Kur’an Yolu

191-198: DUA VE ŞİRK
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"Kendileri yaratılmış olup; hiçbir şey yaratamayan şeyleri mi ortak
koşuyorlar? Kendilerine bile yardım edemeyenler, onlara hiç yardım edemezler." (ayet: 191-192)
Kulluk yaratıcıya yapılır. Çünkü yaratan, yaşatan, rızıklandıran kendisine kulluk edilmeye en layık olandır. İhtiyaçları gideren, yardıma
muhtaçlara yardım eden O'dur. Yaratıcı olmayan, kendisi ihtiyaçlar içerisinde iken başkalarına ne verebilir ki ona kulluk edesiniz? O zaten
muhtaçtır. Yaratıcı onu da bir kul olarak yaratmıştır. Kulun kula kulluğu
en büyük akılsızlık ve Allah'a karşı çok büyük nankörlüktür.
Taştan, demirden ve tahtadan yapılmış putlara dua edip onlardan
yardım dilemek en büyük cahilliktir. Çünkü onların yardım etmeye güçleri yoktur. Çünkü onlar yaratıklardır. Yaratıklar yaratıcıya muhtaçtır. Yaratıcıyı bırakıp yaratıklardan medet umanlar yaratılmışların en şerlileridir. Allah'ın en çok gazap ettiği kimselerdir. Cennet bunlara haramdır.
Allah'ın ayetlerine kulak verin! Yaratıcıyı bırakıp yaratılanlara kul olmayın ki kendi kendinize zulmetmiş olmayasınız!
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"Onları doğru yola çağırsanız, size uymazlar. Onları çağırsanız da
sussanız da sizin için birdir. Allah'ı bırakıp da dua ettikleriniz sizin gibi
kullardır. Eğer doğru söyleyenlerseniz onlara yalvarın da size cevap
versinler!" (ayet: 193-194)
Ölü, cansız ve duygusuz nesnelere ne kadar bağırıp, çağırsanız
boştur. Size asla cevap veremezler. Onları ister çağırın ister çağırmayın
onlar kıpırdamadan sessiz sedasız kaskatı dururlar, hiç etkilenmezler.
Boş yere onlara dua edip, yalvarıp durun bakalım bir faydası olur mu?
Size cevap verirler mi? Asla, sizi işitmezler ki size cevap versinler! Bu
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sadece sizin ne kadar anlayışsız olduğunuzu gösterir. Ki böylesi boş ve
batıl şeylere el açıyorsunuz! Ayette ki "Onlara yalvarın da size cevap
versinler!" ifadesi bir emir değil bir uyarıdır. Onların aczini ortaya koyan
bir ifadedir. Akıllı insanlara gerçeği göstermektedir. Nitekim ayetin ilerisi
bu gerçeği şöyle dile getirmektedir:
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"Onların yürüyebilecek ayakları mı var; yoksa kendisiyle tutacakları
elleri mi; yoksa görebilecek gözleri mi; yoksa işitebilecek kulakları mı
var?!. De ki: "Ortak koştuklarınıza yalvarın sonra bana, göz açtırmayacağınız planlarınızı kurun!" (ayet: 195) Allah'tan başka ibadet ve dua edilen varlıklar Allah'a ortak koşulmuştur. Çünkü ibadet/kulluk ve duaya
yalnızca Allah layıktır. Allah kendisine ibadet ve dua edilen bu putların
ne kadar aciz ve çaresiz üstelik ölü ve cansız olduğunu dile getirdikten
sonra onlara meydan okuması için Resulü'ne emrediyor:
"De ki: Ortak koştuklarınıza yalvarın sonra bana göz açtırmayacağınız planlarınızı kurun!" Yalvarın da onlara beni çarpsınlar, beni helak etsinler! Bakalım bir şey yapmaya güçleri yetecek mi? Elbette yapamazlar
çünkü onların hiçbir gücü, koruması fayda ya da zarar vermesi söz konusu değildir. Ey müşrikler siz de bana planlarınızı kurun, beni yolumdan alıkoymaya çalışın bakalım başarabilecek misiniz? Elbette başaramazsınız. Çünkü:
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"Benim velim, kitabı indiren Allah'tır. O, doğru olanlara velilik eder.
O'ndan başka dua ettiklerinizin size yardım etmeye güçleri yetmez. Onlar kendilerine bile yardım edemezler. Onları doğru yola çağırsanız sizi
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işitmezler. Onları sana bakar görürsün fakat onlar görmezler." (ayet:
196-198)
Peygamber, müşriklere bu ifadelerle meydan okuyor. Onların ne
denli süfli inanç ve sefih bir anlayış içinde olduklarını bu sözlerle ortaya
koyarak yerin dibine geçiriyordu. Onlar sana bön bön bakan kafasız, akılsız, idraksiz varlıklardır. Onlara kulluk etmek hangi akıllının işi olabilir?!
199-202: BİZDEN İSTENEN NEDİR?
Hal böyle olunca bu tür insanlara karşı nasıl tavır takınılması gerekir? sorusuna ayet. Resulün şahsında şöyle açıklıyor:
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"Af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden uzak dur!" (ayet: 199)
"Af yolunu tut!" (Huzi'l-Afve) yani cahillerin, inatçı ve yanlış yollarına
önem verme, bırak onları. Ama bu bırakış onlara iyiyi, doğruyu emretmene engel olmasın. Onların kabalıklarını ve anlayışsızlıklarına önem
verme, zaten inançlarının bir temeli yok. Sen onlara güzeli göster, iyiyi
emret, yapmaları için onları teşvik et. Yine cahillikte direnirler ve sana
kafa tutmaya devam ederlerse onlardan yüz çevir. Onları terk et, hatta
onlarla bütün gücünle cihat et!
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"Şeytandan sana bir tahrik olursa, hemen Allah'a sığın. Allah işiten
ve bilendir." (ayet: 200)
Şeytanlar her zaman mü'minleri yolundan çevirmek için çalışırlar.
Batıl şeyleri fısıldarlar, kötülükleri iyi gibi göstermeye gayret ederler.
Bunlar tahriktir. Bu tahriklere kapılmak Allah'a sığınmayanların ve
akletmeyenlerin sonunu getirir. Mü'min kul her ne zaman böyle bir tahrik
ile karşılaşırsa hemen Allah'a sığınıp, aklını kullanarak gerçeği görmeli
ve ona dönmelidir. Allah, şeytanlara iman eden kullar üzerinde bir güç
ve zorbalık imkanı vermemiştir. Şeytanların yapacağı yalnızca tahrik
etmeye çalışmak ve gizlice fısıldayarak niyeti değiştirmektir. Bu şeytanlar insanlardan da cinlerden de olabilir.
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"Takvalı olanlar kendilerine şeytanların bir grubu dokunduğunda,
basiret sahibi oldukları zaman gerçeği düşünürler."(ayet: 201)
Muttakiler her zaman basiret ve sağ duyu sahibidirler. Akıllarını kullanmadan körü körüne şeytanın kışkırttığı istikamette yürümezler. İnsan
basiretli olunca gerçeği düşünür. Allah'ın vereceği mükafat ve cezayı
aklına getirir. Kendini şeytanın heveslerine teslim etmez. Kur'an'ın aydınlattığı yoldan ayrılmaz. Fakat, şeytana bir kez aldanmış, onun peşine
takılmış, basiretini yitirmiş olanlar böyle midir?
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"Şeytanların kardeşleri onları azgınlığa sürüklemekten geri durmazlar." (ayet: 202)
Şeytanların arzusunu kendi arzusu bilen, Allah'ın ayetleriyle değil,
şeytanların göğsüne fısıldadığı ilhamlarla hareket eden şeytanın kardeşleri hem kendilerini hem de sözlerini geçirebildikleri herkesi azgınlığa, sapıklığa ve Allah'ın gösterdiği yolun dışındaki yollara sürüklerler.
Bundan da büyük bir zevk alırlar. Çünkü onlar düştükleri bataklıkta sarhoş olmuşlar, basiretlerini kaybetmişlerdir. Öyle ki Allah'ın Resulü'ne bile, istedikleri gibi bir ayet inmeyince:
"Kendin bir ayet yapsaydın! derler."
203-206: İLK VE SON SÖZ KUR'AN'IN
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"Onlara bir ayet getirmediğin zaman" kendin bir ayet yapsaydın!"
derler. De ki:
-Ben, ancak Rabbimden bana vahyolunana uyarım, bu, Rabbinizden gelen açık delillerdir. İnanan bir toplum için de yol gösterici ve rahmettir." (ayet: 203)
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Şeytanın kardeşleri, kendi uydurdukları gibi peygamberini de ayet
uydurmasını istiyorlar. Oysa onlar azgınlık ve taşkınlık yolunda, peygamber ise Allah'ın gösterdiği yolda yürüyor. Peygamber, kendiliğinden
bir şey uydurması mümkün değildir. O sadece Rabbinin kendisine
vahyettiği ayetlere uyar. Mü'minler de buna uyarlar. Çünkü Allah'ın vahyi; açık delilleri ve yol göstericiliği ve rahmeti içermektedir. Allah'ın ayetlerine uymayanlar ise şeytanın kardeşlerine uyarlar. Hak yoldan saparlar. Bunun için:

(204)  6f - 0:$ # & ! < # $6&3@ K *# h
 C J
"Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki merhamet edilesiniz." (ayet: 204)
O'nu kulak ardı etmeyin, onu anlayarak dinleyin. Kur'an okunurken
gürültü yapmayın ki onu anlayabilesiniz. Tüm dikkatinizle kendinizi
Kur'an'a verin ki Allah'ın rahmetine erişesiniz.
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"Rabbini içinden yalvararak ve sesini yükseltmeden, korkarak sabah
akşam zikret, gafillerden olma!" (ayet: 205)
Mü'min kul her zaman Rabbini hatırlar, gece gündüz O'nu düşünür.
O'na el açıp dua eder, içtenlikle ve sesini fazla yükseltmeden, korka
korka yalvarır. Çünkü aziz olan, hakim olan O'dur, malik O'dur. Mülk O'nundur. Cahil insanlar sanki Rab kendileriymiş, Allah da onların hizmetçisi, kuluymuş gibi O'ndan isterler. Bu büyük terbiyesizlik ve kendini bilmezliktir. Bir kısım insanlar ise hayatlarının normal seyrinde Allah'ı unuturlar, başları sıkıştığında daraldıkları anlarda hatırlarlar. İşte bunlar gafillerdir. Bu gafillerden olma!
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Sen Peygamber dahi olsan, görevin Allah'a kulluktur. Nitekim "Rabbinin yanındakiler de O'na kulluk etmekten büyüklenmezler. O'nu tesbih
ederler. O'na secde ederler." (ayet: 206).
Öyleyse sen niçin Rabbine secde etmeyesin?!
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A'RAF SURESİ'NDEN EMİRLER
1- İnsanları Kur'an'la uyar ve onlara öğüt ver. (1)
2- Rabbinizden size indirilen kitaba uyun. Allah'tan başka evliya edinerek onlara uymayın! (3)
3- Allah'ın ayetlerinden öğüt alın! (26)
4- Adil olun, dini yalnızca Allah'a tahsis ederek O'na dua edin! (29)
5- Rabbinize gönülden ve gizlice yalvarın, aşırı gitmeyin. (55)
6- Ölçü ve tartıyı tam yapın, insanların eşyasını eksik vermeyin. (85)
7- Ahdine bağlı kal. (102)
8- Toplumu ıslah et, bozguncuların yoluna gitme. (142)
9- İyiliği emret ve kötülüğü yasakla. (157)
10- Allah'a karşı ancak gerçeği söyle. (169)
11- Kitapta olanları okurken, hiç okumamış gibi hareket etme. (169)
12- Kitabın hükümlerini değiştirme karşılığında bu dünyanın mallarını alma. (169)
13- Kitaba sımsıkı sarıl ve düşün. (170-171)
14- Şeytandan bir engel seni emrolunduğun şeyi yapmaktan alıkoyacak olursa hemen Allah'a sığın. (200)
15- Şeytan tarafından bir vesvese gelince hemen Allah'ı ve gerçeği
gör. (201)
16- Kuran okunduğu zaman O'na kulak verin, dinleyin. (204)
17- Rabbini gönülden ve korkarak içinden hafif bir sesle sabah akşam an.(205)
18- Gafillerden olma. (205)
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CİN SÛRESİ (72)
f5 # =6f5 # <:# 'D
Adı: Cin, cinlerden bahsettiği için bu ismi almıştır.
İndiriliş Dönemi: Mekke'de Araf Sûresinden sonra indirilmiştir.1
Sûrenin Konusu: Cinlerin araştırmaları, kısımları, kulluk ve peygamberin vasıfları.
1-13: CİNLERİN ARAŞTIRMALARI
Cinler ve insanlar konusu her zaman ilginç ve esrarını korumaya
devam eden bir konudur. Konunun esrarı cinlerin gözle görülmeyen ve
nasıl oldukları, şekilleri tam bilinemeyen varlıklar olduğu için sürüp gidiyor. İnsanları, görmedikleri şeyleri ya hiç önemsemezler veya haddinden fazla önemserler. Cinler de işte böyle bir varlık...
Yüce Rabbimiz onlar hakkında bize bir sûre indirerek, hem onlar
üzerindeki esrar perdesini aralıyor hem de insanların onlar hakkındaki
batıl inançlarını gidermelerine zemin hazırlıyor.
Sûre’nin başlangıcında, Hz. Muhammed'in (sav) okuduğu Kur'an'ı
dinleyen bir grup cinin varlığından ve bunların duydukları Kur'an'ı kendi
aralarında değerlendirmelerinden bahsediliyor.
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"De ki: Bir grup cinin, dinleyip şöyle dediği bana vahyedildi:

1

Tefsir-i Taberi.
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-Biz, hayret verici bir Kur'an/okuma işittik. Doğru yolu gösteriyor. Biz
ona iman ettik. Rabbimize hiç kimseyi ortak tutmayacağız. Rabbimizin
şanı çok yücedir. O, eş ve çocuk edinmemiştir." (ayet: 1-3)
Buradaki açıklamalardan cinlerin Allah'ın kendisinden başka ilah olmayan tek Rab olduğu, eşi, çocuğu ve ortağı bulunmadığı konusunda
okunan ayetleri dinledikleri anlaşılıyor. Daha önce o cinlerin bunları bilmedikleri ve batıl inançlar içinde cahilce yaşadıkları ortaya çıkıyor.
Cinlerin Kur'an dinlemek üzere Hz. Muhammed'e Allah tarafından
yöneltilmiş olduğu Ahkaf Sûresi 29. ayetinde de geçmektedir.
Cinlerin dinlediği ayetlerin de baştan sona Rahman Sûresi olduğu
rivayet edilmektedir.2 Gerçekten de Rahman Sûresinde hitap cinleri de
kapsayacak şekilde geçmektedir. "Ey cin ve insan topluluğu" derken
özellikle cinlerin de muhatap kabul edildikleri görülmektedir.
Cinler, dinledikleri ayetlerden, kendilerine o zamana kadar, Allah
hakkında yalan bilgiler verildiğini öğrenmiş oldular.
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"Meğer bizim beyinsizimiz, Allah hakkında yalan söylüyormuş. Biz
de, insanların ve cinlerin Allah hakkında yalan söylemeyeceklerini zannederdik. Oysa, insanlardan öyle adamlar varmış ki, cinlerin bazılarına
sığınıyor. Cinler de onların azgınlıklarını artırıyormuş."(ayet: 4-6)
Cinler, kendilerinin aldatıldığının farkına varıyorlar. Allah hakkında
kendilerine yalan söyleyen cahil ve sahtekarların olabileceğini daha önce düşünmemiş olan cinler, dinledikleri ayetler karşısında bu gerçeği
görüyorlar. İnsanlardan ve cinlerden olan aldatıcıların, birbirlerini azgınlaştırdığını ve saptırdığını esefle müşahede ediyorlar.

%% 

Kelimesi sözlükte zulüm, uzaklık anlamına gelir. Allah hak-

kında haksız ve gerçeğe aykırı şeyler söylüyorlar. Yani Allah hakkında
gerçeği yansıtmayan ve uzaktan yakından ilgisi olmayan şeyler uyduruyorlar.

2

İbn-i Kesir.
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Uydurulan yalanlardan birisi de Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğidir. Mekke müşrikleri böyle inandığı gibi cinlerden bir grup da aynı şekilde inanıyor.
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"Sizin zannettiğiniz gibi, onlar da Allah'ın hiç kimseyi yeniden diriltemeyeceğini sanmışlardı. (Cinler şöyle konuşuyorlar:)
-Biz, göğü yokladık ve onun şiddetli bir koruma ve alevle dolu bulduk.
Oysa, orada bizim dinlemek için oturma yerlerimiz vardı. Şimdi kim
dinlemek istese onu gözeten bir alev yakalıyor. Gerçekten de bilmiyoruz, yeryüzündekilere bir kötülük mü isteniyor; yoksa, Rab'leri onlara
doğru yolu göstermek mi istedi?" (ayet:7-10)
Cinler gökte ne dinliyorlardı?
Bu ne zaman onlara yasak edildi?
Onların oturma yerleri nerelerdi?
Onlara fırsat vermeyen alev yumağı nedir? Bu sorular zihnimizi
meşgul etse de, bu sorulara verilecek cevaplar kesin gerçekler olmaktan uzak olacaktır. Çünkü kesin gerçek ve detaylı bilgiler ayetlerde zikredilmiyor. Buna gerek duyulmuyor. Bu konu ile ilgili ileri sürülen bir çok
rivayeti de kesinlik arz etmedikleri için burada anmıyoruz. Esrarengiz
olaylara her zaman ilgi duyan insan, böyle konularda sürekli detay arar.
Oysa bu detay onun pratik hayatında hiç bir işe yaramaz. Bu sebeple
Allah da bize bu tür konularda daha fazla bir bilgi vermiyor.
Cinlerin, gökteki gelişmelerden endişe duyduğu ve Allah tarafından
bazı şeylerin murat edildiğini anladıklarını görüyoruz. Fakat, durumu iyice kavrayamıyorlar. Tıpkı insanlar gibi onların da içinde iyi olanlar ve
kötü olanları var.
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"İçimizden iyi olanlar da var, olmayanlar da var. Biz, türlü türlü yollara ayrılmışız. İyice anladık ki yeryüzünde Allah'tan kaçamayız. Kaçarak
ondan kurtulamayız.
Biz, yol göstericiyi işittiğimiz zaman ona inandık. Kim Rabbine iman
ederse, (ecrinin) eksilmesinden ve haksızlık edilmesinden korkmaz." (ayet:11-13)
Cinler, kendi aralarında bir değerlendirme yapıyorlar. İçlerindeki değişik grupları yorumluyorlar. Allah'ı unutarak ve O'ndan uzak yaşamanın, onun cezasından kurtulmanın mümkün olmadığını anlıyorlar ve işittikleri ayetlerle gerçekleri öğreniyorlar. Ona iman edip, tabi oluyorlar.
Ancak bu şekilde kurtuluşa ereceklerine ve doğru yolu bulacaklarına inanıyorlar.
14- 17: CİN GRUBLARI
Cinlerin hepsi bir değildir. İnanç, düşünce ve duygu olarak değişik
gruplara ayrılırlar. Bunlardan müslüman olan gruplar olduğu gibi, inkarcı
ve şeytanın yolunda olan gruplar da vardır. Cinlerden biri bu gerçeği
şöyle ifade ediyor:
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"Bizden Müslüman olanlar da var, sapmış olanlarımız da var. Müslüman olanlar, işte onlar doğru yola yönelenlerdir. Sapanlara gelince,
onlar cehenneme odun olacaklardır.
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Eğer doğru yolda yürüselerdi, onlara bol bol su verirdik. Bununla onları denerdik. Kim Rabbinin zikrinden/ uyarısından yüz çevirirse, onu
çok ağır bir azaba sokar." (ayet: 14-17)
Cinlerden birisinin kendileri ile ilgili bir gerçeği dile getirmesinden
sonra, Allah bu iki gruptan hangisine rızık, hangisine de azap vereceğini
açıklıyor. Buna göre cin ve insanların kendilerini kontrol etmeleri gerekir.
Kim Rabbinin zikrinden yani uyarılarını, hatırlatmalarını ve öğütlerini
içeren Kur'an'dan yüz çevirirse, onu önemsemez, rehber edinmezse,
gittikçe şiddeti artan bir azaba sokulur.
18-28: KULLUK VE PEYGAMBERİN VASIFLARI
Mescidler, ibadet etmek için kurulmuş binalardır. Bu binalarda Allah'a kulluk görevi yerine getirilir. İnsanlar her zaman kulluk etmek zorundadır. Çünkü, her zaman varlıklarını varlığına ve kudretine bağlı oldukları Allah'a muhtaçtırlar. Öyleyse kulluğu bir başka deyişle ibadeti, kendilerine hayat veren o yüce zattan başkasına yöneltmemelidirler. Kendilerine rızık veren, besleyen ve hesap günü huzurunda toplanacakları Allah'tan başkasına kulluk etmemelidirler.
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"Mescidler Allah'ındır. O halde Allah ile birlikte başkasına dua etmeyin. Nitekim Allah'ın kulu, ona dua/ibadet için ayağa kalktığında az kalsın üzerine çullanacaklardı.
De ki:
-Ben ancak Rabbime dua ederim. O'na hiç bir şeyi ortak koşmam.
De ki:
-Benim size bir zarar vermeye de iyilik etmeye de gücüm yetmez.
De ki:
-Doğrusu beni Allah'a karşı kimse savunamaz, ben ondan başka bir
sığınak da bulamam." (ayet: 18-22)
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"Mescidler" kelimesi ile Allah'a secde edilen her yer kastedilmiş olabilir. Özellikle camiler ve ibadet için düzenlenmiş mekanlar bu tabirin
kapsamındadır. Surenin Mekke'de indirilmiş olduğunu düşünürsek, başta Kabe'nin söz konusu olduğunu anlarız. Nitekim o günlerde Kabe'nin
içinde üç yüz altmış kadar put vardı ve insanları tek bir ilaha dua ve kulluk etmeye çağıran Hz. Muhammed, bir bozguncu olarak görülüyor ve
Mekke'li müşriklerin ilk kez gördükleri bu dinden vazgeçmesi isteniyordu. Kabe'de geleneklere aykırı olarak Allah'a ibadet etmesi hoş karşılanmıyor, namazı engelleniyor ve türlü işkencelere maruz bırakılıyordu.
Bu sebeple biz, "az kalsın üzerine çullanacaklardı." ifadesinde kastedilenlerin, Peygambere tahammül edemeyen müşrikler olduğunu düşünüyoruz. Fakat, bu ayetle ilgili bazı rivayetlerde bunların, Kur'an'ı dinlemek
isteyen cinler olduğu da söyleniyor.
Peygamber de yalnızca Allah'a kulluk ve dua etmekle mükelleftir.
Çünkü o da bir kuldur. Hiç kimseye fayda veya zarar verebilecek ilahi
güçlere sahip değildir. Eğer Allah'a kulluktan uzaklaşır veya onunla birlikte başka varlıklara da dua ederse, onu Allah'ın azabından koruyacak,
kurtaracak hiç bir yardımcı bulamaz.
Allah Resulü, kendisini örnek göstererek, herkesi sadece Allah'a kulluğa davet ediyor. Yegane sığınağın Allah olduğunu ilan ediyor. Nitekim
ona da düşen apaçık duyurudan başka bir şey değildir.
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"Ancak Allah'tan bir duyuru ve elçilik görevi(ni yerine getiriyorum.)
Kim Allah'a ve elçisine karşı gelirse, onun için, içinde ebedi kalacağı
cehennem ateşi vardır. Kendilerine vaad edileni gördükleri zaman, kimin
yardımcı olarak daha zayıf ve sayısının az olduğunu anlayacaklar." (ayet: 23-24)
Hz. Muhammed, kendisinin cinlerin etkisinde olduğunu sanan
Mekke'lilere, cinlerin Kur'an dinleyişi ve bazı özelliklerini dile getirmelerini açıklayan ayetleri okuyarak dikkatleri üzerinde topluyor. Allah, bu
ayetlerle Muhammed'in cinlerin etkisinde olmadığını, onların Kur'an'ın
cazibesine kapıldıklarını ve gerçekleri gördüklerini açıklıyor. Cinlerin de
insanlar gibi inançlılarının da inançsızlarının da olduğunu ve Allah'a kulluktan ayrılan herkesin ortak kaderinin cehennem olduğunu vurguluyor.
Kurtuluşun tek yolunun Allah'a hiç bir şeyi ortak koşmadan kulluk etmek
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olduğunu belirtiyor. Bu yolun da Kur'an'da gösterilmiş olduğunu cinlerin
de tasdiki ile dile getiriyor.
Müşriklerin tehdit edildikleri cehennem azabının başlangıcı olan
dehşetli kıyamet vaktinin ne zaman geleceğini de Peygamberin bilemeyeceği, onun görevinin yalnızca duyurmakla mükellef olduğu mesajları
iletmekten ibaret olduğu açıklanıyor.
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"De ki:
-Size vaat edilenin yakın mı yoksa Rabbim onu uzak mı kıldı bilmiyorum. Gaybı bilen, gaybını elçisinden razı olduğu dışında hiç kimseye
açıklamaz. Çünkü o, onun önünden ve arkasından gözcüler koyar."
(ayet:25-27)
Allah, dilediği elçisine, dilediği kadar gaybın bilgisini verir. Ondan
başka kimseye bu bilgiyi vermez. Allah'ın elçisine verdiği bilgi, Peygamberlik görevini hakkıyla yerine getirmesi içindir. Cennet, cehennem, kıyamet ve hesap günü ile ilgili bilgiler gayb bilgilerindendir. Bunları Peygamber de daha önce bilmiyordu. Fakat, Allah ona Peygamberlik görevini verince, bu bilgileri insanlara ulaştırması için gözcü meleklerin himayesinde iletmiştir. Buna rağmen kıyametin veya vaat edilen günün
zamanına ilişkin bir bilgide vermemiştir. Bu bilgiye sahip olmadığını açıkça söylemesini de emretmiştir. "la edri" "bilmiyorum" Peygamberin "la
edri" demesi onu küçültmez, ilahi bir vasfa sahip olmadığını, bir kul olduğunu gösterir. Ancak kendisine vahyedileni insanlara açıklayan bir
kul..

