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İniş Sırası :84 Tertip Sırası :30 Ayet Sayısı :60 İndiği Yer : Mekke 

Mekke döneminde inmiştir. 60 âyettir. Sûre, adını ikinci âyette geçen “erRûm” kelimesinden almıştır. 

Sûre de başlıca kıyametin hâllerinden, Allah’ın kudretine ve birliğine delalet eden kevnî meseleler ile 

Kureyş kabilesinin İslâm’a karşı olumsuz tutumu konu edilmiştir. 

Mushaftaki sıralamada otuzuncu, iniş sırasına göre seksen dördüncü sûredir. İnşikak sûresinden sonra, 
Ankebût sûresinden önce Mekke’de inmiştir. 17. âyetinin Medine’de nâzil olduğuna dair bir rivayet de 
vardır (nüzûl sebebi için bk. 2-6. âyetlerin tefsiri). 

 میحرلا نمحرلا هللا مسب
Bismillahirrahmanirrahim 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 
 

(Rum 84/1) 

ٓ۠مٓلا 	
Elif-Lâm-Mîm 

 

Elif, Lâm, Mîm. 

Rum suresi Huruf-u Mukaddalar ile başlar. Kur’an’da 29 sure Huruf-u Mukadda dediğimiz kesik harfler ile 
başlıyor. Bu harfler hakkında birçok yorumlar yapılmış, bu konuda bizim kanatimiz, bu harflerin her biri 
Kur’an’ın müstakil konu başlıklarına başlık gelmesidir. Nüzul de ilk kez Elif-Lam-Mim Huruf-u Mukadda sı 
Rum suresinde gelmektedir. 

Rum suresinin dışında Ankebut suresi, Lokman Suresi, Secde Suresi,Al-I İmran Suresi , Bakara Suresi, Ra’d 
Suresi, A’raf Sureleri Elif-Lam-Mim Huruf-u Mukadda sı ile başlar. Toplam 1000 ayete yakın bir sure Elif- Lam-
Mim ile başlıyor. 

Bunun yanısıra Elif-Lam-Ra ile başlayan sureler de var. Bunların hepsini topladığımız zaman yaklaşık 
Kur’an’ın üçte birine tekabül eden bir yoğunlukla karşı karşıyayız. 

Elif-Lam-Mim Huruf-u Mukadda ları ne ile ilgilidir diye tefekkür etmek için, bir yorum yapmak için, bu 
surelerin tamamını okuyup ve bu surelerin tamamında ortak olan konuları bulmamız lazım. 

Bizim tespitimize göre bu surelerin tamamında tevhid, şirk ve yaratılış konuları ortak olarak işlenmiştir. 

Buna göre Elif harfinin konusu tevhid, yani bir olanı bir bilmek, temel vurgu Allah’tan başka hiç bir gücün 
yapamayacağı konular. 

RUM SURESİ 
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Lam harfinin konu başlığı tevhidin zıddı olan şirk. Bir olanı bir bilmemek, başka koruyucu, kollayıcı, sahte 
ilahlar tahsis etmek. 

Mim harfinin konusu ise yaratılıştır. İnsanın yaratılması, yeryüzünün yaratılması. Hepsi bu saydığım surelerde 
ortak olarak ifade edilen konular. 

Bazen bu konular tek bir ayet içinde bile yer alabilir. Mesela, elif-lam-mim ile başlayan secde suresi. 
Hemen devamındaki 4 ncü ayet de, hem tevhid hem yaratılış hem de şirk konusu işlenmiştir. 

Mesela bir kaç örnek üzerinden de bunu anlayabiliriz: 

“Elif-Lam-Mim" 

“Elif” 

“ Allah ki, ondan başka ilah yoktur, O, Hayy’dır, Kayyum’dur. (Ali İmran 2) 

“Allah ki ondan başka ilâh yoktur, bu “ Elif’dir, tevhid dir”. 

“O, Hayy’dır. Hayy hayat verendir, Kayyum ise o verdiklerini yöneten.” 

“Lam” hemen devamındaki ayette: 

Daha önce insanlar için, hidayete erdirici olarak Furkan’ı indirdi. Muhakkak ki onlar, Allah’ın ayetlerini 
inkar ettiler. Onlar için şiddetli azap vardır. Ve Allah Aziz’dir, intikam sahibidir. (Al-I İmran 4) 

“ Allah’ı ayetlerini inkar ettiler, bu Lam dır. Yani onlar “ La” diyorlar. Elif’ten sonra Lam geldi, yani tevhidin 
zıddı. 

Buradaki kitap ehli, kendilerine kitap verilenler kimdir diye baktığımızda yani “lam’ın” ne olduğuna dair o 
surenin içinde gezdiğimiz de Al-I imran suresinin 64 ncü ayeti bize burdaki ehli kitabın yaptıklarını şöyle 
anlıyor: 

“ Ey Kitah Ehli! Sizinle bizim aramızda aynı olan bir kelimeye (elif) geliniz. Allah’tan başkasına kul olmayalım 
ve O’na hiçbir şeyi şirk koşmayalım.” (Ali İmran 64) 

“Mim” ise, Al-I İmran 59 dan şöyle okuyoruz: 

“ İşte böyle, Allah dilediğini yaratır. Bir emrin olmasını takdir ettiği zaman, sadece “ol!” der, o hemen 
olmaya başlar. “ (Ali İmran 47) 

 İşte bu da “ Mim” Huruf-u Mukaddasının başlığı altında toplayabileceğimiz bir konu. 

Rum suresinin de Huruf-u Mukadda ile başlaması bize bu surenin içinde de tevhid-şirk ve yaratılış ın 
özellikle işleneceğini başta hatırlatıyor. 

Bu harflerin şekilsel olarak da bu konulara işaret ettiğini görüyoruz. Şöyle ki, elif harfi zaten şekil itibari ile o 

tek cizgi tevhidin sembolüdür. Lam harfi, tevhidin zıddı olan şirki reddetmeyi anlatır, Mim harfi ise , Mebde 
ve Mead’ın Ilk harfleridir. Bu kelimeler başlamak, meydana getirmek demektir. 

Kur’an sureleri sonradan isimlendirilmiş midir? Yoksa Allah Resulü, İhlas suresi, kafirun suresi gibi isimler mi 
koymuştur? 
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Allah Resulü vefat etmiş, vefat ettikten sonra Kur’an surelerine isimler konmuştur. Örnek olarak Fatiha 
suresinin yaklaşık 20 den fazla ismi günümüze kadar gelmiştir. Kitabın Anası, Kitabın başlangıcı, Açan, 
Fatiha vs. Gibi bir sürü isimlendirilmesi var. Eğer Allah Resulü koymuş olsaydı 20 tane isminin olmaması 
gerekirdi. 

Buharide hiçbir sure bizim bildiğimiz bu manada çok nadirdir, isimleri ile anılmaz. İlk ayetleri ile anılır. 
 

Mesela , İhlas suresi demez,kevser suresi demez. İlk ayet, ilk cümle onlarla bir isimlendirme yapılır. Bu da 
bize, 
 

Kur’an surelerinin isimlendirilmesi, Kur’an sayfalarının mushaflaştırılma safhasında gerçekleşmiş bir olay. 

Kur’an sureleri başı sonu belli olan birer metin. Surelere isim verdiğiniz zaman sıralama da değişiyor. 
Mesela şafilere göre, fatiha suresinin ilk ayeti “besmele”dir. O yüzden namazlarda imam besmeleyi sesli 
okur. 

Hanifilere göre, fatiha suresinin ilk ayeti “ elhamdulillahi rabbil alemin” dir. O yüzden biz onu sesli olarak 
okuruz. 

Buradan anlaşılan, ayetlere verilen numaralar da sonradan dır, beşeridir, ilahi değildir. Hanifi mezhebi 
“besmele”yi ilk ayet yapmadığı için son ayeti ikiye bölmüş, yediye tamamlamıştır. Nedeni tekrarlanan 
yedili diye bir ayet var diye. Bunun bir delili de okuyacağımız Rum suresidir. 

 

(Rum 84/2) 

ُۙموُّرلا	َِتبِلُغ 	
Ġulibeti-rrûm(u) 

 

Rumlar mağlub edildi. 

Rum kelimesi araplar tarafından, yunanlılar, slavlar veya latin asıllı romalılardan oluşan halkın tamamını 
isimlendirmek için kullanılan bir kelime. Rumlar, hristiyanlardı. Burada dikkat edilirse Rumları mağlup 
edenlerden bahsedilmemiş. Yani Rumlar yenildi, ama Rumları kim yendi Kur’an’ı Kerim’in konusu değil. 
Demek ki bizim dikkatimizi birşey çekmek istiyor. 

Bağlamı bu şekilde düşündüğümüzde Kur’an, zahiri bir galibiyet veya mağlubiyetle ilgilenmeyip bu olay 
üzerinden evrensel bir mesaj verecektir. 

O dönem de iki tane süper güç var. Biri Hristiyan olan Rumlar diğeri de Zerdüşt inancında olan ve ateşe 
tapan Perslerdir. Bunlar 7 asır boyunca birbirlerini yok etmek için sürekli savaşan iki tane süper güç. Rum 
suresi de bu savaşların sonlarına doğru inmiş bir suredir. 
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(Rum 84/3) 

َۙنُوبِلَْغیَس	ْمِھَِبلَغ	ِدَْعب	ْنِم	ْمُھَو	ِضَْرْالا	َىنَْدا	ي۪ٓف 	
Fî ednâ-l-ardi vehum min ba’di ġalebihim seyaġlibûn(e) 

 

Ve onlar, en aşağı olan yerde, yenildikten sonra galip gelecekler. 

