve yasakladığı şeyler aynıdır. Allâh’a itaat 

eden Peygambere, peygambere itaat eden Allâh’a itaat etmiş olur. Yüce Allah ‘Kim Peygamber’e 

itaat ederse, Allâh’a itaat etmiş olur.’ (4/80; İ. KARAGÖZ 7/219, 220). 

Hadis: ‘Kim bana itaat ederse Allâh’a itaat etmiş olur; bana isyan eden de Allâh’a isyan etmiş olur.’ 

(Buhâri Ahkâm 1; İ. KARAGÖZ 7/220)  
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‘Amellerinizi iptal etmeyin’ cümlesi, bir ibâdetin veya bir sözleşmenin şart ve rükünlerini eksik 

bırakmayın, geçersiz hâle getirmeyin, anlamına da gelir. Çünkü bir amelin ibâdet olabilmesi ve 

ibâdetin geçerlilik kazanabilmesi için en az dört şartın bulunması gerekir: Bunlar îman etmek (5/5), 

niyet (Buhâri Bed’ül Vahiy 1), ihlâs (39/11), Kur’ân’a ve sünnete uygunluktur. İbâdetlerde bu dört 

şart bulunmazsa ibâdet geçersiz olur ve boşa gider.  (İ. KARAGÖZ 7/220) 

(…) İman sâhiplerinin amellerini Allah katında değersizleştiren, onların îmandan sonra dinden çıkıp, 

yâni irtidat edip inkâra sapmalarıdır. Aksi hâlde yâni mümin olarak her türlü günahı işlemiş olsalar 

dahi, böylelerinin yapıp ettikleri iyilikler Allah katında değerlidir. Bunları değerli kılan da esâsen 

îman gerçeğidir. Çünkü Ehl-i sünnet inancına göre amel, îmandan bir cüz değildir. Dolayısıyla 

îmânı olduğu müddetçe bir insan ne kadar günah işlerse  işlesin, o kişinin yaptığı iyilikler Yüce Allah 

katında karşılık bulmaktadır. (M. DEMİRCİ, 3/148) 

Hanefi fakihleri, şânı yüce Allâh’ın: ‘ve amellerinizi boşa çıkarmayın’ buyruğunu meşrû olan bir 

ibâdete başlayan herhangi bir kimsenin tamamlamakla yükümlü olduğuna delil göstermişlerdir. 

Onlara göre böyle başlanmış bir ameli iptal etmek  (tamamlamamak) sahih değildir. Nafile bir namaza 

başlamış bir kimsenin artık bu namazı tamamlaması, üzerine vâcip olur. Onu iptal edecek 

(bitirmeyecek) olursa, kazâ etmesi gerekir. Nafile bir oruca başlayan bir kimse onu tamamlamakla 

yükümlüdür. Oruç tamamlanmadan açacak olursa, onu kazâ etmesi vâciptir. (….) (S. HAVVÂ, 

13/458) 

(34).‘Şüphesiz ki inkâr edip de Allah yolundan’ dîninden, şeriatından, dâvetinden ‘alıkoyanları, 

sonra da kâfirler olarak ölenleri Allah aslâ bağışlamaz.’ Çünkü şânı yüce Allah, kendisine ortak 

koşulmasını bağışlamaz, bunun dışında kalan günahları da dilediği kimselere bağışlar. (S. HAVVÂ, 

13/453)  

Bağışlanma için fırsat yalnız bu dünyâda vardır. Tevbe kapısı, kâfirler ve isyankârlar için bu dünyâda 

can boğaza gelip dayanıncaya kadar açık kalacaktır. Can boğaza gelip dayanınca ne tevbe geçerli 

olacaktır ne bağışlanma olacaktır. Artık fırsat bir daha geri gelmemek üzere geçip gidecektir. (S. 

KUTUB, 9/267) 

Bu âyet-i kerîmeye göre, kâfirler / inkârcılar yanında, bir de Allâh`ın emri doğrultusunda yaşamak 

isteyenleri alıkoymak / engel olmak da küfre sapmaya sebep olur. Bu hâlde iken ölen kâfir olarak ölür. 

İşte bu, Allah`tan büyük bir ihtardır, açık bir uyarıdır. (H. T. FEYİZLİ, 1/509) 

(35).‘(Ey müminler! Siz savaşta) gevşeklik etmeyin’ zayıflık göstermeyin, yâni öyle küfür ile 

ölenlerin bağışlanmayacağı küfrün, itaatsizliğin amelleri boşa çıkaracağı mâlûmunuz olunca artık 

amellerinizi iptal etmeyin ve gevşeklik,  alçaklık yapmayın. Alçaklık edip de horluk ve miskinlik ile 

barışa yalvarmayın. (ELMALILI, 7/149) 

