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Öyleyse bir i i bitirince di erine giri . Yalnız Rabbine ra bet
et/yönel." (ayet: 1-8)
" n irah"ı Peygamberin çocuklu unda gö sünün yarılması ve kalbinin yıkanması eklinde gelen bir rivayetin Kur'
an'
daki tasdiki eklinde yorumlayanlar olmakla beraber, bunun do ru olmadı ını söyleyenler ço unluktadır. Çünkü o olaya " akkü'
s- sadr" tabir olunur. " erhü'
s
-sadr" ise, insanın içindeki sıkıntı ve tasasından, kaygı ve üzüntüden
kurtulması, psikolojik olarak rahatlaması anlamında kullanılır. Kur'
an'
ı
Kerim'
de bir çok ayette bu anlamda kullanılmı tır.
Mesela: En'
am Sûresi: 125. ayette "Allah kime yol göstermek isterse onun gö sünü islama açar."(ye rah sadrahu) Aynı manada
Zümer 22. ayette de geçmektedir. Yine Musa Alayhisselam'
ın Firavun'
un yanına gitmeden önce Rabbine yaptı ı duada "Rabbim beni
yalanlamalarından korkuyorum. Gö süm daralıyor." demesi( uara:1213) ve "Rabbim, gö sümü aç, bana i imi kolayla tır. Dilimdeki dü ümü çöz." diye dua etmesi de (Taha: 25-27) bu konuya örnek olması
bakımından zikredilebilir.
Peygamber’den kaldırılan yük nedir?
Bazıları yük kelimesini "günah" (vizr) olarak almı lar ve Allah'
ın,
Hz. Muhammed'
in Peygamber olmadan önceki dönemde i lemi oldu u günahları ba ı ladı ını söylemi lerdir. Bazıları da "Peygamberin
cahiliyye döneminde insanların içine dü tü ü korkunç vah et kar ısında ne yapaca ını bilemeyerek kendisini büyük bir sıkıntı ve yük altında hissetmesine kar ılık Allah'
ın gösterdi i yolda Peygamberin bu
sıkıntısının giderilmesi olarak yorumlamı lardır. Bizce her iki anlamı
da içermesi mümkündür.
Peygamberin anının yükseltilmesi (zikrake) iki anlama gelebilir.
Birisi: onun Peygamberlik erefiyle ereflendirilmesi ve kıyamete dek
insanların onun adını anacak ve ona hayır dua edecek olmaları, di eri
Peygamberin anlayı , kavrayı ve muhakeme kabiliyetinin artırılması
olabilir. kisi de do rudur.
"Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır." zorluklardan yılmamak, kaçmamak gerekir. Zorluklar a ılarak ula ılan
hedefler çok kıymetlidir. Allah, bütün zorlukların yanında mü'
mine destek ve yardımcıdır. Ona mutlaka bir kolaylık gösterir. Dünyada çekilen
sıkıntıların yanında elde edilecek ba arılar daha büyük olacaktır. Allah, mü'
minlere bu sıkıntılar sonunda hem yeryüzünün mirasını hem
de ahiret kazancını bah edecektir. Bu da çekilen sıkıntı ve me akkatlere de er.
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“El-usr” kelimesinin marife olması zorlu un bilinen belli bir
zorluk oldu unu;

“yusr” ise nekra yani belirsiz gelmi olması ve

iki kere nekra olarak geçmesi birbirinden farklı en az iki kolaylı ın oldu una i aret etmektedir.
Öyleyse bo durmamak gerekir. Bir i i bitirince di erine ko mak
ve Allah'
a sevgi ve saygı ile yönelip, onun ho nutlu una ko mak gerekir.

N RAH SURES NDEN EM RLER
1. Bir i i bitirince di erine ba la/bo durma (7)
2. Rabbine ra bet et/yönel, onun ho nutlu unu ara. (8)
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FECR SÛRES (89)
!

"

Adı: Fecir (tan yerinin a arma) vaktine yeminle ba ladı ı için
bu adı almı tır.
ndirili Dönemi: Mekke'
de Leyl Sûresinden sonra indirildi i
rivayet edilmektedir.
Konusu: Rabbinin azabına müstahak olan kavimlerin hatırlatılması ve insanın nankörlü ü i lenmektedir.
1-14: RABB N N AZAP KIRBACI
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"Andolsun Fecre..
On Gece'
ye.. Çifte ve teke..
Geçip giden geceye..
Bunda akıl sahibi için bir yemin var mıdır?" (ayet: 1-5)
Fecir vakti, güne do madan önceki aydınlı ın ilk ı ıklarının
belirdi i vakittir. Sabahın erken saatleri. "On Gece" ile Zilhicce
ayının ilk on gününün kastedildi i veya her ayın üçe bölünmesi
ile ilk on, ikinci on ve son on gece diye ayrılması ve ayın bu süreçteki aldı ı eklin kastedildi i söylenmektedir. (Zemah eri,
Ke af ve Mevdûdî, Tefhim.)
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"Çift ve tek" ifadesinin içine girmeyen hiç bir nesne yoktur.
Dolayısıyla Allah bu yeminle bütün e yayı ifade etmi oluyor.
Sonra asıl konuya geçiliyor. Bütün bu yeminlerin kendisi için
yapıldı ı konu. Bu nedir? nkarcıların sonu. Mekke inkarcılarına
verilen örnek, onlara hatırlatılan kendi sonlarını daha iyi anlayabilmeleri için önceki nesillerin sonlarından bir kesit.
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"Ad kavmi Rabbin nasıl yaptı, görmedin mi?
Sütunlar sahibi rem'
e..
ehirler arasında bir benzeri yaratılmamı olan..
Vadide kayalar oyan Semud'
a..
Kazıklar/pramidler sahibi Firavun'
a.." (ayet: 6-10)
rem ehri, sutunlarıyla, güzellikleriyle, süsleriyle ünlüydü.
Bir benzeri yoktu. Semud kavmi de vadide kayaları i liyor. çlerini oyarak ev yapıyordu, ekil veriyordu, sanat eserleri meydana getiriyordu.
Firavun'
a "kazıklar sahibi" denilmesi, bir kaç türlü yorumlanabilir. Ehram/pramidlerin kazık eklinde yapılmı olması dolayısıyla veya Firavun'
un askerleri kazıklara benzetilmi oldu u için veya o askerlerin bir yere konakladıkları zaman çadır kurmaları ve her tarafı çadır kazıklarıyla doldurmaları sebebiyle, bir
ba ka ihtimal de i kence ve zulüm aleti olarak kazıkları kullanmaları olabilir. En iyisini Allah bilir:
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"Onlar, ülkelerinde azmı lardı. oralarda fesadı ço altmı lardı. Rabbin de onlara azap kırbacı ya dırdı. Çünkü Rabbin gözetlemededir." (ayet: 11-14)
Onlar, zannettiler ki yaptıkları azgınlıklar yanlarında kalacak
ve hiç bir hesaba çekilmeden geçip gidecekler. Hayır, onların
her yaptı ını gören Yüce Allah, onları yaptıklarıyla ba ba a bırakmadı. Azap kırbacını aklattı ve zalimleri yerle bir etti.
Ahirette de büyük bir azabı onlar için hazırlamı tır. Zalimler, hak
ettikleri azaba mutlaka çarptırılacaklardır.
15-30: MALI PEK SEV YORSUNUZ
Allahu Teâlâ, insanı yarattı ı gibi, onu bir takım hususiyetlerle techiz etmi tir. nsanın zayıf yönlerini de en iyi o bilir. O, insana hem do rulu u seçecek bir kabiliyet, hem de yanlı a dü ebilecek zaaflarla donatmı ve bu iki nokta arasında imtihan takdir
etmi tir.
nsanı nasıl imtihan etti ine bir bakalım.
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" te insan, onu Rabbi imtihan etti i zaman, ona ikramda bulunup, nimetlendirince:
-Rabbim bana ikramda bulundu der.
Ama onu, imtihan edip, rızkını daralttı ında:
-Rabbim bana ihanet etti, der." (ayet: 15-16)
te insanın iki yönü.. Birisinde nimete ükrederken, di erinde nankörlük ediyor. mtihanın zor noktasında rabbine isyan ediyor ve onun hakkında cahilce, sapıkça zanlarda bulunuyor.
Rabbim beni imtihan ediyor diye dü ünmüyor. Sanki Allah'
ın
ona borcu varmı da onu ödememi gibi. O'
ndan yakınıyor. Oysa kendi hatalarına bakması ve kendisini düzeltmesi gerekir.
Hainlik eden kendisidir. Allah'
ın verdi i nimetlerin hakkını vermeyerek Rabbine ihanet eden kendisidir.
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"Hayır,
Yetime ikramda bulunmuyorsunuz.
Dü künü doyurmaya te vik etmiyorsunuz.
Mirası da hak gözetmeden yiyorsunuz.
Malı da pek çok seviyorsunuz." (ayet:17-20)
Siz, sahip oldu unuz eyleri hiç kimseyle bölü mek istemezken Allah'
ın kendisine ait olan nimetlerde adeta pay sahibiymi siniz gibi hareket ediyorsunuz. te insanın hem nankör hem azgın ve pervasız yönü böyle ortaya konuyor. Bu pervasızlı ın sonu ne olacaktır?
Allah, bu ayetlerde di er ba ka ayetlerde de oldu u gibi sosyal yardımla mayı çok önemsiyor ve insanın bir zaafı olarak
ba kalarını unutup, her eyin adeta kendisininmi gibi davrandıını hatırlatıyor. Oysa, insana her eyi bah eden Rabbi kar ılıksız olarak verdiklerini biraz kıssa hemen feryat ediyor ve
“Rabbim bana ihanet etti. Rabbim beni ihmal etti, beni unuttu.”
Diyecek kadar ileri gidebiliyor.
Evet, Ey nsanlı ını kaybetmemi olanlar,
Yetimleri koruyun, onlara sahip çıkın, e er Allah’tan korkuyorsanız onları kendi ba larına ve çaresiz bir halde bırakmayın.
Dü künleri, yoksulları doyurun, bu konuda bir birinizi te vik edin.
mirası hakkıyla taksim edin. Bu miras bir babanın çocuklarına
bıraktı ı miras oldu u kadar, dünya mirasını da ifade eder.
Dünya devletlerinin, yetim hale getirdi i ve sömüre sömüre bitirdi i Afrikalı yetim ve yoksulları da dü ünmemiz gerekiyor.
Dünyanın neresinde olursa olsun açlıktan insanlar ölüyorsa,
çocuklar bakımsızlıktan, sahipsizlikten kırılıyorsa, orada bir insanlık faciası ya anıyor demektir. Onlar da bu ayetlerin muhataplarıdır.
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unu hiç unutmayın ki, dünyanın tamamına da sahip olsanız; bir gün gelecek ve sahip oldu unuz her ey elinizden alınacaktır. te o zaman vay halinize!
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"Hayır,
Yer paramparça oldu u zaman,
Rabbin ve saf saf melekler geldi inde..
te cehennem o gün getirilir.
Ve insan o gün do ruyu hatırlar. Ama nasıl ö üt alacak?" (ayet: 21-23)
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“O gün, ö üt alma günü de il, karar günüdür. Orada gerçe i
görmesi artık fayda sa lamaz. O zaman parmaklarını ısırıp:
-Ke ke hayatım için hazırlıkta bulunsaydım, der.
te, hiç kimse o gün Allah'
ın cezalandırdı ı gibi cezalandıramaz.
Hiç kimse onun ba ladı ı gibi ba layamaz." (ayet: 24-26)
Bunlar, inkarcı, zalim ve isyankarlar için verilen hükümler. Bir
de sahnenin öbür tarafı var. Orada da Allah'
ın ho nutlu unu kazanmı ve O’nun verece i ödülü bekleyen huzur içindeki
mü'
minler var.
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"-Ey Huzura ermi can! Ho nut olarak, ho nut olunarak
Rabbine dön. Kullarımın arasına katıl ve gir cennetime..." (ayet:27-30)
E er Allah’ın emirlerine uygun ve insan gibi bir hayat ya amı sanız, vurgunsuz, gaspsız, yetimleri ve dü künleri gözeterek, insanlı ınızı unutmadan payla mı sanız, i te o gün ne mutlu size…
Yüce Rabbinizin huzurunda gönül rahatlı ı ile ve ebedi cennet bahçelerinde a ırlanacaksınız.
Ne mutlu size!
FECR SÛRES ’NDEN EM RLER
1.

Rabbinin geçmi kavimleri nasıl helak etti ini dü ünün
ve ibret alın. (6-14)

2.

Onlar gibi ülkenizde azgınlık edip, bozgunculuk, entrika çıkarmayın. (11-12)

3.

Rabbin imtihan edip, rızkını daralttı ı zaman Rabbine
ba lılı ını yitirme. (16)

4.

Yetime ikramda bulunun. (17)

5.

Yoksulu yedirmeye birbirinizi te vik edin. (18)

6.

Mirası hak gözetmeksizin yemeyin. Ba kalarının hakkını gasbetmeyin. (19)

7.

Geçici dünya malına taparcasına ba lanmayın. (20)
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G
ASR SÛRES (103)
!

"

Adı: Asr veya ikindi vakti anlamına gelir. Asr'
a yemin edilerek sûreye ba landı ı için bu adı almı tır.
ndirili Dönemi: Mekke'
de n irah Sûresi'
nden sonra indirildi i rivayet edilmi tir.
Sûrenin Konusu: nsanlı ın hüsrandan kurtulu yolu.
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"Andolsun asra! nsanlık hüsranda.
Ancak iman edenler ve do ruları yapanlar,
birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna." (ayet:1-3)

G(

“Asr”

kelimesi Arapça’da; kindi vakti, Gündüz, sabah,

zaman, a iret ve cemaat anlamlarına gelir.
Hangi asır olursa olsun, hangi zaman dilimi olursa olsun; hangi
toplum veya cemaat olursa olsun; insanlık alemi e er Allah'
ın istedi i
gibi inanmıyor, ya amıyor ve birbirlerine hakkı/gerçe i ö retmiyor ve
bunlara ba lı kalmayı tavsiye etmiyorsa hüsrandadır. Büyük azaba
do ru yol almaktadır.
Yokolu un, mahvolu un ilacı ise inanmak ve do ru, iyi, uygun olanı yapmaktır. Bununla beraber hakkın ve adaletin yayılması ve i lerlik
kazanması, toplumda geçer akçe olması için dirençli bir ekilde mücadele etmektir.
E er insanlar hakkın hakim olması ve adaletin güçlenmesi için
mücadele ederlerse zamanı ve toplumu da kurtarmı olurlar. Birlikten
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güç do ar, kuvvet do ar. nsanlar birbirlerini hayra ve hakka da te vik
edebilirler, erre ve bozgunculu a, ahlaksızlı a da sürükleyebilirler.
Kurtulu ve mutluluk do ru inanç, do ru hareket; hakkın ve sabrın
tavsiye edilmesi ile sa lanır. Bu dört ilkeyi her i imizde göz önünde
bulundurmalıyız. Bunlar yaptıklarımızın adeta bir sa laması olmalıdır.
Do ru inanç, do ru bilgi ile anlam kazanır. Yapaca ımız bir i için
acaba gerçekten do ru bilgiye sahip miyiz, gerekli bilgiyi tam ve do ru
olarak edindik mi?
Bu bilgiye dayalı olarak ortaya koydu umuz eylem planı, do ru
ekilde yürüyor mu? nancın do rulu u kadar Yüce Rabbimiz eylemlerimizin do rulu unu da istiyor. Amellerin niyetlere göre makbul olması,
niyetin önemini ve üstünlü ünü açıklarken, iyi amellerin ard niyetlerle
bo a çıkabilece ini gösteriyor. yi amel ancak iyi niyetle makbuldür,
denilmek isteniyor. Ama amelin kötü olması durumunda, niyet iyi olsa
bile geçersizdir. Çünkü yapılan bir kötülük veya yanlı , iyi niyetle de
yapılsa kötülük ve yanlı olmaktan kurtulamaz.
yi niyetle gitmek istedi iniz Kabe’ye ancak sizi ona ula tıracak olan yoldan ula abilirsiniz. Ba ka hiçbir yol sizi oraya ula tırmaz.
“Salih amel” do ru, sa lam ve uygun, yerinde hareket anlamına
gelir. Allah’ın yapılmasını yasaklamadı ı, yapılması hem akıl hem de
dince mahzuru olmayan, genel insan toplulukları tarafındadn da do rulu u onaylanan i lerdir. Allah’ın yapılmasını emretti i i ler zaten Salih amelin en ba ında gelir.
Hakkın tavsiye edilmesi ço u kez, ayıp olur, kırılır, ne der, ya yanlı anlarsa gibi mazeretlerle ihmal edilir. yilik yapıldı ı dü ünülerek
kötülük i lenir. Hatayı yapan da hatayı düzeltme imkanı bulamaz.
Hakkı tavsiye ederken dikkat edilmesi gereken bir konu da hakkı
hak yoldan tavsiye etmektir. Hakkı tavsiye edeyim derken yanlı bir
üslup, kırıcı, zarar verici ele tiri, küçük dü ürücü, ki ili ine yönelik bir
saldırıya dönü mesi ise felakettir.
Hakkı tavsiye kar ılıklı olmalıdır. Tek yönlü, “ele verir talkını..” cinsinden olmamalıdır. Hakkı ba kalarına tavsiye ederken kendini unutanları Allah uyarıyor. “ nsanlara iyili i emredersiniz de kendinizi unutur musunuz? Kitabı okuyup durdu unuz halde dü ünmez misiniz?”
(Bakara: 44)
Hakkın do ru bir ekilde tavsiyesi de sabırla olur. Hakkı tespit için
sabır, hakkı uygulamak için sabır. Sabır, kararlı ve dikkatli bir ekilde
aceleye getirmeden, hata yapmadan ve yarım bırakmadan, istikrarı
koruyarak gerekeni yapmaktır.
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ASR SURES NDEN EM RLER
1. Gerçe e/Hakka iman edin.
2. Do ru/uygun olanı yapın.
3. Birbirinize hakkı tavsiye edin.
4. Birbirinize sabrı tavsiye edin.
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< *6*
ÂD YAT SÛRES (100)
!

"

Adı: Ko anlar anlamına gelir. Ko anlara yeminle ba ladı ı için bu
ardı almı tır.
ndirili Dönemi: Mekke'
de, Asr Sûresi’nden sonra indi i rivayet
edilmekle birlikte Medine'
de indi ini söyleyenler de vardır.
Konusu: nsanın nankörlü ü dile getiriliyor. Yeniden diriltilece i
açıklanıyor.
Sûre, ko u atlarına yeminle ba lıyor. Bazıları "âdiyat" develer için
kullanıldı ını söylemi se de ço unlu un tercih etti i görü “atlar“dır.
Çünkü solumak anlamına gelen "dabhan" kelimesi sadece atlar için
kullanılırdı. Sonra kıvılcım çıkarmasından bahsediliyor ki, bu da koarken atların nallarının ta lara de mesi ile meydana gelir.
Sabah akını da yine atlar için daha uygundur. imdi, üzerine yemin edilen bu ko u atları ile insanın Rabbine kar ı nankörlü ü arasında nasıl bir ba lantı var ve niçin Sûre atlara yeminle ba lamı tır? Sorusuna cevap aramak için önce Sûre'
nin anlamını okuyalım:
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"Andolsun, soluya soluya ko anlara..
(Ko arken) kıvılcım saçanlara..
Sabah vakti baskın yapanlara..
Tozu dumana katanlara..
Toplulu un ortasına dalanlara.." (ayet: 1-5)
Bu Sûre'
nin Medine'
de indi ini ileri sürenler, burada bahsedilen atların mücahitlerin atları oldu unu söylüyorlar. Fakat, bu yakla ım, üzerine yemin edilen atlar ile bu yeminin sebebi arasında olumlu bir ba -
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lantı olu turmuyor. Çünkü yeminin nedeni nankör insanlardır. çlerinde
kötülük duyguları hakim, ahiret hesabını dü ünmeyen zalimlerdir. Allah, onlara yaptıkları kötülüklerin cezasız kalmayaca ını hatırlatıyor.
Olaya bu perspektiften baktı ımız zaman, üzerine yemin edilen bu atlarla Cahiliye döneminde yaygın olan ya macılık, vurgun ve e kıyalıın i aret edildi ini söyleyebiliriz.
Vah etin, anar inin hüküm sürdü ü Arabistan'
da -bazı bölgeler
hariç- insanlar kendilerini güvende hissetmiyorlardı. Her gece bir baskın korkusu uykularını bölüyordu. Seyahatleri her zaman korku ve endi e içinde huzursuz geçiyordu. Her an bir saldırıya u rayabilirler ve
mallarından, canlarından olabilirlerdi.
Çünkü insanlarda Allah korkusu yoktu. Yaptıklarından hesaba çekilecekleri bir günün gelece ini dü ünmüyorlardı.