“ednâ” kelimesi en aşağı manasına gelir. Rumların yenilgisinin dünyanın en alçak yerinde gerçekleşmesini 
söylemiştir burada Kur’an’ı Kerim. Arapça da dünyanın en alçak yeri ednâ el art olarak ifade ediliyordu. 
Bunu “yakın yer” diye meallendiriyorlardı, bu hatalı olur. Yakın bu demek değildir. Yakın “garip” kökünden 
gelir. Burada farklı bir mana, aşağı manası var. 

Tarihi bilgilere göre Bizans imparatorluğunun Perslere yenildiği bölge Suriye-Filistin ve şimdiki Ürdün 
topraklarının kesiştiği bölgede yer alan Lut gölü, ölü deniz havzasıdır. Burada iki ordu bir araya gelmiş, 
burada bir araya gelmelerinin hikmeti de önemli, çünkü Kudüs’ün savunmasında artık Bizansın son durağı, 
son cephesi burasıdır. Bu cepheyi aştıktan sonra artık Persler Kudüs’ü yerle bir etmişlerdi. 

Bir çok cephede yüzyıllardır savaşan taraflar için bu havzanın ayette geçmesi önemli, Kudüs 
müdafasında Hristiyanlar Rumlar için dini, manevi ve stratejik bir değeri olduğundan özellikle Kur’an’ı 
Kerim’de vurgulanmıştır. 

Deniz seviyesinden 395 metre aşağıda olan Lut gölü çevresi dünyamızın en alçak noktası, en yüksek 
noktası ise Himalayalardır. Bilimsel olarak biz dünyanın en yüksek ve en alçak noktasını yeni yeni 
keşfediyoruz. Bunun 1400 yıl önce bilinmesinin imkanı yok. Bir beşer o zamanın teknolojisi ile onu ölçemez. 
Bu da neyi gösteriyor? Kur’an, ancak son yüzyılda ölçüm teknikleri ile bilinebilinmiş bir bilgiyi önceden 
açıklayarak beşer üstü mahiyetine de bir gönderme yapmış oluyor. Dünyanın en alçak yeri, deseki o 
bölgenin en alçak yeri, çukur bölge falan dese tamam, bir tevil edersiniz. Ama dünyanın diyor. Dünyanın 
en alçak yerinde Rumlar mağlup olacak diyor. Niye? Kudüs’ün son savunması oradaydı. 

Bu surenin ilk ayetlerinde verilen gaybi bilgiler, Kur’an’ın Allah’tan olduğunun apaçık delillerinden bir kaç 
tanesini size okuyacağım. 
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(Rum 84/4) 

	
ُدَْعب	ْنِمَو	ُلَْبق	ْنِم	ُرَْمْالاِ	Qِّٰ	َۜنی۪نِسِ	عْضِب	ي۪ف َۙنُونِمْؤُمْلا	ُحَرَْفی	ٍذِئَمَْویَو	ۜ 	

Fî bid’i sinîne li(A)llâhi-l-emru min kablu vemin ba’d(u)(c) veyevme-iżin yefrahu-
lmu/minûn(e) 

Bir kaç sene içinde...Ve önce de sonra da emir, Allah’ındır. O gün müminler, 
ferahlayacaklar. 

4 ncü ayetin ilk ayetini üstteki ayete dahil edersek, cümle. “ Ve onlar, en aşağı olan yerde, yenildikten 
sonra galip gelecekler, bir kaç sene içinde” deyip 3 ncü ayeti bitirmesi gerekir. 4 ncü ayette şöyle 
başlayacak “ Ve önce de sonra da emir, Allah’ındır. O gün müminler ferahlayacaklar. 4 ncü ayetin 
böyle olması gerek, fakat 4 ncü ayet böyle değil. 

Ayetlerin beşeri numaralandırma olduğunun delillerindendir. Bunun böyle olduğu başka ayetlerde de 
geçmektedir. O yüzden meallere bakın, çoğu müfessir mealleri yaparken bir kaç tane ayeti birleştirip 
meal verir. Yani 2,3,4,5 der, hepsini birleştirir meali verir. Çünkü öyle vermek zorunda, yoksa cümleler 
kopuk kopuk oluyor. Bu yüzden Kur’an’ı Kerim’in cümle sıralamaları ilahidir, hikmetlidir fakat bu 
sıralamaların numaralandırılması beşeridir. Numaralandırma çok faydalı birşey aradığınız şeyi kolay 
bulabilme açısından. 

Bir kaç sene içinde ifadesi arapçada 3-9 yılları arasını ifade eden bir süredir. Neden Rabbimiz 
616,617,618 gibi. 
 

tek tarih vermiyor da, böyle zamansal bir aralık veriyor? “ Ve öncede sonra da emir, Allah’ındır” ifadesi 
var. 

Şimdi bu ifadeden kastın şu olduğunu düşünüyoruz; Allah’ın Persler ile Rumlar arasındaki savaşa müdahil 
olmadığını düşünüyoruz. Biri Hz. İsa’yı ilahlaştırmış Hristiyanlar, diğeri ateşe tapan zerdüştler. Burada 
herhangi bir taraf tutması zaten Allah’ın adaletine aykırıdır. Kim çalışmış ise, kim emek vermiş ise onun 
kazanması lazım. 

Bu ifadelerin bu cümle içinde gelmesi, Allah’ın pers ve rum arasındaki savaşta bir taraf olmadığını, 
Allah’ın emrinin ise evrensel olduğunu ve tüm zamanları kapsadığını ifade etmektedir. Önce de sonra 
da. Allah’ın emirleri ve yasaları bellidir. Bu emirlere uygun gelen kazanır. 

Allahl’ın emir, yasa ve prensiplerine uygun hareket eden galip gelecektir. Bunun din ile inanç ile bir 
alakası yoktur. O gün müminleri Allah ferahlatacak demiyor. Ne diyor ayette, “ O gün müminler, 
ferahlayacak “diyor. Yani bir durum tespiti yapıyor. 

Kur’an neden tam bir tarih vermeyip, sanki tahminde bulunan bir tarih yorumcusu gibi yuvarlak bir aralık 
vermektedir. Bunun cevabı: Galibiyetin bir süreçle gerçekleşmesinden dolayıdır. 
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(Rum 84/5) 

ِّٰ[	ِرَْصنِب ُمی۪حَّرلا	ُزیَ۪زعْلا	َوُھَو	ُۜءآََشی	ْنَم	ُرُصَْنی	ۜ 	
Binasri(A)llâh(i)(c) yensuru men yeşâ(u)(s) vehuve-l’azîzu-rrahîm(u) 

 

Allah’ın yardımı ile, O dileyene yardım eder. Ve O; Aziz’dir, Rahim’dir. 

Merhametli olan Rabbimiz kullarının emeğini boşa düşürecek bir zillet sistemi kurmamıştır. Din, dil, ırk ayrımı 
yapmaksızın, bu dünyada dileyen, yani çalışan, emek veren herkes, Aziz ve Rahim olan Allah’ın 
yardımına mazhar olur. Fakat dünyada yardım etmesi, ahirette de cennete koyacağı manasına gelmez. 
Onu da zaten bakara suresi 201 de “ Allah’ım bize dünyada ve ahirette yardım et” diye dua etmemizi 
istiyor. 

Allah dünyada çalışana vereceğini, fakat ahirette bunların bir nasibi olmayacağını Şuara suresi 20 de bize 
şöyle ifade ediyor :  

“ Her kim dünya kazancını isterse, ona ondan veririz ama ona ahirette hiç bir nasip yoktur.” (Şuara 20) 

Kim neyi dilerse Allah onu ona veriyor. O yüzden bir ayeti, “ Allah yardımı dilediğine şeklinde demedik, 
dileyene yardım eder “ şeklinde meallendirmeyi uygun görüyoruz. Bu Allah’ın vaadi dir. 

 

(Rum 84/6) 

ِّٰ[َ	دْعَو َنوَُملَْعی	َال	ِساَّنلا	ََرثَْكا	َّنِكٰلَوُ	َهدْعَوُ	ّٰ[	ُفِلُْخی	َال	ۜ 	
Va’da(A)llâh(i)(s) lâ yuḣlifu(A)llâhu va’dehu velâkinne ekśera-nnâsi lâ ya’lemûn(e) 

 

Bu Allah’ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. 

Allah’ın vaadi, çalışana vereceğim. Vaad, hayir ve şer için, acı ve tatlı için, önceden belirlenen söz, 
garanti, taahhüttür. 

Rumların yükselişi ve müminlerin zaferi, gaybi bilen Allah tarafından bildirilmiş. Kur’an’ın önceden bildirdiği 
gaybi haberlerin zamanla doğru çıkması bir çok arap putperestin de İslam’ı kabul etmesine vesile 
olmuştur. 617 de birşey söylüyorsunuz, 624 de bu ortaya çıkıyor. Ve kimsenin ihtimal vermediği bir şey 
söylüyorsunuz. 
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(Rum 84/7) 

َنُولِفاَغ	ْمُھ	ِةَرِخْٰالا	ِنَع	ْمُھَو	َۚایْنُّدلا	ِةوٰیَحْلا	َنِم	اًرِھاَظ	َنوَُملَْعی 	
Ya’lemûne zâhiran mine-lhayâti-ddunyâ vehum ‘ani-l-âḣirati hum ġâfilûn(e) 

 

Onlar, dünya hayatının zahirini bilirler. Ve onlar, ahirinden (sonrasından, geleceğinden) 
gafil olanlardır. 