Bu âyette yüce Allah, savaşta üstün durumda iken, gevşeklik ve zâfiyet gösterilmemesini ve 

müşriklere barış çağrısı yapılmamasını, Enfâl sûresinin ‘Eğer sizinle savaşanlar, barışa 

meylederlerse sen de barışa meylet’ anlamındaki 61’inci âyetinde ise barış çağrısının kabul 

edilmesini emretmektedir. Enfâl sûresindeki âyet ile Muhammed sûresindeki âyetin hükmünün 

kaldırıldığını söyleyen müfessirler olmuş ise de iki âyetin içeriği farklıdır. Muhammed sûresinin 

35’inci âyetinde müminlerin savaşta üstün ve savaşı kazanmak üzere iken düşmandan barış 

istememeleri, Enfâl sûresinin 61’inci âyetinde ise eğer düşman barış isterse barışın kabul edilmesi 

gerektiği emredilmektedir. (İ. KARAGÖZ 7/223) 
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‘Sizler en üstün, en gâlip olacak iken ve Allah sizinle berâber iken’ yâni size yardım ve zafer vaad 

etmekte iken ‘her iki hâlde o size amellerinizi noksanına ödemez’ zulmetmez. Burada ‘Gevşeklik 

etmeyin ve barışa yalvarmayın’ diye barışa yalvarmaktan men edilmiş olması, düşman tarafından 

yapılmış olan bir barış teklifinin reddini gerektirmez. Nitekim Enfâl sûresinde ‘Eğer onlar, barışa 

yanaşırlarsa sen de ona yanaş’ (Enfâl, 8/61) âyetiyle barışa yanaşan düşmanların talebine karşı 

barışa yanaşmak, emredilmişti. Fetih sûresinde geleceği üzere Hudeybiye barışı da müslümanların 

gâlibiyeti hâlinde idi. Demek ki maksat herhâlde barışı reddetmek değil, gevşeklik edip de zillet ile 

barışa tâlip olmamaktır. (ELMALILI, 7/149) 

Yâni sizler, düşmanlarınıza karşı üstünlük sağladığınız hâlde barış istemeye kalkışmayın. Şâyet 

kâfirler, bütün Müslümanlara nisbetle daha güçlü ve kalabalık iseler imam (devlet başkanı) ateşkes 

ve antlaşma yapmakta bir maslahat görecek olursa, Rasûlullah (s)  Kureyş kâfirleri kendisini 

Mekke’ye sokmak istemeyip barış yapmaya ve aralarında on yıllık süre ile savaşmamaya çağırdığında 

kabul ettiği gibi, imam da düşmanların böyle bir isteğini kabul edebilir. (S. HAVVÂ, 13/454)  

‘Allah sizinle berâberdir.’ Yüce Allah’ın berâberliği, mekân itibariyle değil, yardım etmesi 

itibâriyledir. Yüce Allah Bedir ve Uhud savaşında olduğu gibi, müminlere her zaman melekleri ile 

yardım eder. (3/13, 123-125, 8/9; İ. KARAGÖZ 7/223)   

 

47/36-38  ALLAH  YOLUNDA  HARCAMAYA  ÇAĞIRILIYORSUNUZ 

36. Dünyâ hayâtı, ancak bir oyun ve bir eğlenceden ibârettir. Eğer îman edip de ‘Allâh’ın 

emirlerine uygun yaşar / karşı gelmekten sakınırsanız’ (Allah) size mükâfatınızı verir ve sizden 

(bütün) mallarınızı istemez (yalnız zekât ve sadaka olarak bir kısmını ister). 

37. Eğer (Allah) sizden onları(n hepsini) isteyip de sizi zorlasa cimri olurdunuz. (Bu da) sizin 

kinlerinizi ortaya çıkarırdı. 

38. (Ey müminler!) İşte sizler, Allah yolunda (malının bir kısmını) harcamaya çağırılan 

kimselersiniz. Ama (yine de) içinizde cimrilik edenler vardır. Oysa, kim cimrilik ederse, ancak 

kendisine cimrilik eder. Allah zengin (hiçbir şeye ihtiyacı olmayan)dır. Siz ise fakir (O’na 

muhtaç)sınız. Eğer (O’ndan) yüz çevirirseniz, yerinize sizden başka bir kavim getirir de onlar 

sizin gibi (itaatsiz) olmazlar. 

 

36-38. (36).‘Doğrusu dünyâ hayâtı ancak bir oyun ve eğlencedir.’ Bâtıldır, aldanmadır, önemsizdir, 

sebatsızdır. Geçici bir oyun ve değersiz bir meşgûliyetten başka bir şey değildir. Ve yalnız birkaç 

günden ibârettir. (İ. H. BURSEVİ, 19/277) 

‘Şâyet îman eder ve takvâ sâhibi olursanız, O size hem ecirlerinizi verir, hem de mallarınızı 

tümüyle harcamanızı istemez.’ (…) Farz olan harcamalar ve vergiler dışında kalan ibâdet maksatlı 

harcamalar (sadakalar, bağışlar) kişilerin tercihine bırakıldı. Bununla berâber dîni, ırkı, bölgesi 

farklı da olsa bütün insanların yaşama hakkı bulunduğu, bu hakkın gerçekleşebilmesi için de her 

insanın yaşamak için muhtaç bulunduğu şeyleri elde etmiş olması gerektiği için zorunlu ödemelerin 

(zekât, fitre, kefâret vb.) temel ihtiyaçları karşılamaması hâlinde nüslümanların, ihtiyaç fazlası 

mallarından ödeme yapmaları – zarûreten - farz olur. ‘Yardım isteyenlere ve yoksullara 

mallarından belli bir pay ayırırlardı’  meâlindeki âyetle (Zâriyât 51/19) bir seferde Hz. 