P# % $ 0U A' 2 ,Z!( P# % $ 0
6 fX S
" * PQ
% $ @BT 34* C" , ! ?4;% $ 0
U U' E S
L\
% $ 0l@E &/e A" A" % $ #U7
G 34* -S
G #
tir.

" nsan Rabbine kar ı gerçekten nankördür. Kendisi de buna ahitüphesiz onun mal sevgisi de çok iddetlidir.
Hala bilmiyor mu?
Kabirdekilerin içi dı arı çıkarıldı ında..
Gö üslerde olan ortaya kondu u zaman...
üphesiz o gün, Rab'
leri kendilerinden haberdardır." (ayet: 6-11)

nsan, Rabbinin yolunda yürümedi ini ve Rabbine kar ı nankörlük
etti ini bilir. Buna ra men sorumluluklarını yerine getirmekte istekli
davranmaz. Çünkü, insan malı çok sever. Mala olan dü künlü ü gözünü, beynini ve gönlünü kör eder. Ne yaptı ını, nasıl yaptı ını hesap
etmez. Oysa, çekilece i ve yaptı ı her eyin Allah tarafından bilindi ini dü ünse, mal sevgisi yerini infak sevgisine bırakacak ve ahiret kazancı kendisine daha tatlı gelecektir.
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AD YAT SÛRES ’NDEN EM RLER
1. Rabbine kar ı nankörlük etme. (6)
2. Mala tutkuyla ba lanma. (8)
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FX
KEVSER SÛRES (108)
!

"

Adı: Sayısız, çok nimet anlamına gelir.
ndirili Dönemi: Mekke'
de indirildi i rivayet edilmektedir.
Sûrenin Konusu: Hz. Peygamber, kendisine gelen vahyi açıklamasıyla birlikte bazı azgın mü riklerin hakaretlerine maruz kaldı ve
psikolojik olarak etkilendi. Bu hakaretlerden birisi de Peygamberin o lunun ölümü üzerine, mü rik azgınlardan birinin ona '
soyu kesik'anlamına '
ebter'demeye ba lamasıdır. Allah Peygamberini bu üzüntüden kurtarmak için bu sûreyi indirdi. Ona hem bu dünyada hem de
ahirette verece i sayısız nimeti müjdeliyor ve onun gönlünü alıyordu.
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"Biz sana sayısız nimetler verdik. Öyleyse sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Gerçek u ki sana kin besleyen /dü manının
soyu kesiktir.” (ayet: 1-3)
Üzülme, sen Rabbinin nimeti sayesinde hiç unutulmayacak bir an
ve erefe sahipsin. Öyleyse sana bunu verdi i için Rabbine namaz kılarak ve ona yönelerek kulluk et, ükret. Asıl soyu kesik olan sana kin
besleyen dü manındır. O unutulup gidecektir ve sözleri hiç bir anlam
ifade etmeyecektir.

o # "Venhar"

kelimesi farklı

ekillerde yorumlanmı tır. "Nahr"

kurban anlamına geldi i gibi, namazla birlikte kullanıldı ı zaman "namazı vaktinin evvelinde kılmak" "namaz kılan gö sünü gererek dik
tutmak" anlamına da gelir. "Namaz kılarken ellerini bo azına kaldır"
Yani namaza ba larken, ruku ve secdeye giderken tekbirle birlikte ellerini bo az hizasına kaldır." anlamı verenler de olmu tur.
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KEVSER SÛRES NDEN EM RLER:
1. Rabbin için namaz kıl. (2)
2. kurban kes. (2)
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F*X>
TEKÂSUR SÛRES (102)
!

"

Adı: Çokluk anlamına gelir. Çoklukla ö ünmekten bahsetti i için
bu adı almı tır.
ndirili Dönemi: Mekke'
de Kevser Sûresi'
nden sonra indirilmi tir.
Sûrenin Konusu: Mal ve mülk çoklu uyla ö ünmeye ve dünyaya
dü kün olan insanlara ahiret hesabı hatırlatılmaktadır.
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"Çoklukla ö ünmek sizi oyaladı.
Mezarları ziyaret edinceye/ölünceye dek.
Hayır, ileride bileceksiniz.
Yine hayır, ileride bileceksiniz.
Hayır, Kesin bir bilgiyle bilseniz..
Elbette cehennemi görürsünüz.
Nitekim onu, yakın bir gözle göreceksiniz.
Sonra, o gün nimetlerden hesaba çekileceksiniz." (ayet:1-8)
nsanı çe itli eyler dünya hayatında oyalayıp durur. Mal yı mak,
mülk sayısını artırmak, güç ve kudretinin herkesten çok olması insana
zevk verir ve onu me gul eder. Bir de bakar ki ölüp, kabre gömmü ler
ve üzerine de toprak örtmü ler. O, belki de yeniden dirilece i bir gü-
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nün kaygısını içinde ta ımıyor, belki de böyle bir günü asla
beklemiyordu.
Fakat, ondan kaçıp kurtulmak ne mümkün. O, gerçekleri en açık
bir ekilde görecektir. O, kızgın ate e ahit olacaktır. Dünyada kendisine çok çok ba ı lanan o nimetlerin hesabını verecektir.
TEKASÜR SÛRES ’NDEN EM RLER
1. Geçici dünya i lerine ve mallarına dalıp ahireti unutmayın. (1)
2. Bir gün dünyada yaptı ınız her i ten hesaba çekilece inizi görür gibi bilin. (3-8)
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MÂÛN SÛRES (107)
!

"

Adı: Ufak tefek e yaları yardımla ma maksadıyla vermek anlamına gelir.
ndirili Dönemi: Mekke'
de Tekâsur Sûresi'
nden sonra indirildi i
rivayet ediliyor.
Sûrenin Konusu: Hesap gününe inanmayan, ahlaki yönden olumsuz tavırları bulunan kimselere uyarı.
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"Dini yalanlayanı gördün mü?
te odur yetimi itip kakan…
Dü künü doyurmaktan ho lanmayan…
Öyleyse yazıklar olsun o namaz kılanlara!
Kıldıkları namazdan gafil olanlara!
Gösteri yapanlara!
Ufak tefek yardıma bile engel olanlara!." (ayet: -7)
Sûre'
de “dini yalanlayan” ifadesi ile, Fatiha’da geçen “din/hüküm
günü” kastediliyor. Yani ahiret inancı olmayan veya Ahireti yeterince
önemsemeyen kimselere uyarı yapılıyor. Dünyaya dü kün ve temel
insani duyarlılıklarını yitirmi ; yetimi hor görüp, ona bakmayan, onu itip kakan veya onu kendi haline terk eden, aç ve muhtaç insanı doyurma gibi insanlık görevini yerine getirmek istemeyen bu kimseler kınanmaktadır.
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Onların kıldıkları namaza de er verilmeyecektir. Çünkü onlar kıldıkları namazın ne ifade etti inin farkında de illerdir. Sadece ekilsel
olarak bu ameli yerine getirmektedirler. Sadece gösteri yapmaktadırlar. Onlar, kom ular arasında alıp verilen ufak tefek kap kacak gibi
yardımla mayı bile sevmezler. Ailelerini de bundan men ederler.
Mâûn'
a sadaka anlamı da verilmi tir. Buna göre anlam sadaka
vermeye bile engel olurlar.
Sûre'
de '
namaz kılanlar'dan bahsedilmi olması, bu sûre'
nin Medine'
de indirildi ini, çünkü Mekke'
de münafıkların bulunmadı ını düündürebilir. Fakat, '
namaz'anlamına gelen '
salat'kelimesi sadece
münafıklar için de il, mü rikler için de kullanılmı olabilir. Mü riklerin
Kâbe etrafında yaptıkları ibadete Kur'
an'
da salat adı verilmi tir. Tabi
onların salatı ile mü'
minlerin salatı arasında fark vardır. Onlar büyük
bir ihtimalle Hz. brahim'
den gelen ibadetlerin tahrif edilmi halini sürdürmeye devam ediyorlardı. Kâbe'
yi tavaf etmeleri, kurban kesmeleri,
ruku ve secde etmeleri bu tür ibadetler arasındaydı. Onların ibadetlerini bo a çıkaran, geçersiz kılan ey irk ko maları idi.
Bunun için kıldıkları namazın bir anlamı olmuyordu. Yaptıkları
haccın, kestikleri kurbanın ecrini alamıyorlardı. Allah'
a secde ettikleri
gibi, putların önünde de e iliyorlar. Allah'
a kurban sundukları gibi, putlarına da kurban sunuyorlardı. Allah'
a pay ayırdıkları gibi, putlarına da
pay ayırıyorlar. Allah'
a ayırdıklarını putlarına takdim edebiliyor, fakat
putlara ayırdıklarını Allah'
a takdim etmiyorlardı.
Namazı asıl de erli kılan, onun fiziki olarak yerine getirilmesi de il,
ona yüklenen anlamdır. “Namaz, insanı kötülüklerden ve ahlaksızlıklardan alıkoymuyorsa Allah katında “namaz” de ildir.
Öyleyse Kıldı ımız namazın hakkını verelim ve hakkıyla namaz kılalım. Namazı Rabbimizle aramızda online ileti ime dönü türelim.
Namaz, hayatımızı düzenleyen ve bizi hertürlü kötülükten alıkoyan,
koruyan, iyili e ve güzele yönelten, pozitif enerji ile dolduran bir eylem
olmalıdır.
MÂÛN SÛRES ’NDEN EM RLER
1. Din gününü yalanlama, ahiret gerçe ini unutma. (1)
2. Yetimi itip kakma, hor görme, özen göster, haklarını koru. (2)
3. Dü künleri doyur ve doyurmaya te vik et. (3)
4. Gösteri için de il sadece Allah rızası için ibadet et, namaz kıl.
Kıldı ın namazın ne anlama geldi ini bil. Gafil olma. (4-6)
5. Ufak tefek, önemsiz bile olsa hiçbir hayra engel olma. (7)
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KAF RUN SÛRES (109)
!

"

Adı: Kafirler anlamına gelir. Sûre "Ey Kafirler!" diye, kafirlere hitapla ba ladı ı için bu adı almı tır.
ndirili Dönemi: Mekke'
de indirilmi tir. Hz. Muhammed'
in tebli
etti i vahyin ruhunu kavrayamayan veya onu etkisiz kılmak isteyen
mü rikler Peygambere gelip, dini konularda bir uzla ma yapmak istemi ler ve bir yıl Muhammed'
i kendi putlarına tapmaya ça ırmı lar, bir
yıl da kendileri Allah'
a tapacaklarına söz vermi lerdir. Sûre bu teklif
üzerine inmi tir.
Sûre’nin Konusu: Kulluk konusunda payla ımın olamayaca ını,
Allah'
a kulluk ile ba kalarına kulluk edenlerin ayrı dinlerin insanları oldu u açıklanıyor.
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"De ki:
-Ey Kafirler!
Ben sizin kulluk etti inize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiime kulluk edenler de ilsiniz.
Ben sizin kulluk etti inize kulluk edecek de ilim.
Siz de benim kulluk etti ime kulluk edecek de ilsiniz.
Sizin dininiz size benim dinim bana!" (ayet: 1-6)
Yani aramızda bir uzla ma olması mümkün de ildir. Otorite anlayı ımız ve kaynaklarımız farklı. Ben Allah'
tan ba kasına kulluk edilemeyece ini açıklıyorum. Siz ise beni, Allah'
tan ba kalarına kulluk et-
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meye davet ediyorsunuz. Hiç bir zaman böyle bir teklifin kabulü mümkün de ildir. Siz bütün putları terk etmedikçe Allah'
a kulluk etmi olmazsınız.
KAF RUN SURES NDEN EM RLER
1. Allah’tan ba ka hiçbir kimseye ve hiçbir eye ibadet, kulluk etme.
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F L SÛRES (105)
!

"

Adı: Kâbe'
yi yıkmak için Mekke'
ye gelen Habe istan valisi
Ebrehe'
nin ordusunun önünde bir de fil vardı, Sûre bu olayı hatırlatmak için "fil sahibleri" tabirini kullanıyor.
ndirili Dönemi: Mekke'
de kafirun Sûresi'
nden sonra indirildi i rivayet edilmi tir.
Sûrenin Konusu: Kâbe'
yi yıkmak için Fil ile birlikte Mekke'
ye yürüyen ordunun Allah tarafından nasıl cezalandırılıp, yok edildi ini anlatıyor.
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"Rabbinin, fil sahiplerini ne hale getirdi ini görmedin mi?
Onların tuzaklarını bo a çıkarmadı mı?
di.

Onların üzerine damgalanmı ta lar atan ebabil ku larını gönderOnları yenilmi ekin gibi yaptı." (ayet:1-5)

Ebrehe Arapların ilgisini Kabe'
den kesip kendi ülkesinde yaptırdı ı
kiliseye yöneltmek istiyordu. Arabistan yarımadasında çok önceden
beri Kâbe mukaddes bir yer olarak bilinir ve bütün Araplarca saygı
gösterilirdi. Bu sebeple Mekke ehri de de er kazanmı ve her yıl panayırlar düzenlenerek ekonomik sahada bir merkez haline gelmi ti.
Ebrehe ordusu ve fili ile Kabe üzerine yürüdü ü zaman, Kurey liler onu koruyacak bir orduya ve Ebrehe'
ye kar ı koyacak bir gü-
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ce sahip de illerdi. Bu sebeple Ebrehe'
nin geldi ini duyunca da lara
kaçtılar, Ebrehe'
yi Kâbe ve Rabbi ile ba ba a bıraktılar.
Allah, Ebrehe'
nin ordusunun Kâbe'
yi yıkmasına izin vermedi. Onları yolda helak etti. Onların üzerine ebabil ku larını gönderdi. ebabil
ku ları kurumu balçıktan kaya gibi sertle mi ta ları gagalarında taıyarak onların üzerine attı. Kendilerine bu ta lardan isabet eden askerler çe itli hastalıklara yakalandılar. Ayakta duracak halleri kalmadı.
Çekirgelerin yiyip, i e yaramaz hale getirdikleri fos ekinlere çevirildiler.
Allah, bu hadiseyi hatırlatarak Kurey toplumuna mesaj veriyor. O
zaman Allah'
ın gücüne ve kudretine inanıyorlardı. O'
na, Kabeyi koruması için yalvarıyorlardı. O'
ndan yardım diliyorlardı. Allah, içlerinden
Muhammed (sav.)'
i Peygamber olarak seçince buna itiraz ettiler. Allah'
a isyan yolunu seçtiler.
Buradan Allahu Teâlâ'
nın, hem elçisi Muhammed'
e hem de
mekkelilere mesaj verdi ini dü ünebiliriz. Elçisine, "Rabbin Ebrehe'
nin
ordusunu nasıl peri an etmi se, senin kar ına dikilecek mü rikleri de
öylece helak edecektir." mesajını; mekkeli mü riklere ise "e er elçinin
yanında yer alırsanız Allah sizi her zaman koruyacaktır. Ona kar ı çıkarsanız halinizi Ebrehe ve ordusunun haline benzetecektir." mesajını
veriyor.

120

Kur’an Yolu

D!
FELAK SÛRES (113)
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Adı: Sabah, cehennem, mahlukat anlamlarına gelir.
ndirili Dönemi: Mekke'
de indirilmi tir.
Konusu: Allah'
a sı ınılması gereken eyleri açıklıyor.
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"De ki:
-Mahlukatın Rabbine sı ınırım. Yarattı ı eylerin errinden..
Çöktü ü zaman karanlı ın errinden.. Dü ümlere üfleyenlerin errinden.. Haset etti i zaman hasetçinin errinden."
"Felak"ın sabah, cehennem, mahlukat anlamına geldi ini söylemi tik. Allah, sabahın Rabbi yani, karanlı ı yarıp aydınlı ı çıkaran
Rabtir.
Bütün yaratılmı ların/mahlukatın Rabbidir. nsanın, bütün mahlukatın errinden korunmak için kendisine sı ınabilece i, onların tamamına sahip ve hakim olan Allah'
tır. Allah, dilemedikçe hiç bir varlı ın
zarar veya fayda vermesi mümkün de ildir.
Öyleyse, insanın ba ına bir bela musibet geldi i zaman, yalnızca,
her eyin sahibi ve rabbi olan Allah'
a sı ınması gerekir. Çünkü ondan
ba kalarına sı ınmak insana hiç bir yarar sa lamayacaktır. Aksine Allah'
ın hakimiyetine ortaklar tanıyaca ı için inançlarını da bozmu olacaktır.
"Dü ümlere üfleyen büyücülerin" kadını veya erke i, hangisi olursa olsun büyük günah i lemekte ve çirkin bir i yapmaktadırlar. Allah
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onları da errinden kaçınılması gereken mahluklar olarak anmaktadır.
Onların kaçınılması gereken kimseler olması onların sihir ve büyülerinin etkisinden de il, yaptıkları i lerin kötü olmasındandır. Çünkü onların erleri, onlara inanan toplumu ifsat eder. nsanların sa lıklı düünmesini ve do ru hareket etmesini zedeleyerek, vehim ve kuruntular denizinde bo ulmalarına neden olur.
"Dü ümlere üfleyen büyücüler"in errinden Allah'
a sı ınılması gerekti i konusunda ayetin nüzul sebebi olarak gösterilen bir rivayete de
de inmek gerekir. Peygamberimizin, Medine'
de Yahudi bir büyücü tarafından büyülendi i ve bu büyünün etkisi ile yapmadı ı eyleri yaptım
zannetti i ve bu büyünün Cebrail tarafından haber verilmesi ile büyünün saklandı ı yerden çıkarılıp, üzerine Felak ve Nas Sûreleri okunarak bozuldu u ve Peygamberin kurtulup, eski haline döndü ü rivayet
ediliyor. Hicazi, bu rivayeti verdikten sonra "Bu rivayetin do ru olduunu sanmıyorum. Ama bazı alimler bunun gerçek oldu unu söylemi lerdir. Bu, olsa olsa Yahudilerin insanları Peygamber hakkında
üpheye dü ürmek için ortaya attıkları bir iftiradır. Halbuki Cenabı Allah buyuyor ki: "Allah seni insanlardan korur." (Maide: 67) "O alay edenlere kar ı biz sana yeteriz." (Hicr: 95)
"Neffase" kelimesinin sonundaki "ta"nın müenneslik "ta"sı mı;
yoksa mübala a veznindeki "ta" mı oldu u üzerinde de farklı görü ler
vardır. Bizce bu mübala a ta'
sı olmaya daha uygundur.
Hasetçi de aynı zararı verir. Birbirinin iyili ini çekemeyen bencil,
nankör ve kapitalist toplumda her fert kendi menfaati için karde inin
kuyusunu kazar.
te bunlardan ve bu özelliklere sahip toplumlardan Allah'
a sı ınmak gerekir. slam toplumunun da kendisini bu kötü özelliklerden uzak
tutması gerekir.
FELAK SURES NDEN EM RLER
1.