Kur’an’da 115 yerde geçen “dünya” kelimesi, esasında isim olarak değil sıfat olarak kullanılmış. Yani “e-
lhayâti-ddunyâ” dünya şeklinde sıfat tamamlaması olarak gelmiş. Yani “ en yakın, en bayağı, en aşağı, 
en basit hayat manasında. “ahir” de ahiret manasında değil, sonra manasında gelmiştir. 

Onlar, bu zahir hayatın sonrasına bakıyorlar fakat gelecek ile ilgili stratejik planlar, düşünceler 
yapmıyorlar. 

“ahiret” terimi de sadece öldükten sonra cennet ve cehennem için değil, Kur’an’ı Kerim’de sonraki süreç 
manasında kullanıldığı için biz meale “ ve onlar ahirinden, sonrasından gafillerdir şeklinde meallendirdik. 

“gaflet”^, birşeyi yeterli ölçüde dikkate almamak, özen göstermemek, dalgınlık, unutmak, boşvermek, 
arkaya atmak gibi manaları var. Bu bağlamda “gaflet”, gelecek ile alakalı stratejik planlar kurmamaktır. 

Rumların mağlubiyeti, inananların Mekkeli müşriklerce ezilmesi, işkenceye maruz kalmaları, işin zahiri iken 
, altta yatan saitlerin bilinmesi sonucu, yani ahiri, nasıl değerlendireceğimizi, Kur’an’ı Kerim bu ayetlerde 
öğretti. 

Ayetteki “ hum” zamirinin iki defa tekrarlanması, zahire bakanın sebep-sonuç ilişkisini kurmada 
zorlanacağına işaret eder. 

Geleceği öngören, bugünede hakim olacaktır. 
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(Rum 84/8) 

ِاَو	ۜىwمَسُم	ٍلََجاَو	ِّقَحْلاِب	َِّالا	آَمَُھنَْیباَمَو	َضَْرْالاَو	ِتاَوٰمَّسلاُ	ّٰ[	ََقلَخ	اَم	ْ۠مِھُِسفَْنا	ي۪ٓف	اوُرََّكَفَتی	َْملََوا
َقِلِب	ِساَّنلا	َنِم	اًری۪ثَك	َّن َنوُِرفاََكلْمِھِّبَر	ِ۬ئآ 	

Eve lem yetefekkerû fî enfusihim(k) mâ ḣaleka(A)llâhu-ssemâvâti vel-arda vemâ 
beynehumâ illâ bilhakki veecelin musemmâ(en)(k) ve-inne keśîran mine-nnâsi bilikâ-i 

rabbihim lekâfirûn(e) 
Onlar içten içe hiç düşünmediler mi; Allah gökleri ve yeri başka şekilde değil, sadece 
gerçek ve belli bir ömrü olan varlıklar olarak[*] yaratmıştır. İnsanların çoğu Rableriyle 
yüzleşmeyi gözardı ederler. 
 

[*] Ecel-i müsemma ilgili diğer ayetler: 

“ Sizi balçıktan yaratan O’dur. Sonra bir ecel ( Vücudun yaratılışı sırasında belirlenen son kullanma tarihi, 
biyolojik ömür. İnsanın vücut ölçüleri ana rahminde belirlenir. İlgili âyetler şöyledir: "Kahrolası insan, ne 
kadar da nankördür! Allah onu hangi şeyden yarattı? Döllenmiş yumurtadan değil mi? Yarattı, 
arkasından ölçüsünü belirledi." (Abese 80/17-19) Ana rahminde belirlenen ölçü, vücudun son kullanma 
tarihi olduğu için onu uzmanlar, tahmin edebilirler.) belirlemiştir. Belirlenmiş başka bir ecel ise (*] Ecel-i 
müsemmâ, yalnız Allah'ın bildiği son yaşama tarihidir. O ecel gelince insan ölür. Bazı yanlış davranışlar o 
eceli müsemmâyı kısaltabilir. Tevbe edip durumunu düzeltirse eceli eski seviyesine çıkar. Bunun örneği, 
Yunus aleyhisselamdır.) O’nun kadındadır. Siz hala. Tartışıp duruyorsunuz.” (Enam 2) 

“ Rabbimin tarafından evvelce verilmiş bir söz ve belirlenmiş bir ecel olmasaydı hemen yakalarına 
yapışılırdı.” (Taha 129) 

[*] “ Gökleri ve yeri ve bu ikisinin arasında olanları başka değil; belli bir ömrü olan gerçek varlıklar olarak 
yarattık. Ayetleri görmezlikten gelenler (kafirler; Birinci ayette Allah’ın indirdiği kitaptan, bu ayette de 
yarattığı kitap olan varlıklar aleminden bahsettikten sonraki bu ifade, öncelikle yaratılan kitabı okumak 
gerektiğini gösterir. Allah’ın indirdiği kitabı da görenlerin artık bir bahanesi kalmaz. Bunları görmezlikten 
gelmek, kafirlik olur.), yapılan uyarılardan yüz çevirenlerdir. ( Ahkaf 3) 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Rum 84/9) 

ُناَكْۜمِھِلَْبق	ْنِم	َنی۪ذَّلاُ	َةبِقاَع	َناَك	َفْیَك	اوُرُظَْنَیف	ِضَْرْالا	يِف	اوُریَ۪سی	َْملََوا َوً	ةَُّوق	ْمُھْنِم	َّدََشا	اوٓ
َمِلَْظیِلُ	ّٰ[	َناَك	اََمف	ِۜتَانَِّیبْلاِب	ْمُُھلُسُر	ْمُْھتَءآَجَواَھوُرَمَع	اَّمِم	ََرثَْكا	آَھوُرَمَعَو	َضَْرْالا	اوُرَاَثا

ُناَك	ْنِكٰلَو	ْمُھ َۜنوُمِلَْظی	ْمُھَُسفَْنااوٓ 	
Eve lem yesîrû fî-l-ardi feyenzurû keyfe kâne ‘âkibetu-lleżîne min kablihim(c)kânû 

eşedde minhum kuvveten veeśârû-l-arda ve’amerûhâ ekśera mimmâ ‘amerûhâ 
vecâet-hum rusuluhum bilbeyyinât(i)(s) femâ kâna(A)llâhu liyazlimehum velâkin kânû 

enfusehum yazlimûn(e) 
 

Yeryüzünde de dolaşmadılar mı ki, kendilerinden önce gelenlerin sonunun ne 
olduğunu görsünler. Öncekiler bunlardan çok daha güçlü kimselerdi. Toprağı işlemişler 
ve bunların şenlendirmelerinden daha çok şenlendirmişlerdi. Elçileri de onlara apaçık 
belgeler getirmişlerdi. Allah onlara yanlış yapmamıştı; yanlışı onlar kendilerine yaptılar. 

 

(Rum 84/10) 

َ۟نُ۫ؤِزَْھتَْسیاَھِب	اُوناَكَوِ	ّٰ[	ِتَایٰاِب	اُوبَّذَك	َْنا	ٓىٰاوُّٓسلا	اُؤآََسا	َنی۪ذَّلاَ	َةبِقاَع	َناَك	َُّمث 	
Śumme kâne ‘âkibete-lleżîne esâû-ssû-â en keżżebû bi-âyâti(A)llâhi vekânû bihâ 

yestehzi-ûn(e) 
 

Sonra Allah’ın ayetleri karşısında yalan söyleyerek ve onları hafife alarak kötülük 
yapan bu kişilerin sonu daha kötü oldu. 

 

(Rum 84/11) 

َنُوعَجُْرت	ِھَْیلِا	َُّمثُ	ُهدیُ۪عی	َُّمث	َقْلَخْلا	اَُؤدَْبیُ	َّٰ[ 	
(A)llâhu yebdeu-lḣalka śümme yu’îduhu śümme ileyhi turce’ûn(e) 

 

İlk yaratan ve yaratmayı tekrarlayan Allah’tır. Sonra onun huzuruna çıkarılacaksınız. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Rum 84/12) 

َنوُمِرْجُمْلا	ُسِلُْبیُ	ةَعاَّسلا	ُمُوَقت	َمَْویَو 	
Veyevme tekûmu-ssâ’atu yublisu-lmucrimûn(e) 

 

Kıyamet saati geldiğinde , mücrimler ( Suçlu, günahkâr, günah işleyen, haddi aşan kimse. Yerine göre 

bir kişi, bir grup, bir kavim, hatta bir millet hakkında kullanılmıştır. )cennetten ümitlerini keserler. 

 
(Rum 84/13) 

َنیِ۪رفاَك	ْمِھِئآَكَرُِشب	اُوناَكَو	اُ۬ؤَٰٓعفُش	ْمِھِئآَكَرُش	ْنِم	ْمَُھل	ْنَُكی	َْملَو 	
Velem yekun lehum min şurakâ-ihim şufe’âu vekânû bişurakâ-ihim kâfirîn(e) 

 

Allah’a ortak saydıkları arasından bir şefaatçileri de olmayacaktır. Zaten ortak 
saydıklarını tanımazlıktan geleceklerdir. 