:F . fZ ",# 6D }
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"Rabbinin gönderdiklerini gerçekten tebliğ ettiklerini göstermek için...
Onların yanlarında olanı kuşatmış ve her şeyi bir bir kaydetmiştir." (ayet:28)
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CİN SÛRESİ’NDEN EMİR VE YASAKLAR
1. Allah’a hiçbir şeyi ortak tutma. (2)
2. Allah hakkında yalan uydurmayın. (4)
3. Rabbinin zikrinden/öğütlerinden, uyarılarından yüz çevirme. (17)
4. Camilerde Allah ile birlikte başkalarına da el açıp dua etmeyin.
(18)
5. Sadece Rabbinize dua edin. Araya başkalarını katmayın. (20)
6. Allah’tan başka savunucu ve sığınak aramayın. (22)
7. Allah’a ve elçisine karşı gelmeyin. (23)
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YÂSÎN SÛRESİ (36)
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Adı: Sûre “Ya sîn diye başladığı için Bu adı almıştır. Bazıları Yasin’in “ey insan” anlamına geldiğini söylemişlerse de bu konuda ittifak
yoktur.
İndiriliş Zamanı: Mekke döneminde Cin Sûresi’nden sonra indirildiği rivayet ediliyor.(1)
Sûrenin Konuları: Sûre vahiy gerçeğini dile getiriyor. Peygamberlerini ve ahireti yalanlayan toplumların sonu, iman edenlerin mükafatı ve
Allah’ın gücü dile getiriliyor.
1-12. ayetler: Ataları uyarılmayanlara uyarı ve Kur’an gerçeği
13-32. ayetler: Elçileri yalanlayan halk ve sonları.
33-40. ayetler: Tabiattan örnekler ve Allah’ın kanunu.
41-47. ayetler: Uyarılanlar
48-54. ayetler: Kıyamet ve Ahiret
55-68. ayetler: Cennet, cehennem ve hesap.
69-83. ayetler: Kur’an’a, peygambere ve ahirete inanmayan müşriklere uyarılar ve insanın yaratılışı ve Allah’ın gücü.
1 - 12: ATALARI UYARILMAYANLAR VE UYARICI
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“Yâ sîn. Hikmet dolu Kur’an’a andolsun ki sen peygamberlerdensin.
Dosdoğru bir yol üzerinde.. Güçlü ve Merhametli’nin indirmesidir. Ataları
uyarılmadığı için gafil bir toplumu uyarman için.” (ayet: 1-6)
Hz. Muhammed, ataları uyarılmamış olan Kureyş toplumunu uyarmak üzere gönderilen bir elçiydi. O’na doğru yolu gösteren ve onun kurallarını koyan Kur’an indirilmişti. Herşeyin hakimi Allah tarafından.
O’nun kullarına rahmet ve merhametinin bir eseri olarak.
Muhammed (s.a.v.) peygamberlikle görevlendirildiği zaman Kureyş
toplumu gaflet ve şirk denizinde yüzüyordu. Öylesine batıla dalmışlardı
ki artık gözleri körelmiş, basiretleri kapanmıştı. Çoğu peygamberi anlayabilecek bir durumda değildi.
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“Çoğu için buyruk gerçekleşmiştir. Onlar iman etmezler. Biz, onların
boyunlarına, çenelerine varan halkalar geçirdik. Onun için başları kalkıktır. Önlerine bir set, arkalarına da bir set çekerek onları bürüdük de artık
göremezler.
Onları uyarsan da uyarmasan da birdir. İnanmazlar.” (ayet: 7-10)
Allah, onları niçin her yönden bağlamıştı, yoksa onların iman etmesini istemiyor muydu?
Allah, bütün kulları kendisine itaat etsin diye yaratmıştı, o halde
kendisine isyan eden ve inkarcı olan kimselerin varlığı O’nu memnun
etmez. Ancak, iyi ve kötü için bazı yollar ve kurallar vardır. Allah, iyiliği
arayana ve kendi yolunda gidene iyiliği takdir eder. Kötülüğü tercih edene de kötülüğün yollarını açar.
Nitekim:
“Kim, verir ve korunursa, bir de güzeli doğrularsa, biz onu kolaya
daha çabuk ulaştırırız. Kim de cimrilik eder ve kendini ihtiyaçsız görürse, bir de güzeli yalanlarsa, biz de ona zoru kolaylaştırırız.” 3

3

Leyl: 5-7
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“İnsanların bir kısmına doğru yolu gösterdi. Bir kısmı ise sapıklığı
hak etti. Çünkü onlar Allah’ı bırakıp şeytanı veli edinmişler ve kendilerini
doğru yolda sanmışlardı.”4
Burada da, kimlerin uyarıyı anlayabileceği açıklanmıştır.
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“Sen ancak, Kur’an’a uyan, görmediği halde Rahman’dan korkan
kimseyi uyarabilirsin. Onlara bağışlanmayı ve büyük bir mükafatı müjdele!
Şüphesiz biz, ölüleri diriltiriz ve onların yaptıkları her işi ve bıraktıkları izlerini yazarız. Her şeyi açık bir kumanda altında toplamışızdır! “ (ayet: 11 - 12)
İnsanların yaptığı her şeyi Allah, hesap günü karşılarına dikecektir.
Ama sadece ölene kadar yaptıklarını değil, kendisi öldükten sonrada
geride iz bırakan iyi kötü işlerini karşısına getirecektir. Mesela, bir bar
açıp, ölen kimsenin arkasından o bar yaşadığı ve etkisini gösterdiği
müddetçe günah yazılmaya devam edilecektir. Bir Kur’an Okulu açan
veya açılmasına katkısı olan bir kimse de, o okulda iyi şeyler öğretildiği
müddetçe, Kur’an rehberliğinde yaşayan insanlar yetiştiği müddetçe ona
da sevap yazılmaya devam edecektir.
13-27 : ELÇİLERİ YALANLAYAN HALK
Hz. Muhammed’le uyarılan Mekke halkına, daha önce uyarıcıları yalanlayan bir kavmin sonu hatırlatılarak, bu olaydan ders çıkartmaları isteniyor.
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“Kendilerine elçiler gelmiş olan belde halkının misalini anlat onlara.
Hani onlara iki elçi göndermişdik de onları yalanlamışlardı. Bir üçüncüsü ile onları güçlendirmiştik.
-Biz, size gönderilen elçileriz, demişlerdi.
-Siz de bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz, Rahman, hiç bir
şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz, diye cevap vermişlerdi. Elçiler ise :
-Rabbimiz biliyor ki biz, size gönderilen elçileriz, diye karşılık verdiler. Bizim görevimiz apaçık duyurmaktan başka bir şey değildir. Halk:
-Sizin yüzünüzden bize uğursuzluk geldi. Eğer bu işe bir son vermezseniz, sizi taşa tutarız ve bizden acı bir azap dokunur size, dediler.
-Uğursuzluğunuz kendinizdendir. Sizi uyardık diye mi? Hayır, siz aşırı giden bir toplumsunuz, dediler.” (ayet: 13-19)
Halk elçilerin gelişini uğursuzluk olarak görüyor, bu uğursuzluktan
kurtulmak için onları cezalandırmak istiyorlar. Ya onlar susmalı veya cezaya çarptırılmalı ki toplum eski rahatına kavuşsun, diye düşünüyorlar.
Adım adım büyük azaba yaklaştıklarını fark etmiyorlar.
Toplumun azgınları, elçilerle tartışırken;

B
 3 6 #* $45- 8C T C .$' FE G H d),6#* . C* Z = 2M G

 N#  (21)  ,&"   GZ 0#r'  = $45- (20)
306

Kur’an Yolu

*  d " #K <!7 = >5- (22)  $G - <# N! % @ V>:# , 4+

(23) >)    "&+ ( NQ)+ =b-  QI i
 D 6f5 # N!7 
(25) $6 3@ 0QD D q
 )K NQ! (24) B
I 4 TI O
w
 N(# J NQ!
“Şehrin öbür ucundan koşa koşa bir adam geldi:
-Ey halkım elçilere tabi olun, dedi. Sizden hiç bir ücret istemeyen
kimselere uyun. Onlar, doğru yoldadırlar. Bana ne oluyor ki beni yaratana kulluk etmemeyim? Siz de O’na döndürüleceksiniz.
Ondan başkasını ilahlar edinir miyim? Rahman bana bir zarar istese, onların şefaati bana hiç bir yarar sağlamaz ve beni kurtaramazlar.
Üstelik ben o zaman apaçık sapıklıkta olurum. Şüphesiz ben, Rabbinize
iman ettim, beni dinleyin!” (ayet: 20-25)
Olayın gelişinden öyle anlaşılıyor ki bu iyi niyetli ve dürüst adamı öldürüyorlar. Gerçi bu konuda bilgi verilmiyor. Sadece:
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“Cennete gir, denildi. O da:
-Keşke kavmim bilseydi . Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama layık kimselerden kıldığını..“(ayet:26-27) buyruluyor.
28-32: ELÇİLERİ YALANLAYAN HALKIN SONU
Elçileri yalanlayan halk, kendi hemşehrilerinin tavsiyelerine de kulak
asmayıp, ona karşı tavır aldıkları ve O’nu öldürdükleri kuvvetle muhtemeldir. Daha önce de elçilere “ya bu işe bir son verin, ya da biz sizi taşa
tutacağız” tehditleri savurmuşlardı.
Bu saldırgan ve düşmanca tutumları dolayısıyla artık Allah’ın azabını hak etmişlerdi. Allah, onların üzerine gökten ordular göndererek helak
etmedi. Sadece korkunç bir çığlıkla oldukları yere kapanıp kaldılar, yok
olup gittiler.
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“Ondan sonra, kavminin üzerine gökten ordular indirmedik. İndirecek de değildik. Tek çığlıktan başka bir şey olmadı. O anda sönüverdiler.
Yazıklar olsun o kullara! Ki, kendilerine bir peygamber gelmeye görsün, onunla sadece alay ederlerdi. Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmüyorlar mı? Onlara bir daha geri dönemezler. Ve hepsi toplanıp huzurumuza çıkarılacaklardır.”(ayet: 28-32)
Kıyamet günü, yaptıklarının hesabını verecekler. Azgınlıklarının bedelini cehennemle ödeyeceklerdir.
33-40: TABİATTAN ÖRNEKLER VE ALLAH’IN KANUNU
Ölümden sonra yeniden dirileceklerine inanmayan müşriklere Allah,
tabiat örneğini hatırlatıyor, doğaya koyduğu kanunları ve insanlara verdiği nimetleri dile getirerek, düşünmeye, gerçekleri görmeye çağırıyor.
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“Onlara bir ibret de ölü topraktır. Biz, onu diriltip, ondan yedikleri ekin çıkarırız. Yine orada, hurma ve üzüm bahçeleri yetiştiririz. Araların-
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dan da pınarlar fışkırtırız. Ürünlerinden ve yetiştirdiklerinden yesinler diye. Hâlâ şükretmiyorlar mı? Yeryüzünde biten şeylerden, kendi cinslerinden ve daha bilmedikleri şeylerden çift çift yaratan, yücedir, noksan
vasıflardan uzaktır.”(ayet: 33-36)
Allah’ın nimetlerini yiyip, içip, sonra da onu hiçe saymak, O’na nankörlük etmek, affedilmez bir suçtur.
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I  @ N@ F  H"5)#  D3 F:#    6  #* l H,“Gece de onlar için bir işarettir. Gündüzü ondan çekeriz. Karanlıklar
içinde kalırlar.
Güneş de karar kılacağı yere akıp gider. Bu, üstün güçlü ve her şeyi
bilenin takdiridir. Ay’a da duraklar belirledik ki sonunda kuru bir hurma
dalı gibi olur.
Ne güneşin aya yetişmesi mümkündür. Ne de gündüzün geceyi
geçmesi. Her biri bir yörüngede yüzerler.”(ayet: 37-40)
Allah, güneşi, ayı, geceyi ve gündüzü ne güzel tasvir ediyor. Evrenin
hareketlilik ilkesini açıklıyor. Her şey hareket halinde; güneş, ay, gece,
gündüz... Hiçbiri yerinde durmuyor. Güneş, sistem olarak uzay boşluğunda karar kılacağı bir yere doğru akıp gidiyor. Ay da dünyanın etrafında pervane gibi dönüp duruyor. Allah, öyle takdir etmiş ki, dünya etrafındaki bir aylık dönüşü boyunca, dünyadan görünüşü her gün farklıdır.
İnsanlara, karanlık gecelerde hem yol gösterir hem de tarihi gösterir.
Aylık takvimdir. Dolunay olur, hilal haline gelir...
41-47: UYARILAR
Allah’ın insana verdiği örnekler, gösterdiği ayetler devam ediyor. İnsana, kendi soyunu hatırlatıyor. Atalarını taşıyan geminin kendilerini taşıyan diğer araçların varlığının da bir ayet, işaret olduğunu söylüyor.
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“Soylarını dolu bir gemide taşımamız da onlar için bir ayettir. Ve onlar için, daha başka taşıtlar da yarattık.”(ayet: 41-42)
“Daha başka” tabiri ile, insanların toplu olarak taşındığı araçlar kastedilmektedir. O gün hiç birisi bulunmayan bu araçlardan bahsedilmesi
ilahi vahyin mucizelerindendir. Bugün, Allah’ın izniyle karada ve havada
insanları istedikleri yerlere ulaştıran taşıtlar Allah’ın gücünü ve insanlara
bahşettiği nimetleri gösteriyor. Eğer Allah dilerse gökte uçan uçağın altından rüzgarı çekiverir de yere çakılırlar. Karada giden bir aracın benzinini yerin dibine geçirir de insanlar oldukları yerde mıhlanıp kalır ve yine eski ulaşım vasıtası olan hayvanlara binmek zorunda kalırlar. Güneş
enerjisini bize bağışlamasa, suyu istifademize sunmasa, biz nasıl yaşayabiliriz ki? Ama, Allah dilerse, suyu da insanın sonu için bir vesile kılar.
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“Eğer istersek onları suda boğarız. Onlara bir yardımcı da bulunmaz, kendi kendilerine de kurtulamazlar. Ancak bizden bir rahmet ve bir
süreye kadar geçimlik verilmiş ola.” (ayet: 43-44)
Allah’ın dilemesiyle ve kudretiyle insan varlığını sürdürebilir. Öyleyse Allah’a muhtaçtır. Muhtaç olduğu Allah’a nankörlük hainliktir. Ama insanların çoğu Allah’tan ve O’nun buyruklarından habersiz yaşar, Allah’ı
tanıdığını söyleyenler bile onun kitabından, emir ve yasaklarından uzak
yaşar çoğu kez.
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“Onlara:
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-Önünüzdeki ve arkanızdakinden sakının ki merhamet olunasınız,
denildiği zaman... ve onlara Rab’lerinin ayetlerinden bir ayet geldiği zaman ancak, ondan yüz çevirenler oldular.” (ayet: 45-46)
İnsanların önlerindeki nedir? Arkalarındaki nedir? Bunlardan nasıl
sakınmaları gerekir?
İnsanların önlerindeki; gelecekleri, yani, ahirettir. Ahiretteki hesap ve
cennet cehennemdir.
Arkalarındaki ise; dünyada bıraktıkları amelleridir. Yaptıkları iyi ve
kötü her şeydir. İnsanlar, Allah’tan kendilerine gönderilen ayetlere ilgisiz
kalır ve Allah ‘a hesap verme bilinci ile yaşamazlarsa önlerindeki ve arkalarındaki ancak hüsran olur.
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“Kendilerine:
-Allah’ın size verdiği rızıklardan infak edin, denildiği zaman; nankörlük edenler, iman edenlere;
-Allah istese doyurabileceği kimseleri biz mi doyuracağız? Siz, ancak açık bir sapıklık içindesiniz, derler.” (ayet: 47)
Bakınız, nankör kimseler, yaptıklarını nasıl doğru göstermeye çalışırlar? Allah hakkında nasıl da batıl şeyler düşünerek kendi sorumluluklarından kaçıyorlar? Üstelik bunu yaparken de karşılarındaki, kendilerini
hayra davet eden mü’minleri sapıklıkla suçluyorlar.
Oysa Allah, belirli kurallar içersinde bütün insanları imtihan etmektedir. Varlıklı kıldığı insanlara azgınlık etmemelerini, ellerindekinden,
yoksullara vermelerini emretmektedir. Nasıl ki, kendileri de yoksul iken
Allah onları varlıklı kıldı, onlar da kendilerine verilenin bir şükrü olarak
başkalarına vermekle emrolundular. Elbette Allah dilese herkesi bol bol
rızıklandırır. Ama şunu da bilmeleri gerekir ki Allah dilerse ellerindeki
tüm varlıklarını bir anda yok eder ve onları hiçbir şeyi olmayan fakirlere
bağışlayabilir de... O zaman da acınacak duruma kendileri düşer.
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48-68: KIYAMET VE AHİRET
Mü’minlerin hayra teşvik ettiği halde, “Allah isteseydi fakirleri de
zengin ederdi, Allah’ın vermediği kimselere biz ne diye verelim?” diyen
nankörler, kıyameti ve ahireti de çok uzakta görüyorlar. Mü’minlerin uyarılarına karşı alaycı bir tavırla:
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“Eğer doğru söylüyorsanız, bu tehdit ne zaman yerine gelecek? derler. Onlar, tek bir çığlıktan başka bir şey beklemiyorlar. Birbirleriyle çekişip dururlarken onları yakalayacak.
(O zaman) Ne bir vasiyet edebilirler ne de ailelerine geri dönebilirler.”(ayet: 48-50)
O öyle bir andır ki geldiğinde ne düşünmeye ne de geri dönmeye
zaman vardır. Onu yalanlamak ve onunla alay etmek yalnızca cehaletin
eseridir. Nitekim Allah, onlardan önce de onlardan sonra da nice toplumları yok etmiştir. Onların adları, sanları bile unutulmuştur. Ancak, kıyamet günü hatırlanacaktır.
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“Sur’a üflenince, kabirlerinden kaldırılıp, Rab’lerinin huzurunda sıralanacaklardır.
-Eyvah bize, mezarımızdan bizi kim kaldırdı?
Bu, Rahman’ın tehdididir. Demek ki elçiler doğru söylemiş, derler.”(ayet: 51-52)
Ama iş işten geçmiştir. Elçileri orada tasdik etmenin ve tehdit edildikleri hesap gününü kabul etmenin zamanı değildir. Nankörlüklerinin
hesabını verme, inkarcılığın cezasını çekme zamanıdır.