Yarattı ı eylerin errinden, çöktü ü zaman karanlı ın errinden, dü ümlere üfleyenlerin errinden, haset etti i zaman hasetçinin errinden evrenin yaratıcısına sı ın.

2.

Büyü ve sihir gibi batıl ve kötü i lerle me gul olma. (4)

3.

Hasetten, kıskançlıktan var gücünle kaçın. (5)
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NÂS SÛRES (114)
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Adı: nsanlar anlamına gelir.
ndirili Dönemi: Mekke'
de indirilmi tir.
Sûrenin Konusu: Birtakım varlıklardan ve amellerden Allah'
a sıınmayı anlatmaktadır. Felak Sûresinin devamı gibidir.
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"De ki:
- nsanların Rabbine sı ınırım. nsanların melikine. nsanların ilahına. Sinsi vesvesecinin errinden. nsanların gönüllerine vesvese sokan.. Cinlerden ve insanlardan.." (Nas Sûresi)
Cin veya insan cinsinden hangisi olursa olsun, sinsice insanların
gönüllerine vesvese sokan kimselerin errinden, o insanların efendisi,
hakimi, ilahı ve rabbi olan Allah'
a sı ınmak gerekir. Çünkü insanları,
her türlü fenalıktan koruyabilecek güce sahip olan yalnızca Allah'
tır.
Sinsi vesveseciler, nsanların gönüllerine nasıl vesvese veriyorlar?
nsanları kötülü e kı kırtan, kötülü ü güzel gösteren, hakka kar ı
üphe ve tereddütler uyandıran sinyaller yollayarak. Bu sinyaller, dei ik görüntüler ve algılar eklinde gerçekle ebilir. Mesela, kendisini
adeta Allah'
ın elçisi gibi gören, gösteren insanlar vardır. eytanın onlara verdi i vesvese ile, o rabbinden vahiy/ilham aldı ını sanır. Oysa
onun aldı ı sadece vesvesedir. Allah'
ın kitabındaki vahye aykırıdır.
Ama, o bunu bilmez. Çünkü Allah'
ın kitabını dü ünerek ve anlayarak
okumaz. Sonra, bu ki i di er insanlara eytandan aldı ı vesveseyi aktarır.
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Günümüzde insanî vesvesenin en yaygın olarak gözlemlenebilece i alanlardan birisi medyadır. Gazete, televizyon, radyo, dergi, kitap
vs. ile sürekli insanların beyni bulandırılmakta ve gözleri gerçeklerden
saptırılmaktadır. nsanlara, bildikleri unutturulmakta, hayali eyler gerçek gibi kabul ettirilmektedir. Bunu, siyasi partilerin propaganda dönemlerinde insanların görebilece i gibi; ahlaklı birisinin yıpratılması,
ahlaksız birisinin bir numara yapılması gibi basit örneklerde bile görmek mümkündür.
NAS SURES NDEN EM RLER
1. nsanların gönüllerine vesvese sokan cinlerden ve insanlardan
her türlü sinsi vehim, sanal korku üreticisinin errinden insanların
Rabbine, insanların sahibine, hakimine, insanların ilahına sı ın.
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Adı: Ayrı tırma, berrakla tırma, saf ve katı ıksız hale getirme anlamına gelir. Allah hakkındaki batılları bertaraf edip, Allah'
ın e siz ve
ortaksız oldu unu, hiç bir eye ihtiyacı olmadı ını açıkladı ı için bu
adı almı tır.
ndirili Dönemi: Mekke'
de indirilmi tir.
Sûrenin Konusu: Allah’ı tanıtmaktır. Allah'
ın e siz ve biricik olduunu, do umla meydana gelmedi ini, kimsenin de babası olmadı ını,
hiç bir eye muhtaç olmadı ını, her eyin kendisine muhtaç oldu unu,
ona benzer, onun dengi hiç bir eyin olamayaca ını açıklar.
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"De ki:
- O Allah birdir. Allah sameddir.
Baba olmamı tır ve do mamı tır.
Hiç kimse de O'
na denk olamaz."
"Samed" Sabit ve devamlı olmak, yüksek, anı yüce, daimi, ihtiyaçları gidermek için ba vurulan anlamlarına gelir.
Allah, ehaddır/birdir. O'
ndan ba ka bir ilah yoktur. O, sameddir.
ba langıcı ve sonu yoktur. Her eyin sahibidir. Hiç bir eye muhtaç
de ildir, her ey ona muhtaçtır. O, sonradan olmamı tır, do mamı tır.
Onun do mu olması, kendisinden önce bir ilah olmasını gerektirir.
Ha a, "Baba ilah" olsaydı o zaman, Allah'
ın ilahlı ı kendisinden de il,
babasından kaynaklanmı olurdu. O zaman birden çok ilah olması gerekir ki bu irktir. lahlık ortaklık kabul etmez. Çünkü ortaklıkta yetersizlik vardır, eksiklik vardır. Oysa Allah, sameddir. Bir ba ka ilaha ba lı o ul, evlat ilah olamayaca ı gibi, kendisi gibi ilah olan bir evlat sahi-
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bi olan baba ilah da olamaz. Çünkü ilahlı ın taksimi olmaz. Oysa babalık, kendisi gibi güç ve kuvvet kazanacak birisini yeti tirmektir. Neticede evlat, kendisine benzer ve sahip oldu u vasıflara ortak olacaktır.
Allah'
ın ise e i, benzeri, orta ı yoktur. Olsa idi ona Allah
denmezdi.
Öyleyse, Allah'
ın hiç bir kızı, o lu, e i, dengi olmadı ını bilmeliyiz
ve Allah'
a böyle inanmalıyız. Arap mü rikler melekleri Allah'
ın kızları
saydılar, Yahudiler Uzeyr'
i, Hıristiyanlar sa'
yı Allah'
ın o lu kabul ettiler. Böylece ihlası bozdular. nançlarını irke bula tırdılar. Allah'
ı hakkıyla takdir edemediler. Bu sebeple cehennemlik oldular.
HLAS SURES NDEN EM RLER
1. E i benzeri olmayan, hiçbir eye muhtaç olmayıp her eyin
kendisine muhtaç oldu u, baba da evlat da olmaktan uzak olan Allah’ı
do ru ve oldu u gibi tanı, iman et.
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f
NECM SÛRES (53)
!

"

Adı: Yıldız anlamına gelir. lk ayette bu isim geçmektedir.
ndirili Dönemi: Mekke'
de indirilmi tir.
Sûrenin Konuları: Sûrede, Peygamberin peygamberli inin tasdiki, putlar ve putçuların yanlı ve batıl inançları ve son olarak da apaçık
gerçekler i lenmektedir.

1-18: PEYGAMBER HEVASINDAN KONU MUYOR
Allahu Teâlâ, Muhammed'
i (sav) peygamber olarak görevlendirince, özellikle onu tanıyan ve aynı toplum içinde kırk yıl ya amı oldu u
insanlar tarafından yadırgandı. Yıllardır, beraber oldukları birisi bir anda ortaya çıkıp, "Ben Allah'
ın elçisiyim." diyor. Bu sözü duyan arkada ları, yakınları üphe ve endi e ile bakıyorlar. Acaba, diyorlar. Acaba aklını mı kaçırdı? imdiye kadar böyle bir iddiası yoktu, nereden
çıktı imdi bu? Üstelik o da bizim gibi bir insan. Nasıl olur da Allah bize, kendi içimizden birini peygamber olarak seçer?
Onun, kendilerini neye davet etti inden, sözlerinin anlamını düünmekten çok insanlar onun ahsiyeti hakkında dü ünüyorlar, konuuyorlar ve üphe ediyorlardı. Gerçi hiç kimse onun yalancılı ını duymamı , sözünde ve davranı larında güvensizlik verecek bir duruma
ahit olmamı , üstelik adı "güvenilir Muhammed" (Muhammed'
ül Emin) olarak ün yapmı olmasına ra men yine de onun nasıl Allah'
ın
elçisi olabildi ini bir türlü akılları almıyordu. Onun konu malarını ve
tebli etti i ayetleri adeta bir meczubun a zından dökülüveren geli i
güzel sözler zannediyorlardı.
Bunun için Allah, sûreye giri te, önce yıldızları ahit göstererek,
arkada ları Muhammed'
in aklını kaybetmedi i, sapıtmadı ı ve kendi
içinden geleni de il, Allah'
ın sözlerini okudu unu belirtiyor.
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"Andolsun battı ı zaman Yıldıza! Arkada ınız sapıtmadı, yoldan
çıkmadı. Kendi hevasından konu muyor. O, (Kur’an) ancak kendisine
vahyedilen bir vahiydir. Bunu ona çok güçlü biri ö retti."(ayet: 1 5)
Sûreye niçin yıldıza yemin edilerek ba lanıyor? Yıldız ile Muhammed'
in peygamberli i arasında nasıl bir ilgi vardır? Bu yıldız hangi yıldızdır?
Necm: Yıldız anlamına gelir. En-Necm ifadesiyle Araplar genellikle Süreyya yıldızını kastederler, bazen Zühre yıldızı da kast olunur.
bn Abbas, Mücahid, Zemah eri ve bn Cerir bunun Süreyya yıldızı oldu unu Suddî ise Zühre yıldızı oldu unu söylemi lerdir.
Yıldız, hangisi olursa olsun Allah'
ın bir ayeti, bir i aretidir. Karanlık
bir gecede insanlara ı ık tutar. Fakat, yıldızın batı ı da ayrı bir müjdedir. Çünkü yıldız batar, güne do ar.
te Muhammed'
in peygamberli e seçildi i dönem de böyle bir
dönemdir. Cahiliye karanlı ı içindeki insanlara bir güne in do u u
müjdelenmektedir.

: A ( Dhf *#
"O, kendi hevasından konu muyor." ifadesi, onun peygamberlik
iddiası bir sapıklı ın veya azgınlı ın sonucu de il, do rudan do ruya
Allah'
ın vahyini insanlara duyurma görevinin bir gere idir. Bu vahyi
ona Cebrail ö retmektedir. Cebrail, Allah'
ın seçkin meleklerinden ve
muazzam bir güçle donatılmı tır.
"O, kendi hevasından konu muyor." fadesini a ırı yorumlarla
“Peygamberin a zından çıkan her sözün vahiy oldu unu” söylemek
do ru bir yakla ım de ildir. O bir insan olarak bir çok tabi ki konuda
kendili indne konu maktadır. E ine sevgisini gösteren sözler kullanması veya “karnım acıktı.” demesi de vahiy ile de ildir. Hatta ayetlerin
yorumunu bile yaparken Allah’ın verdi i akılla kendine ait sözler söylemesi vahiy de ildir. Biz vahiy kavramını Kur’an’la sınırlı tutarız. Çünkü Kur’an’ın di er sözlerden farkı onların do rudan Allah tarafından iletiliyor olması ve Allah tarafından koruma altında tutulmasıdır. Hadisleri de vahiy kapsamına alırsak, hem vahyi tartı malı hale getirmi ,
hem de gerçekten Allah resulüne ait bile olmayan sözleri Allah’a aitmi görme hatasına dü eriz ki bu da “Allah hakkında yalan uydurma”
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kapsamına girebilir. Zaten ayetteki
yani Kur’an oldu unu gösteriyor.

5 ”o” zamiri kastedilenin “kitap”

Ba ka bir sûrede bu gerçek u ifadelerle dile getiriliyor:
"A armaya ba layan sabaha andolsun ki, bu (Kur'
an), ar ın sahibi
katında de erli, güçlü ve sözü dinlenen ve güvenilen, erefli bir elçinin
getirdi i sözdür. Arkada ınız (Muhammed) asla deli de ildir. Andolsun
ki onu (Cebrail) apaçık ufukta görmü tür..." (Tekvir: 18)

% $ Z U>4*P6 BF% $ Z!(I DB
4B
I*" 5# % $ : > *4& #B
,
% $ Z #;* RU@( Z Z #I4% $ ZP6;#; 1M *1 *X4
UT# % $ : * Z!( P# * >4;% $ :; * 6|B M /9 *
:#I BgfH *5Uf( % $ ZA>f U Uf( % $ : jB
;]
g}PRk
ZJK *# G@ ~ V* % $ Z'J * US Z'J , % $
% $ : @B
X S
" < *k :; UT % $
"Üstün akıl sahibidir. (Cebrail) Hemen do ruluverdi. O, en yüksek
ufukta idi. Sonra yakla ıp indi. Araları iki yay kadar veya daha yakın
idi. O anda (Allah'
ın) kuluna vahyetti ini iletti. Gördü ünü gönül yalanlamadı. Onunla gördü ü ey hususunda tartı ıyor musunuz? Onu dier bir ini te de gördü. Sidrei Münteha'
nın yanında. Onun yanında da
Me'
va bahçesi vardır. Sidre'
yi bürüyen bürüyordu.Göz, ne a tı; ne
a tı. Rabbinin ayetlerinden en büyü ünü gördü."(ayet: 6-18)
Cebrail ile Peygamber arasında bir görü mede "Sidre-i münteha"
denilen yerde gerçekle mi ti. Sidrei Münteha'
nın ne oldu u ile ilgili
çok rivayet vardır. Sidrei Münteha demek, sıralı a açların en sonundaki a aç demektir. Bunun Mekke yakınında bir yer ismi oldu u, onun
yakınında da Me'
va ba ları oldu u söylendi i gibi, Sidrei Münteha'
nın
Me'
va cennetinin yanındaki son durak oldu unu ve bundan öteye geçilemedi ini, Peygamberin mirac gecesinde buraya kadar gelip Rabbi
ile konu tu unu hatta Rabbini gördü ünü söyleyenler de olmu tur.
Hz. Ai e'
ye, “Muhammed Rabbini gördü mü?” eklinde bir soruya
"Bu soruyu ilk önce Peygambere soran benim. diye cevap vermeye
ba ladı ve dedi ki: " O, burada kastedilen Cebrail'
dir. Ben onu iki kere
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Allah'
ın yarattı ı surette gördüm. kisinde de gökten iniyordu. Öyle ki
görüntüsü ile tüm ufku kaplamı tı. dedi. (Sahih-i Buhari)
Hz. Ai e'
nin bu açıklaması sidre i münteha'
nın ve Me'
va ba ının
gökte olmadı ını ve bu görü menin miraçta olmadı ını ihsas ediyor.
Çünkü, "gökten inerken" ifadesi, çıkılacak son nokta anlamına hamledilen sidre-i münteha ile tenakuz te kil eder. Ayette de "di er bir iniinde" eklinde geçi i "çıkı , yükseli " anlamına gelen "miraç" ile yorumlamasını zorladı ı görülüyor. En do rusunu Allah bilir.

19-26: PUTLAR VE PUTÇULAR
Hz. Muhammed'
in nasıl vahiy aldı ı açıklandıktan sonra ortaya
koydu u mesajların Allah'
ın sözleri oldu u anla ılmı , onun töhmet altında bırakılmasının, sapmı veya azgınlık eden birisi oldu u konusunda iddiaların yanlı oldu u kesinle mi tir.
Kesinle en bir ba ka konu da mü riklerin itirazının hiç bir temele
dayanmadı ı gerçe idir. Onların taptıkları putlar, aciz ve hiç bir eye
hakim olamayan varlıklardır. nsanların kendi kendilerine türettikleri ve
sahiplendikleri yine kendilerinin korudu u mahluklardır. nsanlar bunlara hangi nedenle ba lanırlar ve bunlarda bir takım ilahi güçler hayal
ederler?
Sırf atalarının daha önceden bunları onlara miras bıraktı ı için.
Onların hakkında gerçek dı ı hikayelerle insanların beyinleri uyu turuldu u için. Yoksa, onlardan hiç kimseye bir fayda ve zarar gelemez.
imdi, Allahu Teâlâ mü riklere soruyor. Siz, Muhammed'
in hakkında haksız olarak "sapık, azgın veya delirdi." gibi yaftalamaları neye
göre ileri sürüyorsunuz? Putlara dayanarak mı? Muhammed, Rabbinin
en büyük ayetini gördü. Ya putlarınız?
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"Gördünüz mü Lat'
ı ve Uzza'
yı? Bir di er üçüncüsü Menat'
ı?.. Erkekler sizin di iler Onun mu? Öyleyse bu haksız bir taksim. Onlar, sizin ve atalarınızın adlandırılmasından ba ka bir ey de ildir. Allah, on-
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lar hakkında bir belge indirmemi tir. Kuruntudan ve canlarının arzu etti inden ba ka bir eye dayanmıyorlar. Oysa, onlara Rab'
lerinden kılavuz gelmi tir."(ayet: 19-23)
Lat ve Uzza iki putun ismidir. Menat'
ta di er bir putun adı idi. bni
Abbas, Mücahid ve Rabi bn Enes'
ten nakledildi ine göre Lat, cahiliye
devrinde hacılara un çorbası yapan bir adamın adı imi , öldü ü zaman onun kabri ba ında toplanmı ve ona ibadet etmi ler. ( bn-i Kesir)
"Uzza" ismi ise "aziz"den gelmektedir. Uzza, Mekke ile Taif arasındaki Nahle denilen bir yerde üzerine bina yapılmı ve örtüler örtülmü , kutsanmı bir a aç idi. (Taberi)
Bunların dı ında da sayısız irili ufaklı put vardı. Fakat, mü rikler
hiç bir zaman bu putları Allah yerine koyarak, tapınmadılar. Yüce Allah'
ın yeryüzündeki kendilerine efaat yetkisi verdi i ve bir takım i lerin yolunda gitmesini sa layan aracılar olarak gördüler. Sıkıntılarının
giderilmesi için onların türbelerine gidip, etraflarında dola arak dua ettiler ve onlar vesilesi ile Allah'
a yakla maya çalı tılar. (bkz. Zümer: 3)
Oysa Allah, onlar hakkında hiçbir delil indirmemi ti. Onlar yalnızca kuruntularına ve canlarının istedi ine tabi oluyorlardı. Meleklere Allah'
ın
kızları adını veriyorlar. Kendileri de erkek çocukları tercih ediyorlardı.
Allah, onlara bunun bir çeli ki oldu unu ince bir dille anlatıyor.
"Bu, haksız bir payla ım." kendilerine do ru yolu gösteren kılavuzun yani Kur'
an'
ın geldi ini haber veriyor, ona uymaları gerekti ini belirtiyor. nsanın bo kuruntularla oyalanmaması gerekti ini, hayal kurmakla gerçe e ula ılamayaca ını, her eyin Allah'
a ait oldu unu ve
Allah dilemedikçe hiç kimsenin efaat edemeyece ini açıklıyor:
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"Yoksa her umdu u ey insanın mıdır? Ahiret de dünya da Allah'
ındır.
Göklerde nice melekler var ki, Allah diledi i ve razı oldu u kimseler için izin vermedikçe, onların efaati hiçbir i e yaramaz."(ayet: 2426)
Yani, göklerdeki melekler, do al olarak, Allah tarafından insanların
bir takım i lerinin yerine getirilmesi için vasıta olarak yaratılmı olma-
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sına ra men, onlar da tamamen Allah'
ın iznine ba lıdırlar. Ondan izinsiz adım atamazlar. Öyleyse ey mü rikler, siz nasıl olur da kendi
kuruntularınıza dayanarak bir takım asılsız nesneleri Allah ile kendi
aranızda aracı/ efaatçi olarak görürsünüz?