 

(Rum 84/14) 

َنُوقََّرَفَتی	ٍذِئَمَْویُ	ةَعاَّسلا	ُمُوَقت	َمَْویَو 	
Veyevme tekûmu-ssâ’atu yevme-iżin yeteferrakûn(e) 

 

Kıyamet saati geldiği gün, birbirlerinden ayrılacakları gündür. 
 

 

(Rum 84/15) 

َنوَُربُْحی	ٍةَضْوَر	ي۪ف	ْمَُھف	ِتاَحِلاَّصلا	اُولِمَعَو	اُونَمٰا	َنی۪ذَّلا	اََّمَاف 	
Feemmâ-lleżîne âmenû ve’amilû-ssâlihâti fehum fî ravdatin yuhberûn(e) 

 

İnanan ve iyi işler yapanlar, has bahçede, sevinç içinde olacaklardır. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Rum 84/16) 

 

َقِلَو	َانِتَایٰاِب	اُوبَّذَكَو	اوَُرفَك	َنی۪ذَّلا	اََّماَو َنوُرَضْحُم	ِبَاَذعْلایِف	َكِئٰٓلُ۬وَاف	ِةَرِخْٰالا	ِئآ 	

Veemmâ-lleżîne keferû vekeżżebû bi-âyâtinâ velikâ-i-l-âḣirati feulâ-ike fî-l’ażâbi 
muhdarûn(e) 

 

Görmezlikten gelerek ayetlerimiz karşısında ve Ahiretteki yüzleşme konusunda yalan 
söyleyenler var ya, onlar azab içinde tutuklu kalacaklardır. 

 

 

(Rum 84/17) 

َنوُِحبُْصت	َنی۪حَو	َنوُسُْمت	َنی۪حِ	ّٰ[	َناَحْبَُسف 	
Fesubhâna(A)llâhi hîne tumsûne vehîne tusbihûn(e) 

 

Akşama girdiğinizde ve sabaha çıkarken Allah’ı tesbih edin. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Rum 84/18) 

َنوُرِھُْظت	َنی۪حَو	اwیِشَعَو	ِضَْرْالاَو	ِتاَوٰمَّسلا	يِفُ	دْمَحْلاُ	َھلَو 	
Velehu-lhamdu fî-ssemâvâti vel-ardi ve’aşiyyen vehîne tuzhirûn(e) 

 

Ve Göklerde ve yerde hamd Allah’a mahsustur. İkindi de ve öğle vaktinde (O’na hamd 
edin!) 

Burada ikindi geçmektedir. Bakın! Öğle ile ikindi arası muğlaktır. O yüzden cem yapabilirsiniz. Akşam ile 
yatsı arası muğlaktır, o yüzden cem yapabilirsiniz. Kur’an’ı Kerim’de bu iki namazın arası kesin bir cizgi ile 
cizilmemiştir. 

Zaman içinde, gündelik hayatta hangi vakitte gevşeklik olursa, Kur’an, o vakte vurgu yapıyor. Bakın! 
Kur’anın bir yerinde bir vakit, bir yerinde iki vakit, bir yerinde üç vakit, bir yerinde dört vakit, bir yerinde 
beş vakit yazar, bunun nedeni, nüzul ortamını düşündüğümüz zaman, 1) ibadete aşamalı bir alıştırma, 2) 
o vakitte bir sıkıntı varsa , toplumun çoğu o vakti terk ediyorsa, Allah, o vaktin önemine ait vurgu yapıyor. 

✱✱✱ Allah Resulü’nün yatsı namazının farzından önce nafile/sünnet kılındığına dair, başta Buhari olmak 
üzere hiçbir hadis kaynağında , hatta fıkıh kitabında bir hüküm yoktur. Biz kılıyoruz ! 
 
✱✱✱ Nafile namazlarla ilgili tek bir hadis var, kim 12 rekat nafile namaz kılarsa, Allah’u teala ona 
cennette bir köşk versin diye bir hadis vardır. 
 
✱✱✱ Haniflerin temel kitaplarından biri olan “müezzinin el-İhtiyar” adlı kitabında, kim gece ve gündüz 
12 Rekat nafile/sünnet namazı kılarsa Allah ona cennette bir ev yapar, hadisini başa alıyor, ondan sonra 
konuyu açıyor.Ve şöyle diyor : “ Sabahtan önce 2, öğleden önce 4-sonra 2,akşamdan sonra 2, yatsıdan 
sonra 2, diyerek 12 yi tamamlıyor. Hani 20. Bu hanifi mezhebinin mutedil sayılan kitabı. 

 

✱✱✱ ALLAH RESULÜ’NÜN MESCİTTE KILDIĞI NAFİLE NAMAZI YOKTUR. 
 
NEDENİ ?  
 
FARZ ZANNETMESİNLER DİYEDİR… 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

 

(Rum 84/19) 

 

َ۟نوُجَرُْخت	َكِلٰذَكَو	ۜاَھِتْوَمَ	دَْعبَضَْرْالاِ	يُْحیَوِ	ّيَحْلا	َنِم	َتِّیَمْلا	ُجِرُْخیَو	ِتِّیَمْلا	َنِم	َّيَحْلا	ُجِرُْخی 	
	

Yuḣricu-lhayye mine-lmeyyiti veyuḣricu-lmeyyite mine-lhayyi veyuhyî-l-arda ba’de 
mevtihâ(c) vekeżâlike tuḣracûn(e) 

 

Allah ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarır. Ölümünden sonra yeri canlandırır. Siz de 
yerden o şekilde çıkarılacaksınız. 

 

(Rum 84/20) 

َذِا	َُّمث	ٍباَُرت	ْنِم	ْمَُكَقلَخ	َْنا	۪ٓھِتَایٰا	ْنِمَو َنوُرَِشتَْنت	ٌرََشب	ُْمتَْنا	آ 	
Vemin âyâtihi en ḣalekakum min turâbin śümme iżâ entum beşerun tenteşirûn(e) 

 

Sizi topraktan yaratmış olması Allah’ın ayetlerindendir. Sonra bir de bakarsınız ki siz 
bir insansınız, dolaşıyorsunuz. 
 
 

 (Rum 84/21) 

 

ُنُكَْستِل	اًجاَوَْزا	ْمُكُِسفَْنا	ْنِم	ْمَُكل	ََقلَخ	َْنا	۪ٓھِتَایٰا	ْنِمَو ًةَمْحَرَوً	ةَّدَوَم	ْمَُكنَْیَبَلعَجَو	اَھَْیلِا	اوٓ ي۪ف	َِّنا	ۜ 	
َنوُرََّكَفَتی	ٍمَْوقِل	ٍتَایَٰال	َكِلٰذ 	

Vemin âyâtihi en ḣaleka lekum min enfusikum ezvâcen liteskunû ileyhâ vece’ale 
beynekum meveddeten verahme(ten)(c) inne fî żâlike leâyâtin likavmin 

yetefekkerûn(e) 
Yanlarında rahatlayasınız huzur bulasınız diye size, kendi türünüzden eşler yaratması 
da Allah’ın ayetlerindendir. Aranıza sevgi ve merhamet de koymuştur. Bunda, düşünen 
bir topluluk için ayetler vardır. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Rum 84/22) 

	
۪مِلَاعْلِل	ٍتَایَٰال	َكِلٰذ	ي۪فَّنِا	ْۜمُكِناَوَْلاَو	ْمُكَِتنِسَْلا	ُفَِالتْخاَو	ِضَْرْالاَو	ِتاَوٰمَّسلا	ُقْلَخ	۪ھِتَایٰا	ْنِمَو

َنی 	
Vemin âyâtihi ḣalku-ssemâvâti vel-ardi vaḣtilâfu elsinetikum ve elvânikum(c)inne 

fîżâlike leâyâtin lil’âlimîn(e) 
 

Gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da Allah’ın ayetlerindendir. 
Bunda, alimler için ayetler vardır.  

Alim dediğimiz zaman yine halkın nezdinde din alimi olarak anlaşılıyor. Fakat bu tür ayetlerde pozitif bilim 
dediğimiz, yani yerden gökten, dağlardaki hususlardan, insanların yapısından,uzaydan vb. ile uğraşan 
insanlar için, bugünkü dilimizle pozitif bilimle uğraşan insanlar için alim diyor. 

(Rum 84/23) 

َغِتْباَو	ِراَھَّنلاَو	ِلْیَّلاِب	ْمُكُمَانَم	۪ھِتَایٰا	ْنِمَو َنُوعَمَْسی	ٍمَْوقِل	ٍتَایَٰالَكِلٰذ	ي۪ف	َِّنا	۪ۜھِلَْضف	ْنِم	ْمُكُ۬ؤآ 	
Vemin âyâtihi menâmukum billeyli ve-nnehâri vebtiġâukum min fadlih(i)(c)inne fî 

żâlike leâyâtin likavmin yesme’ûn(e) 
 

Gece ve gündüz uyumanız ve Allah’ın ikramını aramanız da onun ayetlerindendir. 
Bunda, dinleyen bir topluluk için ayetler vardır. 