312

Kur’an Yolu

(53)   i
 R ),# ^; 6G  J@ j , f d R
 9 : q! * 

(54)  6$- &)  :  U?-    o
; (* !   P* -  8 #*@

“Yalnızca korkunç bir çığlık... Derhal onların hepsi huzurumuza gelmiş olacaklar. ve o gün, hiç kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmeyecek ve ne yapmışsanız ancak onun karşılığını göreceksiniz.”(ayet: 5354)
İyilik yapanlar iyilik görecek, kötülük işleyenler cezasını çekecektir.
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İşte Cennetlikler!

“O gün, cennet ehli eğlenceyle meşguldürler. Kendileri ve eşleri gölgeliklerde, koltuklara yaslanmışlardır. Orada, onlar için meyveler vardır.
Canlarının istediği her şey onlarındır. Merhametli Rab’den sözlü selam
vardır.”(ayet: 55-58)
Bu, mü’minlerin ve hayatını Allah yolunda geçirenlerin akıbetidir. Bir
de suçluların, nankörlerin akıbetine bakalım.
İşte Günahkarlar!
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“Bugün, ayrılın bakalım, ey günahkarlar!
-Ey Adem oğulları! Size, şeytana kulluk etmeyin, çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. Bana kulluk edin. Dosdoğru yol budur, diye buyurmamış mıydım?” (ayet: 59-61)
Allah, insanı ilk yarattığı günden itibaren şeytana karşı uyarmıştır.
Fakat insan buna kulak vermedi. Adem, şeytanın oyununa gelerek ilk
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hatayı yaptığı gibi, her zaman, her devirde insanlar çoğu kez aynı hatanın kurbanı oldular. Allah’ın tüm uyarılarına rağmen, insanların çoğunu
şeytan yoldan çıkardı.
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“O, sizden çoğu toplumları saptırmıştı. Hiç aklınızı kullanmadınız
mı? İşte size vaat olunan Cehennem! Nankörlük etmiş olduğunuz için
bugün girin oraya!
Bugün, onların ağızlarını mühürleyeceğiz, bizimle elleri konuşacak.
Ayakları da yaptıklarına şahitlik edecektir.” (ayet: 62-65)
İnsanların, ağızlarının mühürlenip, ellerinin konuşması ve ayaklarının da yaptıklarına şahitlik etmesinin burada mecazi anlamda kullanıldığı kanaatindeyiz. Daha televizyon ve kameranın icadından 1400 sene
önce, o günün insanının anlayabileceği tarzda ifade edilen bu tasvir,
bugün, daha iyi anlaşılmaktadır.
İnsanın dünyada yaptığı her şey bir film şeridi gibi kayda geçirilmektedir. Hesap günü insanın karşısına delil olarak çıkarılacak ve insan
dünyada yaptığı iyi-kötü her şeyi orada seyredecektir. Bir itiraza imkan
bulamayacak, ağzı açık kalacak, elleriyle yaptığını görecektir. Ayaklarının onu nereye sürüklediğini içi yanarak veya sevinerek seyredecektir.
Artık o gün, Allah ne dilerse herkes onu bulacaktır. Allah’ın bu dünyada verdiği nimetlerin, imkanların kıymetini bilmeyenler, onları hakkıyla
değerlendiremeyenler ne kadar ah vah etse yeridir. Dünyadayken Allah’ın ışığını görebilecek gözlere sahip oldukları halde karanlığı tercih
edenler, Allah’ın şerefli bir insan olarak yaratmış olmasının hakkını ödemeyenler gerçekten büyük hüsrana uğrayacaklardır.
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“Dileseydik, gözlerini tamamen kör ederdik de yol bulmak için didinirlerdi, oysa nasıl görebilirler? Eğer dileseydik, kalıplarını değiştirirdik
de ileri gitmeye de geri dönmeye de güçleri yetmezdi. Kime uzun ömür
verirsek onu yaratışta tersine döndürürüz. Hiç akıllarını kullanmıyorlar
mı?” (ayet: 66-68)
Uzun ömürlü olan, yaşlandıkça gücü azalır; gözlerinin feri kaybolur,
bildiklerini unutur, adeta bir bebek gibi acizleşir. Allah, bir bebeği acizken güç kuvvet vererek büyüttüğü, geliştirdiği gibi güç kuvvet verdiği olgun bir insanı da, yavaş yavaş güçsüzleştirir, zayıflatır ve yokluğun eşiğine getirir. Bu, Allah’ın takdiridir. Her şey Allah’ın elindedir. O, dilediği
gibi takdir eder. Fakat onun dilemesi, beli bir hikmet ve sebebe bağlıdır.
Allah, gelişi güzel hareket etmez.
69-83: SON UYARI VE HATIRLATMALAR
Ahiret, cennet ve cehennemle ilgili bilgiler verildikten sonra, insanı
orada kurtuluşa çıkaracak yolun Kur’an’dan geçtiği ve Kur’an’a uymayanların da hak ettikleri azaba çarptırılacakları hatırlatılıyor. İnsanlar bir
kez daha uyarılıyor. Peygambere inanmayanlar, Peygamberin okuduğu
ayetleri sıradan bir şiir ve insan mahsulü sananlara Kur’an’ın bir şiir kitabı olmadığı, insanların dinleyip, mest olmak için indirilmediği bildiriliyor.
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“Ona şiir öğretmedik, ona yakışmaz da. Bu, yalnızca bir hatırlatma
ve apaçık Kur’an’dır. Diri olanları uyarmak ve sözün nankörler aleyhinde
gerçekleşmesi içindir.“(ayet: 69-70)
Bu ayetler, Kur’an’ı ölüler kitabı, Yasin’i de ölüm hastalarına okunan
bir deva zanneden cahillere en güzel cevabı veriyor. “Diri olanları uyarıcı bir kitaptır” Allah’ın buyruklarına kulak vermeyen nankörler için de
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vaad edilen azabı açıklayarak, ahirette bir mazeretleri olmaması için
apaçık okunan Allah’ın sözleridir, Kur’an.
Allah, insanlara verdiği nimetleri hatırlatarak, insanların buna karşılık
nasıl nankörlük ettiklerini dile getiriyor.
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“Kendi elimizle yaparak, onlar için yarattığımız hayvanları ve ona
sahip olduklarını görmüyorlar mı? O hayvanları onlara boyun eğdirdik,
onlardan kimine biniyorlar kiminin de etini yiyorlar. O hayvanlarda, insanlar için daha başka faydalar ve içecekler vardır. Hâlâ şükretmiyor-lar
mı?
Kendilerine yardımlarını umarak Allah’tan başka ilahlar edindiler.
Oysa onlara yardım edecek güçleri yoktur. Aksine onlar, bunları korumak için hazırlanmış ordudurlar.” (ayet: 71-75)
İnsan, bazen böylesine aptallaşabiliyor. Yardımlarını umdukları ilahlarının başına bir şey gelmesin diye kendileri onlara yardım ediyorlar,
onları koruyorlar. Nerede kaldı ki onların bunlara yardımı? Onlar, kendilerini korumaktan aciz, kendi ihtiyaçlarını gidermekten mahrumdurlar.
İşte insan, böylesine küçülüp, böylesine alçalabiliyor. Her şeyin sahibi ve yaratıcısı olanı bırakıyor. Asıl gücün ve kudretin sahibini boş veriyor. Kendinden daha aciz ve çaresiz bir nesneye kulluk ediyor. Ondan
medet umuyor!?!
Peygamberle mücadele eden ve ahiret gerçeğini bir türlü kabullenemeyen müşrikler, akıllarını kullanamadıkları için doğruları göremiyorlar. Şeytanın verdiği ilhamla kendilerince bir örnek vererek ahiret dirilişini inkar ediyorlar.
-Çürümüş bu kemikleri kim diriltecek? diyerek, ellerine aldıkları kemikleri, elleriyle ufalayarak, toz haline getirip, üflüyorlar.
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Onların bu cahil, akılsız ve ahmakça tutumları Peygamberi üzüyor.
Onları ikna edememenin sıkıntısını yaşıyor.
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“Onların sözleri seni üzmesin. Biz onların gizlediklerini de açıkladıklarını da elbette biliyoruz. İnsan kendisini bir damladan yarattığımızı
görmüyor mu ki apaçık mücadeleci oluveriyor. Kendi yaratılışını unutup,
bize örnek veriyor:
-Bu çürümüş kemikleri kim diriltebilir? diyor.
De ki:
-Onları ilk defa meydana getiren diriltecek. O her türlü yaratmayı bilir. Sizin için yeşil ağaçtan ateş çıkaran O’dur. Nitekim siz onunla ateş
yakıyorsunuz.
Gökleri ve yeri yaratanın, onların benzerlerini yaratmaya gücü yetmez mi? Elbette yeter. Çünkü O, her şeyi bilen mükemmel yaratıcıdır.
Bir şey istediği zaman, ancak emri:
-Ol! demekten ibarettir. O da hemen oluverir. Her şeyin mülkiyeti
elinde olan benzersizdir. Hepiniz O’na döndürüleceksiniz.”(ayet: 76-83)
Her şeyin sahibi ve tek hakimidir Allah. Bir başka varlığın da dilediği
şeyi bir “ol” emriyle yaratabileceğine inanmak, onu da ilah olarak kabul
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etmektir. Allah’tan başka ilah yoktur. Var olduğuna inananlar şirk içindedir. Hz. Muhammed’den önceki nesiller böyle batıl inançlara saplandığı
gibi, kendisini Hz. Muhammed’e nispet eden bazı kesimler de bu tür inançlara saplanmışlardır.
Cahiliyenin eskisiyle, yenisiyle uzak durulması gereken büyük bir
tehlike olduğunu bilmek ve Kur’an aydınlığında yürüyerek şeytanın oyununa gelmemek kurtuluşun tek yoludur. Kur’an’dan habersiz olanlar,
Kur’an’ı anlamadan okuyanlar şeytanın oyununa kolay gelirler.
YASİN SURESİ’NDEN EMİR VE YASAKLAR
1- Allah’tan başkasını ilah edinmeyin, Rahman size bir zarar dilerse,
onların şefaati size hiç bir fayda sağlamaz ve sizi kurtaramazlar. O zaman siz açıkça sapıklık içinde olmuş olursunuz. (23-24)
2- Önünüzdekilerden ve arkanızdakilerden sakının. (45)
3- Şeytana kulluk etmeyin, çünkü o sizin düşmanınızdır. Allah’a kulluk edin. Doğru yol budur. (60-61)
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FURKAN SÛRESİ (25)
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Adı: Hakkı batıldan ayıran anlamına gelir. Kur’an’ın bir özelliği ve
ismi olarak anılmıştır.
İndiriliş dönemi: Mekke’de Yasin sûresinden sonra indirilmiştir.
Sûrenin konuları: Müşrik toplumun Peygamber’e karşı tavırları ve
mücadeleleri, Allah’ın tek ilah olduğu gerçeği ve müşriklerin sonu. Mekke atmosferi içinde geçen ilahi uyarı ve tehditler yer almaktadır. Ayetleri
gruplamaya çalışırsak:
1-10. ayetler: Vahiy ve ilahlık gerçeği, şirk ve Peygambere itirazlar.
11-19. ayetler: Müşrikler ve ahiretten tablolar.
20-46. ayetler: Yalanlayanların sonu ve azap
47-67. ayetler: Allah’ın tabiattaki kudreti ve ibretler ve müşriklerin
düştükleri yanılgılar, mü’minlerin olgun tavırları.
1: ORTAKSIZ HAKİMİYET
Sûre, vahiy gerçeğini ortaya koyarak başlıyor:
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“Toplumlara uyarıcı olması için kuluna Furkan’ı indiren ne yücedir.”
(ayet: 1)
Hz. Muhammed’e indirilen kitaba Furkan adı verilmiştir.
Furkan: doğru ile yanlışı; gerçekle sahteyi birbirinden ayıran anlamına gelir. Kur’an’ın en büyük özelliği budur.
Hangi doğrular ve yanlışları birbirinden ayırır?
Kur’an, konusu itibariyle Allah, insan, toplum ve evren bağlamında;
başta, Allah hakkındaki doğru ve yanlış inançları birbirinden ayırır, insan
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gerçeğini ve toplumsal yaşamdaki yerinin doğru ve yanlış tespitlerini
birbirinden ayırır. Evrenin yapısı ve geleceği ile ilgili doğru ve yanlış bilgileri verir ve birbiriyle ilişkili tüm organların doğruluk ve yanlışlık noktalarını belirler.
Sûre öncelikle Furkan’ı indirmenin gayesini “toplumları uyarı” esasına dayandırıyor. Kendisine Furkan indirilen şahsın “Kul olma özelliğini
hatırlatarak, ilahi gerçekleri dile getirirken, Muhammed (s.a.v.)’in bir ilah
olmayıp, onun da diğer insanlar gibi bir kul olduğu ve tek ilahın sadece
Allah olduğuna daha ilk başta işaret ediyor.
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“Göklerin ve yerin hakimiyeti O’na aittir. Hiç bir oğul edinmemiştir ve
hükümranlığında hiçbir ortağı yoktur. Her şeyi o yaratmış ve belirli bir
ölçüye göre takdir etmiştir.” (ayet:2)
Allah, sadece göklerin hakimi değildir. Yeryüzünün de idaresi ona aittir. Bütün mahlukat ona boyun eğmiştir. Fakat insan, Allah’ın kendisine
verdiği tercih hakkını kullanarak; isterse Allah’ın hükümlerine uyar, isterse Furkan’ı arkasına atarak doğruyu yanlışı birbirine karıştırıp, Allah’a
denk varlıklar tutar, Allah’ın emirlerini yerine getirmez. Ama onların
emirlerini yerine getirir. Oysa onları da Allah yaratmıştır. Her şeyi Allah
yaratmıştır. Her şeye bir düzen ve intizam vermiştir. Ölçüsüz hiçbir şey
yoktur.
3-10: MÜŞRİKLERİN PEYGAMBERE İTİRAZLARI
Her şeyin hakimiyeti kayıtsız şartsız Allah’a ait iken Furkan’ı tanımayan kimseler, bu hakimiyeti bölüp parçalamışlar, bir kısım hakimiyeti
Allah’a; bir kısmını da başkalarına tanıyarak, aslında kendileri gibi yaratık olan aciz varlıkları kutsamışlardır. Onlara yönelmişler, onlardan
korkmuş, onlardan beklentileri olmuştur. Kendi elleriyle taştan, tahtadan
ve madenlerden heykeller dikip; sonra onların karşısında boyun eğmişler, onlardan medet ummuşlardır. Ölüp, toprak olmuş fanileri baki sanmışlar, Allah’ı bırakıp onlara kulluk etmişlerdir.
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“Onu bırakıp hiç bir şey yaratamayan, aslında kendileri yaratılmış
olan, kendileri için bir zarar ya da fayda sağlamaya da sahip olmayan,
öldürmeye hayat vermeye ve yeniden diriltip, yaymaya gücü yetmeyen
ilahlar edindiler.” (ayet: 3)
Böyle ilah olur mu? Yaratıcı değil, yaratık. Fayda ve zarar verebilme
yetkisine sahip değil. Öldürme, hayat verme ve ölenleri yeniden diriltip
ayağa kaldırma gibi ilahlık vasıflarından hiçbirini taşımayanlar nasıl ilah
olabilir?
Onlara ilah diye yaklaşanlar, düşünüyor ve akıllarını kullanıyor olabilirler mi? Akılsızca şirk koşan ve bu konuda hiç şüphe ve endişe taşımayan cahiller, söz konusu Muhammed (sav)’in peygamberliği ve hakkı
batıldan ayıran Kur’an olunca, hemen harekete geçip, onun uydurma
olduğunu iddia ediyorlar. Bir türlü akıllarını kullanıp, gerçeği görme yönünde gayret sarf etmiyorlar. Tahta ve taş parçalarına, elleriyle helvadan yaptıkları putlara inananlar, ortaya aklı ve doğruyu koyan gerçeğin
sesine kulak vermiyorlar. Hemen inkar ediyorlar.

8; C <+ < !+Z t  &@*   W
; @*  : > *   (  = >:# T C

"4&&*  B
 #5r#* x
 a3 #C (4) H 6* m 2G ,@   X K

(5) O
 9Z j  0* D <+ .6- N "@
“İnkar edenler:
-Bu, uydurduğu bir iftiradan başka bir şey değildir. Bu hususta bir
topluluk da ona yardım etmiştir, dediler de zulüm ve yalanı seçtiler.
-Öncekilerin masalları... Onu birisine yazdırmış, sabah akşam kendisine okunuyor, dediler.” (ayet: 4-5)
“Öncekilerin masalları” dedikleri Kur’an’ı dinlemeden reddediyorlar.
Ama kendileri, “Biz atalarımızı bulduğumuz yolda yürürüz” diyerek hiçbir
şeyi düşünmeyen, aklını kullanmayan, atalarının uyduruk masallarına
inanmakta hiç tereddüt etmiyorlar. “Masal” kelimesinin tam anlamını,
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müşriklerin inandığı “safsatalar” tam olarak karşılıyor. Muhammed
(s.a.v.)’in onlara okuduğu Kur’an ise, hiçbir batıla yer vermeyen, aksine
batılların yok olması için indirilen, hakkı ortaya koyan gerçeğin sesidir.
Yüce Rabbin, tertemiz mesajıdır. Her şeyi bilen ve insanı yaratan Allah’ın sözleridir. Bunu anlamak için önce onu dinlemek ve düşünmek
gerekir. Düşünceyi başkalarına emanet edenler, bunu anlayamazlar.
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“De ki: “O’nu göklerdeki ve yerdeki sırları bilen indirmiştir. Çünkü O,
bağışlayan ve merhamet edendir.” (ayet: 6)
O, size acıdığı için ve cehennem azabına uğramayasınız diye indirmiştir. Kur’an’da size hayat veren ilkeler vardır. O, hakkı gösterir, doğruyu öğretir.
Müşriklerin, peygambere inanmalarını engelleyen ve getirdiği
Kur’an’ı kabul etmelerini önleyen sebep neydi?
Onlar, çok cahilce her türlü batılı hiç sorgulamadan benimserken,
Muhammed (s.a.v.)’in Kur’an’ını niçin reddediyorladı?

 # 3r#* N@ N6 8 $:%# F r*  T35 # > T #C

< # 0- Z 
E  <# .*  Z (7)  >! < $   0@ W
;   <# T U!Z
(8) HR' G H :  $45&- *   6#:P# T C ") F r*  dE 5)G
“-Bu ne biçim Peygamber? dediler. Yemek yiyor, pazarda dolaşıyor... Ona bir melek indirilseydi de onun yanında uyarıcı olsaydı ya?
Veya kendisine bir hazine verilseydi, veya bir bahçesi olsaydı da oradan yeseydi.. Zalimler “Siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz” dediler.” (ayet: 7-8)
Onların Muhammed (s.a.v.)’den beklentileri bir peygamberden beklenilmesi gereken değil, bir ilahtan beklenilmesi gereken şeylerdi. Onlar,
ilahlık vasfı taşımadığını gördükleri, kendileri gibi bir insan olan Muhammed (s.a.v.)’de olağan üstülükler göremedikleri için iman etmemekte direniyorlardı.
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“Bak, sana nasıl örnekler veriyorlar, sapıttılar da yolu bulamıyorlar.”
(ayet: 9)
Peygamberin hiçbir gücü yoktur. Bütün güç Allah’tandır. O, dileseydi, Peygambere onların istediği tüm harikuladelikleri verirdi. Fakat, dünya imtihan alanıdır. İmtihan alanında düşünmek ve doğruyu bulmak gerekir. Allah da insanların akıllarını kullanarak gerçekleri görmelerini arzuluyor. Peygamberi kul olarak niteliyor ve mesajlarını o kul ile gönderiyor.
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 # F* $ ? H "!#* "&R“Dilediği takdirde sana ondan daha hayırlısını, alt tarafından ırmaklar akan cennetleri verebilecek ve senin için köşkler yapabilecek olan
çok yücedir.” (ayet: 10)
11-19: MÜŞRİKLER VE AHİRETTEN KESİTLER
Dünyada Hz. Muhammed (sav)‘in getirdiği Furkan’a şüphe ile bakan
ve onu Hz. Muhammed (sav)’in uydurduğunu iddia eden, “eskilerin masalları” diye alay eden müşrikler, akılsızlıklarının cahilliklerinin ve batıla
inanıp, hakkı inkar etmelerinin bedelini ağır ödeyeceklerdir. İnkar ettikleri kıyamet günü veremeyecekleri bir hesapla geleceklerdir.
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“Onlar zaten (Kıyamet) saatini yalanlamışlardı. Saati yalanlayanlar
için alevli bir ateş hazırladık. Bu ateş onlara uzak bir yerden göründüğü
zaman, onun gürültüsünü ve uğultusunu işitirler.
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Elleri boyunlarına bağlı olarak dar bir yere atıldıkları zaman, orada
yok olup gitmek için yalvarırlar.
-Bugün bir kere yok olup gitmeyi dilemeyin. Bir çok kere yok olmayı
dileyin.” (ayet: 11-14)
Saat nedir? Saat, geldiği zaman dünyanın sonunu getirecek olan,
kıyametin, yeniden dirilişin habercisidir. Saat öyle bir andır ki onun dehşetinden yer gök titrer. Her şey bir anda yok olur, son bulur. Saat zamandır. Yavaş yavaş gelir. Hiç fark edilmeden, insanlar gaflet ve dalalet
içindeyken onları ansızın basar. Saati yalanlayanlara çılgın alevli bir ateş hazırlanmıştır. O ateşin çok uzaklardan bile uğultusu işitilir, için için
kaynayışı duyulur.
Suçlu kafirler, boyunlarında boyunduruk olduğu halde daracık bir
bölgeden dipsiz bir kuyuya atılır gibi ateşe sunulurlar. Öylesine kahredici bir azap ki orada yok olup gitmek için Allah’a yalvarırlar Onlara şöyle
seslenilir: Bugün bir defa yok olmak için yalvarmayın, bir çok kere yok
olmak, ölüp gitmek için yalvarın.
Allah’ım, ne korkunç bir tablo! Ne acıklı bir son!
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“-Bu mu hayırlı; yoksa takva sahiplerine söz verilen ebedi cennet
mi? Orası, onlar için bir ödül ve son duraktır, de!” (ayet: 15)
Elbette cennet daha hayırlı değil mi? Onu kazanmanın yolu ise muttaki olabilmek, Furkan’ı ölçü edinerek batıllardan sakınmak, doğruları
yapmak, Allah’ın hoşnut olduğu salih kullar arasında yer alabilmektir.
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“Orada istedikleri her şey ebediyen onlar içindir. Bu Rabbinin yerine
getireceği bir vaattir.”(ayet: 16)
Fakat, müşriklere vaat edilen nedir? Batıl ilahların peşinden akılsızca koşanların sonu nedir?