27-37: YANLI VE BATIL NANÇLAR
Cahiliye Araplarının efaat anlayı ı tamamen dünyevi idi. Çünkü
onlar ahirete inanmıyorlardı. Dolayısıyla putlarının efaatini de bu
dünyada bekliyorlardı. Oysa Allah'
ın hakkında bir belge indirmedi i
eylere inanmak batıl ve yanlı tır. Onların melekler, Allah'
ın kızları
demesi de bu inançlarından biri idi.
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"Do rusu ahirete inanmayanlar, melekleri di i olarak isimlendiriyorlar. Oysa, bu konuda bir bilgileri yoktur. Sadece zanna tâbi oluyorlar. Zan ise gerçekten bir ey ifade etmez. Bu sebeple sen, uyarımızdan yüz çevirenden ve dünya hayatından ba ka bir ey istemeyenden
uzak dur. te onların bilgi seviyeleri budur. üphesiz Rabbin, kimin
yolundan saptı ını en iyi bilen O'
dur. Kimin do ru yolda oldu unu da
en iyi bilen O'
dur."(ayet: 27-30)
Bilginin kayna ı vahiydir. nancın kayna ı da vahiy olmalıdır. Vahyin dı ında benimsenen inanç sistemleri batıldır. Ahireti ilgilendiren bir
konuda veya Allah ile ilgili bir meselede gerçek ilim yalnızca Allah'
tan
gelen ilimdir. Gaybın anahtarları elinde olanın açıklamadı ı bir konuda, bir takım, inanç esasları ihdas etmek (uydurmak) sapıklı ın ta
kendisidir. Maalesef, gerçek sapıklar, gerçe i açıklayan ve do ruyu
gösterene sapık ve azgın diyebilmektedir. Nitekim Peygambere dedikleri gibi.
Do ruyu gösteren ancak Allah'
ın zikrine/kitabına dayananlardır.
Ahireti isteyenlerdir. Allah, tercihini dünyadan yana yapıp, kuruntuları-
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nı ve zanlarını din edinenleri cezalandıracak, zikrine tâbi olanları ödüllendirecektir.
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"Göklerde olan da yerde olan da Allah'
ındır. Kötülük i leyenleri
yaptıkları sebebiyle cezalandıracak, iyilik edenleri de en iyisi ile ödüllendirecektir. O iyilik edenler, ufak tefek kusurları dı ında, günahın
büyüklerinden ve fuh iyattan kaçarlar. üphesiz Rabbinin ma fireti
geni tir. Sizi topraktan meydana getirdi i zaman da ve siz, annelerinizin karnında cenin halinde iken de sizi en iyi O bilir. Öyleyse, kendi
kendinizi temize çıkarmayın. Kimin takvalı oldu unu en iyi o bilir."(ayet: 31-32)
Her eyin sahibi ve yaratıcısına kar ı dürüst olmak gerekir. O, kimin ne oldu unu bilir. "Benim kalbim temiz" diyerek, kendi kendini temize çıkaranların, ne kadar temiz oldu unu ve gerçekten kendisini
günahlardan koruyup, korumadı ını o herkesten iyi bilir. nsan, kendisini aldatabilir. Di er insanları kandırabilir ama Allah'
ı asla... Bunun için bo una kendisini yormasın. Allah, dünyada hak etti ini, ahirette
avucuna sayacaktır. O gün avucunu yalamak istemeyen yalnızca O'
na kul olacaktır. Yoksa, mahvolacaktır. Cehennemin dibini boylayacaktır.
Allah, zikrinden ve Peygamberinden yüz çeviren kimse için öyle
buyuruyor.
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"Yüz çeviren kimseyi gördün mü? Biraz meyletmi ve sonra katıla mı tır/direnmi tir. Gaybın ilmi onun yanında da, o mu görüyor?
Yoksa, Musa'
nın sahifelerinde olan eyin haberi gelmedi mi? Ya vefakar brahim'
in?.."(ayet: 33-37)
Önce Allah'
ın vahyini i itip, do rulu una kalbi kanaat getirmeye
ba lamı ken, daha sonra atalarının sapık yolundan ayrılmamı ve ilahi masaja kulak tıkamı ... Bu adam neyine güvenerek yüz çeviriyor?
Gelecekte ne olup, ne olmayaca ını mı biliyor yoksa?! Hayır hiç sanmam. Öyle olsa, hemen Allah'
ın zikrine ko ar. Bu adam gerçe i bildiinden de il, kuruntu ve zanlarını gerçek zannetti inden böyle davranıyor. Kendi kendini temize çıkardı ı için, Allah resûlünün ö ütledi i
takvadan uzak duruyor. Atalarına güvendi i ve onların do ru yolda oldu unu zannetti i için batıla imanda direniyor. Kendi hesabını, sadece
kendisinin verece ini, geçmi lerin efaatinin kendisine hiçbir fayda
sa lamayaca ını bilmedi i için yüz çeviriyorlar. Rabbine dönece inden emin olmadı ı için ayak diretiyor.
Allah, ise, iman edilmesi gereken gerçekleri öyle dile getiriyor:

38-62: APAÇIK GERÇEKLER
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"Hiç bir günahkâr ba kasının günahını çekmez.
nsan için çalı tı ından ba kası yoktur. Çalı ması da mutlaka gösterilecektir. Sonra da kar ılı ı eksiksiz ödenecektir. Ku kusuz en son
varı Rabbinedir. Güldüren de O'
dur, a latan da! Öldüren O'
dur, dirilten de!"(ayet: 38-44)
Herkes, kendi suçuyla cezalandırılır. Orada cezalar tek tek verilir.
Bir ba kasına güvenerek günah i leyen masum de ildir. Günahının
vebalini ba kasına atarak kurtulmak mümkün de ildir. Ba kalarının
efaatine güvenerek, Allah'
ın istedi i gibi bir hayat geçirmeden, bele
cennet yoktur, torpil yoktur. Herkes ne yaptıysa onun kar ılı ını görecektir, alacaktır. Her ey Allah'
ın elindedir. Mü'
minleri nimet cennetle-
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riyle ödüllendirerek güldürecek O'
dur. Kafirleri azap cehennemleriyle
a latacak da O'
dur. Öldüren O'
dur, ya atan O'
dur. Hayat yalnızca O'
na adanmalıdır. Çünkü O, hayatın sahibidir.
Nihai dönü O'
na olacaktır.
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"Erkek ve di i olarak iki çifti yaratan O'
dur. Atıldı ında bir damladan. Tekrar diriltmek de O'
na aittir. Zengin kılan da O'
dur, Kanaatkâr
eden de. Si'
ra (yıldızı)nın Rabbi de O'
dur."(ayet: 45-49)
Araplardan bir grubun irâ yıldızına taptıklarını bni Abbas,
Mücahid, Katâde ve bn Zeyd'
den gelen rivayetler bize haber vermektedir. Allah, genel olarak cahiliye Araplarının taptı ı yerdeki putların
anlamsızlı ını açıkladı ı gibi, her eyin kendisine ait oldu unu belirtirken, bir takım insanların taptı ı gök cisimlerinin de sahibi ve hakimi
oldu unu bildirerek her eyin yegane Rabbinin kendisi oldu unun
açıklıyor.
nkarcı toplumların da kendisi tarafından kesinlikle helak edildi i
u ayetlerle ifade ediliyor:
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"O helak etti evvelki Âd'
ı...
Semûd'
u da baki bırakmadı...
Daha önce de Nuh'
un kavmini... onlar, daha zalim daha azgın idiler... Alt üst edilmi , yok olup gitmi tir. Onlara iddetli bir azap bürüdü.
55)

O halde, Rabbinin hangi nimetinden üphe ediyorsun?"(ayet: 50-

"Alt üst edilen" ibaresinden Hz. Lut'
un kavminin kasdedildi i rivayet edilmektedir. Nitekim onların üzerlerine ta lar ya mı ve yerin di-
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bine geçmi lerdir. Sonuçta tüm azgın ve zalim toplumlar tarih sahnesinden acı bir sonla silinip gitmi lerdir.
te bu noktada durup dü ünmek ve Allah'
ın nimetlerine kar ı, öncekiler gibi nankörlük etmemek gerekir. Allah'
ın vahyini i iten her ki inin görevi bu uyarılara kulak vermek ve Rabbe teslim olmaktır. Onun
belirledi i yolda hayatının sonuna dek yürümektir. Allah'
tan gafil bir
ekilde oyun ve e lenceye dalıp, gülüp oynamamak, a layıp gerçe e
dönmek zamanıdır. Allah'
a içtenlikle yönelmek, yalnızca ona kulluk
etmek ve onun önünde secdeye kapanmak... te tüm dava budur.
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" te bu, önceki uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Yakla an yakla ıyor.
Onu Allah'
tan ba kası açı a çıkaracak de ildir. Bu söze mi a ıyorsunuz?
Gülüyorsunuz, a lamıyorsunuz?! E lenip duruyorsunuz! Artık, Allah'
a secde edin. O'
na kulluk edin."(ayet: 56-62)

NECM SURES NDEN EM RLER
1. Allah'
a secde edin, kulluk edin. (62)
2. Zan ile de il, vahiy ile hareket edin. (28)
3. Allah'
ın zikrinden yüz çevirenden uzak durun. (29)
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i @(
ABESE SÛRES (80)
!

"

Adı: Yüzünü ek itti, buru turdu anlamındadır. Hz. Peygamber,
kendisine bir âmâ geldi i zaman zengin ve varlıklı kimselerle me gul
olması sebebiyle, âmâ ile ilgilenmek istemedi, yüzünde bu isteksizli in
i areti olan buru ukluk belirdi. Sûre, bu olayı anlatarak ba lıyor.
ndirili Dönemi: Mekke devrinde indirilmi tir. Necm Sûresinden
sonra indirildi i rivayet edilmi tir.
Sûrenin Konusu: nsandır. Peygamber olarak insan, Rabbe itaat
eden ve arınmak isteyen insan, nankör insan ve insanın gelecek hayatı, ahiret...

1-16: ÂMÂ MI ZENG N M ?
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"Yüzünü ek itti ve döndü.
O'
na âmâ geldi diye.
Ne bilirsin belki o, arınacaktır.
Veya ö üt alacak da ö üt ona fayda verecektir." (ayet:1-4)
Hz. Muhammed, Allah'
ın mesajlarını insanlara tebli etmekle görevlendirilince, bu görevi yerine getirmek için harekete geçti. O, herkese Allah'
ın vahyini tebli etmek istiyordu. Fakat, toplumun varlıklı
kesimini ikna ederse, di erlerinin daha kolay bir ekilde slam'
ı kabul
edece ini dü ünüyordu. Bunun için bir an önce onları arındırmaya çalı ıyor ve tüm gayretini onlar üzerinde yo unla tırıyordu. Hatta kendi-
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sine gelen ve arınmak isteyen gözleri kör bir adamın yanına yakla ıp,
bir eyler ö renmek istemesi yüzünü buru turmasına neden oluyordu.
Ona ne zaman olsa, bu dini ö retebilece ini dü ünüyor, o anda konu makta oldu u varlıklı adamın ilgisini kaybedece ini veya ama ile
aynı kategoride yer almak istemeyece ini hissediyor.
Allah, kendisine yöneleni ve arınmak isteyeni, sosyal konumu ve
fiziki yönü ne olursa olsun, inkarcı, inatçı, cimri ve zorba bir zenginden
daha çok sever. Allah'
ın elçisi de Allah'
ın sevdi i kimse ile ilgilenmeyip, Allah'
ın sevmedi i bir kimseye, sırf Allah'
ın vahyini duyurmak için
yönelmi olmasını bile uygun görmüyor.
Arınmak isteyene öncelik ver, ko arak geleni küçümseme, ona ilgisiz kalma. Allah'
ın sana bildirdi ini önce ona ö ret, seni dinlemeyen,
sahip oldu u imkan ve zenginli i ile hava atan, ö üte kulak vermeyen,
kendisini büyük gören kimseyi zorla kazanamazsın, mealindeki uyarısını yapıyor:
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"Ama, Kendisini ihtiyaçsız görene..
Sen, yöneliyorsun ona.. Arınmamasından sana ne!
Ama, sana ko arak gelen.. ve korkarak..
Sen ise ilgilenmiyorsun. Hayır, ( unu iyi bil ki)
üphesiz bu, bir tezkire/pasaporttur.
Dileyen kimse onu korur/aklında tutar." (ayet: 5-12)
"zekera" ve "tezkire" kelimeleri aynı kökten gelir. Zikir kelimesi de
böyledir. "Zekera" hatırlamak, bir eyi zihinde tutmak, ezberlemek anlamına gelir. Bildirmek, hakkını koruyup zayi etmemek, ni anlanmak
ve nikahlanmak anlamları da vardır.
Burada manaya en uygun anlam, "tezkira" olan Kur'
an'
ın aydınlattı ı yolda yürüyerek, cehennemi hatırda tutup, Allah'
ın buyruklarını yerine getirerek cennete gitmeye hak kazanmaktır. Yani kitabın, insanın
hayatında etkin konumda olması, do ruyu hatırlatması, ö üt vermesi
ve kötülükten sakındırması, ki inin dile ine bırakılmı tır. steyen bunu
seçer, isteyen yoldan çıkar.
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"Tezkire" bir çok anlama gelir. Hatırlamaya vesile olan ey, giri
veya sefer bileti, pasaport, reçete, ö üt. Kur'
an, insana ya adı ı hayatın ve ahiretin gerçeklerini hatırlatır. slam'
a giri in ve hayat yolculu unun bileti, cennetin pasaportudur. Müslümanın bütün sıkıntı ve hastalıklarının reçetesidir, her zaman ö üttür.

% $&

.UI"% $ & Ah &
g( B
4 % $&
gX &
8 \O 34
% $ & "&
=9

" erefli sahifelerde.. Yükseltilmi ve tertemiz.. elçilerin elleriyle..
erefli ve tertemiz.." (ayet: 13-16)
Bu tezkire, yüce alemde, erefli elçilerin elleriyle yazılmı , aslı korunmakta olan bir kitaptır. Allah'
ın iradesiyle insanlara sunulmu çok
de erli ve yol gösterici, tertemiz olanlardan ba kasının dokunamadı ı
ilahi bir eserdir. (Vakıa: 77-79) Büyük bir lütuftur.

17-32: NE NANKÖRDÜR U NSAN!
Allah insana, Kur'
an gibi erefli ve üstün bir nimet sunmu ve ona
cennetin pasaportunu vermi ken, o bundan gaflet içinde ya ar ve ölür.
Pasaportunu de erlendiremez, kullanamaz. Çünkü o, kendi yaratılı ını bile unutan, çok nankör bir varlıktır.
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"Kahrolası insan ne de nankör!
Allah, onu hangi eyden yarattı?
Bir damladan onu yaratıp, güçlendirdi." (ayet: 17-19)
"kaddera" takdir etti, biçimlendirdi. Güç ve kudret verdi, demektir.
Yani, insanın ana karnından ba layan ve olgunlu una kadar geçen
safha içerisindeki geli imi ifade ediyor.
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"Sonra, ona yolu kolayla tırdı.
Sonra, onu öldürüp, kabre koydu.
Sonra, onu diledi i zaman yeniden diriltecek.
-Hayır, buna ra men, henüz onun emrini yerine getirmedi." (ayet:
20-23)
Allah'
ın insana bah etti i nimetlere ve yeniden dirilterek hesaba
çekecek olmasını açıklamı olmasına ra men, nankör insan yine de
ahiret için bir hazırlık yapmıyor. Allah'
ın emrini yerine getirmiyor. Bu
konuda kendisini zorunlu hissetmiyor. Yaratıcısına kar ı sorumlulu unu unutuyor, kendisini nimetlerin ölümsüz sahibi zannediyor. onları
veren Yüce Rabbi dü ünmüyor.
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" nsan yeme ine bir baksın.
Ki, biz suyu döktükçe döktük.
Sonra yeri yardıkça yardık.
ve orada taneler bitirdik.
üzümler, sebzeler..
zeytinler, hurmalar..
iri a açlı bahçeler.
meyveler ve otlaklar. Sizin ve hayvanlarınız için bir meta olarak.."
(ayet: 24-32)
Allah, gökten ya mur indirerek kuru topra a hayat veriyor. O topraktan neler çıkarıyor. nsan bunları dü ünmeli, e er Allah ihsan etti i
nimetleri kesiverse, insanlar ya ayabilirler mi?
nsanın hayatı tamamen Allah'
a ba lıdır. Ölümünü takdir eden de
odur. Yeniden diriltip hesaba çekecek ve cezalandıracak olan da O'
dur.
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"O büyük gürültü geldi i zaman, O gün ki i karde inden kaçar.
Anasından, babasından.. E inden ve evladından..
O gün herkes için kendine yetecek bir i i vardır.
Yüzler vardır o gün apaydınlık.
Güleç ve ne eli..
Yüzler vardır o gün, üzeri tozlu..
karartı bürümü .
te onlar, kafirler ve facirler, onlardır." (ayet: 33-42)
"Sâhha" iddetinden kulakları sa ır eden sayha, korkunç ses, iki
kayanın birbirine çarparken çıkardı ı sese denir. "büyük gürültü" olarak anlam verdik. Kıyamet saatini i aret ediyor.
O gün, herkesi me gul eden bir u ra vardır. Kimse, kimsenin
derdiyle ilgilenecek durumda de ildir. Herkes kendi hesabını dü ünmektedir. yilerin yüzü gülmekte, sevinçten ve cennet müjdesinden
adeta uçmaktadırlar. kötüler, kafir ve facir olanların yüzünden dü en
bin parçadır. Korku ve ümitsizlik içindedirler. Cehennemin iliklere i leyen ate inin kavurucu sıca ını yüreklerinde hissederler.
"facir" f- c- -r kökünden gelir. Yalan söylemek, zina etmek, haktan
vazgeçip, yan çizmek, sapmak anlamlarına gelir. Ata binenin e erden
bir tarafa do ru kayması da "Fecera" ile ifade edilir. Asi gelmek, muhalefet etmek de “fecera”nın anlamlarındandır.
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ABESE SURES NDEN EM RLER
1.

Senden ö üt isteyen birisi geldi i zaman fiziki, sosyal ve
ekonomik statüsüne bakmadan ilgilen ve ö üt ver.

2.

Arınmak isteyen, ö üt almak için ko arak gelen, Allah’tan
korkan kimseye ö üt ver. (8-9)

3.

Kendini ihtiyaçsız görene, araınmak istemeyene yönelme.
(5-7)

4.

Rabbini unutma ve O’na kar ı görevlerini ihmal etme. (23)
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UT B
KAD R SÛRES (97)
!