 

(Rum 84/24) 

ي۪ف	َِّنا	ۜاَھِتْوَمَ	دَْعب	َضَْرْالا	ِھِب۪یُْحَیف	ًءآَم	ِءآَمَّسلا	َنِم	ُلَِّزُنیَو	ًاعَمَطَو	ًافْوَخ	َقَْربْلا	ُمُكیُ۪ری	۪ھِتَایٰا	ْنِمَو
	 َنُولِقَْعی	ٍمَْوقِل	ٍتَایَٰال	َكِلٰذ 	

Vemin âyâtihi yurîkumu-lberka ḣavfen vetame’an veyunezzilu mine-ssemâ-i mâen 
feyuhyî bihi-l-arda ba’de mevtihâ(c) inne fî żâlike leâyâtin likavmin ya’kilûn(e) 

 

Korku ve umut veren şimşek de onun ayetlerindendir. Gökten bir su indirir, sonra 
ölümünün ardından toprağı canlandırır. İşte bunlarda, aklını kullanan bir topluluk için 
ayetler vardır. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Rum 84/25) 

َذِا	ِضَْرْالَانِمً	ةَوَْعد	ْمُكاََعد	َاذِا	َُّمث	۪ۜهِرَْماِب	ُضَْرْالاَو	ُءآَمَّسلا	َمُوَقت	َْنا	۪ٓھِتَایٰا	ْنِمَو َنوُجُرَْخت	ُْمتَْنا	آ 	
Vemin âyâtihi en tekûme-ssemâu vel-ardu bi-emrih(i)(c) śümme iżâ de’âkum 

da’veten mine-l-ardi iżâ entum taḣrucûn(e) 
 

Göklerin ve yerin, emriyle ayakta kalması da onun ayetlerindendir. Sonra sizi bir kez 
çağırdığı gün, hep birden yerden ortaya çıkarsınız. 

 

(Rum 84/26) 

َنُوتِنَاقُ	َھل	ٌّلُك	ِۜضَْرْالاَو	ِتاَوٰمَّسلا	يِف	ْنَمُ	َھلَو 	
Velehu men fî-ssemâvâti vel-ard(i)(s) kullun lehu kânitûn(e) 

 

Göklerde ve yerde olan herkes onundur. Hepsi ona, saygıyla boyun eğer. 

 

(Rum 84/27) 

	
Detaylı	İnceleme	Yeni	

َوُھَو	ِۚضَْرْالاَو	ِتاَوٰمَّسلا	يِفىٰلَْعْالا	َُلثَمْلاُ	َھلَو	ِۜھَْیلَع	ُنَوَْھا	َوُھَوُ	ُهدیُ۪عی	َُّمث	َقْلَخْلا	اَُؤدَْبی	ي۪ذَّلا	َوُھَو
	 ُ۟می۪كَحْلا	ُزیَ۪زعْلا 	

Vehuve-lleżî yebdeu-lḣalka śümme yu’îduhu vehuve ehvenu ‘aleyh(i)(c)velehu-
lmeśelu-l-a’lâ fî-ssemâvâti vel-ard(i)(c) vehuve-l’azîzu-lhakîm(u) 

 

Yaratmayı başlatan, sonra da tekrarlayan odur. Tekrar yaratmak onun için daha da 
basittir. Göklerde ve yerde en üstün[*] örnekler O’na aittir. onunkilerdir. Ve O; Azîz’dir, 
Hakîm’dir. 
 

[*] Yaratıcıların en güzeli olan Allah pek yücedir(Müminun 23/14) Bizde Allah’ın bize ilimden nasip 
ettikleri ile yaratabilme yeteneğine sahibiz ancak yaptığı herşeyi güzel yapmak Allah’a mahsustur. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Muminun 223/14 “ Sonra nutfeyi, alaka haline (Rahim duvarına yapışık hale (Bu ayet, döllenmiş 
yumurtanın rahim kanalını geçtikten sonraki üçüncü safhasını anlatmaktadır. Döllenerek birinci ve ikinci 
evreleri geçen yumurta üçüncü ve son evrede rahim cidarına asılı hale gelir, oluşum burada tamamlanır.) 
getirdik. Alakayı bir çiğnem et gibi yaptık. O et parçasını kemiklere dönüştürdük ve kemikleri etle donattık. 
Sonra da onu farklı bir yaratık haline getirdik (Başka bir yaratık haline gelmesi, yaratılışı tamamlanan 
cenine ruhun üflenmesi ile olur. Ruhun üflenmesi, bilgisayara işletim sisteminin yüklenmesi gibidir. İnsanı 
diğer tüm canlılardan ayıran şey, ruhun üflenmesi ile birlikte kazandığı özelliklerdir. Allah Teala şöyle 
buyurur: “Yarattığı her şeyi güzel yaratan ve o insanı (Âdem’i) yaratmaya çamurdan başlayan O’dur. 
Sonra onun soyunu bir özden; zayıf bir sudan yaratmıştır. Sonra (organlarını tamamlayarak) dengesini 
kurmuş ve ona ruhundan üflemiştir. (Böylece) size dinleme, ileri görüşlü olma (basiret) yeteneği ve 
gönüller vermiştir. (Bu yetenekleri) Ne kadar az değerlendiriyorsunuz! (Secde 32/7-9) ) Yaratanların en 
güzeli (Yaratma iki türlüdür. Birincisi, maddesi ve benzeri olmayan bir şeyi yoktan var etmektir. Onu 
Allah’tan başkası yapamaz. “O, gökleri ve yeri, bir örneği yokken yaratmıştır.” (En’âm 6/101) İkincisi, bir 
şeyden bir başka şey üretmektir. Bu tür yaratmayı insanlar da yapabilir. Nitekim İsa aleyhisselam, 
çamurdan bir kuş heykeli yaratmıştır. (Â-i İmrân 3/49) Bu ayette Allah’ın kendisi için, “Yaratanların en 
güzeli” demesi önemlidir. Demek ki biz de insan organı yaratabiliriz ama Allah’ın yarattığı gibi olamaz.) 
olan Allah, bereketlerin ve iyiliğin kaynağıdır.” 

El-Hakim : Hep hikmetle hükmeden, her hükmünde tam isabet kaydeden, yarattığını yerli yerince 
yaratan, yaptığı işi mükemmel ve kusursuz yapan demektir. 

El-Aziz : İzzet ve şerefin kaynağı, gücü mükemmel, üstün ve yüce olandır 

Aziz olan Hakim değilse, O izzet ve şeref, o üstünlük ve yücelik, o mükemmel güç başkalarına zulüm ve 
cefa olarak dönebilir. Zira hikmetsiz güç sahibi, nerde vurup nerde duracağını bilmez.Gücünü nerede 
kullanacağını bilmez. Sadece gücünü kullanmayı bilen ve o güce maruz kalanın halinden anlamayan 
güç zulüm demektir. 

İşte bu noktada “Aziz isminin yanında Hakim ismini görmek, insanın hamdini artırıyor. Zira en büyük güç 
ve kuvvet sahibi eğer Hakim ise, bu durum, o güç ve kuvvetin yerinde ve isabetli kullanılacağı anlamına 
gelir. Hepsinde de “Aziz ismi Hakim’den önce gelir. Bunun sebebi de yukarıdaki satırlarda gizlidir. 
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(Rum 84/28) 

ِھی۪ف	ُْمتَْنَاف	ْمُكَانْقَزَر	اَم	ي۪ف	َءآَكَرُشْنِم	ْمُُكناَمَْیا	ْتََكلَم	اَم	ْنِم	ْمَُكل	ْلَھ	ْۜمُكُِسفَْنا	ْنِم	ًَالثَم	ْمَُكل	َبَرَض 	
َنُولِقَْعی	ٍمَْوقِل	ِتَایْٰالا	ُلَِّصُفن	َكِلٰذَك	ْۜمُكَُسفَْناْمُكَِتفی۪خَك	ْمَُھنُوفاََخت	ٌءآَوَس 	

Darabe lekum meśelen min enfusikum(s) hel lekum mimmâ meleket eymânukum min 
şurakâe fî mâ razeknâkum feentum fîhi sevâun teḣâfûnehum keḣîfetikum 

enfusekum(c) keżâlike nufassilu-l-âyâti likavmin ya’kilûn(e) 
Allah size kendinizden örnek veriyor: Yönetiminiz altındakilerden size verdiğimiz 
rızıklara, sizinle eşit oranda ortak olanlar var mıdır? Onlar için duyduğunuz kaygı aynı 
kendiniz için duyduğunuz kaygı gibi midir? Ayetlerimizi, aklını kullanan bir topluluk için 
işte böyle açıklarız. 

 

(Rum 84/29) 

َنی۪رِصَان	ْنِم	ْمَُھل	اَمَوُۜھّٰللا	َّلََضا	ْنَم	ي۪دَْھی	ْنََمف	ٍۚمْلِع	ِرَْیغِب	ْمُھَءآَوَْھا	اوَُٓملَظ	َنی۪ذَّلا	ََعبَّتا	َِلب 	
Beli-ttebe’a-lleżîne zalemû ehvâehum biġayri ‘ilm(in)(s) femen yehdî men 

edalla(A)llâh(u)(s) vemâ lehum min nâsirîn(e) 
Yanlış yapanlar, aslında bilgisizce kendi heveslerine uyarlar. Allah’ın sapık saydığını 
kim doğru yolda sayabilir? Onlara yardım edecek kimse de olmaz. 