324

Kur’an Yolu

&*  wZ &!2M T@ <:# 7 =  ,4$   
 R 8 

   W
 !R43 #C (17) F 45'# zw
  8 2g  V74+
2M DK "&$5& =0# 2M #Z = W
 !7 = > 5&! *  )# Nb4)
6D  D:> ,@ (18) HD C !   * Q># '! .5&f

< C* >! 0) *P =  !   @ 9
  $%&'- 6@  #(19) x4 D>+

“O gün Rabbin, onları ve Allah’tan başka kulluk ettiklerini bir araya
toplar ve şöyle der:
-Şu kullarımı siz mi saptırdınız yoksa kendileri mi yoldan saptılar?
Onlar da derler ki:
-Seni tenzih ederiz, senden başka veliler edinmek bize yakışmaz.
Fakat sen, onlara da babalarına da nimetler verdin. O derece ki zikri/kitabı önemsemediler de yok olmayı hak eden bir toplum oldular.
İşte söylediklerinizde sizi yalancı çıkardılar. Artık kendinizden azabı
defetmeye de yardım etmeye de gücünüz yetmez. Sizden zalimlik edenlere büyük azabı tattırırız.” (ayet: 17-19)
Zikr’i önemsemeyen, Allah’ı bırakıp, uydurma ilahların peşinde ömrünü tüketen, Allah’ın verdiği nimetlerin kıymetini bilmeyen zalim, günahkarlar o gün büyük bir azaba çarptırılırlar.
20: İNSAN PEYGAMBER
Peygamber, sokakta yürüyor, pazarda dolaşıyor, yemek yiyor, evleniyor, çoluk çocukla şakalaşıyor. Bazen kızıyor, bazen gülüyor, bazen
üzülüyor, bazen seviniyor Niçin?
O da herkes gibi bir insan olduğu için. Fakat müşrikler insan bir
Peygamber’i, insanî özellikleri içerisinde kabul etmiyorlar, onunla birlikte
bir meleğin, “işte bu peygamberdir, buna uyun” demesini bekliyorlar.
Veya doğrudan doğruya Allah’ı görüp, Allah’ın onlara, “bakın bu peygamberimdir, buna uyun!” demesini bekliyorlar. Sadece bir kişiye ve birkaç kişiye de söylemesini yeterli bulmazlar. Herkese tek tek bu gerçeğin
ispatlanmasını isterler.
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Oysa, Allah dileseydi zaten böyle bir tercihe de gerek kalmadan
herkesi robot gibi veya melek gibi itaatkar bir özellikte yaratılabilirdi. Allah bunu dilemedi. O, insanı imtihan için kendi içlerinden seçtiği peygambere iman etmeye ve onlarla gönderdiği kitapları kabul etmeye davet etti. Bunu yaparken de düşünmesini, araştırmasını, karşılaştırmasını
istedi.
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“Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerin hepsi de yemek yerlerdi, ve sokaklarda yürürlerdi. Sabrediyor musunuz diye bir kısmınızı,
bir kısmınızla sınıyoruz. Rabbin, basiret sahibidir.” (ayet: 20)
İnanmayanların mücadelesi, inananların sabır ve dayanıklılığını artırmalı ki sınav başarıyla tamamlansın. Allah ne yaptığını, nasıl yaptığını, niçin yaptığını ve sonucun ne olacağını çok iyi biliyor.
21-23: AHİRETİ DÜŞÜNENLER VE DÜŞÜNMEYENLER
Dünya hayatını, hayatın tamamı zanneden müşrikler, hesaplarını
ahirete göre yapmazlar. Öldükten sonra, o büyük hesap günü için, yeniden diriltileceklerini hiç düşünmezler. O hesap gününde, dünyada işlenen amellerin geçerli olmasının şartının; Allah’ın kitabına uygun olması
olduğunu akıllarından geçirmezler. Allah’ın kitabını bilmezler. Allah’ın kitabını getirenlere inanmazlar, meleklerin veya Allah’ın gelmesini beklerler.
Haksız bir büyüklenme ve gurur içinde kendilerinden emin bir halde
elçilerle tartışırlar.
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“Bizimle karşılaşmayı beklemeyenler:
-Bize meleklerin indirilmesi veya Rabbimizi görmemiz gerekmez
miydi? dediler. Kendi kendilerine büyüklenmişler ve büyük bir azgınlıkla
haddi aşmışlardı.” (ayet: 21)
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Fakat bu taşkınlığın sonu, bu haksız büyüklenmenin bir faydası yoktur. Melekler, bu kafirlerin canlarını almaya geldiklerinde, artık her şeyin
bittiğini ve haksız yere büyüklendiklerini anlarlar.
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“Melekleri gördükleri gün, işte o gün günahkarlara iyi bir haber yoktur. Melekler onlara şöyle der:
-Yasaktır, yasak! (bütün iyiliklerden mahrumsunuz!)” (Ayet: 22)
Artık her şey haramdır size, hiç bir iyilik görmeyeceksiniz. Dünyada
size verilen iyiliklerin kıymetini bilmediniz. Bugün perişanlık ve azap var
artık sizin için.
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“Onların yaptıklarının hepsini ele aldık ve onları kül gibi savurduk.”(ayet: 23) Hepsi boşa gitti. Bir ömür tükettiler. Fakat gayesiz, anlamsız ve günahlarla dopdolu. Melekler onların canını alırken yüzlerine
ve arkalarına vururlar. “Bir görseydin sen, o zalimler can çekişirken, melekler ellerini uzatmış “verin canınızı, bugün Allah’a karşı haksız yere
söylediklerinizden ve O’nun ayetlerine karşı büyüklük taslamanızdan
dolayı horluk azabıyla cezalandırılacaksınız.” derken?5 Cennetlikler için
de:
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“O gün cennetlikler en hayırlı bir yurtta en güzel bir dinlenme yerindedir.” (ayet: 24)
Çünkü onlar, mü’minlerdir. Allah’ın ayetlerine kör ve ilgisiz kalmamışlar, yalanlamamışlardır. Allah’ın kitabını hayat rehberi olarak kabul
etmişler, Rab’lerinin emirlerini dinlemişler ve bu mükafaatı hak etmişlerdir.
25-31: KIYAMET PEYGAMBER VE KUR’AN’I
TERK EDENLER
5