"

Adı: Kadir gecesinden bahsedildi i için bu ismi almı tır.
ndirili Dönemi: Mekke'
de Abese Sûresi'
nden sonra indirildi i rivayet edilmektedir.
Sûrenin Konusu: Kadir gecesini önemi ve kur'
an'
ın Kadir gecesinde indirilmi olmasını açıklıyor.
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" üphesiz biz, (Kur'
an'
ı) Kadir gecesinde indirdik.
Kadir gecesinin ne oldu unu sana bildiren nedir?
Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.
Melekler ve Ruh, Rabbinin izni ile her i için o gece iner. O, tan
yeri a arana dek esenliktir." (ayet: 1-5)
"Kadr" kelimesi; güç, kudret ve takdir anlamına gelir. Bu gecede
her türlü i in takdir edildi i, programlandı ı, bu i lerin gerçekle mesi
için Allah tarafından izin verildi i bir gecedir. Kur'
an da bu gece indirilmeye ba lanmı tır. Bu gece Ramazan ayındadır. Çünkü Kur'
an'
ın
Ramazan ayında indi i Bakara Sûresi 185. ayetinde, onun mübarek
bir gecede indirildi i de Duhan Sûresi: 2-3. ayetlerinde açıklanmı tır.
Bu Sûrede de o gecenin adının "Kadr Gecesi" oldu u açıklanıyor.
Ruh, Cebrail'
in ismidir. "bin ay" ibaresi mübala a ifade etmek içindir. Yani Kadir gecesinin anının, erefinin ve öneminin çok yüksek
oldu unu ortaya koymaktadır. Bu gecenin Ramazan içinde oldu u bi-
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linmekle birlikte Ramazanın hangi günü oldu u kesin de ildir. Peygamberden rivayet edilen hadislerde "Onu son on gün içinde arayın,
onu tek gecelerde arayın." denilmektedir. Bazı hadislerde 23, bazılarında 27. gece olarak belirtilmi tir. Peygamberimiz ramazanın son on
günü mescidde itikafa çekilir ve Rabbine ibadetle geçirirdi. Kadir gecesi çok büyük ve önemli bir gecedir. Fakat, di er gecelerin ve günlerin gaflet içinde geçirilip, sadece o gün, o gece kulluk etmekle, tevbe
edip, ba ı dilemekle Allah'
ın ho nutlu u kazanılması beklenmemelidir. Çünkü böyle bir dü ünce insanın kendi kendini aldatmasından
ba ka bir ey de ildir. Allah Resulü bütün seneyi ibadet ve Allah'
ın istedi i gibi geçirdikten sonra o geceyi de ibadetle geçirirdi. Makbul olan
da ancak budur.
O gece, sabah vaktine kadar Allah'
ın rahmet ve selamı iner. Bunu
de erlendirmek gerekir. Gafil olmamak ve tüm ramazan gecelerini ibadetle geçirmek en do rusudur. Hatta tüm geceleri Kadir gecesi gibi
kıymetli bilip, her zaman Yüce Rabbimizin rzasını kazanmak için çalı malıyız.
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i ' B
EMS SÛRES (91)
!

"

Adı: Güne anlamına gelir. Güne e yeminle ba ladı ı için sûreye
bu ad verilmi tir.
ndirili Dönemi: Mekke'
de Kadir Sûresinden sonra indirildi i rivayet edilmektedir.
Konusu: nsanın ki ili i, arınma ve helak arasında insan.

ARINMA VE HELAK
Sûre, insanın yaratılı tan özüne yerle tirilen iki özelli i dile getiriyor. Yeminle ba layan sûre önce dikkatleri insanın dı ındaki varlıklara, sonra da kendi nefsine çeviriyor.
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"And olsun Güne e ve aydınlı ına… Onu takip eden Ay'
a…
Onu ortaya koyan gündüze… Onu örten geceye…
Gö e ve onu bina edene…Yere ve onu yayana…
Cana ve onu düzenleyene…
Sonra da ona kötülü ü ve korunmayı ilham edene…
Ki onu arındıran kurtulu a ermi tir.
Onu kötülü e gömen ise mahvolmu tur." (ayet: 1-10)
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Allah insanın fıtratına hem kötülük duygusunu, hem de korkma
duygusunu yerle tirmi tir. nsanı bu iki duygu arasında serbest bırakıp, arınanın kurtulu a erece ini, kötülü e gömülenin de helak olacaını bildirmi tir. Yani, nefsi arındırma veya günaha gömme tercihi insana bırakılmı tır. Sonuçlarına katlanmak ko ulu ile insan bu ikisinden
birini tercih edecektir.
Arınmayı ve korunmayı tercih eden Peygamberler ve mü'
minlerin
kar ısında, günah bataklı ına gömülmeyi tercih eden azgınlar hep varola gelmi tir.
Onlardan biri de Salih Aleyhisselam'
ın kavmi Semud idi. Allah, kötülü e gömülen ve belalarını arayan bu kavmin durumunu u ifadelerle bize hatırlatıyor.

A )*T4% $ *5*Tn;ˆ @P , % $ *5 Jh"6 F` "/9
A!( =U U4*5# T 4R "/X4% $ *5*T # ! g1*P ! B
)
% $ *5*@T( p *E W# % $ *5 4 A@P/" A7
"
"Semud azgınlı ı sebebiyle yalanladı.
En azgınları ileri atılmı tı. Oysa Allah'
ın Resûlü, onlara:
-Allah'
ın devesine ve su hakkına riayet edin! demi ti. O'
nu yalanladılar ve deveyi kestiler de Rab'
leri suçları sebebiyle onları kırıp geçirdi, yerle bir etti.
Bunun sonucundan Allah'
ın bir korkusu olamaz." (ayet: 11-15)
Allah onları cezalandırmaktan hiç çekinmez. Çünkü ona kar ı koyabilecek bir güç yoktur. Asıl çekinmesi gerekenler azgın toplumlardır.
Çünkü onların da akıbeti yakla mı olabilir.
EMS SURES NDEN EM RLER
1. Nefsini arındır ve kurtulu a er. (9)
2. Nefsine kötülü e gömüp, mahvetme. (10)
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•#Ž
BURUC SÛRES (85)
!

"

Adı: Burçlar demektir. Burç: göze çarpacak ekilde açık ve yüksek
yer, kö k, surların üzerindeki gözetleme yerlerine denir.
ndirili Dönemi: Mekke'
de ems Sûresinden sonra indirildi i bildirilmi tir.
Konusu: Mü'
minlere i kence eden zalimlerin hali ve Allah'
ın onları
cezalandırması anlatılıyor.

1-22: KAHROLSUN ASHAB-I UHDUD
"Ashab-ı uhdud" diye isimlendirilen lanetlenmi kimseler kimdir?
Sorusuna cevap vermeden önce Allahu Teâlâ gö e ve vaadedilen hesap gününe yemin ederek sûreye giri yapıyor. Bu yemin, Ashab-ı
Uhdud'
a verilecek cezanın iddetini gösteriyor.
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"Burçlar sahibi gö e andolsun.. ve vaad edilen güne..
ahid olana ve ahid olunana.." (ayet:1-3)
“Buruc” Burç kelimesinin ço uludur. Kur’an-ı Kerim’de, gökteki
burçlarla ilgili olarak: “Güzel yolları olan gö e and olsun.”
(Zariyat:7) ve “Gökte burçlar yaratan, aralarında bir lamba ve aydınlatıcı Ay'
ı yaratan ne kadar yücedir.” (Furkan: 61) ayetleri bize
ı ık tutmaktadır. “Güzel yol” burc’un kar ılı ı olarak kullanılmı tır.
Burç, kalelerin gözetleme yerleridir. Bu anlamda gö ün burçlarını
bugünün teknolojisi ile dü ündü ümüzde akla uyduları getiriyor. Gökten yerdekilerin gözetlendi i noktalar. “ ahit olan ve ahit olunan” kelimeleri de “gözetleyen ve gözetlenen” anlamlarına geliyor. Gökten
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dünyayı uydularla ileri teknoloji sahiplerinin gözetledi i gibi, her eyin
sahibi olan Allah da onları gözetliyor.
" ahid olan" Allah'
ın bizzat kendisi her eye ahit oldu u gibi, insanların her yaptı ını gözetlemekle görevli melekler de kasdedilmi
olabilir. " ahit olunan" ise "ate çukurunun içine atılmı günahsız
mü'
minlerdir." veya a a ıda anlatılan olayın kendisidir.
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"Kahrolsun hendek sahipleri!
Tutu turulmu ate kenarında oturmu lar. Mü'
minlere yaptıklarını
seyretmekteler.
Onlardan sadece, Aziz ve Hamid olan Allah'
a iman ettikleri için intikam alıyorlar.
Göklerin ve yerin hakimiyeti kendisinin olan... Her eye ahid olan
Allah'
a..
Erkek ve kadın mü'
minleri ate e atıp, sonra da tevbe etmeyenlere,
onlara cehennem azabı vardır. Onlara yakıcı azap vardır." (ayet: 4-10)
"Ashab-ı Uhdud" hendek sahibleri demektir. Bu kafirler, hendekler kazıp, içini ate le doldurmu lar ve hakimiyetin Allah'
a ait oldu una
iman ettikleri için mü'
minleri o ate in içine atarak seyretmi lerdir.
Mü'
minleri ate le cezalandırmalarının tek sebebi kendi hakimiyetlerini
reddedip, Allah'
ın hakimiyetini kabul etmeleridir. Onlar, gökleri ve yeri
yaratan, rızık veren, her eye hükmünü geçiren, güçlü ve hamde layık
olan Allah'
a boyun e ilmesi gerekti ini, O'nun ayetlerine uyulması
gerekti ini savunuyorlardı.
nkarcı zalimler ise hakimiyetin kendilerine ait oldu unu, dini dünya i ine karı tırmamak gerekti ini, Allah'
ın yasalarından bahsedile-
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meyece ini iddia ediyorlar ve kendilerine kar ı gelen kadın, erkek tüm
mü'
minleri ate e atarak cezalandırmaktan çekinmiyorlardı.
Büyük bir ihtimalle, mü'
minler bu zalimleri Allah'
a davet etmi , inkar ederlerse Allah'
ın cehenneme ataca ını duyurmu lardı. Onlar da
inkar ettikleri ahiret gerçe ini ve Allah'
ın hükümlerini geçersiz saymanın bir göstergesi olarak "Allah bizi ate ile cezalandırmadan biz sizi o
ate ile cezalandıralım da görün, bakalım kimin cezası iddetliymi ?"
diyerek alay etmi lerdir.
Onlar, böyle yapmakla mü'
minlerin cennete gitme yolunu kolayla tırmı lar, kendilerinin de uydukları sapık eytanlarla birlikte ebedi bir
ate azabına dü melerine kapı açmı lardır.
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" man edip, do ruları yapanlara,
onlara alt tarafından ırmaklar akan cennetler var.
te bu büyük kurtulu /kazançtır.
üphesiz Rabbinin yakalayı ı ise çok iddetlidir. lk defa yaratan
ve tekrar diriltecek olan O'
dur. Çok ba ı layıcı ve (mü'
minleri) çok seven O'
dur. Yüce ar ın sahibi. Ne dilerse yapandır." (ayet: 11-16)
Ashab-ı Uhdud'
u da, ba ka zalimleri de yakalayıp, cezalandıracaktır. Onlar gücüne kuvvetine, ordularına güvenmesinler. Bütün güç
Allah'
ındır. O, diledi ini yapar. nsanlara verdi i geçici güç sınırlı ve
çok küçüktür. Fakat, insanlar onunla büyüklenir, kendilerini yenilmez
sanırlar. Ama ne oldu geçmi krallara ve ordularına? Hani nerede onlar?
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"Sana o orduların haberi gelmedi mi? Firavun ve Semud'
un?.
Kafir olanlar, yalanlayıp duruyorlar. Allah ise onların arkasındadır.
Onları kavramı tır.
Hayır, o erefli Kur'
andır.
Levh-i Mahfuz'
dadır." (ayet: 17-22)
Kur'
an'
ı inkar eden, mü'
minlere i kence ve eziyet eden mü rik
Mekke toplumu da bilmelidir ki, Allah nasıl ki daha önceki zalimleri helak ettiyse, onları da öyle helak eder.
Yine o toplum unu da iyi bilmelidir ki, Kur'
an gerçekten Allah'
ın
sözlerini içeren erefli bir kitaptır. Bu kitap levhi Mahfuzda kayıtlıdır.
"Levh-i Mahfuz" "korunan/saklı levha" anlamına gelir. Bunun nasıl
bir ey oldu u bizim bilgimizin ötesindedir.
Biz sadece bazı yorumlarla onu kavramaya çalı abiliriz. “Levh-i
Mahfuz”u her bilginin üzerinde kayıtlı oldu u bir Her eyin en iyisini Allah bilir.
BURUC SURES NDEN EM RLER
1. Aziz ve hamid olan Allah’a inananlara i kence etme.
2.
3.

kence edenleri seyretme.
naınıp do ru olanı yap ve cenneti hak et.
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TÎN SÛRES (95)
!

"

Adı: ncir anlamına gelir. Sûre incire yeminle ba ladı ı için bu ismi
almı tır.
ndirili Dönemi: Mekke'
de Buruc Sûresi'
nden sonra indirildi i indirilmi tir.
Sûrenin Konusu: Zillet ve izzet arasında insan. insanın yükseli i
ve alçalı ı.
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"Andolsun, ncir ve Zeytin'
e… Sina Da ı'
na… Ve bu Emin
Belde/Mekke'
ye…
Biz, insanı en güzel ekilde yarattık.
Daha sonra, onu a a ıların en a a ısına indirdik.
Kendilerine kesintisiz bir ödül verilecek olan inanıp do ruları yapanlar dı ında.
O halde, sana din gününü yalan saydıran nedir?
Allah, hakimlerin hakimi de il midir?" (ayet: 1-8)
Sûrenin incir ve zeytine, Sina Da ına ve ardından da Mekke'
ye
yeminle ba laması dikkat çekicidir. Araplar, incir ve zeytinin am ve
Filistin civarında yeti ti ini biliyorlar ve bu kelimeler, onlara bu bölge-
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leri ça rı tırıyordu. Dolayısıyla ayetin o bölgelere atıfta bulundu u düünülebilir. Ardından Tur Da ı ve Mekke'
ye yeminle bir üçgen çizilmektedir. Bu üçgen içerisinde bir çok peygamberler ya amı tır. Özellikle Hz. sa, am; Hz. Musa, Sina Da ı ve Hz. Muhammed'
in de
Mekke'
de ya aması bu bölgelerin önemini artırmakta ve bir Peygamberler co rafyası, atlası çizmektedir. Burada Yahudi, Hıristiyan ve
Müslüman dindarlara bir ça rı yapıldı ı da dü ünülebilir.
Hepinizin men ei birdir. Hepinizin inandı ı Peygamberler, tek Allah'
ın gönderdi i elçilerdir. Öyleyse en güzel ekilde yaratılmı insan,
Allah'
ın gönderdi i elçileri izledi i ve onların getirdi i mesaja uydu u
zaman sonsuz bir ödüle kavu acak, bundan uzakla tı ı zaman da cehennemin dibini boylayacaktır.
E er Allah'
ın, evrenin yegane sahibi oldu una ve bütün hakimiyetin sadece onun hakkı oldu una inanıyorsanız; ne diye hesap gününü
dü ünmüyorsunuz?! Ona hazırlanmıyorsunuz?!
Allah hakimlerin hakimi de il midir?!
Evet, her akıl sahibinin cevabını duyar gibiyiz:
- üphesiz evet, biz buna ahit olanlarız.
T N SURES NDEN EM RLER
1.

Kendisine hesap verece in Allah’ı dü ün ve a a ıların a aına dü me. (5)

2.

Gere i gibi hakkıyla inan ve do ruları, yapılması gerekenleri
yap. (6)

3.

Hesap gününü gözardı etme. (7)

152

Kur’an Yolu

„ T
KUREY SÛRES (106)
!

"

Adı: Kurey Kabilesinden bahsetti i için bu adı almı tır.
ndirili Dönemi: Mekke'
de Tîn Sûresi'
nden sonra indirildi i rivayet edilmi tir.
Sûrenin Konusu: Bu Sûre adeta Fil Sûresi'
nin devamı gibidir.
Konu olarak, Mekke sakinleri olan Kurey kabilesine verilen imkanlar
ve lütuflar için Kâbe'
nin Rabbine kulluk etmeleri gerekti i hatırlatılıyor.

#U@ !4% $ 8 G #d*>S
' g! A4? % $ &
„ B
1p ? Q
&p j
Afk#&s H
A K;./ % $W ` @ /5 M
%$
"Kurey '
in güvenli i için... Onların kı ve yaz yolculuklarının güvenli i için. Bu Beyt/Kâbe'
nin Rabbine kulluk etsinler.
Onları açlıktan doyuran ve korkularından emin kılana." (Kurey
Sûresi)
Kurey in Kabe sayesinde elde etti i nimetlerin kıymetini bilmesi
gerekirdi. Bunun için Allah'
a kulluk etmeliydiler, nankörlük de il. Allah,
bütün Arabistan yaramadasında ya anan karga anın ve anar inin tersine Mekke ehrini güvenli ve huzurlu bir kent kılmı tı. Üstelik ticari
yönden de çok kazançlı çıkıyorlardı.
Kendilerine böyle nimetler veren Kâbe'
nin Rabbine/sahibine kulluk
etmeleri gerekmez miydi? Onlar, isyanı tercih ediyorlar, kâbe'
nin sahibine kuluk edeceklerine içine doldurdukları putlara kulluk ediyorlardı.
Onları açlıktan, kıtlıktan koruyan, onları doyuran, korkularını güvene
çeviren kim? Putlar mı; yoksa Allah mı? Elbette Allah, öyleyse ne diye
ona, yalnızca ona kulluk etmiyorlar?
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Tabi bu soru sadece Kurey ve geçmi te kalmı insanlara yönelik
de il. Bu bir örnektir. Aynı imkan ve nimetlere sahip olan her toplum
kendini ölçüp biçmeli ve kendilerine o nimetleri veren gerçek Rab'
ten
ba kasına kulluk etmemelidirler. Allah'
a kulluktan gaflet etmemelidirler.
Bizim için de Kabe’nin sahibine ibadet etmemizin bir anlamı vardır.
Hergün milyarlarca müslümanın ortak inanç ve duygularla yöneldikleri
ve onları bir araya getiren, kalblerini ısındıran, birbirlerine yardım ve
karde lik yolları açan bu mabedin Rabbine ükretmek gerekeir. Çünkü
onun nimeti sayesinde karde ler olduk ve birbirimize ısındık. Birbirimizle sava mak ve yok etmek yerine barı ve yardımla ma duyguları
ile dolduk.
Hamdolsun Yüce Rabbimize..
KUREY SURES NDEN EM RLER
1. Size türlü nimetler ve imkanlar sunan Kabe’nin Rabbine kulluk
edin. (3)
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g( *T
KAR A SÛRES (101)
!