 

(Rum 84/30) 

ّدلِل	َكَھْجَو	ِْمَقَاف ِّٰ[	ِقْلَخِل	َلی۪دَْبتَال	ۜاَھَْیلَع	َساَّنلا	َرََطف	ي۪تَّلاِ	ّٰ[	َتَرِْطف	ًۜافی۪نَح	ِنی۪ ّدلا	َكِلٰذ	ۜ ْلا	ُنی۪
َۗنوَُملَْعی	َال	ِساَّنلا	ََرثَْكا	َّنِكٰلَو	ُِۗمَّیق 	

Feekim vecheke liddîni hanîfâ(en)(c) fitrata(A)llâhi-lletî fetara-nnâse ‘aleyhâ(c)lâ 
tebdîle liḣalki(A)llâh(i)(c) żâlike-ddînu-lkayyimu velâkinne ekśera-nnâsi lâ ya’lemûn(e) 

Yüzünü dosdoğru bu dine, Allah’ın insanları yarattığı fıtrata[*] çevir. Allah’ın yarattığının 
yerini tutacak bir şey yoktur. O, insanları ona göre yaratmıştır. Doğru din budur ama 
çoğu insan bunu bilmez. 

[*] Fıtrat, varlıkların temel yapısını ve onu oluşturan yaratılış, değişim ve gelişim ilke ve kanunlarını ifade 
eder. İnsan da o varlıklardan olduğu için Allah'ın dini, kişinin doğal yapısı ile tam uyuşur. Kur'an'ın Allah'ın 
kitabı olduğu da aynı yöntemle anlaşılır. 
 

Çünkü insan ve tabiat, yaratılan ayetlerden, Kur'an da indirilen âyetlerden oluşur. Her ikisi de Allah'ın 
ayetleri olduğu için bunlar birbirlerini tamamlarlar. Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Onlara, çevrelerinde 



 422 

 

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

ve kendilerinde olan âyetlerimizi göstereceğiz, sonunda onun (Kur’ân’ın) tümüyle doğru olduğu, onlar 
açısından iyice ortaya çıkacaktır. Sahibinin her şeye şahit olması yetmez mi?" (Fussilet 41/53) 

Şu âyet de Allah'ın yarattığını bozmayı şeytani davranış olarak tanımlanmaktadır: "Onları yoldan 
çıkaracağım. Onları beklentiler içine sokacağım. Onlara emredeceğim, en’âm’ın kulaklarını yaracaklar. 
Onlara emredeceğim, halkullahı / Allah'ın yarattığını değiştirecekler.” (Nisa 4/119) 

Konumuz olan Rum 30. âyet, dini de halkullah olarak tanımladığına göre ister indirilen âyetler, isterse 
yaratılan âyetler olsun, bunlardan herhangi birini bozmanın şeytan işi olduğu olduğu ortaya çıkar. 

 

(Rum 84/31) 

َۙنی۪كِرْشُمْلا	َنِم	اُونوَُكت	َالَوَ	ةوٰلَّصلا	اوُمیَ۪قاَوُ	هُوقَّتاَو	ِھَْیلِا	َنی۪بی۪نُم 	
Munîbîne ileyhi vettekûhu veakîmû-ssalâte velâ tekûnû mine-lmuşrikîn(e) 

 

(Sadece) O’na yönelin ve O’na karşı takva sahibi olun. Ve salâtı ikame edin. Ve 
müşriklerden olmayın. 

 

Burada salatı ikame etmekle, şirk koşmayı atıf vavı ile birbirine bağlamıştır. Yani ilk önce, takva sahibi 
olarak Allaha yönelmek ve salatı ikame etmek ve müşriklerden olmamak. 

Yönelme diye meallendirdiğimiz “munîb”, bir şeyin gidip gelmesi, dönüşümlü olması, sırayla dönmesi, yani 
sürekli tekrarlayan bir döngü manasına gelmektedir. 

Kendini yaratana değilde, aracılara, sahte otoritelere, hevası için dönüp durmaktan vazgeçip, Allah’a 
takva ile yönelmenin değeri burada ifade edilmektedir. Müşrikler Allah’a yönelme manasında 
kalplerindeki menfaatin yansıması olan putlara, aracılara yöneliyorlardı. Onları aracı kılarak dua ve 
istekterde bulunuyorlardı. Rum suresinin devam eden ayetlerinde dua ve istekleri okuyacağız. Tamamen 
bağlam, ibadet, istek ve bunlara koşulan ortaklık manasındadır. 

Salatın ikamesi; Özde bozuk niyetin bireysel eğitim ve talim olan ibadetlere yansıması ve sonuçta bu 
salatın Allah’ın istedği tarzda bir ibadet olmaması, o yüzden bunun ikamesine yani doğrultulmasına, 
ayağa kaldırılmasına konuyu bağlamıştır. 

Kur’an’ın hiçbir yerinde salatın eda edilmesine dair bir ifade geçmez. Onun yerine sürekli “ekumus 
salate” diye ifadeler var. Bu ifadeyi “namaz kılın” diye meallendirmek, bizce hatalıdır. Çünkü namazı 
eda edin, namazı kılın diye bir emir Kur’an’ı Kerim’de yok. 

Çünkü namaz zaten kılınıyor.Zaten eda ediliyor. Hatta putların önünde rükü ve secdesini yapmayan , 
kıyamını göstermeyen müşriğe iyi müşrikte, samimi müşrik te denmiyor. 

Müşriklerin hem hac ibadeti var, hem salat ibadetleri var, hem kurban ibadetleri var. Kur’an’ı Kerim, 
sıfırdan bir ibadet inşaa etmez. Daha önceki gelen kitapları tasdik eder ve o daha önceki 
uygulamalardaki şirk bulaşmış unsurları revize eder. Buna müheymin ve musaddık özelliği diyoruz. 
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Kur’an’ı Kerim’de sıfırdan bir namaz ibadeti olmadığı için namaz kılın diye bir ifade yer almaz, zaten 
herkes kılıyor. Müşrikler putların önünde kılıyor. 

Kur’an’ı Kerim’in sadece yaptığı o kulluğu, o ibadeti, o salatı oyun ve eğlenceden (müşriklerin salatı alkış 
ve ıslak çalmak şekilnde idi) uzaklaştırmak, bir de şirke bulaşmış, kıblesi şaşmış olan ibadeti ikame ediyor. 
Müşrikler yapıyor diye, bu Kur’an’da yok demek çok yanlış olur. 

Bu ve devam eden ayetlerde dikkat çekilmek istenen şirk bulaşmış namazdan tevhidi duruş olan namaza 
ibadetlerin ikâmesidir. 

 

(Rum 84/32) 

َنوُحَِرف	ْمِھَْیَدل	اَمِب	ٍبْزِح	ُّلُك	ًۜاَعیِش	اُوناَكَو	ْمَُھنی۪د	اُوقََّرف	َنی۪ذَّلا	َنِم 	
Mine-lleżîne ferrakû dînehum vekânû şiye’â(an)(s) kullu hizbin bimâ ledeyhim 

ferihûn(e) 
 

Onlar, dinlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün hizipler, kendilerinde 
olanla ferahlanırlar. 

“eş-şiye” mastarından türeyerek “yandaş ve taraftar” anlamına gelir. Bizim “şia” dediğimiz burdan 
geliyor. 
 

Taraftarlar. Ali’nin taraftarları, Osman’ın taraftarları gibi. 

Rabbimiz diyor ki : “ Onlar din konusunda fırkalara ayrılıp taraftarlıklar yapmaya başladılar. Takım tutar 
gibi, kendi dini düşüncelerini tutmaya başladılar. Çok önemli bir hastalık. Bu şirk kafasının ürettiği bir 
hastalık. 

Kur’an’ı Kerim’in indiği müşrik bir toplumdu. Kur’an’ı Kerim tamamlandıktan sonra , Allah Resulü öldükten 
sonra müşrik kafa tekrar canlandı. Taraftarlık mantığı, kast sistemi, üstten aşağı doğru bunu sıralamak 
tamamen şirk mantığıdır. Kur’an’ı Kerim sürekli bunu eleştirir. Ve bütün hizipler kendisinde olanla ferahladı. 
Hizip, cemaatten farklıdır. Cemaat bir araya gelen topluluk. Hizip ise bu cemaatten kopan bir parça. 

Hizip olumluda olur, olumsuzda olur. Hizbullah gibi. Aynı şekilde ahzap ta Hz. Muhammed’e karşı 
hizipleşmeyi anlatan surenin ismidir. 

Kur’an, şirki ve şirk mantığını sürekli eleştiriyor. Şöyle ki, şirkin mantığı bölme , parçalama üzerinden çalışır. 
Bu parçalamayı parçaladıktan sonra kendi içinde de parçalanak yapar. Sınıfsal farklar yapar, din ve 
ırksal farklar oluşturur. Kendini bu şekilde gösterir. 
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(Rum 84/33) 

َذِا َُّمث ِھَْیلِا َنی۪بی۪نُم ْمُھَّبَر اْوََعد ٌّرُض َساَّنلا َّسَم َاذِاَو ِّبَرِب ْمُھْنِم ٌقیَ۪رف َاذِاً ةَمْحَرُھْنِم ْمَُھقَاَذا آ
َۙنُوكِرُْشی ْمِھ  

Ve-iżâ messe-nnâse durrun de’av rabbehum munîbîne ileyhi śümme iżâ eżâkahum 
minhu rahmeten iżâ ferîkun minhum birabbihim yuşrikûn(e) 

 

Ve insanlara bir zarar dokunduğu zaman Rabblerine yalvarırlar; O’na yönelirler. Sonra 
onlara kendisinden rahmet tattırdığı zaman onlardan bir kısmı Rablerine şirk koşarlar. 