En’am: 93
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İnsanların yeniden diriltildiği kıyamet gününde, haksız yere büyüklük
taslayıp, Kur’an’ı önemsemeden hayatlarını kendi arzularına göre yönlendirenler kendi kendilerine kahredecekler, ah vah edeceklerdir.
İşte o günün dehşeti. İşte Allah’ın hakimiyeti, İşte Kur’an’ı terk eden
zalimler, işte Peygamberin sözleri:
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“O gün gök, beyaz bulutlar gibi parçalanacak ve melekler durmadan
indirilecektir.
O gün, gerçek hakimiyet Rahman’ındır. Kafirler için pek zorlu bir
gündür.
O gün, zalim parmaklarını ısıracak ve şöyle diyecektir:
-Ah ne olurdu, ben de Peygamber’le aynı yolu tutmuş olsaydım! Vay
başıma gelene, keşke falancayı dost edinmeseydim. Andolsun ki bana
gelen zikir’den beni o saptırdı. Şeytan insanı yapayalnız bırakıp rezil ediyor.” (ayet: 25-29)
Kur’an’a uymadığı için, Peygamberin gösterdiği, Allah yolunda yürümediği için, ayetlerle hayatına yön vermediği için nasıl pişman, nasıl
pişman olacaktır… Ama çaresiz, artık pişmanlık fayda verecek bir yerde
değildir. Bu itirafları yapan gafillerin sözlerini peygamber şu ifadesiyle
tamamlayacaktır.
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“Peygamber:
-Rabbim, dedi. Kavmim Kur’an’a ilgisiz kaldı.” (ayet: 30)
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“Mehcur” kelimesi bir çok anlamı ifade ediyor. Başta ilgisiz kalmak,
küsmek, terk etmek, ayrılmak, alay etmek.6
Müşrikler, Kur’an’a gereken önemi ve değeri vermediler, onu ciddiye
almadılar ondan uzaklaştılar. Onu terkettiler. Onu rehber edinmediler.
Onun gösterdiği yoldan yürümediler. Peygamberi küçümsediler, hakaret
ettiler. Onunla mücadele ettiler.
31-34: PEYGAMBERLE MÜCADELE EDENLER
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“İşte böyle her peygamber için suçlulardan düşman kıldık. Yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeter.” (ayet: 31)
Suçlular, günahkarlar elbette Peygamber’in ve hakkı anlatan, doğru
yolu gösteren kimselerin düşmanı olacaktır. Kendilerine okunan, Allah’ın
ayetlerine itiraz edecekler, isyan edecekler ve direneceklerdir. Bu onların karakteri olmuştur. Fakat, sen Rabbine güven onun yol göstericiliği
ve yardımı sana yeter. Seni zafere ulaştırır. Sen, korkmadan görevini
yerine getir.
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“Küfredenler: “Kur’an ona bir defada toptan indirilmeli değil miydi?”
dediler. Biz, onu senin kalbine yerleştirmek için böyle indirdik. Onu düzenli ve yerli yerince indirdik.” (ayet: 32)
Kafirler, Kur’an’ın yavaş yavaş, parça parça gelmesini, Hz. Muhammed’ (s.a.v.)in bir eksikliği olarak görüyorlar. Yavaş yavaş şiir yazar
gibi birisine yazdırdığını düşünüyorlar. Allah’tan gelseydi hepsi bir kerede toptan indirilirdi, diyorlar. Oysa, daha önceki kitaplar bir defada indirilmiş olmasına rağmen, itirazcı kafirler yine kabul etmemişlerdi.
Allah, Kur’an’ı yirmi üç senede, meydana gelen olaylar ve ihtiyaç
duyulan hükümler ölçüsünde, insanların kalblerine iyice yerleştirmek
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üzere parça parça indirmiştir.7 “Bir de Kur’an’ı insanlara ağır ağır okuman için, bölüm bölüm ve gerektikçe indirdik.“8 buyurulmuştur.
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“Sana bir örnek getirmeye görsünler, biz onun gerçeğini ve en iyi
anlaşılanını getiririz.” (ayet: 33)
Herkes, kendi düşünce ve iddialarını ispat etmek için örnekler verir.
Fakat, bu örnekler her zaman doğru ve gerçek bir örnekleme özelliği taşımaz. Kafirlerin verdikleri örnekler bu gruptandır. Batıl inançlarını ve
saplantılarını ispatlamak için hakkı ifade etmeyen, bir temele dayanmayan basit örnekler verirler. Oysa Allah, gerçek olan ve en açık, en anlaşılır olan örnekler verir. Onların batıl örneklerini hükümsüz kılar.
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“Yüzüstü Cehennem’de toplanacak olanlar, işte onlar, yeri en kötü
ve yolu en sapık olanlardır.“ (ayet: 34)
Batıl yolda mücadele edip, Peygamber’i yalanlayanlar, Kur’an’ı
önemsemeyenler, onun rehberliğinde hayatlarına yön vermeyenler, yüzü koyun cehenneme atılacaklardır. Onlar orada yaptıklarına pişman
olacaklar, fakat iş işten geçmiş olacaktır.
35-40: ÖNCEKİ PEYGAMBERLERİ YALANLAYANLAR
Allahu Teâlâ, Hz. Muhammed (s.a.v.)’i yalanlayan müşrikler toplumunu, geçmiş toplumların başlarına gelen felaketleri hatırlatarak uyarıyor. Elçilerine de moral veriyor.
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Müzzemmil: 4.
İsra: 106.
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“Musaya da kitap vermiş, kardeşi Harun’u da ona vezir yapmıştık.
O ikisine:
-Ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin, demiştik; sonra da o kavmi
yerle bir etmiştik.
Nuh Kavmi de peygamberi yalanlamıştı da onları suda boğarak, insanlara bir ibret kıldık. Zalimlere acıklı bir azap hazırladık.
Ad’ı da, Semud’u da, Ress halkını da, bunların arasında daha bir
çok nesilleri de...
Bunlardan her birine örnekler göstermiş ve hepsini de baştan başa
kırıp geçirmiştik.
Onlar, üzerine bela yağmuru yağdırılmış bir beldeye de uğramışlardı, onu görmediler mi? Hayır, onlar yeniden dirilişi düşünmüyorlar!” (ayet: 35-40)
İşte önceki toplumların çok açık ve gerçek örnekleri ortada. Siz de
kendi sonunuzu düşünün ve kararınızı verin, seçiminizi yapın.
41-44: HEVASINI İLAH EDİNEN CAHİLLER
Peygamberle mücadele eden ve bir türlü ilahi vahyi benimsemeye
yanaşmayan müşrikler, aslında kendi heva ve heveslerini ilah ediniyorlar. Kendilerinin doğruluğundan o kadar emin ve bulundukları hali o derece içlerine sindirmişler ki, kendilerini dev aynasından seyredip, kasılıyorlar, Peygamberi de öyle basit ve değersiz görüyorlar ki, sadece onunla alay ediyorlar, ciddiye bile almıyorlar.
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“Seni gördükleri zaman:
-Bu mu Allah’ın gönderdiği elçi? diye alay etmekten başka bir şey
yapmazlar.
-Eğer dayanmasaydık az kalsın bizi ilahlarımızdan saptıracaktı, derler. Onlar azabı gördükleri zaman, kimin yolunun sapık olduğunu bilecekler.
Hevasını ilah edinen kimseyi gördün mü? O halde sen mi koruyucu
olacaksın? Yoksa, onların çoğunun söz dinlediğini veya aklını kullandığını mı sanıyorsun?
Onlar, ancak hayvanlar gibidirler, hatta daha da şaşkındırlar.” (ayet:
41-44)
45-55: ALLAH PEYGAMBER VE TABİAT
Allahu Teâlâ, aklını kullanmayan müşrikleri hayvanlara benzettikten
sonra, onlardan da aşağı bir dereceye layık görüyor. Çünkü onlar, evrende meydana gelen harikulâde olayların nasıl cereyan ettiğini hiç düşünmüyorlar. Evrenin hakimi olan Allah’ın, tabiata koyduğu mükemmel
düzene ve insana sunduğu sayısız nimete nankörlük ediyorlar. Hiç birinden ibret almıyorlar. Ne kendi yaratılışlarını düşünüyorlar, ne de tabiatın ölümünden sonra yeniden baharla dirilişini.. Eğer bunları yeterince
düşünseler, öldükten sonra tekrar diriltileceklerini ve Allah’a hesap vereceklerini de anlarlar ve Allah’ın peygamberlerinden ve ayetlerinden
yüz çevirmezlerdi.
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“Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmüyor musun? İsteseydi onu
durdururdu. Güneşi ona kılavuz yaptık. Sonra onu kendimize doğru yavaş yavaş çektik.” (ayet: 45-46)
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Güneşin ışığı gölgenin kılavuzudur. Güneşi de gölgeyi de var eden,
isteseydi insanları hep gölgede güneşsiz, isteseydi hep güneşte gölgesiz bırakabilirdi. Fakat bunu yapmadı. İnsana hem güneşten istifade etme; hem de gölgeden yararlanma imkanını bahşetti. Güneş batınca gece, sanki insanı örten ve dinlendiren, gündüzün yorgunluğunu gideren
şefkatli bir anneye benzer. Gündüz ise ona ekmek ve su sunan baba
gibidir.
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“Geceyi örtü, uykuyu dinlenme ve gündüzü de yeniden hayata başlayış yapan odur.
O’dur, rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderen! Gökten tertemiz bir de su indirdik. Onunla ölü bir şehri diriltelim ve onunla
yarattığımız bir çok hayvanı ve insanı sulayalım diye..
Düşünsünler, öğüt alsınlar diye onu aralarında evirip çevirdik. Yine
de insanların çoğu nankörlükten vazgeçmez.” (ayet: 47-50)
Su ne kadar büyük ve önemli bir nimet. Allah, suyu insanları, ölü
beldeler arasında çevirip durur. Bazen, sel olur, evi, barkı, bahçeyi, tarlayı götürür. İnsanları mahveder, bazen insanlar ondan mahrum kalır.
Susuzluk, kıtlığa neden olur. Bazen bol yağmurlar ve ürün bolluğu ile
insanları sevindirir. Hayatın kaynağı su olduğu gibi, tufan da su ile kopar. Firavun da suda boğulmuştur.
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“İsteseydik her kasabaya uyarıcı gönderirdik. O halde sen, kafirlere
itaat etme ve onlara karşı Kur’an’la büyük bir cihatla mücadele et.” (ayet: 51-52)
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Peygamber, büyük cihata çağrılıyor. Kur’an’ı yayma ve duyurma
cihatı, Kur’an’a karşı peygamberle mücadele eden müşriklerle cihat. Bu
cihat, bütün insanlığa, Allah’ın mesajının duyurulması, bu mesajın duyurulması konumundaki tüm engellerin ortadan kaldırılmasını öngörüyor.
Bu cihat, bütün imkanların seferber edilmesiyle gerçekleşir, cihat malların ve nefislerin Allah yolunda feda edilmesidir. Fakat, cihat kıtal değildir. Kıtal, sıcak savaş, silahlarla, bombalarla yapılan kanlı savaştır. Cihat ise, psikolojik ve sosyolojik bir savaştır. Propaganda savaşıdır. Allah, Mekke’de inen sûrelerde kıtale, yani sıcak savaşa izin vermemişti.
Fakat, cihat bütün sıcaklığı ile devam etmişti. Müşriklerin peygamber ve
getirdiği mesajlarla alay etmişler, mü’minler de bu mesajları herkese
duyurabilmek için var güçleriyle çalışmışlardır.
İnsanlara, Allah’ı tanıtıcı, Allah’tan başka ilah olmadığı gerçeğini ortaya koyan örnekleri sunucu ve Allah’ın ayetlerini duyurucu bir cihat sürecinden, işte şu ayetler de insana Allah ve doğa ilişkisini ortaya koymaktadır.
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“Birinin suyu tatlı ve iç açıcı, ötekinin ki tuzlu olan iki denizi birbirine
katan O’dur. İkisinin arasına bir engel, aşılmayan bir sınır koymuştur.
Sudan bir insanı yaratan ve ona soy-sop veren de O’dur. Rabbin güçlüdür.”(ayet: 53-54)
İşte, Rabbin yüceliği böylesine açık ve ortada iken, her şeyi gücü ile
O yaratıp yaşatırken; Müşrikler Allah’tan başkalarına da kulluk ederler.
Oysa, onların ne bir gücü ne de bir etkisi vardır.
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“Allah’tan başka kendilerine fayda da zarar da veremeyen şeylere
kulluk ediyorlar. Kafir, Rabbine karşı duranın yardımcısıdır.” (ayet: 55)
Kafir, şeytana arka çıkıyor. Yaptığı akılsızca hareketler ve anlamsız
putlara kulluk ile şeytanla aynı kaderi paylaşıyor. Kendisine gerçeği getiren elçiye karşı geliyor. Batılı empoze eden şeytana yardım ediyor.
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56-61: ALLAH PEYGAMBER VE MÜŞRİKLER
Bu ayetlerde Allah, Peygamber ve Müşrikler arasındaki diyaloglar
dile getiriliyor. Peygamber’in, Allah tarafından hangi görevle memur edildiği, Allah’ın kim olduğu, buna karşın müşriklerin Allah’ı tanımadıkları
ve isyankar tavırları dile getiriliyor.
Öncelikle Peygamber’in görevi şu ayetlerle dile getiriliyor:
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“Biz, seni ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki:
- Ben, bu göreve karşılık sizden bir ücret değil; ancak, Rabbine giden yolu tutan kimseler olmanızı istiyorum.” (ayet: 56-57)
Peygamberin, zorla hiç kimseyi bu dine girdirme görevi yoktur. O
sadece, cehennemle ve helak ile uyarır, cennet ve nimetleri müjdeler.
O, yaptığı elçilik görevine karşılık ücretini Rabbinden alacaktır. İnsanlardan böyle bir ücret talebi yoktur. İnsanlardan beklentisi, getirdiği mesajları kabul ederek, Allah’ın yolunu tanımaları ve o yola girmeleridir. İsteyen girer, istemeyen girmez. Bu da insanların sonucu düşünerek,
kendilerinin vereceği karara bağlıdır. Peygamber bu konuda ne zorlayıcı
ne de bekçidir.
Peygamberin görevlerinden birisi de, her insan gibi yüce Allah’a kulluk etmektir.
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“Ölümsüz olan hayat sahibine güvenip bağlan! O’nu hamd ile tesbih
et! Kullarının günahlarından O’nun haberdar olması yeter!
Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri altı günde yaratan, sonra hakimiyeti altına alan Rahman’dır. Sor bundan haberi olana!”(ayet: 58-59)
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“istiva ale’l Arş” ibaresi, otoritesi altına almak anlamına gelir. İstivâ
ale’l-Arş: Taht’a oturmak anlamına gelir. Taht eskiden kralların hakimiyetini gösteren ve iktidarı ellerine aldığının bir işaretiydi. Allah, ise gökleri ve yeri yaratmadan da bütün otoriteyi ve hakimiyeti elinde bulunduruyordu. Arş’ın Rabbi idi. Tek ilah O idi. Dolayısıyla bu gücü, gökleri ve
yeri yarattıktan sonra kazanmış olamaz. Fakat, bütün yarattıklarını önce
yaratır, sonra da onların üzerindeki hakimiyetini eline alır.
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“Onlara:
-Rahman’a secde edin, denildiğinde, bu onların nefretini artırarak:
-Rahman da nedir? Senin bize emrettiğin şeye mi secde edeceğiz?
dediler.
Gökte burçlar yaratan, aralarında bir lamba ve aydınlatıcı Ay’ı yaratan ne kadar yücedir.” (ayet: 60-61)
Gökteki burçların büyük yıldızlar olduğu rivayet edilmiştir. Lambaya
benzetilen ışığın kaynağı olan güneştir.” Aydınlatıcı ay” denilmesinin
nedeni ise ayın güneş gibi ışık kaynağı olmayıp, güneşten aldığı ışıkları
yansıtması sebebiyle sadece “aydınlatıcılık” özelliği taşımasıdır.
Bu evren, gerçeği görmek isteyenler için Allah’ın eşsiz güç ve otoritesinin belgeleri ile doludur. Müşrikler ise tüm bunları görmezden gelirler.
62-77: MÜ’MİNLER, TEVBEKARLAR VE İYİLER
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“İbret almak veya şükretmek isteyenler için gece ile gündüzü birbiri
ardına getiren de O’dur.” (ayet: 62)
Tüm evreni ve gizemlerini bir tarafa bırakın, yalnızca gece ve gündüzün oluşumu, güneş, ay ve dünyanın hareketleri bile olaylara ibret
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gözü ile bakan ve dersler çıkarmak isteyen iyi niyetli, temiz ve dürüst
kalp sahipleri için yeter.
Gece ve gündüzün, dünyanın kendi ekseninde bir dönüşü ile meydana geldiğini biliyoruz. Dünyanın güneşe konumu o kadar hassas bir
hesaba göre belirlenmiş ki, dünya kendi ekseninde dönerken, ne sarsılıyor, ne bir felakete yol açıyor. Milyonlarca yıldır, kendi ekseninde dönen dünyanın, bir kez bile şaşırıp veya yorulup durduğu, ya da ters
döndüğü görülmemiştir. Böyle bir durumda her şey tersine döner ve
hiçbir düzen, sistem kalmazdı. Eğer birden fazla ilah olsaydı, elbette her
ilah kendi üstünlüğünü ve gücünü ispatlamak için, -insanların dünyada
yaptıkları gibi- birbirleriyle savaşırlar ve tüm evreni ateş çemberine sokarlardı. Fakat, evrenin kuruluşundan beri böyle bir karmaşa asla görülmemiştir. Bu da Allah’ın eşsiz ve benzersiz tek ilah oluşundan kaynaklanmaktadır. O, her şeye tek başına hakimdir. Bunu bilen ve Allah’a
doğru bir iman ile inanıp, yalnızca ona kulluk eden müminler, Rab’leri
kendilerinden ne istiyorsa onu yaparlar. Onlar, peygamberlerin Allah’tan
getirdikleri mesajlara kulak verir ve onların içeriğine uygun olarak yaşamlarını düzenlerler.
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“Rahman’ın kulları, yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürürler. Cahiller kendilerine laf attıklarında ise “Selam! deyip geçerler.
Onlar, gecelerini Rab’lerine secde ederek ve kıyama durarak geçirirler. Onlar, “Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır, çünkü onun
azabı süreklidir, derler. Orası ne kötü bir karargah ve konaklama yeridir.
Onlar, harcadıkları zaman, israf etmedikleri gibi cimrilik de etmezler.
İkisi arasında doğru olanı yaparlar.” (ayet: 63-67)
Mü’minler, boş ve anlamsız sataşmalara kendi olgunluklarına ve taşıdıkları misyona uygun bir cevap verirler. Cahilce kendilerine laf atan
ve herhangi bir ilme, delile saygı duymayan, bilgisizlere “selam” deyip,
geçerler. Onları ciddiye almazlar. Çünkü onlar, tartışıp, gerçeği bulmak
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isteyen insanlar değildir. Mü’minlerle akıllarınca alay etmek isteyen, kulakları ve gözleri kapalı, hayvanlık seviyesine düşmüş, akıl yoksunu,
duyarsız kimselerdir. Ne diye bunlarla vakit öldürsünler?
Mü’minler Rab’lerinden korkarlar, Gecelerini secde ederek, Allah’ın
huzurunda kıyama durarak, Kur’an okuyarak geçirirler. Rablerine dua
ederek, “Rabbimiz, bizi cehennem azabından koru” derler. Çünkü onun
azabı hiç tükenmez, insanı yer bitirir. Sonra tekrar aynı şeyler devam
edip gider. Sonsuz bir azap!
Mü’minler harcama yaptıkları zaman bilinçli olarak harcamada bulunurlar. Allah’ın kendilerine ihsan ettiğini gereği gibi kullanırlar. İsraf etmezler, cimrilik ise hiç yapmazlar.
Mü’minlerin temel vasfı, Allah’a hiçbir şeyi şirk koşmamalarıdır.
Haksız yere hiç kimseyi öldürmemeleri ve zinadan kaçınmaları da imanlarından kaynaklanan özelliklerdir. Çünkü bu kötülükleri yapanlar azaba
çarptırılırlar ve Allah katında zillet içerisinde cehenneme atılırlar:
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“Onlar, Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarmazlar. Allah’ın haram
kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa ağır cezaya uğrar.
Kıyamet günü, onun azabı kat kat artar ve zillet içinde hep orada kalırlar.” (ayet: 68-69)
Kim bu günahları cahillikle işler de daha sonra iman edip, mümin olur, tevbe eder ve Rabbinden bağışlanma dileyerek iyi kimselerden olursa, Allah’ın o kimseyi bağışlaması, hatalarını affetmesi umulur.
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“Ancak tevbe edip, iman eden ve doğruları yapanlar, Allah, onların
kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah, çok bağışlayan çok merhamet edendir.
Kim tevbe eder ve doğruları yaparsa, o, tevbesi kabul edilmiş olarak
Allah’a döner.” (ayet: 70-71)
Yine mü’minlerin özellikleri sıralanmaya devam ediliyor:
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“Onlar, yalancı şahitlik etmezler. Boş ve kötü bir şeyle karşılaştıkları
zaman vakarla geçip giderler.
Rab’lerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman, onlara karşı kör ve sağır
davranmazlar. Onlar:
-Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soyumuzdan gözlerimizi aydın kılacak (iyi çocuklar) bağışla! Bizi takva sahiplerine öncü yap! derler.” (ayet:
72-74)
İşte böyle kimseler gerçek mü’minlerdir. Allah’ın ayetlerini duydukları zaman, hiç duymayan sağırlar gibi veya görmeyen körler gibi kayıtsız
kalamazlar. ayetlerin kendisine ulaştırdığı mesajı yerine getirmek için
çırpınırlar. Onlar, bilinçli olarak Allah’a kulluk ederler. Mü’min, kör taklitçi
olamaz. Aksine mü’min, işi hakkında bir basiret, kesin ve apaçık bilgi
sahibi olmalıdır.
Mü’minler, taklitçi olmadıkları için geriden gelmek istemezler. Hep
önde gitmek ve öncü olmak isterler. Ama bu öncülük menfaat ve dünyalık için öncülük değildir. Takvada, ahlakta, fazilette ve dürüstlükte öncülüktür. Allah’tan korkma ve saygıda öncülüktür. İşte bu mü’minlere bu
güzel ahlak ve davranışları için Allah cennet ve nimetlerini hediye edecektir.
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“İşte onlar, sabretmelerine karşılık, cennet köşkleri ile ödüllendirilecekler ve orada sağlık ve selam ile karşılanacaklardır.
Orada kalıcıdırlar, O ne güzel konut ve ne güzel makam!” (ayet: 7576)
Allah, son sözünü müşriklere yönelerek, mü’minlere verdiği nimetlerden niçin onların mahrum bırakıldığını ve azaba çarptırıldığını şu sözleriyle açıklıyor ve sûreyi tamamlıyor:
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“De ki:
-Sizin dua ve kulluğunuz olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?
Siz onu yalan saydınız, yakında bunun cezasını göreceksiniz.” (ayet: 77)
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FURKAN SURESİNDEN EMİRLER
1- Kafirlere itaat etme ve onlara karşı Kur’an’la bütün gücünle cihat
et. (52)
2- Rahman olan Allah’a secde edin. (60)
3- Yeryüzünde böbürlenerek yürümeyin, cahiller sataşınca “selam”
deyip geçin. (63)
4- Geceleri Rabbimize secde ederek ve kıyama durarak geçirin. (64)
5- İsraf etmeden, cimrilik yapmadan, en doğru şekilde harcamada
bulunun. (67)
6- Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarmayın, haksız yere kimseyi
öldürmeyin, zina etmeyin. Tevbe edin, iman edin, doğruları yapın. (6870)
7- Yalancı şahitlikte bulunmayın, boş şeylerden uzak durun. (72)
8- Rabbin ayetleri hatırlatıldığı zaman kör ve sağır gibi duyarsız davranmayın. (73)
9- Hak yolda sabırlı olun. (75)
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a(# jH3
FÂTIR SÛRESİ (35)
f5 # =6f5 # <:# 'D
Adı: Hiç yoktan, örnek veya benzeri olmadan yaratan anlamında,
Allah’ın yaratıcılığını ifade eden bir isimdir.
İndiriliş Zamanı: Mekke Dönemi’nde, Furkan Sûresi’nden sonra
inidirildiği rivayet ediliyor.
Sûre’nin Konuları: Allah’ı tanımayan, Peygamberi reddeden müşriklere uyarılar. İnsanlara çeşitli örneklerle gerçeklerin açıklanması,
ahiretin hatırlatılması ve dünyadaki görevinin öğretilmesi.
1 - 4: ALLAH
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“Hamd, göklerin ve yerin yaratıcısı ve melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler yapan Allah’a mahsustur. Dilediğini yaratmayı artırır.
Çünkü Allah’ın herşeye gücü yeter.” (ayet: 1)
Göklerin ve yerin yaratıcısı çok yücedir. Bütün kudret ve kuvvet
O’ndadır. Bütün haklar O’na aittir ve onayı alınması gereken, şükür edilmesi gereken O’dur. O melekleri elçi olarak görevlendirmiştir. Onları
farklı sayıda kanatlar sahibi kılmıştır. Bunları, kuş kanadı gibi düşünmek
yanlıştır. Kanatların boyutunu da bilmiyoruz. Fakat onların bu kanatlarla
göğe yükselişinin çok hızlı olduğunu, onlara fevkalade sürat kazandırdığını biliyoruz. Kanatlar (ecniha) kelimesi, farklı anlamlara da gelir.
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Ayetle, Peygambere “onlara şefkatle muamele et” anlamında “onlara kanatlarını ger.” şeklinde bir deyim kullanılmıştır. İnsanın sağ ve sol
iki yanına kanatları da denir. Bu insanın kanatlı olduğunu göstermez.
Ordunun kanatlarından bahsettiğimizde de, ordunun kısımlarını kastederiz.
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“Allah’ın insanlar için rahmetinden açtığı şeyi artık tutan olamaz.
Tuttuğu şeyi de, O’ndan sonra gönderen olamaz güçlü ve hakim O’dur.
Ey İnsanlar! Allah’ın size verdiği nimetini düşünün. Allah’tan başka,
size göklerden ve yerden rızık verecek bir yaratıcı var mı? Ondan başka
ilah yoktur. O halde nasıl aldanıyorsunuz?” (ayet: 2-3)
İnsanlara rızık veren, onları yaratan, dilediğinin rızkını genişleten, dilediğinin rızkını daraltan tek bir ilah vardır. Hiç kimse “ bu da rızık veriyor veya yaratıyor” diye bir başka ilah gösteremez. Fakat, insanlar kendilerine rızık veren ve yaratan tek ilaha kulluk etmezler. Onun sanki ortakları imiş gibi, kutsadıkları başka ilahlara şükranlarını arzederler. Onların önünde eğilirler. Onlara kulluk ederler. Kendilerine Allah’ın ayetlerini getiren peygamberleri yalanlarlar.
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“Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Bütün işlerin dönüşü Allah’adır.” (ayet: 4)
5 - 11: EY İNSANLAR!
Allah, tüm insanlara hitap ederek şu uyarıları yapıyor:
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“Ey insanlar, Allah’ın vaadi şüphesiz gerçektir. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Aldatıcı da sizi Allah ile aldatmasın. Şeytan size düşmandır.
Siz de ona düşman olun. O, ancak kendi taraftarlarını çılgın ateşin halkı
olamaya çağırır.
İnkar edenler için şiddetli bir azap vardır. İman edenler ve doğruları
yapanlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.
Kötü işler kendisine süslenip onu güzel gören kimse böyle midir? Allah, dilediğini sapıklık içinde bırakır, dilediğini doğru yola çıkarır. Öyleyse onlar için kendini üzüp durma. Allah, onların ne yaptıklarını biliyor.”
(ayet: 5-8)
Allah, bir söz vermiştir. Bu söz inkar edenlere, Allah’ın gösterdiği
yoldan gitmeyenlere şiddetli bir azap, iman edip, Allah’ın gösterdiği doğruları yapanlara büyük bir mükafattır. Bu söz mutlaka gerçekleşecektir.
Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın. Ahirette pişman olmak istemeyen, gidişatını düzeltmelidir. Kötü hareketleri kendisine güzel gösteren
şeytanın ve nefsinin yörüngesinden çıkmalıdır. Şeytan insanı aldatmak
için Allah hakkında yanlış zanlar besletir. İnsanı Peygamberin yolunda
yürütmekten alıkoyar, fakat buna rağmen Allah’ın cenneti hazırladığına
inandırır ve sonunda Allah’ın büyük lutfuna erişeceğini ümit ettirir. Şeytan insana bir serap sunar, hayali cennet sunar.
Hayatın yalnız bu dünyadan ibaret olduğunu zanneden insanlar, tüm
hesaplarını bu dünya için yaparlar. Allah’ın vaadini hiç düşünmezler
ahiretin dehşeti onları doğrulara inanmaya ve yapmaya sevk etmez. Allah bu konuda da bir örnekle insanı uyarıyor:
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“Bulutu harekete geçiren rüzgarı gönderen Allah’tır. Onu ölü bir beldeye sevk ederiz onunla yeryüzüne, ölümden sonra hayat veririz. İşte
ölülerin diriltilmesi de böyledir.
Kim, güç istiyorsa, bilsin ki bütün güç Allah’ındır. Güzel söz O’na çıkar, doğru ve iyi işler de O’na yükselir. Kötülükleri planlayanlar için şiddetli bir azap vardır. Onların planları boşa çıkacaktır.
Allah, sizi topraktan, sonra nutfeden yaratmıştır. Sonra sizi çift yaptırmıştır. Bir dişi O’nun haberi olmadan ne gebe kalır, ne de doğurur.
Ömrü uzun olanın, ömrünün uzatılması veya ömründen kısatılması ancak bir kitaptadır. Bu Allah’a çok kolaydır.” (ayet: 9-11)
12 - 17: ALLAH’IN ORTAKSIZ HAKİMİYETİ
Allah, her şeyin sahibidir. Tek başına hakimdir. O’nun bir ortağı yoktur. Evrendeki tüm gelişmeler, O’nun emri, izni ve bilgisi dahilinde cereyan eder. Hiç kimse O’nun emri, izni ve bilgisi olmadan hareket edemez. Her şey O’nun koyduğu kanunlara uygun hareket eder. Dünyanın
yaratıcısı olan Allah, hem karada hem de denizde bir hayat ve canlılık
var etmiştir. Bitkilere ve hayvanlara ihtiyaçlarına cevap verecek bir doğa
bahşetmiştir.
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“İki deniz eşit değildir. Biri tatlıdır, susuzluğu giderir ve içimi kolaydır; diğeri tuzlu ve acıdır. Hepsinden de taze et yersiniz ve takınacağınız
süs eşyası çıkarırsınız. Gemilerin suları yarıp gittiğini görürsün. Bunlar,
O’nun verdiği nimetleri aramanız ve O’na şükretmeniz içindir.
Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. Güneşi ve ayı
hizmetinize sunmuştur. Her biri belirli bir süreye kadar akıp giderler. İşte
sizin Rabbiniz Allah’tır. Hakimiyet O’nundur. O’ndan başkasına dua ettikleriniz, bir çekirdeğin zarına bile sahip değillerdir.
Onlara dua etseniz bile sizin duanızı duymazlar, duysalar da size
cevap veremezler. Kıyamet günü sizin ortak koşmanızı inkar ederler.
Her şeyden haberi olan gibi sana kimse haber veremez.
-Ey İnsanlar, Siz Allah’a muhtaçsınız. Allah’ın hiç bir şeye ihtiyacı
yoktur, hamde layık olan O’ dur. Eğer isterse sizi giderir, yerinize yeni
bir halk getirir. Bu Allah için hiç zor değildir.” (ayet: 12-17)
Allah’ın hakimiyeti, kendisine ortak koşulmasını asla kabul etmez.
Allah’tan başkasına dua edenlerin bu hareketini şirk olarak görür. Al-
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lah’ın hakimiyetine ortaklık iddiası olarak değerlendirir. Allah’a kulluk
edenler, yalnız Allah’a dua ederler.
Allah’ın hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Herkes Allah’a muhtaçtır. Allah
dilerse, şirk içinde olanları dünya sahnesinden siler de kimse onları geri
getiremez. Allah, onların yerine yepyeni bir halk getirir. Bu Allah için kolaydır.
18: BİR GÜNAHKAR BAŞKASININ GÜNAHINI TAŞIR MI?
Bazı insanlar, günah taşımaya heveslidirler. Başkalarını günah işlemeye kışkırtırken “eğer bir günahı varsa benim boynuma” diyerek, güya günaha sevkettikleri kimselerin günahlarını da taşımaya söz verirler.
Bir saptırıcıya uyarak günah işleyen kimse de, kendisine o günahı
işleteni sorumlu tutarak, Allah katından bir ceza görmeyeceğini zanneder.
Fakat, Allah bakın bu konuda ne diyor?
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“Hiç bir günahkar, başkasının günahını yüklenmez. Ağır bir yük taşıyan kimse, başkasını çağırsa, ondan hiç bir şey yakını olsa bile ona
yükletilmez.
Sen, ancak görmedikleri halde Rab’lerinden korkan ve namazı kılan
kimseyi uyarabilirsin. Kim arınırsa, ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş Allah’adır.” (ayet: 18)
19 - 23: KARŞILAŞTIRMALAR
Allah, mü’minle müşriği şu örneklerle karşılaştırıyor:
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“Körle gören bir değildir.
Karanlıkla aydınlık...
Soğuk ile sıcak...
Dirilerle ölüler de bir değildir. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirlerde
olanlara işittiremezsin. Sen sadece bir uyarıcısın.” (ayet: 19-23)
İnkarcı bir köre benzer, gerçekleri görmez. İnkarcı karanlıklar içindedir. Çünkü delalettedir, buhrandadır. Kafası karanlıktır. Hayatı ve geleceği de karanlığa mahkumdur.
İnkarcı sıcaktadır, ateştedir, yanmaktadır. Taştan bir duvardır sanki,
ne kadar doğruyu gösterirseniz görmez ve sizi dinlemez. Bunun için Allah onları kabirdeki ölülere benzetiyor. Nasıl onlara seslendğiniz zaman
sizi duyamazlarsa, bunlar da aynen öyle duymazlar.
Mü’min ise gören, aydınlık içinde bir insandır. Ateşte değil gölgededir. Ölü değil diri, anlayışlı ve söyleneni işiten kimselerdir. Allah’ın Peygamberlerini dinlerler ve onun getirdiği kitabı kılavuz edinirler.
24 - 28: PEYGAMBERİ YALANLAYANLAR VE ALLAH
Peygamber ne olarak gönderilmişti? Ona inanmayanlar, onu kabul
etmeyen ve yalanlayanların sonu ne olmuştu?
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“Biz seni müjdeci ve uyarıcı olman için, hak ile gönderdik. İçinde uyarıcı olmayan hiçbir ümmet yoktur.
Eğer seni yalanlarlarsa, onlardan öncekiler de peygamberlerimiz onlara belgeler, sayfalar ve aydınlatıcı kitaplarla geldiği halde onları yalan-
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lamışlardı. Sonra ben de inkar edenleri yakaladım. Benim cezalandırmam nasıl oldu, bir bak!” (ayet: 24-26)
Öncekiler nasıl bir azaba çarptırılmışsa, sonrakiler de öyle cezalarını bulurlar. Ondan kaçış yoktur. Peygamberler, insanları kötü şeylere
değil, onlara hayat verecek güzelliklere davet etmişlerdi. Fakat onlar kötülüğü bırakıp, iyiliğe gelmediler. Allah’ın evrensel gücü, verdiği nimetlere nankörlük eden zalimlerin, peygamberlerin çağrısına, uyarısına kulak
vermemeleri durumunda cezalandırılmasını öngörüyordu. Onları dünya
hayatında rezil ve perişan ediyor, ahirette ise cehennemi onlar için hazırlıyordu.
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“Allah’ın gökten su indirdiğini ve onunla çeşitli renklerde ürünler çıkardığımızı görmüyor musun? Dağların beyazı, kırmızısı, muhtelif renklerde ve siyahımsı görünümlü yolları vardır.
İnsanların, canlıların ve hayvanların da böyle çeşit çeşit renkleri
vardır. Ancak kullarından bilgili olanlar Allah’tan korkar. Allah, güçlüdür,
bağışlayıcıdır.” (ayet: 27-28)
Allah’tan gereği gibi korkan ve O’na boyun eğenler, inkancı olmayanlar, Allah’ın indirdiği kitabı okuyup, öğrenen ve düşünen kimselerdir.
29 - 30: ALLAH’IN KİTABINI OKUYANLAR
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“Allah’ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar, kendilerine verdiğimiz
rızıktan, infak edenler, asla yok olmayacak bir kazanç umabilirler. Çün-
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kü Allah, onların karşılığını verecek, hatta lutfundan daha da artıracaktır. Çünkü O, suçları bağışlar ve bol bol verir.” (ayet: 29-30)
Allah’ın nimetlerine ulaşmak ve Allah ile ticaretlerin en karlısını
yapmak, Allah’ın kitabını okuyup, ona uygun yaşamakla mümkündür.
Allah’ın verdiği rızıklardan ihtiyaç sahiplerini doyurmak, giydirmek, namazı kılmak, kötülüklerden uzak durmak insanı cennete yaklaştıran
amellerdir.
31-35: KUR’AN MİRASINI SAHİPLENENLER
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“Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden öncekileri tasdik eden hak bir
kitaptır. Allah, kullarından haberdardır, onları görür.
Sonra bu kitaba, kullarımızdan seçtiğimizi mirasçı kılarız. Onlardan
kendine zulmeden de olur, onu tasdik eden de. Onların arasında Allah’ın izniyle hayırlarda yarışanlar vardır. En büyük fazilet budur. Adn
Cennetlerine girerler ve orada altın bilezikler ve inciler takarlar. Orada
elbiseleri ise ipektir.” (ayet:31-33)
Hz. Muhammed(s.a.v.), peygamberlerin sonuncusu olarak, Allah’tan
Kur’an’ı aldı. Bunu tüm insanlığa duyurmakla görevlendirildi. Kur’an
kendinden önceki kitapları tasdik eden ve insanlara dünyada yaşamaları
gereken yolu çizen bir kitaptı. Bazı insanlar ona inandı, bazıları onun
karşısına çıktı. Ona inananların nesilleri ona mirasçı oldu. Bilerek veya
bilmeyerek sahiplendiler. Bir çok insan, kitabım Kur’an dediği halde, onu
hiç merak edip açıp okumadı, bir kısmı hiç anlamadan okudu, hayatına
hiçbir etkisi olmadı. Bir kısmı ise anlayarak, düşünerek ve hayatına kılavuz edinerek okudu. Bu kitabın Allah katından gelen büyük bir lütuf olduğunu bildi. Kur’an cennetin anahtarı idi. Onu yaşamak için, onu insanlara duyurmak için yarışanlar oldu. İşte Kur’an’ın gerçek sahipleri bun-
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lardır. Allah bunlara Adn Cennetlerini vaad etmektedir. Oraya girdikleri
zaman:

H; 0 H; (b# )5DH :  U R
 #* 5)+ {
  J* Z V>:# <:# , 6R#* #C

  {
;  ! "@ )c'6   <i@ = d6 #* H 7 ):f Z V>:# (34)
(35)

S
; b# "@ )c'6 

“-Hamdolsun bizden korkuyu gideren Allah’a! derler. Şüphesiz
Rabbimiz çok bağışlayıcı ve bol ihsan sahibidir. Çünkü lütfu ile bizi kalıcı yurda yerleştirdi. Bize orada ne bir yorgunluk ne de bir
bıkkınlık gelir.” (ayet: 34-35)
Ne güzel ödüldür cennet, hak edenlere!.
36 - 39: KUR’AN’I İNKAR EDENLER
Kur’an mirasını hakkıyla değerlendiremeyenler, ona ihanet edenler,
inkar edenler, unutanlar, ihmal edenler cehennemliktir.
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“İnkar edenlere de cehennem ateşi vardır. Onlara ölmeleri için hüküm verilmez, azapları da hafifletilmez. Her kafiri işte böyle cezalandırırız.
Orada var güçleriyle feryat ederler:
-Rabbimiz, bizi çıkar da daha önce yaptıklarımızdan başka iyi şeyler
yapalım.
-Biz size öğüt alacağınız kadar bir ömür vermedik mi, size uyarıcı
gelmedi mi? Şimdi azabı tadın. Zalimler için hiç bir yardımcı yoktur.
Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. O, kalplerin özünü bilir.
Sizi yeryüzünde idareci kılan O’dur. Kim nankörlük ederse, nankörlüğü kendisinedir. Kafirlerin küfrü, Allah katında nefretten başka bir şey
artırmaz. Kafirlerin küfrü hüsrandan başka bir şey artırmaz.”(ayet: 3639)
Allah’ın Peygamberini tanımamakla, Kur’an’ı hayat rehberi olarak
görememekle kimse Allah’a zarar veremez, ancak kendi kendine yazık
eder. Allah’ın kitabını mürşid edinmeyip, kendilerini Allah’a ulaştıracağını zannetikleri, dünyanın ayakta durmasına vesile olduklarına inandıkları kimseler hiç bir güce sahip değildirler. Onları cehennemden kurtaramazlar. Dünyada iken onlara yalvarıp yakarmış olmaları ve onları kurtarıcı zannetmeleri, yaptıkları bir cahillik olarak dünyada kalır, onlara orada bir fayda sağlayamaz.
40 - 44: KİTABA DAYANMAYAN MÜŞRİKLER
İnsanlar, kendilerine yol gösterici olarak Allah’ın kitabını tanımadıkça batıl inançtan hayatta kurtulamazlar. Allah’a, cahilce şirk koşarlar.
Ama farkında olmazlar.
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“De ki:
-Allah’tan başka dua ettiğiniz ortaklarınızı görüyor musunuz? Onların dünyada ne yarattığını bana gösterin. Yoksa, onların ortaklıkları göklerde midir?
Yoksa onlara bir kitap verildi de, ondan bir belgeye mi dayanıyorlar?
Hayır,
Zalimler birbirlerini aldatmaktan başka bir vaadde bulunmuyorlar.
Yok olmaması için gökleri ve yeri Allah tutar. Göklerin ve yerin sonu gelirse, ondan başka kimse tutmaz. Allah, şefkatle muamele eder ve bağışlar.” (ayet: 40-41)
Allah size acıdığı için, sizi hemen cezalandırmıyor. Sizin bağışlanmanızı dileyerek kendisine yönelmenizi istiyor.
Müşrikler, Yahudi ve Hıristiyanlara bakarak, onlara hayret ederlerdi.
Onların bir kitapları ve kendilerine gönderilen bir peygamberleri olmasına rağmen paramparça idiler ve kitaplarının gereğini yerine getirmiyorlardı. Sonra derlerdi ki: “Eğer bize bir peygamber ve kitap gönderilse,
onların hepsinden daha doğru yolda oluruz.” Mekke müşrikleri kendilerinin bir kitabının olmamasını bir eksiklik olduğunu hissediyorlar, zaman
zaman Yahudi ve Hıristiyanlara imreniyorlardı. Acaba Allah bize bir
peygamber gönderir mi diye bekliyorlardı. Hatta Allah’a yemin ediyorlar,
söz veriyorlardı ki kendilerine bir uyarıcı gelirse, doğru yolda olanların
en iyisi olacaklardı.
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“Eğer kendilerine bir uyarıcı gelecek olursa, ümmetlerin içinde en
doğru yolda giden biri olacaklarına dair tüm güçleriyle Allah’a yemin etmişlerdi. Onlara bir uyarıcı gelince, nefretle uzaklaşmaktan başka bir
şey yapmadılar. Yeryüzünde büyüklenerek ve kötü planlar kurarak...
Oysa kötü tuzağa ancak tuzağı kuranlar düşer. Onlar, öncekilere uygulanan kanundan başkasını mı bekliyorlar? Allah’ın kanununda bir değişiklik bulamazsın. Allah’ın kanununda bir sapma da bulamazsın.
Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı? Kendilerinden öncekilerin sonunun
nasıl olduğuna bir baksınlar. Onlardan daha güçlüydüler. Allah’ı göklerde ve yerde aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Çünkü O, herşeyi bilen ve
güç yetirendir.” (ayet: 42-44)
45: BELİRLENMİŞ SÜRE
Müşrikler, kafirler ve tüm kötüler yeryüzünde ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar büyük suçlar işlerlerse işlesinler Allah’ın onlar için belirlediği bir süre vardır. O süre dolmadan Allah onları yok etmez. İnkarcılar
sakın buna aldanmasınlar. Allah tarafından hemen cezalandırılmayışlarını kendilerini iyiliği veya Allah’ın güçsüzlüğüne yorumlamasınlar. Bu,
boş bir aldanış olur. Zira süreleri dolunca bir dakika bile göz açtırılmazlar.
Allah’ın yolunda yürümemek cezasız kalmayacaktır. Allah, herkesin
yaptığını tek tek görmekte ve hesabını yapmaktadır. Dönüş yalnızca Allah’adır.
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“Allah, insanları yaptıkları yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde ayaklarının üstünde bir tek canlı kalmazdı. Fakat onları belli bir
süreye kadar erteler. Süreleri dolunca... Allah, kullarını elbette görendir.”
(ayet: 45)
FATIR SURESİ’NDEN EMİRLER - YASAKLAR
1- Allah’ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Allah’tan başka size gökten ve yerden rızık veren kimsenin olmadığını anlayın. (3)
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2- Dünya hayatı sizi aldatmasın, Aldatıcı da sizi Allah ile aldatmasın.(5)
3- Şeytan sizin düşmanınızdır, sizde onu düşman edinin. (6)
4- Allah’a muhtaç olduğunu Allah’ın ise ihtiyaçsız ve hamde layık olduğunu unutma. (15)
5- Gıyabında Rabbinden kork, namazı kıl ve kendini arındır. (18)
6- Allah’ın kitabına uy, namazı kıl, Allah’ın verdiği rızıktan gizli veya
açık sarfet. (29)
7- Bu dünyadan göçmeden önce öğüde kulak ver. (37)
8- Yeryüzünde büyüklük taslama, kötülük planları yapma. (43)
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  jH3
MERYEM SÛRESİ (19)
f5 # =6 f5 # <:# 'D
Adı: İsa Aleyhisselam'ın annesi Meryem'den bahseden ayetlerden
alınmıştır. (Bu ayetler 16-29. ayetlerdir.)
İndiriliş Zamanı: Mekke dönemidir. Fatır Suresinden sonra indirilmiştir.
Surenin konuları:
1-15. ayetler: Zekeriyya Peygamber'den,
16-28. ayetler: Hz. Meryem'den,
29-40. ayetler: Hz.İsa (as)'dan,
41-50. ayetler: Hz. İbrahim (as)'den,
51-55. ayetler: Hz. Musa, Harun, İsmail'den,
56-58. ayetler: Hz. İdris ve diğer peygamberler ve onların soyundan,
59-94. ayetler: İnananlar, inanmayanlar ve her iki kesimin sonundan bahsetmektedir.
1-15: ZEKERİYYA PEYGAMBER
Sure Zekeriyya'ya verilen rahmetin anılması ile başlayıp, diğer peygamberlerden bahisle devam etmekte sonunda da iman eden ve iman
etmeyenlerin sonu dile getirilerek tamamlanmaktadır. Bu arada çok veciz ve açık mesajlar, örnekler bir tablo gibi veya bir film şeridi gibi gözlerimizin önünden süzülüp geçmektedir. Şimdi Zekeriyya ile başlayan hayat filminin bir sahnesini birlikte inceleyelim:
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"Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.
Rabbin kulu Zekeriyya'ya rahmetinin zikridir.
Hani o, Rabbine gizlice yalvarmıştı. "Rabbim, dedi şüphesiz kemiklerim zayıfladı, boş yaşlılık ateşiyle tutuştu. Rabbim, sana ettiğim dualarda hiçbir şeyden mahrum olmadım Ben arkamdan gelecek yakınlarım
için endişeliyim. Karım ise kısır, bana bir evlat bağışla katından bana ve
Yakup oğullarına mirasçı olsun, Rabbim onu razı olacağın bir kimse kıl."
(ayet: 1-6)
Zekeriya, İsrailoğullarına gönderilen büyük peygamberlerdendir.
Buharinin sahih'inde belirtildiğine göre O marangoz idi ve marangozluktan, kazandığını yerdi.
Zekeriyya yaşlandığı zaman, arkasından gelen insanların sapmasından korkuyordu. Kendi yerini tutacak ve halka doğruyu gösterecek
bir çocuğunun olmasını istiyordu. Kendisi yaşlanmış karısı ise doğum
yapamayacak bir durumda idi. Fakat Zekeriyya, Rabbine gizlice dua
etmekten, için için yalvarmaktan kendini alamıyordu. Çünkü Rabbi o
güne kadar her istediğini vermişti.
Zekeriyya kendisine varis olacak bir evlad isterken 'malını mülkünü"
kastetmiyordu. Davasına, inancına ve sürdürdüğü hayat metoduna sahip çıkacak bir evlat istiyordu. Kula kulluğu temel alan şirk anlayışının
topluma egemen olmasını önleyecek bir evlat istiyordu. Rabbi onun bu
duasına şu karşılığı verdi.
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"Ey Zekeriyya, Seni Yahya adında bir oğulla müjdeliyoruz. Daha önce bu adı hiç kimseyi bu isimle isimlendirmedik." (ayet: 7)
Al-i İmran Suresinde bu müjde daha detaylı olarak şu şekilde açıklanmıştır.
"Mescidde, Zekeriyya Rabbine dua etmiş: "Rabbim bana katından
temiz bir zürriyet bahşet. Şüphesiz sen duayı işitensin demişti." O, mihrapta namaz kılarken melekler ona seslendiler. "Allah, sana kendisinden
bir sözü tasdik eden, efendi, nefsine hakim ve doğrulardan olan bir peygamber olacak Yahya'yı müjdeler."9
Rabbine dua edip, temiz bir evlat isteyen Zekeriyya, bu duasına evlat müjdesi alınca şaşırmaktan da kendisini alamaz. Çünkü kendisi oldukça yaşlı, karısı ise kısırdır.

=  q
 bD ,C  C+ N-Z  q!  8; O
 \ N# 0 .5!Z QSH T C
(8) v&+ 40*#

"Rabbim, dedi, nasıl benim bir çocuğum olabilir ki karım kısır ben ise
oldukça yaşlıyım." (ayet: 8) Allah, Zekeriyya'nın bu şaşkınlığına şöyle
cevap vermişti:
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"İşte böyle, dedi. Senin Rabbin O bana çok kolaydır" dedi. Daha önce sen de yoktun, seni de yaratmıştım." (ayet: 9)
İnsanın yaratılışı da aynı böyle değil mi? İnsanı yoktan yaratan Allah, kocamış bir dede ile nineyi de kendi rahmeti ile evlat sahibi yapmaya kadir değil midir?
Zekeriyya, bu müjdeye inanamıyordu. Sanki rüyada gibiydi. Onun için Allah'tan bir işaret istedi.

9

Âl-i İmran: 38
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"Rabbim, bana bir işaret ver! "dedi. "Senin işaretin ardı ardınca üç
gece insanlarla konuşamamandır." buyurdu. Mabette, kavminin karşısına çıkınca onlara sabah akşam Allah'a tesbih etmelerini işaret etti." (ayet: 10-11)
Zekeriyya elbette Allah'ın müjdesinin hak olduğunu biliyordu. Rüya
görmediğinden de kesinlikle emindi, yalnız, İbrahim Aleyhisselam gibi
"Rabbim ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster deyince; Allah, "inanmıyor
musun?" demişti de "Elbette inanıyorum, ama kalbimin mutmain olmasını istiyorum" demişti."10
Zekeriyya da kalbinin kanaat getirmesi için böyle bir işaret istemişti.
Allah da onu üç gün boyunca sanki dilsiz gibi sesini almıştı. Bu sure içinde Zekeriyya insanlarla işaretle konuşuyordu. Onlara, Sabah akşam
Rabbinizi tesbih edin diye işaret veriyordu.
Mücahid bir rivayetinde ayette geçen "vahiy" kelimesinin bir "işaret"
anlamına geldiğini, diğer bir rivayette ise "onlar için yere yazdı" şeklinde
açıkladığını bildiriyor.
12-15: Hz. YAHYA'NIN ZİKRİ
Allah,Zekeriyya'ya Yahya'yı ihsan etmişti. O Zekeriyya'nın istediği
gibi iyi huylu ve hikmet sahibi bir evlattı. Allah, Yahya hakkında bize şu
bilgileri veriyor:
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"Ey Yahya kitaba kuvvetle sarıl. Ona daha çocukluğunda hikmet
vermiştik. Katımızdan bir kalp yumuşaklığı ve arınmışlık vermiştik. O
10

Bakara: 260
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takva sahibiydi. Anne ve babasına iyi davranırdı. Zorba ve isyankar değildi. Doğduğu gün, öldüğü gün ve yeniden dirileceği gün ona selam olsun." (ayet: 12-15)
16-40: Hz. MERYEM VE HZ. İSA
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"Kitapta Meryem'i de an! Hani o, ailesinden ayrılarak doğuda bir yere çekilmişti." (ayet: 16)
Allahu Teâlâ, kudreti ile yaşlı Zekeriyya'ya ve kısır olan eşine Yahya'yı ihsan ettiği gibi, tertemiz ve namusunu muhafaza eden Meryem'e
de erkek eli dokunmadan, babasız olarak İsa'yı bahşediyor. Allahın dilemesi ile bizce olağanüstü olan iki olay arasında hem benzerlikler hem
de bir irtibat vardır. Bu yüzden bu iki kıssa daha önce Al-i İmran suresinde de peş peşe anlatılmıştı.. Enbiya Suresinde de zikredilmiştir.
"Meryem ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti."
Meryem'in çekildiği yer ve sebebi hakkında muhtelif rivayetler vardır.
Muhammed İbni İshak: "Testisine su doldurmak üzere gitmişti." der.
Nevfel Bekali de: "Kendisi için ibadet edeceği bir ev edinmişti." der ki en
doğrusunu Allah bilir. Doğu tarafından kastedilenin de Beytül Makdis'in
doğu tarafları olduğu söylenir.
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"Kendisini onlardan gizlemek için bir de perde çekmişti. O'na ruhumuzu göndermiştik. O da tam bir insan suretinde görünmüştü ona." (ayet: 17)
Hz. Meryem'in yaşadığı olay, insanlık için bir imtihan vesilesi kılınmıştı. Bu olay Allah'ın insan soyunun devamı için koyduğu kanunların
esiri olmadığını, Adem'i daha önce ana ve babasız olarak yarattığı gibi
İsa'yı da babasız olarak yaratarak tüm gücün ve yetkinin kendisine ait
olduğunu göstermiştir. Fakat, insanlar, bu olayı yanlış yorumlayarak ya
inkarcılığı seçmişler ya da İsa'ya Allah'ın oğlu deme gibi yanlış bir yaklaşımla şirk içine düşmüşlerdir.
İffet venamusuna düşkün olan Meryem, insanlardan uzak ve kendi
halinde Rabbine kulluk ile meşgulken, birden karşısında kusursuz bir
adam beliriverdiğini zanneder. Oysa bu gelen Ruhul-Emin ismindeki
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melektir. Meryem, yalnız ve korunmasız olarak bulunduğu bir yerde,
karşısına çıkan adam sandığı bu melekten ürperir ve ona Allah'ı hatırlatarak, ondaki Allah korkusunu harekete geçirip, kendisine dokunmamasını sağlamaya çalışır.
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"Eğer Allah'tan korkan biriysen senden Rahman'a sığınırım." dedi.'"
(ayet: 18)
"Ruhumuz" kelimesi ile kastedilenin melek olduğu, Cebrail (as) olduğu söyleniyor.11
Allah'ın Meryem'e bir oğul vermekle görevlendirdiği melek, Meryem'in korkusu ve korunmaya çalışması karşısında şu açıklamayı yapıyor:
"Ben, ancak Rabbinin bir elçisiyim, sana tertemiz bir oğul vermek için gönderildim." (ayet: 19) Meryem hayretle:

(20)vbD = Z # ; 
 D N)''6 # 8; O
 \ N# 0 .5!Z q#C
"Benim nasıl bir oğlum olabilir ki, bana hiçbir beşer dokunmamıştır
ve ben kötü bir iş de yapmadım" dedi." (ayet: 20)
Meryem'in doğal olarak düşündüğü Allah'ın insan fıtratına koyduğu
kanunlar olmadan nasıl bir çocuk sahibi olunabileceği sorusu idi. Oysa,
Allah, bir şeye ol dediği zaman onu yapabilecek bir güçte değil miydi?

d 6 fH 5)# d K <  $ ?)# =; Q 5N +   WcDH T C W#> T C
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"Melek, işte Böyle: "Rabbin dedi ki: O bana çok kolaydır. Onu insanlar için bir ayet ve bizden bir rahmet kılacağız. dedi. ve iş olup bitti." (ayet: 21)
Allah'ın takdiri ile Meryem, hiçbir erkek eli değmeden İsa'ya hamile
kalmıştı.

11

Celaleyn Tefsiri.
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"Nihayet ona gebe kaldı ve bu sebeple uzak bir yere çekildi. Doğum
sancısı onu bir hurma dalına getirdi. "Keşke, dedi Bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim." (ayet: 22-23)
Bir yanda sancılar, diğer yanda toplumda kendisine karşı insanların
göstereceği tavır ve bu işin gerçek yönünü onlara anlatabilme ve kabul
ettirme zorluğu Meryem'i ölümü göstemeye sevketmiştir. bu sırada bir
ses işitti.
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"Altından ona şu nida geldi:

-Üzülme sakın, Rabbin senin ayağının altında bir ırmak akıttı. Hurma dalını kendine doğru salla, üstüne taze hurma dökülsün. Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görürsen, "Ben, Rahman'a konuşmama sözü verdim. Bunun için bugün hiç kimseyle konuşmayacağım,
de." (ayet: 24-26)
Meryem, zor ve sıkıntılı anında Rabbi tarafından rızıklandırılıyor, ferahlatılıyor ve nasıl hareket edeceği öğretiliyordu. O da, ayağa kalkınca
çocuğunu kucağına alıp, halkın içine giriyordu. Başına geleceklere,
hakkında söyleneceklere sabrederek.