"

Adı: Korkunç olay, felaket, kıyamet, musibet anlamlarına gelir. Burada Kıyamet deh etini ifade etmek için kullanılmı tır.
ndirili Dönemi: Mekke'
de Kurey Sûresi'
nden sonra, ilk dönemlerde indi i indirildi i belirtilmi tir.
Sûre'nin Konusu: Kıyamet ve ahirettir. Ahiretteki hesaptır.
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"Korkunç olay..
Nedir korkunç olay?
Korkunç olayın ne oldu unu nereden bileceksin?
O gün, insanlar, da ılmı pervaneler gibi olur. Da lar ise saçılmı
yün gibi olur.
Kimin tartıları a ır gelirse..
O, ho nut olaca ı bir hayat içinde.
Kimin de tartıları hafif gelirse..
Onun da anası “haviye”dir..
“Haviye”nin ne oldu unu biliyor musun?
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O, kızgın bir ate tir." (ayet: 1-11)
Korkunç olay, felaket, bela, musibet; yani kısaca "kâria" öyle dehetli bir eydir ki onun vakti geldi i zaman insanlar bir pervaneye benzer. Nasıl ki pervane ı ı ın etrafında devamlı döner ve onun yörüngesinden çıkamazsa, insan da pervane gibi o korkunç felaketin yörüngesinden çıkamayacak ve onun etrafında savrula savrula dönecektir.
Savrulan sadece insan de ildir. Da lar da adeta yumu acık pamuk
misali, kum ve toz haline gelip, kayaları un ufak olup savrulacaktır o
günün deh etinden..
kinci a amada mah er sahnesi yer almaktadır. Orada, insanın iyi
kötü yaptı ı her ameli ortaya konacak ve tartılacaktır. E er iyilikleri kötülüklerinden a ır basarsa cennete ko acak, kötülükleri iyiliklerini geçerse cehennem çukuruna gidecektir.

vg#*5 7BI4 “Onun anası” , yani “aslı, temeli, kalaca

ı yer havi-

yedir. Haviye nedir? Sorusuna yine Kur’an kendi cevap veriyor:
“O, kızgın bir ate tir.” Diyerek..
Rabbimiz bizi o ate e dü mekten korusun. Tartının sevap tarafı
a ır basanlardan eylesin. Ebedi Cennetlerde ho ve rhat bir hayata
yeniden ba layacaklar arasına katsın bizi…
Ama bize dü en nedir?
Tartımızın a ır gelmesi için çalı mak…
KAR A SURES NDEN EM RLER
11)

1. Hesap günü tartının a ır gelmesi, hafif gelmemesi için çalı . (6-

156

Kur’an Yolu

g *T
KIYAMET SÛRES (75)
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Adı: Kıyamet, Allah sureye kıyamet gününe yeminle ba ladı ı için
bu adı almı tır.
ndirili Dönemi: Mekke'
de Kâria Sûresinden sonra indirildi i
nakledilmektedir.
Sûrenin Konusu: Kıyamet, vahiy ve dünya ile ahiret arasında insandır.

1-15: KIYAMET VE P MANLIK
Ahirete inanmayan Mekke'
li insanlara her fırsatta bu gerçe i açıklayan ayetler ve surelerle hitap ediliyor. Onların zihninde ve kalbinde
bu gerçe in yerle mesi isteniyor. Onların bu konuya duyarlılıkları artırılmaya ve ba larına gelecek azabı dü ünerek kendilerini toplamalarına imkan hazırlamaya çalı ılıyor.
te bu surede de aynı konu üzerinde yo unla arak kıyamet tablosunun çok keskin ve belirgin çizgilerle göz önüne getirildi ini görüyoruz.
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"Andolsun Kıyamet gününe..
Andolsun kendini kınayan nefse..
nsan, kemiklerini toplayamayaca ımızı sanıyor?
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Evet, onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. " (ayet:1-4)
Kıyametin kopması ile insan, yanlı yaptı ını anlayacaktır. Kendi
kendini kınayıp, pi manlık duyacaktır. Oysa o, dünyada iken çürümü
kemiklere bakıp, bunlar nasıl yeniden diriltilebilir diye dü ünüyor ve
onların yeniden diriltilmesine ihtimal vermiyordu.
Allah'
ın, insanı parmak uçlarına varıncaya kadar, yeniden yaratması, düzenlemesi çok önemli bir açıklamadır. Bu, parmak uçlarındaki
izlerin her insana göre de i ik olup, milyarlarca insanlardan birbirinin
aynı olan iki parmak izi olmadı ının bilindi i günümüzde bu ayetin ifade etti i anlam çok büyüktür. Bu Allah'
ın gücünü ve sanatını gösteren
bir mucizedir.
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"Oysa, insan önündekini yalanlamak ister de..
-Kıyamet günü ne zaman? diye sorar.
Göz kama tı ı zaman..
Ay tutuldu u..
Güne ve Ay bir araya getirildi i zaman..
(o gün) insan:
-Bugün kaçacak yer nerede? der.
Hayır, Asla kaçacak bir yer yoktur.
O gün, karar yeri Rabbinin huzurudur.
O gün insana yaptıkları ve erteledikleri haber verilir.
15)

Evet, insan kendini görecektir. sterse özür beyan etsin. " (ayet: 5-
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Hesap günü, insan kendisini görecek ve dünyada ne yapıp ne
yapmadı ını seyredecektir. Özür beyan etmeye ve yalan söylemeye
imkan bulamayacaktır. Söyleseler bile gerçek olmadı ını önce kendileri bilecektir. Ne yapaca ını bilmemenin çaresizli in bir sonucu olarak
dünyada yaptıklarını inkar etmek isteyecektir. Ama, buna muvaffak
olmayacaktır. Çünkü Allah'
ın a maz terazisi, onların dünyada yaptı ı
her eyi belgeleyerek tespit edecektir.

16-19: KUR'AN'IN VAHY
Kur'
an prati inin bir parçasını bu ayetlerde görüyoruz. Kur'
an, toplumun ya adı ı olaylar üzerine çok pratik bir yakla ımla yol gösterici
olarak indirilmi tir. Onun hiç bir felsefi ve afaki kaygısı yoktur. te burada oldu u gibi... Bir yandan ayetler inerken, bu ayetleri unutmayım
diye hemen ezberlemek isteyen Peygamberin endi esi hemen gideriliyor.
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"Dilini acele ile hareket ettirip durma. üphesiz, onu toplayıp, okumak bize dü er. Onu okudu umuz zaman onun okunu una tabi ol.
Sonra onu açıklamak yine bize aittir." (ayet:16-19)
Hz. Peygamberin kalbine mesajlarını vahyeden Yüce Rabbimiz,
ona kendi vahyini kolayca ö retece ini, ezberletece ini dolayısıyla hiç
endi e etmeden ona tabi olması gerekti ini açıklıyor.

Pk B1 @+*4 R*P;1 ,Q4 “Onu okudu umuz zaman onun
okunu una tabi ol.” P
*" *f!(
F “Sonra onu açıklamak bize
B

dü er.” Ayetleri, “Kur’an’a tabi olan, onu kendine rehber edinmek
isteyen kimselere Allah onu anlayacak bir kabiliyet verir. O kimsenin
anlayı ını güçlendirir.” Mesajını da içeriyor.

20-40: DÜNYA VE AH RET ARASINDA NSAN
nsan dünya ve ahiret arasında bir tercih yapmak zorundadır. Bu
tercih, tamamen dünyayı terk edip, her türlü etkinlikten elini ete ini
çekmek noktasında de il, ama dünyaya, ahireti hesaba katmadan

159

Kur’an Yolu

ba lanmak ve bütünüyle dünyaya meyletmek noktasındadır. Yoksa,
Allah, dünyanın imar ve ıslahını, en güzel ekilde dünya hayatının deerlendirilmesini insana görev olarak vermi tir. Bu sebeple de insanı
"yeryüzünde halife" adıyla isimlendirmi tir. nsanın, dünyadaki yükümlülü ünü unutup, Allah'
ın hakimiyetine kar ı ba kaldırması ve sanki
dünyanın sahibi kendisiymi ve hiç ölmeden orada kalabilecekmi gibi
ya aması, onu ahirette büyük bir felakete sürükleyecektir.
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"Hayır, Siz, acil olanı/dünyayı seviyorsunuz. Ahireti bırakıyorsunuz. Ogün, parıldayan yüzler olacak. Rabbine bakacak.. Ogün asık
yüzler de olacak. Bellerini bükecek bir felakete u rayaca ını anlayacak.
Hayır, Can çıkma noktasına/köprücük kemi ine gelmi ..
-Son nefesini veren kimdir? denmi .
Anlar ki, bu bir ayrılı .. Bacaklarından can çekilmi . Ogün sevk,
Rabbinedir." (ayet:20-30)
Dünya ve ahiret arasında insanın yolculu u, kar ımıza bir ahiret
tablosu, bir de dünyadan ayrılı anının tablosu getiriliyor. nsan, ölüm
ile burun buruna gelece ini dü ündü ünden acaba parıldayan, mutluluk sevincinden uçan ve etrafına gülücükler da ıtan bir yüze mi sahip
olacak; yoksa, kahredici bir azabın iddetini hissetti i için belinin çatırdadı ını duyan ve korkudan simsiyah kesilmi bir yüze mi sahip olacak?
Melekler gelmi canını almaya, can dayanmı gırtla a. Bacakları
cansız kalmı , gövdesi bir kütük gibi hareketsiz.
Bu gidi nereye?
O gün gidi Rabbine! Ba ka bir yere de il!
Ya, insanı bekleyen ne orada?
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"Tasdik etmemi , namaz kılmamı . Fakat, yalanlamı , yüz çevirmi . Sonra da çalım satarak ailesine gitmi ti.
-Belanı buldun, belanı! Sonra sen buna layıksın!
nsan kendisini ba ıbo bırakaca ımızı mı sanar?
O, atılan spermden bir damla de il miydi? Sonra "alaka" olmu ,
Allah, onu yaratmı ve düzenlemi ti. Ondan erkek ve di i iki çift yapmı tır.
Bunu yapanın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?" (ayet: 31-40)
nsanı gaflete dü üren, ahiretten korkmadan ya amasına neden
olan dü üncesizlik ve basiretsizlik budur. Oysa, bir sperm zerresi iken,
ana rahmine dü mü , Allah'
ın rahmet ve kudretiyle dokuz ay içerisinde bir bebek olarak dünyaya gelmi ti. Yine çaresiz, güçsüz ve gözetime muhtaçtı. Allah, annesine süt vererek, besin vererek onu büyütmü , korumu ve geli tirmi ti. Gittikçe güçlendi ve olgun bir insan oldu. Ama o, sahip oldu u güçleri kendi kendine kazandı ını sanarak
Allah'
a kar ı sorumluluk hissetmedi. Bir gün, yava yava eski gücünü
yitirmeye ve sahip olduklarını kaybetmeye ba ladı. Can bo aza gelip
dayandı. Melekler elini uzatıp "Haydi, canını ver" dediler. O zaman,
yaptı ı hatayı, hayatının yanlı üzerine kuruldu unu anladı. Ama i i ten geçmi ti. Artık hak etti i cezaya çarptırılma zamanıydı. Ölüm, yeni
bir hayatın ba langıcı idi.
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KIYAMET SURES NDEN EM RLER
1. Önündeki ahireti yalanlama, onun gelece ini unutma. (5)
2. Ahireti bırakıp, geçici olan dünyaya meyletmeyin. (20)
3. Gerçekleri tasdik et, namaz kıl, yalanlayıp yüz çevirme. (3132)
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HÜMEZE SÛRES (104)
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Adı: Ko ucular, arkadan çeki tirenler anlamına gelir.
ndirili Dönemi: Mekke'
de Kıyamet Sûresi'
nden sonra indirildi i
rivayet edilmektedir.
Sûrenin Konusu: Mal dü künü ve ahlaki zaaflar içinde olan inkarcı kimselerin atılaca ı cehennemin tasviri.
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"Bütün ko ucuların, insanları arkadan çeki tirenlerin vay haline!
Mal toplayıp, onu tekrar tekrar sayan..
zannediyor ki malı kendisini kalıcı kılacak.
Hayır,
Kesinlikle o hutameye atılacak.
Hutame nedir?
Allah’ın tutu turulmu ate i...
Kalblerin içine i ler.
O ate , üzerlerine kapatılacaktır.
Uzatılmı sutünlar arasında.." (ayet: 1 - 9)
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Malına güvenerek, zenginli ine dayanarak insanlardan üstün oldu unu zanneden ve onları küçümseyen, sahip oldu u malın kendisini ölümsüzle tirmeyece ini bilsin. O, sahip olduklarından hesaba çekilmek üzere Allah'
ın huzuruna çıkacaktır.
Günaha gömülenler, insanları arkalarından çeki tirip, ka göz i areti ile onlarla alay edenler, içinde bulundukları imkanların hiç ellerinden çıkmayaca ını sananlar aldanmaktadırlar. Çünkü hutameye atılacaklardır.
Hutame: Allah'
ın öyle bir ate idir ki, kendini büyük gören ve Allah'
ın elçisini ve
nananları küçümseyen, onların arkasından gammazlık yapan, hainlik yapan kimseler oraya atılacaklar ve o ate in tesiriyle kalbleri kavrulacaktır. Bu ate onları her yönden ku atacak ve onlar bu ate ten
kaçacak hiç bir yol bulamayacaklardır.
HÜMEZE SURES NDEN EM RLER
1. Ko uculuk yapma, insanları arkadan çeki tirme. (1)
2. Mal yı ıp, zenginli ine güvenme, ba kalarını küçümseme. (2)
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MÜRSELAT SÛRES (77)
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"

Adı: Gönderilenler anlamına gelir.
tir.

ndirili Dönemi: Mekke'
de Hümeze Sûresinden sonra indirilmi Sûrenin Konusu: Hüküm günü, yalanlayanların sonu.

1-19: HÜKÜM GÜNÜ
Allah, bu sûrede hüküm gününe dikkatleri çekiyor. Hak ile batılın
birbirinden ayrılaca ı ve ayetleri yalanlayanların ba ına gelecek felaketleri dile getiriyor. man edenlere verilecek ödüllerden bahsediyor.
Sûre, bir yeminle ba lıyor.
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"Andolsun, birbiri ardınca gönderilenlere.
iddetle esip savuranlara.. Yaydıkça yayanlara.. Ayırdıkça ayıranlara.. Uyarıyı / zikri ula tıranlara..
Özür veya korkutmak için.. Size vaadedilen elbette gerçekle ecektir. Yıldızların ı ı ı söndü ü zaman.. Gök yarıldı ı.. Da lar un ufak

165

Kur’an Yolu

savuruldu u zaman.. Elçiler toplandı ı zaman.. Hangi güne ertelemi ?
Hüküm/ayırma gününe.."(ayet:1-13)
"Birbiri ardınca gönderilenler" ibaresinde kast edilenlerin "melekler" veya "peygamberler" oldu u belirtilmi tir. ( bn-i Kesir)
"Yaydıkça yayanlar" ibaresi de "rüzgar" olarak ve "melekler" olarak
yorumlanmı tır."Ayırdıkça ayrılanların" ise melekler oldu unda hemen
hemen ittifak vardır. Melekler hak ile batılın, hidayet ile dalaletin, helal
ile haramın arasını ayırır, Allah'
ın emrini peygamberlere indirirler."( bn-i Kesir) Zikri ula tıranlar da yine meleklerdir. Zikrin yani Allah'
ın uyarılarını ve ö ütlerini içeren kitabın insanlara ula tırılması, insanların gelece e hazır olması içindir. Çünkü gelecekte insan yaptı ının
kar ılı ını görecektir. Cennet veya cehenneme gidecektir. Hiç bir özür
kabul edilmeyecektir orada.
Kıyamet günü iddetli bir gündür. O gün "Fasl" günüdür. Yani hüküm günü, iyiler ile kötülerin birbirinden ayrılaca ı gündür.
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"Hüküm gününün ne oldu unu ne bilirsin?
Vay haline o gün, yalanlayanların!
Evvelkileri yıkıma u ratmadık mı? Daha sonra da geridekileri onlara tabi kılarız. te suçlulara böyle yaparız!
Vay haline o gün, yalanlayanların!"(ayet: 14-19)
Bu tehditler, inanmamakta direnen ahiret hayatını yalayanlar içindir. Onların uyanıp, kendilerine gelmeleri için gelecekteki akıbetleri
gösterilirken, geçmi te benzerlerinin dünyadaki akıbeti de dile getiriliyor. Böylece, dünyayı ebedi zannetmemeleri ve ahiret azabına hazır
olmaları isteniyor. Onlar, tekrar tekrar uyarılıyor:

20-50: YALANLAYANLARIN VAY HAL NE!
nsan çok nankördür, kendisine yapılan iyili i çabucak unutur.
Kendisinin yaptı ı bir iyili i asla unutmaz. Allah'
ın kendisini nasıl yaratmı oldu unu aklından çıkarır, yeni bir dirili i aklı almaz ve sahip
oldu u imkanların hiç elinden çıkmayaca ını zanneder. Allah, insana
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yaratılı ını ve nimetlerini hatırlatarak, ahiretin varlı ını ve inkar
edilmez bir gerçek oldu unu ö retmeye çalı ıyor.
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"Sizi basit bir sudan yaratmadık mı? ve suyu sa lam bir yere yerle tirdik. Belli bir süreye kadar.. Buna gücümüz yetti. Ne güzel güç yetirenleriz."(ayet: 20-23)
"Kadernâ" kelimesi hem güç yetirmeyi ifade eder; hem de ölçülü
ve hesaplı yapmayı gösterir. "Kadir olmak", "taktir etmek" ve "kader"
kelimeleri kökten gelir.
Allah gücünü ve taktirini açıkladıktan sonra, yeniden dirili i gerçekle tirmeye de gücünün yetece ini ve buna inanmayanların nasıl perian olacaklarını ve nasıl bir azaba çarpıtılacaklarını uyarıcı bir üslupla
açıklıyor:
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"Vay haline o gün, yalanlayanların!
Yeryüzünü toplanma yeri kılmadık mı? Dirilere ve ölülere.. Orada
yüksek da lar yaratıp, size tatlı su içirmedik mi?
Vay haline o gün yalanlayanların!
-Haydi yalanladı ınıza yürüyün. Yürüyün üç kollu karaltıya!
Gölgelendirmez, alevden de korumaz. Kasr gibi kıvılcımlar atar.
Sanki o sarı halatlar gibidir. Vay haline o gün, yalanlayanların!" (ayet:
24-34)
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O gün cehennem, herkesin görebilece i bir ekilde gösterilir. Dünyada iken azgınlık yapıp, Allah'
ın verdi i nimetlere kar ı nankörlük
yapanlar çok büyük bir azaba u rayacaklardır. Allah, bu azabı tasvir
ederken "kasr" gibi kıvılcımlardan bahsediyor. "Kasr" birkaç anlama
gelebilen bir kelimedir. Saray anlamına gelebildi i gibi, bn-i Abbas'
tan
gelen bir rivayette bunun "kı lık için biriktirilen üç ar ın yada daha fazla uzunluktaki odun" oldu u belirtilmi tir. Yani kütüktür. (Camiu’l Beyan)
"Cimalât" da, de i ik okuyu lara göre anlamı de i en bir kelimedir. Ço u müfessir, cimâlât eklinde okumu tur ki bu; develer, büyük
bakır parçaları anlamına gelir. Bazıları da "cumulat" eklinde okumu lardır, o zaman anlamı: "halat"tır. (Buhari, bn-i Kesir) Burada etrafa
sıçrayan kıvılcımların büyüklü ü ve bunların atlayı ları tasvir ediliyor.
Orman yangınların da görüldü ü gibi, adeta uzunca bir ip eklinde
göklere yükselen alevler, bir a açtan di erine atlayarak koskoca ormanları bir anda kül yı ınlarına çeviriyor.
te, insanları bu deh etli tablo ile uyarmak için cehennem tasviri
de böyle yapılıyor.
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"Vay, o gün yalanlayanların haline!" hitabıyla de insanın kendisine
gelmesi ve gelece ini kendi eliyle karartmaması isteniyor.
"Bu, onların konu amayacakları bir gündür. Özür dilemeleri için
onlara izin verilmez. Vay haline o günü yalanlayanların! Bu, hüküm
günüdür. Sizi ve evvelkileri bir araya toplarız.
-E er bana kar ı bir tuza ınız varsa, onu hemen kurun!
Vay o gün yalanlayanların haline!"(ayet: 35-40)
Allah, burada kafirlere meydan okumaktadır. Elçisine itiraz eden
ve onun açıkladı ı gerçeklere inanmayan ve ahiret azabından korkmayanlar o gün ne yapabilecekler, o azaptan kendilerini nasıl koruyabilecekler? Bir eyi inkar etmek çözüm de ildir. Deve ku u misali baını kuma gömmektir.
Oysa iman edip, ahiret için hazırlık yapan hem bu dünya hayatını
hem de ahiretini kurtarmı olur.
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"Allah'
tan korkanlar ise gölgeler ve pınar ba larındadır. Arzu ettikleri meyveler..
-Yaptıklarınıza kar ılık afiyetle yiyin, için. Biz, iyilik yapanları i te
böyle ödüllendiririz.
Yalanlayanların o gün vay haline!
-Yiyin ve azıcık faydalanın, nasılsa siz suçlusunuz!
Vay haline o gün yalanlayanların! Onlara:
-Boyun e in denildi i zaman boyun e miyorlardı.
Vay haline o gün yalanlayanların!
Bundan sonra hangi söze inanacaklar?" (ayet: 41-50)
Allah, Sûrenin son kısmında iyilik eden ve Allah'
tan korkan kimseler ile inkarcı ve yalanlayıcılar arasında bir kar ıla tırma yapıyor.
yiler cennetlerde meyve bahçelerinin, pınarların ba ında dinlenip
e lenirken; kafirler dünyada iken boyun e medikleri, itaat etmedikleri
ve Allah'
ın buyruklarını dinlemedikleri için cezayı hak etmi lerdir.
Siz de cenneti kazanan mutlulu a adım atanlardan mı yoksa, gelece i hiç dü ünmeden u geçici hayattan birazcık yararlanmak mı istersiniz?
Sonucuna siz katlanacaksınız, tercihinizi do ru yapın!
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MÜRSELAT SURES NDEN EM RLER
1. Fasl (Ayırma) Gününü yalanlama. (14-19)
2. Takva sahibi (Allah’a kar ı saygılı ve itatkar) ol. (41)
3.

yilik yapanlardan ol. Yaptı ın her i te iyili i gözet. (44)

4. Allah’a boyun e in, itaat edin. (48)
5. Kitaba, Allah’ın sözlerine kesin olarak inanın. (50)
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KAF SÛRES (50)
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Adı: Kaf harfiyle ba ladı ı için sûrenin adı olmu tur.
ni Dönemi: Mekke'
de Mürselat sûresinden sonra indirilmi tir.
Sûrenin Konuları: Sûre, inkarcı mü riklere yönelik uyarılarla, ilahi
gerçeklerin dile getirilmesiyle ba lıyor ve Allah'
ın kudretini, insanın yaratılı ını ve gelece ini, inkarcıların nasıl bir akibete do ru yürüdüklerini bildiriyor.