Rabbimiz burada ne istemedi bizden? Çıkarcı dindarlık. Yani hesabi, tüccar kafayla yapılan kulluktan 
Rabbimiz kesinlikle razı değildir. 

Örnek verecek olursak : 

“ Rabbim şu olursa, ben şu adağı adıyacağım”, “ Şu olursa, bu kadar namaz kılacağım”, “ şu olursa, bu 
kadar oruç tutacağım.” gibi tutumlar çok yanlış bir tutumdur. Kesinlikle bunu yapmayalım. Rabbimiz 
böyle çıkarcı bir kulluk istemiyor. 

Şunu demek lazımdır : “ Rabbim bu olursa, hayırlıdır. O olmazsa, yine hayırlıdır.” Sen daha iyi bilirsin, ben 
bilemem. Olanda ve olmayanda hayır var derim, o ibadeti yaparım. Kurbanı keserim, fakirlere dağıtırım. 

Merhum Mehmet Akif Ersoy bu koni ile ilgili güzel bir anlatımı var : 

Aldanma insanların samimiyetine, 

Menfaatleri gelir herşeyden önce, 

Vaad etmeseydi Allah cenneti, 

O’na bile etmezlerdi secde. 

Ayetteki bir incelikte rahmetin “minhu” denilerek Allah’a isnat edilmesidir. Zararın ise Allah’a isnat 
edilmemesi. 
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(Rum 84/34) 

َنوَُملَْعت	َفْوََسف	۠اُوعَّتََمَتف	ْۜمُھَانَْیتٰا	آَمِب	اوُُرفَْكیِل 	
Liyekfurû bimâ âteynâhum(c) fetemette’û fesevfe ta’lemûn(e) 

 

Onlara verdiklerimize nankörlük ederek zevkleri tattılar. Zaten yakında bilecekler. 

Bu ayette “zevkleri tadın” kullanımında güzel bir incelik var. Tad ma az olan şeyler hakkında olur. Tüccar 
kafalı dindarlık, verilenlerin tadını aldığında semirmeye eğilimlidir her zaman. 

 

(Rum 84/35) 

َنوُكِرُْشی	۪ھِب	اُوناَك	اَمِب	ُمَّلََكَتی	َوَُھف	ًاناَطْلُس	ْمِھَْیلَع	َانْلَزَْنا	َْما 	
Em enzelnâ ‘aleyhim sultânen fehuve yetekellemu bimâ kânû bihi yuşrikûn(e) 

 

Yoksa onlara bir sultan indirdik de böylece o, O’na şirk koşmalarını mı söylüyor? 

O ellerindeki bilgi, belge , beyan, ikna edici güçlü bir burhan, onlara şirk koşmalarını mı emrediyor? 
Buradaki “sultan” , nüfuz ve etki altına almak demektir. Yani ellerinde öyle bir bilgi var ki, bu onları nüfuz 
ve etki altına alıyor. 

Rabbimiz bu soruyu neden sordu bize? Çünkü şirki, akli, ilmi, insani hiç bir delili ve ikna edici mantıklı bir 
gerekçesi yoktur. Bir insanın taştan bir putun önüne geçmesinin ilmi, bilimsel, akli, mantıki hiçbir gerekçesi 
yok. 

Yapılan açıklamalar tamamen duygusaldır, subjektiftir. Objektif açıklamalar yapılamaz. Gidip bir file , 
ineğe tapmanın mantıklı bir yanı yoktur. O yüzden Rabbimiz diyor : “ Onların elinde bir sultan mı var? 
Gerekçeleri olan sağlam bir delilleri mi var? İkna edici bir burhanları mı var?” Tamamen duygusal, 
atalarından gördüklerini taklit ediyorlar. 
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(Rum 84/36) 

 

َذِاَو َنوَُطنَْقی	ْمُھ	َاذِا	ْمِھی۪دَْیْاتَمََّدق	اَمِبٌ	َةئِّیَس	ْمُھْبُِصت	ِْناَو	ۜاَھِب	اوُحَِرفً	ةَمْحَر	َساَّنلا	َانَْقَذا	آ 	
Ve iżâ eżeknâ-nnâse rahmeten ferihû bihâ(s) ve-in tusibhum seyyi-etun 

bimâ kaddemet eydîhim iżâ hum yaknetûn(e) 
 

Ve insanlara rahmet tattırdığımız zaman onunla ferahlarlar. Ve eğer elleri ile takdim 
ettiklerinden dolayı onlara bir kötülük isabet ederse o zaman onlar, ümitsizliğe düşerler. 

Burada olduğu gibi Kur’an’ın tamamında rahmet, iyilik, güzellikler ve hayır tamamen Allah’a isnat 
edilmiştir. 

Bunun istisnası yoktur. Kötülük ve her türlü şer ise iradelilerin tercihlerine bağlanmıştır. 

Kötülüğe alınyazısı, kader diyerek Allah’a yüklemek, aslında insanın kendi özeleştirisini yapıp, doğruyu 
bulmasında ve kendini geliştirmesinde büyük bir engeldir. Mukeddarat dediğimiz zaman insan kendine 
bir hisse çıkartmaz. 

Kur’an’ı Kerim sorumluluğu üzerinden atma refleksi ile yapılan isnatların ilerleyen zamanlarda muhatabını 
daha büyük mahrumiyetlere ve ümitsizliklere sürükleyeceği uyarısında bulunmaktadır. Ayetimiz ne diyor 
“ bir kötülük isabet ederse o zaman onlar, ümitsizliğe düşerler” . Bu ümitsizliğin sebebini uzun vadede 
böyle okuyabiliriz. 

 

(Rum 84/37) 

َنُونِمُْؤی	ٍمَْوقِلٍتَایَٰال	َكِلٰذ	ي۪ف	َِّنا	ُۜرِدَْقیَو	ُءآََشی	ْنَمِل	َقْزِّرلا	ُطُسَْبیَ	ّٰ[	ََّنا	اْوََری	َْملََوا 	
Eve lem yerav enna(A)llâhe yebsutu-rrizka limen yeşâu veyakdir(u)(c) inne fî żâlike 

leâyâtin likavmin yu/minûn(e) 
 

Ve onlar, Allah’ın dileyene rızkı genişlettiğini ve takdir ettiğini görmediler mi? 
Muhakkak ki bunda, inanan bir kavim için âyetler vardır. 

Bu inanç nedir? Kadere iman mı? Hayır. 

Ayetteki “yebsutur”, genişletir , bol verir manasına geliyor. “yakdiru” ise tam zıddıdır. Daraltır, az verir 
manasına gelir. 

“rızık” kelimesi, rezaka kökünden türemiştir. Fiilden türeyin bir isimdir. Çoğulu “erzak”tır. Faydalınması için 
verilen bağış, pay, hisse, nasip , haz gibi ve mutlaka kendisiyle faydalınılan herşey anlamına gelir. Rızık 
boğazdan geçen azıktan çok daha geniş kapsamlıdır. Aldığımız nefes dahi bir rızıktır. 
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Rabbimiz burada “rızkı kesersek” demiyor, daraltırsak diyor. 

İntihar eden biri, kendi iradesi ile hayat denen muhteşem rızkı elinin tersiyle itmiş olur. Bu dünyayı isteyene 
Allah vereceğini ifade ediyor. 

Burada belirliyici olan, öncelikli olan kulun tercihidir. Kul dünyayı mı isteyecek, yoksa hem dünyayı hem 
ahireti birden mi isteyecek. Yoksa Allah’ın rızasını mı isteycek. Burada belirleyici olan kulun tercihidir. 

“Eğer ayet “ Allah dilediğini rızıklandırır” şeklinde meallendirilecek olsaydı, bu kaderci bakışın önünü açıp 
yanlış anlaşılmalara sebep olacaktı.Oysa “dileyene” şeklinde meallenidirilirse imtihanın, emeğin, 
çabanın, gayretin önemi vurgulanır ve kaderci bakış düzeltilir. 

“Muhakkak ki bunda, inanan bir kavim için âyetler var” Peki burdaki inanç nedir? Burdaki inanç hiçbirşey 
yapmadan Allah vekil, Allah Kerim’mi demektir. Hayır kesinikle değil 

 

Buradaki inanç, hakiki manada istemenin, bu uğurda sarf edilen emeğin, çalışmanın, gayretin ne kadar 
değerli olduğuna inananlar için mutlaka bu ilkede âyetler, dersler ve deliller var demiş oluyor Rabbimiz. 

İnsanlar için emekten başka birşey yoktur Necm suresi 39 ışığında bunları anlamamız lazım. “ Doğrusu 
insane çalışmasından başka bir şey yoktur.” (Necm 39) 

 

(Rum 84/38) 

ِّٰ[َ	ھْجَو	َنُودیُ۪رَینی۪ذَّلِل	ٌرْیَخ	َكِلٰذ	ِۜلی۪بَّسلا	َنْباَو	َنی۪كْسِمْلاَوُ	ھَّقَح	ىٰبُْرقْلا	َاذ	ِتَٰاف ُمْلا	ُمُھ	َكِئٰٓلُ۬واَو	ۘ
َنوُحِلْف 	

Feâti żâ-lkurbâ hakkahu velmiskîne vebne-ssebîl(i)(c) żâlike ḣayrun lilleżîne yurîdûne 
vecha(A)llâh(i)(s) veulâ-ike humu-lmuflihûn(e) 

 

Artık gariplere, miskinlere ve yol çocuklarına haklarını ver. Bu, Allah’ın vechini 
isteyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar, onlar felâha erenlerdir. 