(27) v @  q*G ,#     #C < 6R- " C <D q-r@
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"Sonra çocuğu alıp kavmine getirdi.
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-Ey Meryem, utanılacak bir iş yaptın! dediler. Ey Harun'un kız kardeşi baban kötü birisi değildi, annen de iffetsiz değildi dediler." (ayet:
27-28)
Halk doğal tepkisini gösteriyor. Kendisinden böyle bir şey beklemedikleri Meryem'in gerçek halini bilmiyorlardı. Şaşkınlık içinde onu azarlıyorlardı. O ise kucağındaki çocuğu gösteriyordu. Benimle değil, onunla
konuşun şeklinde işaret yapıyordu.
"Bunun üzerine çocuğu işaret etti.
-Biz, beşikteki bir çocukla nasıl konuşabiliriz? dediler. Meryem'in
kendi iffetini ve masumiyetini bu çocuktan daha iyi hiçbir şey ispatlayamazdı." (ayet: 29)
Halkın göreceği -kabul edebileceği- bir mucize ile gerçek ortaya çıkabilirdi.
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"(Çocuk):

-Ben, Allah'ın kuluyum. Bana kitap verecek ve beni peygamber yapacak. Nerede olursam olayım beni bereketlendirdi ve yaşadığım müddetçe namaz kılmamı, ve zekat vermemi emretti. Bir de anneme iyi davranmamı.. Beni zorba ve asi de kılmadı. Doğduğum gün, öldüğüm gün
ve yeniden dirileceğim gün selam olsun bana dedi." (ayet: 30-33)
İsa'nın mucize olarak dile gelişi, Meryem'in hakkındaki tüm ithamları
ve suizanları boşa çıkarmıştı. İsa'nın beşikte iken söylediği sözler ise
çok manidardır. Çünkü daha sonra kendisi hakkında yanlış inanç içine
düşecek Hıristiyanları daha beşikte iken uyarmıştır. "Ben Allah'ın kuluyum" demiştir. Allah'ın oğlu veya bir ikinci ilah ya da üçün üçüncüsü değilim. Doğrudan doğruya bir kulum. Yalnız bana kitap vermiştir, beni
peygamber kılmıştır ve bulunduğum yerde nimetlerle bereketlendirmiştir. Bana namazı, zekatı ve anneme iyi davranmamı emretmiştir.
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"İşte Meryem oğlu İsa! Hakkında şüphe ettikleri kimsenin gerçek sözü.
Çocuk edinmek Allah'a yakışmaz. O bundan uzaktır. Bir işin olmasını istediği zaman sadece ona "ol" der o da oluverir.
Şüphesiz Allah, benim de sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O'na kulluk
edin, dosdoğru yol budur." (ayet: 34-36)
Allah'ın çocuk sahibi olması, ilahi otoritenin parçalanmasını getirir.
Oysa Allah tüm eksikliklerden uzak ve tek otoritedir. Onun dışındaki varlıklar ise O'nun kuludur. Ona bağlıdır ve O'nun emrindedir. İsa da böyledir. Bu sebeple her şeyin Rabbi, sahibi olan Allah'a kulluk etmek görevimizdir. Dosdoğru yol da budur.
Ne var ki, bazı insanlar bu dosdoğru yoldan sapmışlar, İsa'yı Allah'ın
oğlu zannetmişler ve inanç esaslarını batıl bir temele dayandırmışlardır.
Hıristiyanlar, İsa'nın Allah'ın kulu mu, yoksa oğlu mu olduğu konusunda
ihtilafa düşmüşler ve fırka fırka olmuşlardır. Hak sözü dinlemeyen ve
batıla inananlara Allah küfür damgasını vurmuş ve hesap günü onlara
büyük bir ceza hazırlamıştır.
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"Gruplar aralarında ayrılığa düştüler. Vay o büyük günü görecek kafirlerin haline.
Bize geldikleri gün, neler görüp işitecekler. Ne var ki zalimler, bugün
apaçık bir sapıklık içindedirler." (ayet: 37-38)
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Onlar gerçeği kıyamet günü kavrayacaklar fakat bu onlara bir fayda
sağlamayacak, çünkü onlar bugün dalalet içindedirler. Bu sapıklıktan
vazgeçmedikçe onlar selamete eremeyeceklerdir.

  dI  (* \ N@   #* N iC J*  j 'R#* 8  H>!Z

(39)  )g

"Sen onları hasret günü ile korkut. Onlar gaflet içinde iman etmezken iş bitirilmiş olur."(ayet: 39)
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"Şüphesiz yeryüzüne ve üzerindekilere biz varis olacağız. ve bize
döndürülecekler." (ayet: 40)
41-50: Hz. İBRAHİM
İsa'nın tevhid mücadelesi nasıl önümüzde bir örnek ise, İbrahim'in
mücadelesi de bir örnektir. İbrahim, babası ile girdiği tartışmada bakın
neler söylüyor?

<Dr# T C J*  (41) v4! Q,9   < 5!   D S&0*# N@

J* 

(42)  W
 )+ N)b    4   ^ 6 '   , 4$-  # qDZ

a 9 l ,Z N)$45-@ W
 -*r #  *$*# =  N!2M G ,C NQ! qDZ
6f5 #    %5# :  %5# ,4$-  qDZ (43) v3
6f5 # =  S
; >+ W
 5'6  *  Y
 XZ NQ! qDZ (44) v +

(45) v# %5#  0&@
"Kitapta, İbrahim'i de an. O, çok sadık bir peygamberdi.
Babasına:
-Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan
şeylere niçin kulluk ediyorsun?
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Babacığım, Gerçekten bana, sana gelmeyen bir bilgi gelmiştir. Haydi bana uy da seni dosdoğru bir yola ileteyim.
Babacığım, şeytana kulluk etme! Çünkü şeytan Rahman'a isyan etmiştir. Babacığım eğer şeytana dost olarak kalırsan Rahman'dan sana
bir azabın dokunmasından korkuyorum." (ayet: 41-45)
İbrahim, gerçekleri babasına söyleyerek onu şirkten kurtarmak istiyordu. Babasının bilmediği gerçekleri bildiğini bu sebeple, kendisine
uymasını, söylediği gerçeklere kulak vermesini istiyordu. Çünkü babası
oğlunu dinlemeyip, batıla kulluğa devam ederse şeytanın kardeşi olacak
ve Rahmanın azabına çarptırılacaktı. Bir evladın, babasının azaba
düşmesine seyirci kalması beklenemez. Elinden gelen gayreti göstererek onu kurtarmaya çalışır.
Burada bir konuya daha dikkat çekmek yerinde olur. İbrahim gibi,
büyük bir peygamberin babası müşrik olabiliyor. Demek ki iman kişilerin
soyu sopu ile değil, kendi öz benlikleri ile ilgilidir.
İbrahim'in babası, kendisine öğüt veren oğlunu haddini aşan bir küstah olarak görüyor. Kendi sülbünden meydana gelen bir çocuğun, kendisine yol göstermesini içine sindiremiyordu. Boş bir gurur ve gaflet tüm
benliğini sarmıştı. Bunun için oğluna şöyle diyordu:
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"Benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun Ey İbrahim?! Eğer bundan
vazgeçmezsen seni elbette taşlarım, benden uzaklaş, dedi." (ayet: 46)
Ayette "Le ercümenneke" ifadesi elbette seni taşlayarak öldürürüm,
kovacağım veya lanetleyeceğim anlamlarına gelir. Babası kızgınlık ile
adeta "gözüme görünme, yoksa seni doğduğuna pişman ederim" diyordu. Babasının bu taşkınlığına ve şaşkınlığına İbrahim şu cevabı veriyordu:
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"İbrahim:
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-Selam olsun sana, dedi. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Zira o buna çok lütufkardır. Sizden ve sizin Allah'tan başka dua ettiklerinizden uzaklaşıyorum. Ben, Rabbime yalvarıyorum. Umulur ki
Rabbime dua etmekle bedbaht olmam." (ayet: 47-48)
İbrahim, batıla yönelmiş ve müşrik toplumdan ayrılıyordu. Onların
dininin çıkmış, Allah'a teslim olmuştu. Allah'a teslimiyet arz edenlerin
kurtuluşa ereceğini biliyordu.
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"Onlardan ve Allah'tan başka kulluk ettikleri şeylerden uzaklaşınca,
O'na İshak'ı ve Yakub'u bahşettik. Hepsini de peygamber yaptık.
Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk ve onlara üstün bir doğruluk dili verdik." (ayet: 49-50)
Allah, İbrahim'i İshak ve Yakub ile desteklemişti. İbrahim'den sonra
oğulları da peygamber olmuş ve insanlara doğru yolu göstermişlerdi.
Yakup, İshak'ın oğlu idi. Nitekim ayette: "Yakup, oğullarına: Ben öldükten sonra kime kulluk edeceksiniz? diye oğullarına sorduğu vakit, onların cevabı: "senin ilahına ve ataların İbrahim'in, İsmail'in ve İshak'ın tek
ilahı olan Allah'a ibadet edeceğiz..." demişlerdi.12
51-55- Hz. MUSA, Hz. HARUN VE Hz. İSMAİL
Bu ayet grubunda kısa kısa bu üç peygamber anılmaktadır. Onların
bazı özellikleri hatırlatılmaktadır. Hz. Musa'nın ihlas sahibi ve Allah ile
konuşma bahtiyarlığına erişmiş olması, Harun'un kendisine yardımcı kılınması, İsmail'in de sadakat ve Rabbin kendisinden razı olduğu bir dereceye ulaşmış olması dile getirilmektedir.
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Bakara: 133.
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"Kitapta Musa'yı da an. O , ihlas sahibi idi. ve peygamber olarak
gönderilmişti. O'na Tur'un sağ yanından seslenmiştik. Samimi olarak
söyleşmek için onu yaklaştırmıştık. O'na rahmetimizden olarak kardeşi
Harun'u peygamber olarak bağışlamıştık.
Kitapta İsmail'i de an. O, sözüne sadıktı. Peygamber olarak gönderilmişti. Ailesine namazı ve zekatı emrederdi. Rabbinin katında kendisinden hoşnut olunan birisiydi."(ayet: 51-55)
Namaz ve zekatın emredilmesi aile reisinin görevidir. Çoluk çocuğunu namaza alıştırmalı ve arınmanın yollarını göstermelidir. Malından bir
kısmını bağışlamak zekat olduğu gibi, düşünce ve duygularını, inançlarını arındırmakta zekat kelimesinin kapsamındadır.
56-58: İDRİS (A.S.) DİĞER PEYGAMBERLER VE NESİLLERİ
Bazı peygamberlerin kısa kısa zikrinin geçtiği bu surede son olarak
İdris peygamberden ve onun dürüstlüğünden bahsedilmektedir. Adem
ve Nuh'un soyundan gelen seçkin peygamberler insanlığın hidayeti için
çalışmışlardır. Onlardan sonra gelen nesiller ise genellikle bozulmuştur.
Namazı terk etmişler şehvetlerine, heva ve heveslerine uymuşlardır.
Şimdi bu olayları Kur'an'ın kendine has üslubu içerisinde izleyelim.
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"Kitapta İdrisi de an. O, çok dürüst bir peygamberdi. Biz onu üstün
bir mevkiye yükseltmiştik.
İşte onlar, Adem'in ve Nuh ile birlikte taşıdıklarımızın soyundan gelen Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerden ve İbrahim'in, İsrail'in ve doğru yolu gösterip, seçtiğimiz kimselerin soyundandır. Onlara
Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı."
(ayet: 56-58)
59-60: NAMAZ KILMAYANLAR
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"Sonra onların ardından namazı bırakan ve arzularına uyan bir nesil
geldi. Bunlar da hüsrana uğrayacaklardır." (ayet: 59)
Allah, namaz kılmayan ve diledikleri gibi gününü gün eden Allah'ın
kitabını kendilerine ölçü edinmeden yaşayanların hüsrana uğrayacağını
bildiriyor. İnsan ya Allah'ın gösterdiği yolda yürür ya da arzu ve isteklerinin kulu olur. O zaman da hüsrana uğrar. Namaz ise insanın Allah'a
kulluğu seçtiğinin göstergesidir. Gösterge kaybolunca, yön değişir. Hüsran kesinleşir. Hüsrana düşmemek ve ahirette kaybedenlerden olmamak için namaza başlamak ve arzu, isteklerine boyun eğmeyip, Allah'a
yönelmek gerekir. Şeytanın namaz konusunda insana verdiği ağırlığı ve
uyuşukluğu terk etmek gerekir. Sürekli ertelenen İslam'ı yaşamayı, içinde bulunulan andan itibaren uygulamaya sokmak gerekir. Bunun başlangıcı pişmanlık ve tevbedir.
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"Ancak tevbe edip, iman ederek doğruları yapanlar, işte bunlar cennete girecekler ve hiçbir şekilde haksızlığa uğramayacaklardır."(ayet:
60)
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61-63: CENNET
Peygamberlerin ardından gelen ve namazı unutup, şehvetlerine tabi
olan nesilden yeniden uyanarak, Allah'a yönelen müminlere vaat edilen
cennet hangi cennettir?
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(61)
"Rahman'ın kullarına gelecekteki vaadi Adn cennetleridir. Onun vaadi şüphesiz yerine gelecektir." (ayet: 61)
Nasıl bir cennettir Adn cennetleri?
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"Orada boş söz işitmezler ancak esenlik sözü işitirler. Sabah akşam
rızıklarını da orada hazır bulurlar.
İşte bu cennetlere kullarımızdan takva sahiplerini mirasçı kılacağız."
(ayet: 62 - 63)
Cennete ulaşmanın yolu "takva"dır. Kimse peygamber soyundan
geldiği için cennete sokulmaz. Takva sahibi ise cennete girer.
64-65: HERŞEYİN RABBİ
İbni Abbas'tan gelen bir rivayette Allah Resulü, Cibril'e, Bizi ziyaret
etmekte olduğundan daha çok ziyaret etmeni engelleyen nedir? diye
sormuştu. Bunun üzerine aşağıdaki ayet indirilmiştir.13
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Taberi Tefsiri.
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"Biz, ancak Rabbinin emri ile ineriz. Önümüzdeki, arkamızdaki ve
bunların arasındaki herşey O'na aittir. Rabbin unutmuş değildir. O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. O halde O'na kulluk et ve bu
kulluğunda devamlı ol! O'nun bir adaşının olduğunu mu biliyorsun?" (ayet: 64-65)
O'nun bir eşi ve benzeri var mıdır?elbette hayır! Öyleyse, sadece
O'na kulluk edilmesi ve bu kulluğun ölene dek sürdürülmesi gerekir. Her
şey onundur. Dönüş O'nadır. O, her zaman hiç kimsenin yaptığı hiçbir
şeyi unutmaz. Vahyi kuluna ne zaman indireceğini, ne kadar indireceğini unutmaz.
66-98: İKİ YOL AYRIMINDA
Sûre’nin son bölümü son sözlerin söylendiği ve konuya noktanın
konduğu kısımdır. Bu surede baştan beri peygamberlerin anıları dile getirilirken, Allah'ın tüm varlık üzerindeki yegane hakimiyetine işaret edilmişti. Şimdi bu bölümde insanlar için bir yol ayrımı söz konusudur. İnkar
ve cehennem ya da iman ve cennet. İşte şimdi bu mücadele dile getirilecek.
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"İnsan, öldükten sonra tekrar yeniden diriltilecek miyim? diyor. İnsan, daha önce hiçir şey değilken kendisini yarattığımızı hiç düşünmüyor mu?
Rabbine ant olsun ki, onları ve şeytanları bir araya toplayacağız ve
hepsini cehennemin etrafında diz çöktürüp bekleteceğiz. Sonra her ce-
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maatten Rahman'a karşı en çok başkaldıranı ortaya atacağız. Sonra
cehenneme atılmaya layık olanları en iyi biz biliriz. (Ey zalimler!)
Sizden ona uğramayacak kimse yoktur. Bu Rabbinin yapmayı üzerine aldığı kesin bir hükümdür.
Takva sahiplerini ise kurtarırız, zalimleri de orada diz üstü çökmüş
olarak bırakırız."(ayet: 66-72)
Abdurrezzak'ın Ma'mer'den, Onun da Katade'den rivayetine göre, O
"Sizden oraya uğramayacak yoktur" ayeti hakkında "Bu onun üzerinden
geçmektir" demiştir. Allah Resulünün şöyle buyurduğu rivayet ediliyor:
"O gün ayağı kayan erkek ve kadınlar pek çoktur.”
Müminler, cehenneme atılan azgın ve zalim kişileri görecekler ve
oraya düşmemeleri için Allah'a yalvaracaklardır. Allah da kendisinden
korkup, günahlardan kaçan ve saygıyla kulluk eden insanları cehennem
azabından koruyacaktır.
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"Ayetlerimiz kendilerine okununca, kafir olanlar iman edenlere derler
ki: "Bu iki gruptan hangisinin makamı daha iyi ve yeri daha güzeldir?"
Onlardan önce nice nesiller helak ettik ki, onların malları ve görünüşleri daha güzeldi." (ayet: 73-74)
Allah'ın ayetlerine iman etmeyenler, kendilerinin makam ve mevkisinin, müminlerden daha üstün olduğunu iddia ediyorlar. Zenginlerin malları, mülkleri ve güçleri müminlere nazaran daha çok ve gösterişli. O
halde, haklılar, kendilerine göre.. Çünkü onlara göre haklılık, doğruluk
değil, güçlülüktür. Onların görüşüne göre güçlü olan haklıdır.
Oysa Allah'ın ölçüsünde tüm güç Allah'a aittir. Doğru olan, adaleti
gözeten haklıdır. Hak Allah'tandır. Ayetlere uyanlar haklıdır. Allah, kendilerini güçlü zanneden haksız zalimleri malları ve mülkleriyle birlikte helak eder ve onları kıyamet gününde de büyük azaba çarptırır.
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"De ki: Rahman, dalalette olan kimseye arttırdıkça artırır. Sonunda
vaat olundukları azabı veya kıyameti gördükleri zaman kimin yerinin daha kötü kimin ordusunun daha zayıf olduğunu bileceklerdir."(ayet: 75)
Kafirler, kendi mevkilerini sağlam sanırlar oysa bir gün gelir en sağlam sanılan kaleler yerle bir edilir. En güçlü ordular perişan edilir. Allah'ın azabından ve belirlediği saatten bir dakika bile fazla yaşayamazlar.
Hesap vermek için Rabbin huzuruna çıkarılırlar.
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"Allah, doğru yola girenlerin hidayetini artırır. Kalıcı olan doğrular,
Rabbinin katında hem sevapça hem de netice bakımından daha hayırlıdır."(ayet: 76)
Unutulup gidecek olan geçici menfaatler aldatıcıdır. Akıllı kimse Allah'ın kılavuzuna uyarak kalıcı ve doğru olanları yapar. Çünkü bunlar Allah katında insana mükafat kazandırır. Cennet kazandırır.
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"Ayetlerimizi kabul etmeyenleri gördün mü "Bana mal ve çocuk verilecek." diyor.
O gaybı mı biliyor, yoksa Rahman'dan bir söz mü almış?
Hayır, ne dediğini yazacağız ve ona azabı artırdıkça artıracağız.
Onun dediği bize kalacak, o tek başına bize gelecektir." (ayet: 77-80)
Allah'ın ayetlerini kendine kılavuz edinmeyen, ayetlere sırt çevirip,
kendini doğru yolda görenleri Allah, küfür ile damgalıyor. Onlar kendile-
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rinden emin, sanki Allah'tan bir söz almışlar gibi "bize mal da verilecek
çocuk da verilecek" diyorlar.
Onların bu haddini bilmez, küstah tutumlarının karşılığı azaptır. Onlar sahip oldukları her şeyi dünyada bırakarak, Allah'ın huzuruna yapayalnız ve hiçbir şeysiz çıkacaklar.
Kafirler, ayetleri reddederken, kendi haklılıklarına delil olarak batıl
inançlarını savunmaktadırlar. Uydurma ilahlara kulluk etmektedirler. Onların yardımına inanmaktadırlar. Onlardan kuvvet aldıklarını sanmaktadırlar.
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"Kendilerine güç versin diye Allah'tan başka ilahlar edindiler.
Hayır! O ilahlar, kendilerine yapılan kulluğu tanımayacaklar ve onların aleyhine olacaklardır.
Şeytanları kafirlerin üzerine gönderdiğimizi ve onları kışkırttıklarını
görmüyor musun?!
O halde, onlar için acele etme. Biz onların günlerini sayıp duruyoruz." (ayet: 81-84)
Onların günü yaklaşıyor. Merak etme, bütün güçleri tükenecek, ilahları paramparça olacak ve ahirette o ilahlar onların karşısına dikilecek
ve kendilerine yaptıkalrı ibadetleri tanımayacaklar. Onların sapıklığa Allah'a şahitlik edecekler ve tüm müşrikler acı bir azaba çarptırılacaklardır.
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"O gün, muttakileri konuk olarak Rahman'ın huzurunda toplarız. Günahkarları ise susuz olarak Cehenneme süreriz." (ayet: 85-86)
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Ayetleri arkasına atan ve taptığı ilahların kendisine güç vereceğini
zanneden müşriklere Allah'ın sözü şudur:
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"Rahman'ın katından bir söz almış olandan başka hiçbir kimse şefaat
edemez."(ayet: 87)
Var mı Rahman'dan böyle bir söz alan?!" "Onlar Rahman'ın katından bir söz mü aldılar?" (ayet: 78)
Hayır! O gün ancak, "doğruyu söyleyecek olana ve hakka şahidlik
edecek olana söz hakkı vardır. Onlar da yalnızca gerçeği söyleyerek,
hakkın ortaya çıkmasında aracı olurlar. Bunun dışında Allah, hiç kimseye torpil hakkı vermeyecektir.14
İnsanlar, batıl şeyler uydurarak, onları doğruymuş gibi yaşarlar ve
onlara inanmayanları sapık ilan ederler. Bir sürü aslı olmayan şefaatçiler edindikleri gibi, Allah'a çocuk nispet ettikleri gibi.
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"Rahman, bir çocuk edindi" dediler. And olsun ki çok kötü bir şey ortaya attınız.
Bu söz yüzünden neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak ve
dağlar yıkılıp yerle bir olacaktı. Rahman'a çocuk isnadı sebebiyle Rahman'ın çocuk edinmeye ihtiyacı yoktur. Çünkü göklerde ve yerde bulunan her şey ancak Rahman'a kul olarak gelir. Allah, onların hepsini tek
tek sayıp, kaydetmiştir. Hepsi de ona kıyamet günü yalnız başına gelecektir." (ayet: 88-94)
Haksız olarak Allah hakkında uydurdukları yalanların hesabını vereceklerdir.
14