Peygamberin çeşitli malları ve ihtiyaç maddelerini tek tek zikrederek’Fazlası olan ihtiyâcı olana 
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versin’  deyince, sahâbenin bu sözden ‘ihtiyaç devam ettikçe fazlada haklarının bulunmadığı’ 

sonucunu çıkarmaları da bu zarûret hükmünü desteklemektedir. (Müslim Lukata 18, KUR’AN YOLU, 

5/60) 

(37).‘Eğer sizden o mallarınızın hepsini ister de sizi çıplak bırakacak olursa’  zekât veya savaş 

teklifi adına mallarınızın kökünü kazıyacak olup, bütün mallara el koymaya kalkışırsa, ‘cimrilik 

yaparsınız’ esirger, vermezsiniz. Vermemeye hakkınız olur. ‘O zaman bütün kinlerinizi meydana 

çıkarır.’ Bozgun ve kargaşa çıkarmaya sebep olur. Fakat Allah ve peygamber, sizden öyle bütün 

mallarınızı istemez. (ELMALILI, 7/150) 

Bu ifâdelerde, cihad ile uğraşan insanların, insanları çokça mal vermekle yükümlü tutmamaları 

husûsunda oldukça beliğ bir ders vardır. Çünkü bunun sonucunda insanlar cimrilik ve düşmanlık 

gösterirler. Ayrıca bunda bir başka ders daha vardır, o da şudur: İnsanın kalbindeki münâfıklığın 

bilinebilmesi için kişiyi tanıyabilme yollarından birisi de ondan çokça mal istemektir. Bu da 

münâfığı sözlerindeki üslûbun dışında başka bir yolla tanımak için yeni bir derstir. (S. HAVVÂ, 

13/455) 

(38).‘İşte sizler, Allah yolunda (malının bir kısmını) harcamaya çağırılan kimselersiniz.’ ‘İnfak’ 

kelimesi, hem farz olan zekât, hem de gönüllü olarak yapılan sadaka ve her çeşit hayrı kapsar. 

((2/215, 219, 254, 261) Âyette istenen infak, gönüllü olarak Allah için, İslâm ve fakirler için harcama 

yapmaktır. (İ. KARAGÖZ 7/226)   

‘Ama (yine de) içinizde cimrilik edenler vardır. Oysa kim cimrilik ederse, ancak kendisine 

cimrilik eder. Allah zengindir. Siz ise fakirsiniz. Eğer (O’ndan) yüz çevirirseniz, yerinize sizden 

başka bir kavim getirir de onlar sizin gibi (itaatsiz) olmazlar.’ Önceki âyette müminler, Allah 

yolunda harcama yapmaya, üstü kapalı olarak teşvik edilmişlerdi. Burada ise açıkça ekonomik katkı 

yoluyla Allah yolunda cihâda ve hizmete dâvet edilmektedirler. Şüphesiz bu dâvete icâbet edenlerin 

kendileri kazançlı çıkacaklardır; çünkü savaşta ve barışta Allah rızâsı için yapılan harcamalar 

topluluğun bağımsızlığını, güvenliğini ve sosyal düzenin korunmasını sağlayacaktır; buna da Allâh’ın 

değil, insanların ihtiyacı vardır. Bu harcamaların yapılmaması hâlinde zâten o topluluğun ayakta 

durması, varlığını koruması mümkün olmayacak, Allâh’ın kânûnu hükmünü icrâ edecek; korkaklar, 

cimriler, tembeller servetleriyle berâber yıkılıp gidecekler, onların yerini Allâh’ın bekâ kânûnu 

uyarınca yaşayanlar alacaktır. (KUR’AN YOLU, 5/60, 61) 

Yüce Allah, çok zengindir, her şeyi yaratan ve yaşatandır. Herşey O’na muhtaçtır. O hiçbir şeye, 

hiçbir varlığa muhtaç değildir. Yerlerin ve göklerin hazîneleri (63/7) O’nundur, göklerin anahtarları 

(39/63) O’nun elindedir ( kudreti altındadır) (İ. KARAGÖZ 7/228).  

(Allâh’ın izniyle 8. Cilt tamam oldu. Rabbimiz okuyup amel etmeyi nasip eylesin. Amin. 1 Ekim 

2017, 11 Muharrem 1439, Pazar saat 20.05 

 

 

________________________________________ 