1-15: NKARCILARA UYARILAR VE BRETLER
Allah'
ın peygamber gönderip, onunla bir kitap indirmesine a ıran
Mekkeliler, o güne kadar sürdüre geldikleri hayatlarında hiç ummadıkları bir anda kar ılarına çıkan birisinin uyarılarına ve korkutmalarına
muhatap oluyorlardı. Onlardan tüm hayatlarını de i tirmeleri isteniyor.
Hayat gayesinin yeniden belirlenmesi, tüm hayatlarının Allah'
ın emirlerine göre düzenlenmesi bekleniyordu. Hiç dü ünmedikleri ölümden
sonraki bir hayattan bahsediliyor ve dünyada yaptıklarının hesabını
orada verecekleri söyleniyordu. yilere cennet nimetleri vaat ediliyor,
kötülere cehennem ate i müjdeleniyordu.
imdi buna inanmak mı, yoksa eskisi gibi ya amaya devam etmek
mi gerekir diye kara kara dü ünüp, yeni geli melere hayret ve deh et
içinde a kın bir vaziyette bakakalmı lardı.
Bir kısım ileri gelen, toplumun önündeki seçkinler ise hemen kararlarını vermi ler ve bu oktan kurtulmu lardı.
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Kâf, erefli Kur'
an'
a and olsun, Kendilerine içlerinden bir uyarıcının
gelmesine a ırdılar da, kafirler:
-Bu, acayip bir ey, dediler. Biz öldükten ve toprak olduktan sonra
mı? Bu ne uzak bir ihtimal."(ayet: 1-3)
Onların akıllarının almadı ı ey oysa çok basitti. nsanı hiç yoktan
yaratan Allah, onu yeniden düzenleyecektir.
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"Yerin onlardan (cesetlerinden) ne eksiltece ini biliriz. Katımızda
koruyup saklayan bir yazıt vardır." (ayet: 4) yani insanın bedeni un ufak olsa da, her zerresi bir da ın ba ına konsa da Allah yüce kudretiyle onları bir araya getirmeye kadirdir. Her eyi ilk haline, aslına döndürmek onun için hiç de zor de ildir. Allah, insanların bedenlerini zaten do umdan ölüme kadar bir geli me ve de i me içerisinde düzenlemi tir. nsanın bir ya ındaki bedeni ile altmı ya ındaki bedeni aynı
de ildir. Fakat, çekti i ızdıraplarıyla, sevinçleriyle o bedendeki insan
aynı insandır. Çürüyüp toprak olan bedenin yerine Allah'
ın yeniden ina edece i bir beden ile cehenneme veya cennete gidecek olan insan
da aynı insan olacaktır.
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"Hayır onlar, kendilerine hak gelince yalanladılar. Çünkü onlar
a kınlık içindedirler.
Üzerlerindeki gö e hiç bakmıyorlar mı? Onu nasıl bina ettik, nasıl
donattık, onda bir çatlak da yoktur. Ve yeryüzünü nasıl yayıp, üzerin-
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de sabit da lar yerle tirdik. Orada her çe it güzel bitkiler yeti tirdik.
(Bize) yönelen bütün kullar için bir ö üt ve ibret olarak...
Gökten bereketli bir su indirdik de onunla bahçeler ve biçilecek ekinler bitirdik. Birbiri üzerine kümelenmi tomurcuklu, uzun boylu hurma a açları... Kullara rızık olarak... O su ile ölü beldeye hayat verdik.
te kabirden çıkı da böyledir." (ayet: 5-11)
Ölümden sonraki yeniden dirili in örne ini, insan tabiatta her zaman gördü ü halde, hiç ibret almaz, a kınlık içinde inkarcılık eder.
Mekke toplumu da, kendilerinden önce gelip geçmi toplum gibi
inkarı en kolay yol olarak gördü.
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"Onlardan önce Nuh'
un kavmi, Ress halkı ve Semûd da yalanlamı tı. Âd, Firavun ve Lût'
un karde leri de... Eyke halkı, Tubba kavmi
de... Hepsi de elçileri yalanladı ve tehdidim yerini buldu." (ayet: 12-14)
Allah'
ın uyarılarına kulak asmadıkları ve elçileri yalancı saydıkları,
onlara inanmadıkları için, uyarıldıkları azap ba larına geldi ve helak
olup gittiler.
Allah, ahireti yalanlayan kafirlerin dikkatlerini yeniden ilk yaratılı larına çeviriyor:
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" lk yaratı ”ta güçsüz mü kaldık ki yeni bir yaratılı tan üphe ediyorlar." (ayet: 15)
lk defa sizi yaratan, ikinci kere, çürümü kemiklerinizden sizi tekrar yaratamaz mı? Birincisinde bir hiç idiniz. Allah'
ın ona gücü yetti.
Elbette ikinci bir yaratı , onun için birincisinden daha kolaydır. Zaten
Allah için bir zorluk dü ünülemez.
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16-35: NSANIN GEÇM

VE GELECE

lk yaratılı la birlikte insanı var eden, ona hayat veren Allah, onu
kendisinden daha iyi tanıyordu.
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"Andolsun ki insanı biz yarattık. Ona nefsinin ne fısıldadı ını da biliriz. Biz ona ah damarından daha yakınız. Sa tarafta ve sol tarafta
oturan iki alıcı kayıt yapmaktadır. Hiç bir ey söylemez ki onu gözleyen, tesbit eden biri bulunmasın." (ayet: 16-18)
nsan, kendi çocuklu unu bile hatırlayamaz. Allah ise, onu daha
ana rahmine dü meden bilir. nsan, bazen kendi kendinden saklamak
istedi i eyler olur da onu Allah'
tan saklayamaz. Allah, insana ah
damarından daha yakındır.
nsan, geçmi ini de, gelece ini de inkar etse, ba ına geleceklerden
kaçamaz. Allah'
tan ba ka veli bulamaz.
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"Ölüm sarho lu u gerçekten geldi inde, ona denir ki:
- te senin kaçıp durdu un ey!
Sûr'da üfürüldü.
- te azap günü!
Her ki i yanında bir sevk edici ve ahit ile gelmi tir.
-Sen, bundan gafil idin. Gözünden perdeyi kaldırdık, artık bugün
görü ün keskindir. Yanındaki (sürücü):
-Bu, yanımdaki hazırdır. der.
-Cehenneme atın, her inatçı kafiri... Hayra engel olan saldırgan,
üpheciyi... Allah ile birlikte ba ka bir ilah edineni atın iddetli azaba!..
Yanındaki der ki:
-Rabbimiz, ben onu azdırmadım. Ama o, uzak bir sapıklık içindeydi. (Allah da) öyle der:
-Benim yanımda çeki ip durmayın, ben size daha önce azabımı
bildirmi tim. Katımda söz de i tirilmez. Ben kullarıma asla zulmedici
de ilim.
O gün, cehenneme:
-Doldun mu, deriz. O da:
-Daha var mı? der."(ayet: 19-30)
te kıyamet ve ahiret günüden çok canlı bir kesit. bret alabilecek
olanlara bu yeter. Allah, iman edenlere de müjdeledi i cenneti hazırlamı tır o gün.
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"Cennet, korunmu olanlara yakın olacak, uzak de il...
-Yönelen ve korunan herkes, i te bu size vaat edilendir. Görmedii halde Rahman'
dan korkan ve ona teslim olmu bir kalp ile gelen
kimseler...
-Oraya esenlikle girin, bugün sonsuzluk günüdür. Orada istedikleri
her ey onlarındır. Katımızda daha fazlası da vardır." (ayet: 31-35)
Ne büyük bir ödül, buna layık olanlara. Rahman'
a yönelip, ona kul
olanlara, yalnız ondan korkup, günahlardan korunanlara!

36-45: NKARCILAR VE ALLAH
Allah, inkarcı insanı bekleyen acı sonu, mü'
min kulları bekleyen
mutlu günü hatırlattıktan sonra, sözü tekrar inkarcıların tutumlarına,
geçmi inkarcıların ba ına gelenlere ve ayetlere kulak asmayan her
kafirin bilinen sonuna getiriyor:
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"Onlardan önce nice ku akları yıkıma u rattık. Onlar, kendilerinden daha güçlü idiler ve ülkelerde dola ıp durmu lardı. Kaçıp kurtulacak bir yer var mı? üphesiz bunda, kalbi olana veya kulak verene ve
ahit olana bir ibret vardır.
Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yarattık. Hiç bir yorgunluk da duymadık."(ayet: 36-38)
Bu ayetlerde Allah'
ın gücü, kafirlerin acziyeti dile getiriliyor. Bu inkarcılara kar ı peygamberin ve yanındaki mü'
minlerin göstermesi gereken tavır da u ayetlerde açıklanıyor:
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"Onların dediklerine kar ı sabret. Güne do madan önce ve batmadan önce Rabbine hamd ederek tesbih et! Gecenin bir bölümünde
de onu tesbih et, secdelerin ardından da..."(ayet: 39-40)
nsanlar son güne do ru giderken, dünya kitabının sayfalarını tek
tek çevirip sonuna gelirken, herkes bir ömür boyu yaptıklarının hesabını vermek için Allah'
ın huzuruna çıkarılacakları güne acaba hazırlar
mı? Nasıl hazırlanmak gerekir? Yine Rabbimiz elçisi Muhammed'
e
unları vahyediyor:
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"O gün yakın bir yerden seslenecek olanın ça rısına kulak ver. O
gün korkunç haykırı ı tam olarak duyacaklar. te o gün çıkı günüdür.
üphesiz biz, diriltiriz ve öldürürüz. Dönü de bizedir. O gün yer, onlara hızlı bir ekilde yarılacaktır. Bu, bizim için çok kolay olan bir toplamadır. Onların söylediklerini biz daha iyi biliriz. Sen, onları zorlayacak
de ilsin. Bu sebeple tehdidimden korkanlara Kur'
an ile ö üt ver." (ayet:41-45)
Peygamberin görevi söz dinleyecek olanları uyarmak ve gerçekleri
açıklamaktır. nanmak ve uymak ya da inkarcılık ve isyan, sonucuna
herkesin kendisinin katlanaca ı tercihlerdir.

KÂF SURES NDEN EM RLER
1. nkarcıların sözlerine kar ı sabırlı ol, güne do madan ve batmadan önce Rabbine hamd ederek tesbih et. (39)
2. Geceleri ve secdelerin ardından da Allah'
ı tesbih et. (40)
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BELED SÛRES (90)
!

"

Adı: Belde anlamına gelir. Mekke kastedilmektedir.
ndirili Dönemi: Mekke'
de Kaf Sûresinden sonra indirildi i rivayet edilmi tir.
Konusu: nsanın psikolojik durumu ve hayra te viki.
NSANIN A MASI GEREKEN ZOR GEÇ T
Bu sûrede de Fecr Sûresinde oldu u gibi insan psikolojisi ile ilgili
önemli noktalar var. Yeminle ba layan sûre, insanın kendisini çok
güçlü ve yenilmez sanması ve tüketti i mallar ile ö ünmesi, onun zor
geçidi a ma konusunda ba arılı olamamasının nedenini açıklıyor.
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"Hayır,
Yemin ederim, Bu ehre!
Bu ehrin insanısın sen de.
Babaya ve o ula.." (ayet:1-3)
Bu yeminler niçin veriliyor?
Anlatılmak ve vurgulanmak istenen konu nedir?
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" nsanı dosdo ru/dayanıklı olarak yaratmı ızdır.
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Kimsenin kendisine güç yetiremeyece ini mi sanıyor?
-Pek çok mal tüketmi imdir, diyor.
Kendisini kimsenin görmedi ini mi sanıyor?" (ayet:4-7)

U@9 “Kebed" kelimesi hakkında bir çok görü

vardır:

Bazıları kebed, me akkattir, demi tir. nsanın me akket içinde olu unu, ya da yaratılı süresince geçirdi i evreleri ifade etti ini söylemi lerdir. Bazıları kebed "dayanıklılık" anlamına gelir, demi lerdir, bazıları ise "dosdo ru" anlamını vermi lerdir.
nsan kendisini unuttu u zaman, yaratıcısını da unutur. Öyle bo
bir kibir ve gurura kapılır ki artık her eye gücü yetece ini dü ünmeye
ba lar ve hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyece ini zannetmeye
ba lar. Parasıyla, malı ve iktidarı ile böbürlenmeye ba lar. Sarf etti i
malın çoklu unu ö ünme vesilesi yapar. Yaptıklarını gözleyen ve her
eyin hesabını soracak olan birinin varlı ından habersizdir.
Oysa Allah, onu gerçekleri görebilecek ve do ru ile yanlı ı birbirinden ayırabilecek kabiliyyette yaratmı tır.
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"Ona iki göz vermedik mi?
Bir dil, iki dudak.
Ona iki de yol gösterdik." (ayet: 8-10)
Allah, insanı sadece kabiliyetlerle donatmamı , ona do ru ve e ri
yolu da ayrıca göstermi tir. Fakat, bu yollardan birini tercih etme yetkisini insana vermi tir. Ama insan, genellikle sorumluluktan kaçma ve
do ru olmayanı tercihe meyletmi tir. Burada eytanın vesveselerinin
de payı olmakla beraber, insanın yakın olanı, uzak olana tercihi önemli rol oynamı tır.
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"O zor geçidi a amadı.
Zor geçidin ne oldu unu sana bildiren nedir?
Köle azat etmektir veya açlık gününde doyurmaktır.
yakınlı ı olan bir yetimi veya sürünen bir dü künü.
Bir de iman edip, sabrı ve merhameti birbirine tavsiye edenlerden
olmaktır.
te sa tarafın halkı onlardır.
Ayetlerimizi inkar edenler, onlar sol taraf halkıdır.
Üzerlerinde kapıları kilitlenmi bir ate vardır." (ayet: 11-20)
nsan zor geçidi a malıdır ki cennete girecekler arasında yerini alabilsin. E er geçit kolay olsaydı, imtihanın bir önemi kalmazdı. Fakat,
zorluk, imkan ile dengelidir. Allah, imkansızı emretmez. mkanların
de erlendirilmesini emreder. mkanların onun yolunda kullanılmasını
emreder.
Bir ki inin özgürlü ünü sa lamak, boynundaki ba ı çözmek, zor
geçidin birinci a amasıdır. Aç bir insanı doyurmak ikinci a ama, ama
tüm bunları yaparken, gerçekten inanmı ve Rabbi'
ne teslimiyet içinde
olmak üçüncü ve esas a amadır. O iman insana sabır ve merhameti
ö retir. Sabır ve merhamette cennetin kapısını açar.
Allah'
ın ayetlerine kulak tıkayıp, heva ve heveslerinin kulu olanlar,
sabırlı olamayıp, dünya ile yetinenler, merhametsiz ve mal dü künü
nankör kimseler cehenneme sevkedileceklerdir.
BELED SURES NDEN EM RLER
1.

nsanlara özgürlük yolunu açarak, açlık gününde bir yakınını
veya yakın bir yetimi yada bir yoksulu doyurmayı üslenerek
zor geçidi a . (13-16)

2. Allah’ın ayetlerine iman et, inkar edenlerden olma. Sabır ve
merhameti tavsiye et. (17-18)
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TARIK SÛRES (86)
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Adı: Tarık isimli bir yıldıza yeminle ba ladı ı için bu adı almı tır.
ndirili Dönemi: Mekke'
de Beled Sûresinden sonra nazil oldu u
söylenmi tir.
Sûrenin Konusu: nsanın basitli i, inkarcıların cehaleti ve a kınlı ı dile getirilmektedir.