Nebe: 38
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"İman edenler ve doğruları yapanlar ise Rahman onlara sevgi ile
yaklaşacaktır." (ayet: 95)
Ayetleri kılavuz edinen, onlara iman eden ve onlarda açıklanan doğruları, yapılması gereken emirleri yerine getirenler Allah'ın katında sevgi
ve dostluk ile karşılanacaklardır. Allah onlardan hoşnut olacak, onlar da
Allah'tan hoşnut kalacaklardır.
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"İman edenler ve doğruları yapanlar ise; Rahman onlara sevgi ile
yaklaşacaktır." (ayet: 96)
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Şu kadarı var ki, "Muttakileri müjdelemek ve inatçı bir kavmi uyarman için bu kur'an'ı senin dilin ile kolaylaştırdık. Onlardan önce nice nesiller yok ettik. Hiç onlardan bir varlık emaresi hissediyor veya bir fısıltı
işitiyor musun?" (ayet: 96-98)
Geçip giden yıllar, asırlar içerisinde, akıp giden zamanın yörüngesinde ne inkarcı ve inatçı kafirler kaldı, ne de müminler. Ama gidenler
nereye gitti? Artık onlardan ne bir ses ne de bir haber var. Ama, Allah'tan korkan muttakileri cennetle müjdeleyen, kafirleri de cehennem azabıyla uyaran, Hz. Muhammed'in diliyle indirilmiş Kur'an var. Örnek ve
açıklamalarıyla kolaylaştırılmış, her akıl sahibinin istifadesine sunulmuş
Kur'an var.
Sizin de sayılı günleriniz kaldı. Ya bu Kur'an'ın müjdesiyle cenneti
ve Allah'ın sevgisini kazanacaksınız; ya da çetin azaba uğrayacaksınız.
Yolların ayrılış noktasında, yolunuzu kendiniz seçin! Çünkü o gün hesabı tek başınıza vereceksiniz.
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MERYEM SÛRESİ’NDEN EMİRLER
1. Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. (36)
2. Fırka fırka olup, ayrılık çıkarmayın, yalnızca Allah'a kul olun. (37)
3. İşlerin biteceği hasret günüyle onları uyar. (39)
4. Şeytana kulluk etme. (44)
5. Müşriklerden ve taptıklarından kopup ayrıl. (48)
6. Namazı terketme, arzularına kapılıp azma. (59)
7. Rabbe kullukta kararlı ol. (65)
8. Takvalı ol ki kurtuluşa eresin. (72)
9. Kafirlerin yok edilmesini acele isteme. (84)
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<a jH3
TÂHÂ SÛRESİ (20)
f5 # =6f5 # <:# 'D
Adı: Surenin ismi başındaki Taha ibaresinden alınmıştır.
İndiriliş zamanı: Mekke döneminde Meryem Suresinden sonradır.
Surenin Konuları: Sure, Kur'an'ın indiriliş gayesini açıklamakla
başlıyor. Allah'ın yüceliğini dile getirip, Hz. Musa'nun çocukluğundan,
peygamberliğe, Firavun ile mücadelesinden ve İsrailoğullarının kurtarılmasına kadar geçen geniş bir kesit sunuyor. Kıyamet sahnelerinin yer
aldığı bölümün ardından, insanın yaratılış kıssasına bir göz atarak, Allah'ın kitabından uzaklaşanların akibeti ile peygamberlik gerçeğinin dile
getirilmesi ile sûre tamamlanıyor. Şimdi bu bölümleri kısa başlıklarla özetleyelim.
1-8. ayetler: Kur'an ve Allah.
9-98. ayetler: Hz. Musa, Peygamberlik, Firavun, Sihirbazlar,
İsrailoğullarının kurtuluşu, Samirinin İsrailoğullarını saptırması.
99-113. ayetler: Kıyamet Sahneleri.
114-123. ayetler: Adem'in Kıssası.
124-129. ayetler: Allah'ın kitabından uzaklaşanlar.
130-135. ayetler: Peygamberlik gerçeği.

378

Kur’an Yolu

1-8: KUR'AN VE ALLAH
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"Tâhâ, Kur'an'ı sana sıkıntıya düşesin diye indirmedik. Ancak, korkacak kimselere öğüt olsun diye. Yeryüzünü ve yüce gökleri yaratan tarafından indirmedir. Rahman Arşa hükmetmiştir." (ayet: 1-5)
"Tâhâ" surenin havasına ve ahengine uygun olarak, kısa fakat yukarı doğru çekilen iki harf seçilmiştir. Bu girişten sonra Kur'an'ın Allah'tan
korkanlara bir öğüt olması için indirildiği, bunun için peygamberin sıkıntıya düşmemesi gerektiği açıklanıyor.
Kur'an, Allah'ın kitabıdır. Allah, yerin, yüksek göklerin ve içindekilerin yaratıcısıdır. Bütün otoritenin ve hükümranlığın sahibidir. Güç ve
kudret onun elindedir.
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"Göklerde, yerde ve ikisinin arasında ve toprağın altında olan her
şey O'nundur.
Sesini yükseltsen de yükseltmesen de, sırrı ve en gizli şeyleri şüphesiz O bilir.
Allah, O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler de onundur." (ayet:
6-8)
Allah'ın her şey üzerindeki hakimiyeti hatırlatılarak, kitabın Allah'tan
korkan insanlara bir öğüt ve hatırlatma olduğu bildiriliyor. Her şeyin hakimi olan Allah'ın hükümlerini içeren bir kılavuz olan Kur'an'ı uygulamak,
hükmün lehimize olmasını sağlar.
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9-37: Hz. MUSA'NIN PEYGAMBERLİĞE SEÇİLMESİ
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(10) /, H5)# .+ , GZ Z o
I 4 D ") 0-K NQ$# H! q
 '!K
"Musa'nın haberi geldi mi?" diye başlayan bölüm içinde Hz. Musa'nın Peygamberliğe nasıl seçildiği ve nasıl Allahu Teala ile konuştuğu
anlatılıyor.
"Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani bir ateş görmüştü de ailesine:
-Siz durun, ben bir ateş gördüm, belki size ondan bir kor getiririm;
veya ateşin yanında bir yol gösteren bulurum demişti." (ayet: 10)
"Hz. Musa, ailesi ile birlikte Mısır'a doğru yola çıkmıştı. Oradan ayrılalı on yılı geçmişti. Yanında eşi ile beraber giderken yolunu kaybetti.
Soğuk bir geceydi. Bulutlu karanlık soğuk ve sisli bir gecede dağlar ve
vadiler arasında bir yerde konakladı. Ateş yakmak için yanında bulunan
bir çakmak taşını çakmaya başladı. Ancak çakmak taşı çakmıyor, ne bir
şerare ne de başka bir şey çıkarmıyordu. O bu durumda iken Tur dağından bir ateş göründü. Ailesine müjde vererek "durun ben bir ateş
gördüm.." dedi.
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(13)
"Ateşin yanına geldiği zaman Ey Musa! diye seslenildi. Ben, senin
Rabbinim! Ayakkabılarını çıkar. Sen mukaddes Tuvâ vadisindesin. Ben,
seni seçtim, Sana vahyolunanı dinle!" (ayet: 11-13)
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Allahu Teâlâ Hz. Musayı peygamberliğe seçmiş ve ona ilk sözleri
aracısız olarak şöyle bildiriyordu.
"Şüphesiz ben, Allah'ım. Benden başka ilah yok! Bana kulluk et, beni anmak için namaz kıl." (ayet: 14)
Bütün peygamberlere bildirilen ortak mesaj "Allah'tan başka ilah
yok" gerçeğidir. Bu sebeple "Kulluğun da yalnızca O'na yapılması" ge-
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reği ilk bildirilen can alıcı noktalarıdır. Hz. Musa'ya da bu gerçek bildirildikten sonra:
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"Kıyamet gelecektir. Herkes kendi işlediğinin karşılığını alsın diye
neredeyse onu gizleyeceğim. Ona inanmayıp, kendi hevasına uyan
kimse sakın seni yolundan saptırmasın. Yoksa sen de helak olursun."
(ayet: 15-16)
İnsanlığın sonunu getirecek olan saat Hz. Musa'ya da hatırlatılarak
onun geleceği bildirilmekte, o, saat geldiği zaman herkesin dünyada
yaptığı işlerden hesaba çekileceği uyarısı yer almaktadır. Onun vaktinin
adeta gizlenmiş olması da insanın her an ona hazırlıklı olmasını sağlamaya yöneliktir.
Kıyamet saatinin geleceğinden bir şüphesi olmayan kimsenin ona
hazırlıklı olması gerekir. Onu unutup, heva ve hevesinin kulu olan ve diğer insanlara da onu unutturmaya çalışan, böylece Allah'ın yolundan
saptırıcı bir rol üstlenen kimseye uymak insanı ancak helaka götürür.
Allah, Hz. Musa ile konuşmasında, bu genel bilgilerden sonra daha
özel ve samimi bir hava içerisinde:
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"- Sağ elindeki nedir ey Musa?
-O benim asamdır, dedi. Ona dayanırım ve koyunlarıma onunla yaprak silkerim. Onun bana başka faydaları da var.
-Onu at, Ey Musa, dedi. Musa da onu attı O bir anda koşan bir yılan
oluvermişti." (ayet: 17-20)
Hz. Musa, gördüğü bu mucize karşısında korkmuştu. Musa, asasının sanki bir yılan gibi hareket ettiğini görünce arkasına bakmadan dö-
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nüp kaçmıştı." Ey Musa! Korkma, Benim yanımda peygamberler korkmaz."15 dedi. Allah yine:
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"- Onu al ve korkma, dedi. Onu ilk haline döndüreceğiz.
Elini koynuna sok, bir başka mucize olarak kusursuz, bembeyaz
çıksın. Sana büyük mucizelerimizden gösterelim. Firavuna git, çünkü o
azdı." (ayet: 21-24)
Allahu Teâlâ, Peygamber olarak seçtiği Hz. Musa'ya bazı mucizeler
göstererek Onu desteklediğin ve korkmadan Allah'ın bildirdiklerini tebliğ
etmesi gerektiğini öğretti. Firavun'a gitmeli ve Allah'tan başka ilah olmadığını, her şeyin Rabbinin Allah olduğunu hatırlatmalıydı. Hz. Musa, Mısır'ın kralının karşısına çıkmakta tereddüt ediyordu. Çünkü daha önce
bir Mısırlı, İsrailoğullarından birini döverken araya girmiş bir yumrukla
Mısırlı Kıptiyi öldürmüştü. Bunun için ülkeden kaçmış ve aradan on yıldan fazla zaman geçmişti. Ama, o olayın hatırlanabileceği ve kendisini
cezalandırmak isteyebilecekleri endişesi vardı Hz. Musa'da. Bunun için
Musa zor görev karşısında Allah'tan yardım istedi.
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"-Rabbim göğsümü aç, dedi. İşimi kolaylaştır. Dilimdeki düğümü
çöz. Ki sözümü iyi anlasınlar. Kendi ailemden bir yardımcı ver. Kardeşim Harun'u.. Onunla beni güçlendir. Onu görevimde bana ortak et ki
15
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seni çokça tespih edebilelim ve seni çokça zikredelim. Şüphesiz sen,
bizi görmektesin." (ayet: 25-35) diye dua etti. Allahu Teâlâ da O'nun bu
duasına şu karşılığı verdi.
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"-Ey Musa istediklerin sana verilmiştir, dedi. Sana bir defa daha iyilikte bulunmuştuk." (ayet: 36-37)
Ey Musa, sana şu anda istediğin yardım ve desteği verdiğimiz gibi,
daha önce de sana iyilik ve ihsanda bulunmuştuk, diyerek Musa'nın bebekliği hatırlatılıyor. O zaman, hiçbir gücü ve kuvveti yokken, Firavun,
İsrailoğullarının erkek çocuklarını katlederken, Allah Hz. Musa'yı, Firavunun elinde büyütmüştü. Birazdan anlatacağı bu olay ile, Hz. Musa'ya
ne kadar büyük olduğunu ve her zaman kendisini koruduğunu gösteriyordu. Hz. Musa'yı moral yönünden güçlendiriyordu.
38-48: MUSA'NIN ÇOCUKLUĞU VE YETİŞMESİ
Musa dünyaya gelince annesini bir korku sarmıştı. Diğer
İsrailoğullarının erkek çocukları gibi, Musa'yı da Firavun'un adamları öldürürse, ne yapacaktı? İşte bu sırada Allah, Musa'nın annesine ne
yapması gerektiğini ilham yoluyla bildirmişti.
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"Hani annene ilham edilmesi gerekeni ilham etmiştik.
-Musa'yı bir sandığa koy ve nehre bırak. Nehir onu kıyıya çıkarır.
Onu, benim ve onun bir düşmanı alır. Gözümün önünde yetişesin diye
üzerine benden bir sevgi vermiştim/seni sevimli kılmıştım." (ayet: 38-39)
Annesi, Musa'yı Nil nehrine bıraktı. Nehir onu Firavun'un sarayına
taşıdı. Firavun, çocuğun çok sevimli olduğunu görünce, onu evlatlık olarak yetiştirmek istedi. Böylece Allah, Musa'yı kralın sofrasında, bütün
nimetlerden istifade ederek, rahat bir şekilde büyüttü. Üstelik annesini
de Musa'nın bakıcılığına getirdi.
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"Kız kardeşin gitmiş ve ona bakacak birini size göstereyim mi? demişti. Böylece seni, gözü aydın olsun ve üzülmesin diye annene geri
vermiştik.
Sen bir adam öldürmüştün de seni yine üzüntüden kurtarmıştık. Bu
şekilde seni bir çok sınavdan geçirdik. Senelerce Medyen halkı arasında kalmıştın. Sonra da kader üzerine geldin Ey Musa! Ve seni kendim
için seçtim. Sen, kardeşinle birlikte mucizelerimle gidin, ikiniz de beni
anmada gevşek davranmayın. Firavun'a gidin, çünkü o azdı. Ona yumuşak söz söyleyin, umulur ki öğüt alır ve korkar." (ayet: 40-44)
Allah, Musa'yı Firavun'a tebliğ için gönderirken, onu zikretmek hususunda gevşeklik göstermemeleri ama Firavun'la konuşurken, yumuşak ifadeler kullanmalarını öğütlüyor. Belki bu sayede söz anlar, düşünür ve Allah'tan korkar diye böyle bir metod öneriyor.
Hz. Musa ve kardeşi bu göreve gitmeden önce son kez tereddütlerini ve Firavundan korkularını dile getirdiler.
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"-Rabbimiz, biz onun bize taşkınlık yapmasından veya azmasından
korkuyoruz, dediler.
-korkmayın, dedi. Bensizinle yanınızdayım. Sizi işitip görürüm, dedi.
Haydi gidin ona ve deyin ki: "Biz, Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını bizimle gönder, onlara eziyet etme. Biz sana Rabbinden bir mucize getirdik. Selam yol göstericiye uyanlara. Bize vahyolundu ki kim yalanlar ve
yüz çevirirse ona azap vardır." (ayet: 45-48)
49-55: Hz. MUSA’NIN FİRAVUN’A TEBLİĞİ
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Hz. Musa ve Harun, Allah'ın kendilerinden söylemelerini istediği şeyleri Firavun'a söylediler. Firavun onları dinledi ve sonra şöyle sordu:
"-Sizin Rabbiniz kim ey Musa? dedi.
-Bizim Rabbimiz, her şeye yaratılışını veren ve yol gösterendir, dedi." (ayet: 49-50)
Hz. Musa'nın bu açıklamaları karşısında Firavun bir an düşündü.
Hz. Musa'nın dediğine göre kim Allah'ın gösterdiği yolda yürümezse, yalanlar ve yüz çevirirse ona azap var. Öyleyse Firavun'un kendisi de ataları da Allah'ın gösterdiği yoldan habersizdi. O halde çok ları azaba mı
çarptırılacaktı? Hemen sordu Hz. Musa'ya:
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"-Önceki nesillerin durumu ne olacak? dedi." (ayet: 51) Hz. Musa,
tebliğ metoduna uygun olarak şu karşılığı verdi:
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"-Onlarla ilgili bilgi Rabbimin katında bir kitaptadır. Rabbim, şaşırmaz ve unutmaz, dedi." (ayet: 52) ve sözlerini Allah'ın su sözleriyle sürdürdü:
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"Yeryüzünü sizin için beşik yapan ve orada yine sizin için yollar açan, gökten su indiren O'dur. Onunla çeşitli bitkilerden çifter çifter çıkardık. Hem siz yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda sağduyu sahipleri için ayetler vardır. Topraktan yarattık sizi, yine oraya
döndürecek ve yine oradan bir kere daha çıkaracağız." (ayet: 51-55)
56-64: FİRAVUNUN SİHİRBAZLARI
Hz. Musa, ayetleri Firavuna okudu, ona doğruyu gösterdi. Öldükten
sonra tekrar diriltileceğini ve Allah'a döndürüleceğini açıkladı. Fakat, Firavun, bunları önemsemedi, yalanladı ve yüz çevirdi.
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"Ona ayetlerimizin hepsini göstermiştik. Fakat o yalanladı ve kabul
etmedi." (ayet: 56)
Bütün zorbaların yaptığı gibi, dikkatleri başka yöne çekerek bu tebliğ
atmosferinden kurtulmak istedi.
Ve dedi ki:
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"-Sihirbazlığınla bizi yurdumuzdan çıkarmağa mı geldin, ey Musa?!
Biz de sana, seninkine benzer bir sihir göstereceğiz. Bizimle senin aranda bir buluşma vakti ve yeri belirle de bizim de senin de caymayacağımız bir yer olsun." (ayet: 57-58)
Firavun, Hz. Musa'nın etkili konuşmalarına ve okuduğu ayetlere
gösterdiği mucizelere cevap veremeyince, bunu Musa'nın sihirbazlığına,
yorup, kendi sihirbazlarını toplayarak Hz. Musa'nın hakkından gelmeyi
düşünüyordu. Böylece şartların eşit olduğu ve herkesin nünde yarışabi-
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lecekleri bir sınav teklif etti. Vaktini ve yerini tayin etmeyi de Musa'ya bıraktı Musa da:
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"-Buluşma zamanımız, bayram günü ve insanların bir araya toplandığı kuşluk vaktidir, dedi." (ayet: 59)
Gün ve saat belirlenmişti. Hz. Musa, Rabbine güveniyor, Firavun da
sihirbazlarına güveniyordu. Öyle bir gösteri sunmalıydı ki Musa rezil olsun ve halk parmaklarını ısırsın.
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"Firavun döndü ve bütün hilelerini topladı, sonra geldi." (ayet: 60)
Buluşma ve yarışma günü gelmişti. Bu vesile ile Hz. Musa bütün
halka sesini duyurabilecek ve Allah'ın vahyini tebliğ etme imkanına kavuşacaktı. Hz. Musa sözüne şöyle başladı:
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"Musa onlara:
-Yazıklar olsun size. Allah'a karşı yalan uydurmayın. Sonra bir azapla sizi yok eder. Elbette safsatacı iftira eden, hüsrana uğrar." (ayet: 61)
Musa onlara Allah'ın ayetlerini okurken, doğru yolu gösterirken, onlar Allah'ın yolunu engellemek için uydurdukları sihirle insanları aldatmak istiyorlar. Musa'nın bu sözlerini aralarında konuşarak değerlendirmek istediler.
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“Durumlarını aralarında tartışarak gizlice fısıldaştılar. Bu iki sihirbaz
sihirleriyle sizi yurdumuzdan çıkarmak ve örnek olan yolunuzu da yok
etmek istiyor dediler. Bu sebeple tuzaklarınızı bir araya getirin sonra da
sırayla gelin. Bu gün galip gelen zafere ermiştir." (ayet: 62-64)
65-76: SİHİRBAZLAR VE GERÇEKLER
Herkes meydana toplanmıştı. Hz. Musa ve Harun bir yanda, sihirbazlar ve Firavun öbür yandaydı. Sihirbazlar söze başladılar:

T C (65) . #* = T 5Z  0! *  5 N *- *  5 .3 #C

.$'- "5!Z  R3 = <# F5
  "c + "#4f J@ *# F* D
q
 ! W
 5! _-  )* C (67) .3 d ( X <'*(! N@ o
 G r@ (66)
,  $)9
 65! $)9
  _* - W
 )6 N@  *# (68) .+r#*

(69) .-M pf  f5'# 
 *(   I f3

"-Ey Musa, dediler, ya sen at, ya da ilk atan biz olalım.
-Buyrun siz atın, dedi. Bunun üzerine ipleri ve değnekleri sihirleri
sebebiyle ona sanki gerçekten yürüyorlarmış gibi göründü. Bu yüzden
Musa içinde bir korku hissetti. Allah:
-Korkma, şüphesiz sen daha üstünsün, dedi. Sağ elindekini at, onların yaptığını yutsun. Yaptıkları ancak sihirbaz oyunudur. Sihirbaz nerede olursa olsun kesinlikle kurtuluşa eremez." (ayet: 65-69)
Ayeti kerimelerde sihirbazların yaptığının sadece hile ve oyun olduğu, gerçek bir yönünün olmadığı, aldatıcı bir hayalden ibaret olduğu görülüyor. Hz. Musa'nın asası ise hayali bir görüntü ile değil, gerçek bir yılan şeklinde onların iplerini ve değneklerini yiyip, yutunca sihirbazlar Hz.
Musa'nın yaptığının sihir değil mucize olduğunu anladılar.
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"Sonunda sihirbazlar secdeye kapanıp:
-Harun ve Musa'nın Rabbine iman ettik, dediler." (ayet: 70)
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