1-17: KEND N B LMEYEN NSAN
nsanın kendini bildi i oranda Rabbini tanıması mümkündür. Kendini bilmeyen insan basitle tikçe basitle ir, azdıkça azar ve hayal
dünyasında kendisini ilah konumuna koyar. Gaf üstüne gaf yapar. Suç
üstüne suç i ler. Allah'
a sava açar ve elçisini öldürmeye te ebbüs
eder.
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"Gö e ve Tarık'
a andolsun ki..
Tarık'
ı sana bildiren nedir?
(O,) Pırıl pırıl bir yıldızdır." (ayet: 1-3)
Karanlı ı delip geçen bir yıldız. Bu yeminler niçin geldi? Anlatılmak istenen önemli bir konuya giri için bu muazzam alemde gözlerimiz birden kayıp giden pırıl pırıl bir yıldıza çevrildi. Sonra aynı hızla bu
bakı insanın kendi alemine yöneltiliyor.
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"Üzerinde gözetici bulunmayan hiç kimse yoktur. Öyleyse, insan
neden yaratıldı ına bir baksın.
Atılan bir sudan yaratılmı tır. O, bel ile gö üs kemikleri arasından
çıkar.
Allah, onu yeniden yaratmaya elbette kadirdir. Sırların açı a çıktıı gün.." (ayet: 4-9)
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“Üzerinde gözetici olmayan hiç

kimse yoktur.” Ayeti üzerinde bir kez daha dü ünmeliyiz. Demek ki bizim üzerimizde bizi gözeten, muhafaza edenler var. Bizim belki de
aya ımızın kayaca ı bir çok durumda aya ımızı sa lamla tıran, baımıza gelebilecek bir çok kötülü ü ve belayı önleyen koruyucularımız
var. Allah bizi belli bir süreye kadar denemek için yaratmı ve bizi o
adı konulan süreye eri ebilelim diye korumaya da devam ediyor. Ama
bu koruyucular aynı zamanda yaptı ımız her eyin bir nüshasını da
koruyorlar. Hesap verece imiz o günde belge olsun diye, yapıp ettiimiz hiçbir
ey ona kaydolmaktan kurtulmuyor. Hiçbir
ey
kaybolmuyor. Nitekim Yasin Suresinde de bu gerçek u ifadelerle dile
getiriliyor:
“ üphesiz biz, ölüleri diriltiriz ve onların yaptıkları her i i ve bıraktıkları izleri yazarız/kaydederiz. Her eyi açık bir kumanda altında
toplamı ızdır!“ (Yasin: 12)
Sonuçta Rabbimizin huzuruna toplandı ımız gün:
“O gün insanlar yaptıklarını görmeleri için bölük bölük gelirler.
Kim zerre a ırlı ınca iyilik yapmı sa onu görür.
Kim de zerre a ırlı ınca kötülük yapmı sa onu görür.” (Zilzal: 6-8)
Evet, ilk defa yaratan, ikinci defa daha kolay yaratır.
Zaten insan, ahireti inkar etmeden önce, ilk olu umunu dü ünse,
ikinci bir yaratılı ı imkansız görmez. Nitekim kendisi daha önce adı
sanı olmayan bir zerre sperm halinde iken, bugün mükemmel bir ekil
almı tır. Güçsüzken güçlü olmu , ömrünün sonunda da yine gücünü
kaybedecektir. Ahirette ise inkarcıların gücü de yardımcısı da yoktur.
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"O'
nun bir gücü ve bir yardımcısı yoktur. Ya mur ya dıran gö e..
Çatlayan topra a andolsun ki.. Kesinlikle o ayırt edici bir sözdür. O,
aka de ildir.
Onlar ise tuzak kurup duruyorlar. Ben de bir tuzak kuruyorum.
Kafirlere mühlet ver, onlara biraz süre tanı." (ayet: 10-17)
Onlar, inkarcılıklarının sonunu görecekler. Kurdukları tuzaklara
kendileri dü ecekler. imdilik sen onları biraz ertele. Onların ta kınlıklarına kar ılık verme.
Hicret ve Medine'
de kurulan slam devleti ve ordusuyla o kafirler
Allah'
ın azabını tatmı lardı. kence ve zulüm ile yurtlarından kovdukları ve kimini de öldürdükleri mü'
minlerin Medine'
de güçlenip, kar ılarına bir ordu ile çıkaca ını hesap etmemi lerdi. Allah'
ın onlar için hazırladı ı azabın tadına bakmı lardı.
TARIK SURES NDEN EM RLER
1. nkarcılara biraz süre tanı, mühlet ver. Onların ta kınlıklarına
kar ı sabırlı ol. Hemen kar ılık vermeye kalkı ma. (17)
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KAMER SÛRES (54)
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Adı: Ay anlamına gelmektedir. lk ayette geçmektedir.
ndirili Dönemi: Mekke'
de
Sûrenin Konusu: Önceki kavimlerin sonu hatırlatılarak Mekkeli
mü riklerin uyarılması ve Kur'
an'
a davet edilmesidir.

1-8: HAKKI YALANLAYIP YÜZ ÇEV RENLER
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"Kıyamet yakla tı. Ay yarıldı (gerçek ortaya çıktı). Ama onlar, bir
mucize görseler yüzçevirip:
-Sürüp giden bir sihir, derler. Yalanlayıp, heveslerine uydular. Oysa her i kararla tırılmı tır." (ayet: 1-3)
"Ay yarıldı" ibaresinin Peygamberimiz döneminde gerçekle en bir
mucizeyi gösterdi i rivayet edilmektedir. Peygamberimiz’den bir mucize isteyen mü riklere, Peygamberimiz Ay’ın yarılarak bir kısmının hira
da ının bir tarafında di er kısmının da öbür tarafında kaldı ını gösterdi. (Buhari ve Müslim, bn-i Mesud’dan) Bu mucizenin kıyametin yakla tı ının bir alameti oldu u belirtiliyor.
Bazı tefsirciler "in akka'
l kamer" ibaresine "ay yarıldı" anlamını
de il, "gerçek ortaya çıktı" anlamını veriyorlar. Nasıl ki "in akka'
l fecr"
ibaresini Arap "fecr yarıldı" diye de il, "fecir aydınlandı" olarak anlamlandırılıyorsa, "kamer" de "kardan gözün karamtrak olması" anlamına
gelir. Kar beyazlı ı ve aydınlı ı sembolize ediyor. Mü riklerin gözü ise
ortaya çıkan vahiy gerçe i kar ısında gözleri kama ıyor.
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Bir ba ka yakla ım da, ayın yarılma hadisesinin kıyamet günü vuku bulaca ı eklindedir. Onlara göre burada "ay yarıldı" ibaresinin
mazi sigasıyla geçmesi, ahiretle meydana gelecek olayların anlatıldı ı
ayetlerdeki mazi sigalarına benzer. ( n ikak Sûresi’nde de "gö ün yarılması" mazi sigasıyla) Olay ister geçmi te meydana gelmi olsun ister gelecekte meydana gelecek olsun, imani açıdan bir sorun te kil
etmez. Geçmi te meydana gelmi se bu onu gören insanlar için bir
mucize olma niteli i ta ır ve onları muhatap alır.
Kıyamette meydana gelecek olan her eyin paramparça olması,
güne in ayın, yıldızların, da ların, un ufak edilmesi olayı di er ayetlerde de açıkça zikredilen imani bir konudur. Kıyamet gününün deh etinden, mah erin hesabının iddetinden endi e etmeyen kendisini ona
göre ayarlamayanlar heveslerinin kulu olarak hayatlarını tüketirler.
Peygamberlerin getirdi i ayetleri insanları etkileyici, sihirli sözcükler
olarak görüp, Muhammed'
in uydurması olarak inanırlar. Ama Allah'
ın
kendileri için belirledi i acı sondan ba kasına ula amazlar.
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"Onlara boyun e direcek eyin haberleri onlara gelmi tir. Tam bir
adalet ile.. Fakat uyarılar bir yarar sa lamadı. Onlardan yüz çevir. O
gün ça ırıcı onları ho lanmadıkları bir eye ça ırır. Gözleri yere yıkık
çekirgeler gibi yayılmı o ça ırana ko arak kabirlerinden çıkarlar. Kafirler: Bu, zor bir gün! derler." (ayet: 4-8)

9 -17: NUH, GEM VE KUR'AN
Allah, Kurey li mü riklere, kendilerinden önce gelip geçmi eski
toplumların u radıkları acı akibeti hatırlatarak Kur'
an'
a yönelmelerini
ö ütlüyor. Yoksa kendilerinin de aynı akibete u rayacaklarını i aret
ediyor.
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" Onlar önce Nuh kavmini de yalanladı. Kulumuzu yalanladılar da
"deli" dediler. Onu incittiler. O da
-Ben, yenildim, bana yardım et, diye Rabbine dua etti. Bunun üzerine biz de gö ün kapılarını iddetle bo anan sulara açtık. Yerden de
pınarlar fı kırttık. Böylece sular takdir edilen bir i için birle ti.
Onu gözümüzün önünde akıp giden tahta ve mıhtan yapılmı
(gemi) de ta ıdık. nkar edilen (Nuh'
a) bir ödül olarak.
Onu bir ayet i aret olarak bırakmı tık. bret alan var mı? Azabım
ve uyarılarım nasılmı ? Andolsun ki Kur'
an'
ı da ö üt olması için kolayla tırdık, ö üt alan var mı?" (ayet: 9-17)
Nuh tufanının anılması insanların ibret alıp, aynı hataya tekrar
dü memeleri içindir. Kur'
an'
ın indirili sebebi de budur. nsanların helak olacakları bir sonuca do ru gitmemeleri gerekti ini hatırlatıp do ru
yolu göstererek, iyiye ve güzele yöneltmektir. Kur'
an, bu hedefine ula mak için herkesin kolaylıkla anlayaca ı bir üslup ve örneklendirme
metodu kullanır. Nitekim, ba ka ayetlerde de bu durum u ifadelerle
izah edilmektedir.
"Ayetlerimi dü ünsünler ve akıl sahipleri ö üt alsınlar diye sana
mübarek bir kitap indirdik." (Sa’d: 29)
" te biz bunu, korunanları/takva sahiplerini müjdeleyesin ve inatçı
bir kavmi uyarasın diye senin dilinle indirerek kolayla tırdık." (Meryem:
97)
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eytan insanları önce Allah Resulü'
ne kar ı dü man olmaya ve
onun getirdi i kitabı tanımamaya ça ırır. Bunda ba arılı olamayıp insanlar Allah Resulünü sevip, getirdi i kitabı benimseyince ikinci yol
olan içten yıkma metodunu devreye sokar bu da kitabı ve Resulü insanların örnek alamayaca ı bir konuma sokmaktır. Böylece insanlar
Allah Resulünü sevdikleri, getirdi i kitabı ba tacı ettikleri halde o kitabın gösterdi i yolu bilmezler. Kitap onların rehberi olamaz. Onları sadece kitabı okuyup geçmi lerin ruhlarına hediye ederek sevap kazanma ve kendilerini de il, geçmi leri kurtarma hesabı yaparlar.
Kur'
an'
ı herkesin kolay kolay anlayamayaca ı yalnızca okuyup, üflenmesi gereken zor fakat yüce bir kitap olarak görürler. Bu da eytanın i ine yarar. Çünkü eytan bu artlarda kolaylıkla bilgisiz ve soyut
Kur'
an okuyucularını kandırabilir. stedi i çizgide yönlendirebilir.

18-22: ÂD KAVM N N SONU VE KUR'AN
Allahu Teala, Nuh kavminin örne inden sonra Âd kavminin acı bir
ibret vesikası olan sonlarını da hatırlatarak yine Kur'
an'
ın mesajının ne
kadar açık ve anla ılır oldu unu çok veciz bir ekilde ifade ediyor.
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"Âd da yalanlanmı tı. Benim azabım ve uyarılarım nasılmı ? Onların üzerine zor ve me akkatli baskın süren bir günde kavuran rüzgarları göndermi tik. Sanki kökünden sökülmü hurma a acının kökleri
gibi insanları yerlerinden koparıp atıyordu. Azabım ve uyarılarım nasılmı ? Andolsun ki Kur'
an'
ı ö üt olması için kolayla tırdık. Ö üt alan
var mı?" (ayet:18-22)
"Ögüt alan var mı?" ifadesi, bu anlattı ımız olayı dü ünüp, bundan
ders çıkaracak ve aynı hataya dü meyecek insanların oldukça az oldu una da i aret ediyor. Kur'
an'
ı ö üt almak ve insanları dü ünmeye
sevketmek için kolayla tırılmı olmasına ra men yine de bu ayetleri
üstün körü okuyup, belki de anlamını hiç dü ünmeden geçip gidecek
ne çok insan vardır.
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23-32: SEMÛD KAVM N N SONU VE KUR'AN
Bir ba ka örnek de Semûd kavmi. Semûd da Allah'
ın peygamberlerini ve ayetlerini yalanlayan bir toplumdu. Bakın, onların sonu nasıl
oldu?
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"Semûd da tehdidine kulak asmadı.
- çimizden bir adama mı uyaca ız? O vakit sapıtmı ve delilik etmi oluruz, dediler. Aramızdan, vahiy ona mı gönderilmi ? Hayır, O,
yalancı küstahın biridir. Yarın onlar kimin yalancı küstah oldu unu görecekler." (ayet: 23-26)
Semûd'
a, peygamber olarak gönderilen ki i Salih Aleyhisselam idi.
Onlar, Salih'
in uyarılarına hiç kulak asmadıkları gibi üstelik onu yalancılık ve küstahlıkla suçladılar. Onu küçümsediler. Peygamberli e de
layık görmediler.
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"Biz onları sınamak için di i deveyi gönderiyoruz; Onları gözet ve
sabret! Onlara suyun aralarında taksim edildi ini de haber ver. Su içme sırası gelen hazır bulunsun." (ayet: 27-28)
Allah suyu, deve ile halk arasında nöbetle e kullanılmak üzere bir
imtihan vesilesi kıldı. Deve, çok su içiyor ve içti i kadar da süt veriyordu. Allah bu sütü de onlara bir lütuf olarak vermi ti. Fakat, onlar bu
mucizevi deveye sahip çıkıp, Allah'
ın kendilerine verdi i lütfa ükredeceklerine azgınlık edip, o deveyi kestiler. Salih Aleyhisselamın bütün tehditlerini hiçe sayarak..
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"Arkada larını ça ırdılar, o da elini uzatıp deveyi kesti. Bak imdi,
azabım ve uyarılarım nasıl oldu?
Onların üstüne tek bir çı lık gönderdik de deve a ılındaki kuru ot
gibi oldular. Andolsun ki Kur'
an'
ı ögüt olsun diye kolayla tırdık. Ö üt
alan var mı? " (ayet: 29-32)
Var mı kolay kılınan Kur'
an'
ın bu açık örne inde ibret alacak? Var
mı, Kur'
an'
dan gafil hayatına son verip, Allah'
a dönecek? Ba ına gelecek mutlak bir azaptan kendini korumak isteyen yok mu?

33-40: LUT KAVM N N SONU VE KUR'AN
Allah'
ın azabına u rayan toplumlardan bir di eri de Lût Aleyhisselam'
ın sapık ili kiler içindeki kavmi idi. Lût'
un tüm çabalarına ra men
bir türlü sapıklıktan vazgeçmeyen, azgın, ahlaksız toplum bir anda
tarih sahnesinden yok edilmi ti.
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"Lût'
un kavmi de tehditlerine kulak asmamı tı. Biz de üzerlerine
ta ya dıran fırtına gönderdik. Ancak Lût'
un ailesini, seher vakti kurtarmı tık. Katımızdan bir nimet olarak. ükredenleri i te böyle ödüllendiririz. Lût, onları iddetli azabımız hakkında uyarmı tı. Ama onlar,
uyarıları üphe ile kar ıladılar. Onlar, Lût'
un misafirlerinden murat almak istemi lerdi. Biz de onların gözlerini kör ettik. imdi tadına bakın
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azabımın ve tehdidimin! Andolsun ki bir sabah erkenden, bir azab çöküverdi.
-Tadın azabımı ve tehdidimi! Andolsun ki ö üt olması için Kur'
an'
ı
kolayla tırdık. bret alan var mı?"(ayet: 33-40)
Azgın sapık kavim, Allah'
ın kendilerini helak etmek için gönderdi i
elçileri tanımadıkları için, onları misafir oldukları Lût'
tan istediler. Allah,
bu elçileri genç delikanlılar sûretinde göndermi ti. Onlar da kim olduklarını bilmedikleri bu yabancı gençleri kullanmak istediler. Lût'
un tüm
çırpını larına ra men isteklerinde direndiler ve Lût'
u tehdit ettiler. Fakat, daha sabah olmamı tı ki ba larına gelecek korkunç azaptan habersiz mı ıl mı ıl uyuyorlarken Lût ve ailesi, karısı dı ında yola çıkmı , arkasında biraz sonra altı üstüne gelecek olan ve bütün sapıkların iddetli bir azaba u rayacakları bir yurt bırakmı tı.
Allah'
ın azabı çe itli ekillerde tecelli ediyordu. Nuh'
un tufanla sulara gömülmü , Âd toplumu kavurucu rüzgarla, kökünden sökülen
hurma kütüklerine dönmü , Semud kavmi ise korkunç bir çı lıkla, deve a ırlı ındaki kurumu bir ot gibi olmu tu. Lut'
un kavmine ise ba larına ta ya dıran, ülkenin altını üstüne geçiren bir kasırga nasip olmu tu.

41-55: F RAVUN, KUREY VE AZAP
Allah'
ü Teâlâ, Kurey lilere ve ondan sonraki her azgın topluma
son bir örnek de, Firavundan veriyor. O Firavun ki Musa'
ya kar ı "sizin
en yüce Rabbiniz benim" diyen, sahip oldu u güçlü ordular ve iktidarıyla kendinden geçmi bir azgındı.
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"Firavun hanedenına da uyarıcılar gelmi ti. "Bütün ayetlerimizi yalanladılar. Onları da mutlak güç ve iktidar sahibine yakı ır bir ekilde
yakalayıverdik.
Sizin kafirleriniz, onlardan daha mı iyi? Yoksa, kitaplarda sizin(azaptan) kurtulaca ınız bir ayrıcalı ınız mı var?
Yoksa onlar:
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-Biz, yenilmez bir toplumuz mu diyorlar?
Bu topluluk hezimete u rayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. Onlara asıl vaat edilen kıyamettir. Kıyamet daha korkunç ve daha
acıdır."(ayet: 41-46)
Allah, Mekke'
li inkarcılara da tehdidini "onlar hezimete u rayıp,
dönüp kaçacaklardır." diyerek yapmı tır. Tabi tehdidi kıyamet saatine
saklayacak. Bu birinci tehdit, gerçekten Allah'
ın haber verdi i gibi gerçekle mi , önce Bedir'
de kötü bir ma lubiyete u rayarak inkarcıların
eleba ıları öldürülmü ve topluluk bozguna u rayarak kaçmı tı. Daha
sonra da, slamın hakimiyeti ile bütün inkarcılar ya öldürülmü , ya
müslüman olmu veya kendisine kaçacak bir delik aramı lardır. te
bu durum Allah'
ın önceden haber verdi i bir mucizedir. Allah'
ın tehdidinin aka olmadı ını gösteren bir örnektir. Kıyamet ve cehennem de
öyledir.
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" üphesiz günahkarlar sapıklık ve çılgınlık içindedirler. O gün cehenneme yüzüstü sürüleceklerdir.
-Tadın ate in dokunu unu!
Biz her eyi bir ölçüye göre yarattık. Emrimiz göz açıp kapaması
gibi.
And olsun ki benzerlerini helak ettik. bret alan var mı? Onların
yaptıkları her ey kayıtlardadır. Büyük küçük, satır satır...
Korunanlar ise cennetlerde ve ırmaklarda. Do ruluk makamında,
tüm gücü elinde bulunduran bir hükümdarın yanındadırlar.” (ayet: 4755)
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nsanların yaptıkları her ey büyük, küçük satır satır kaydedilmektedir. nsanın her saniyesi kayda geçirilmekte ve belgelenmektedir. Bu
belgeler kıyamet günü ki inin gidece i yeri belirleyecektir
"Neher" kelimesi, ırmak, nehir anlamına geldi i gibi, bolluk, geni lik, ı ık, aydınlık anlamına da gelir. Cennette bütün bunlar vardır. Yüce Allah'
ın katında, ona itaatin bir mükafatı olarak. Ne mutlu bunu kazananlara...
KAMER SURES NDEN EM RLER
1.

Allah’ın elçilerini ve vahyini yalanlayıp, arzularınızın esiri
olmayın. (1-3)

2.

Ö üt olması için kolayla tırılmı olan Kur’an’dan ö üt alın.
(18, 22, 32, 40)
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