“el kurbâ”, burada akraba diye meallendiriliyor, bu yanlış bir mealdir. Kur’an’ı Kerim’de “akrabin” diye 
zaten “akraba” sayılır farklı bir kelimeyle. Kökleri aynı olsa da kelimeler farklı. “ el-kurbâ”, yakında olan 
bildiğiniz, tanıdığınız garip, gurabadır, fakir fukaradır. 

“el miskin”, miskinlere. Yani çalışma gücü olduğu halde çalışama imkanı bulamayanlara. 

“vebnes sebîl” buda, yol çocuğu, yolda kalmış, yeri yurdu, barınağı sokaklar olmuş, sokağa atılmış, yola 
terk edilmiş, evsiz ve köprü altı çocuklarıdır. 

“bu Allah’ın vechini” isteyenler için daha hayırlıdır. Bakın dünyayı isteyenler içinde bir hayır vardır. Bu 
Allah’ın vechini isteyenler için çok daha fazla bir hayır içinde barındırıyor. 

“Allah’ın vechi”, Allah’ın rızası demektir. 
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(Rum 84/39) 

 

ِّٰ[َ	دْنِع	اُوبَْری	ََالف	ِساَّنلا	ِلاَوَْما	ي۪ٓف	اَُ۬وبَْریِل	ًابِر	ْنِم	ُْمتَْیتٰا	آَمَو اَ	ھْجَو	َنُودیُ۪رت	ٍةوٰكَز	ْنِم	ُْمتَْیتٰاآَمَو	ۚ
Qّٰ	َِكِئٰٓلُ۬وَاف	ُمُھ	َنُوفِعْضُمْلا 	

Vemâ âteytum min riben liyerbuve fî emvâli-nnâsi felâ yerbû ‘inda(A)llâh(i)(s)vemâ 
âteytum min zekâtin turîdûne vecha(A)llâhi feulâ-ike humu-lmud’ifûn(e) 

 

Ve insanların mallarında artış olsun diye ribâdan verdiğiniz şey, Allah’ın katında artmaz. 
Allah’ın vechini isteyerek verdiğiniz zekât işte o, kat kat artmış olandır. 

Kur’an’ı Kerim’de faizin ilk defa işleneceği ayet budur. İlk önce bireysel ibadeti anlattı, şimdi bunun mali 
boyutuna geçti. Salat ve zekâtın anlatılması, arkalı önlü gelmesi gibi. 

Nüzul sırasına göre faiz=ribâ, ilk defa bu ayette konu edilmektedir. 8 nci yıldayız ve Rabbimiz ilk defa 
faizden bahsediyor. 

“Ribâ” kelimesi arapça mastar olup, kelimenin kökeninde “mutlak çoğalma” anlamı var. Cins ve miktarı 
bir olan iki şeyin, biri diğerine mübadele edildiğinde, birinin elindeki sabit kalırken diğerinin elindeki 
artıyorsa işte bu ziyadeye ribâ deniyor. 

Cahiliye devrinde asıl borca “reis ül mal” deniliyordu, malın başı, asıl borç bu. Ziyadesine de riba 
deniyordu. Faizcilik, arapların özellikle zengin tabakasının yararlandığı önemli bir rant kapısıydı. Ve o 
dönemde bir çok faizli işlem yapılmaktaydı. 

Sadece bu ayet baz alındığında faizin haramlığından ziyade zekâtın faizden iyi olduğu gibi bir kıyas 
yapıldığı görülmektedir. Mallar artsın diye verdiğiniz faizdense, Allah’ın vechini isteyerek verdiğiniz zekat 
çok daha kıymetlidir, değerlidir. İşte o kat kat artmıştır şeklinde. Aslında burada bir kıyas yapıyor. Faiz 
haramdır, Allah Resulü ile savaştır demiyor. 

Bu ortamda Kur’an öncelikle faizin haramlığına dair gerekçelendirmeler ile konuya başlamıştır. Rabbimiz, 
tedrici bir yöntem uygulamaktadır. 

Devletin başına geçsem faizi derhal kaldırırım. Ben başbakan olsam, cumhurbaşkanı olsam faizi bir 
gecede bitiririm, gibi söylemler aslında Kur’an’i usül ve hikmete uygun değildir, yanlıştır. Bakın Kur’an’i 
Kerim yirmi üç yılda tamamlandı. Biz sekinci yılın başındaki ayeti okuyoruz. Faizi Rabbimiz nasıl kaldırdı? 
Kaç yıllıkbir dönemde kaldırdı? Bunlara lütfen dikkat edelim. 

Öncelikle yapılması gereken, piyasayı faizsiz bir sistem üzerine bina etmek için gerekli çabaların yapılması 
gerekmektedir. Bunu yapmak için de ekonominin güçlü olması gerekir. Bunlar zincirin halkaları gibidir. 
Sadece bu da yetmez. İnsanlarda, faizin haksız bir kazanç olduğuna dair bir bilinç alt yapısı oluşturman 
lazım. 

 



 429 

 

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

Kur’an bu ayetten başlayarak bilinci tesis etmek için, önce Nisa suresi 160-161 de tefecilik üzerinden faizi 
konu ediyor, sonra Al-i İMran suresi 130 da Uhud mağlubiyetinin sebepleri üzerinden faizin oluşturduğu o 
mağduriyeti örneklendiriyor. En sonda bakara suresi 275-279 da faizin kötülüğünü kesin bir şekilde beyan 
edip, faizi tedrici olarak haram kılmıştır, yasaklamıştır. 

Faiz sistemi ile, tefeci konumundan bankalardan para alanlar, mallarını arttırmak, daha lüks ve konforlu 
bir hayat yaşamak veya daha mutlu olmak için bu zulme razı olurlar. Ancak ayet ve insanların 
mallarından mülklerinde artış olsun diye faizden verdiğiniz şey Allah katında artmaz diyerek asıl bereketi 
Allah’ın insanlar için önerdiği sistem olduğunu özellikle vurguluyor. 

Allah’ın vechini istemek, dünyevi bir karşılık ummadan, sadece iyilik ve paylaşma olsun diye Allah’ın 
rızasını umarak vermekle gerçekleşir. İyiliği kazanç kapısı haline getirmeden ancak Allah’ın vechini istemiş 
olursunuz. Buna da Rabbimiz zekât demektedir. 

Peki ayet neden faizin karşısına zekâtı koydu? İnfakı koymadı ? sadakayı koymadı? 

Zekat, lügatta arınmak ve temizlemek, hayırlı bir artma anlamına gelmektedir. Ayet malın içine bulaşmış 
hakları, yani faizi temizleme yolu olarak infakın bir türü olan sadakayı değil de, zekatı öne çıkartmaktadır. 

Bunun sebebi, paylaşmanın sadece tek taraflı bir iyilik olmayıp, verene de bakan yüzüdür. Siz zekatla 
paranızı temizlemiş oluyorsunuz. Başkalarının haklarından, yol çocuklarına, miskinlere haklarını ver dedi ya 
yukarıda. Gariplere, miskinlere, yolda kalmışlara, sokak çocuklarına, evsizlere haklarını verdiğiniz zaman, 
faiz sisteminin oluşturduğu bu global haksızlık çarkından kendi payınıza düşen, kendi paranıza giren o 
haramları da zekat kalemiyle temizlemiş oluyorsunuz. 

Rabbimiz faizsiz bir sistemi oluşturmanın yolunu , zekat kurumunun, zekat sisteminin sağlıklı 
çalışmasına bağlamıştır 

O zaman ne oldu. Bir kez faize bulaşan, hakkıyla zekatı verecek. Tevbesini ancak böyle yapabilir. Ne 
kadarlık bir faize bulaşmış ise o “reis ül mal” dediği ana para kendisinindir. Faiz miktarı kadar , ya faiz 
çekmiş olabilir, veya faiz vermiş olabilir farketmez. 

Bu miktarı lütfen gariplere miskinlere, fakirlere , fukaralara geri iade etsinler. Faizden kazandıkları menfaat, 
neyse artık. Para çekip bir ticaret mi yaptı, burdan kâr mı yaptı. Bunları bu şekilde muhtaç olan insanlara 
verirseniz, siz aslında onların hakkını tekrar onlara iade etmiş olacaksınız. Fiili tevbesi de bu şekilde 
olacaktır. 
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(Rum 84/40) 

ُس	ٍۜءْيَش	ْنِم	ْمُكِلٰذ	ْنِم	َُلعَْفی	ْنَم	ْمُكِئآَكَرُشْنِم	ْلَھ	ْۜمُكی۪یُْحی	َُّمث	ْمُُكتیُ۪می	َُّمث	ْمَُكقَزَر	َُّمث	ْمَُكَقلَخ	ي۪ذَّلاُ	َّٰ[
َ۟نوُكِرُْشیاَّمَع	ىٰلَاَعتَوُ	َھناَحْب 	

(A)llâhu-lleżî ḣalekakum śümme razekakum śümme yumîtukum śümme 
yuhyîkum(s) hel min şurakâ-ikum men yef’alu min żâlikum min şey-/(in)(c)subhânehu 

vete’âlâ ‘ammâ yuşrikûn(e) 
 

O Allah ki sizi yarattı. Sonra sizi rızıklandırdı. Sonra sizi öldürecek, sonra da sizi diriltecek. 
Sizin ortaklarınızdan (putlarınızdan), bunlardan birini yapacak var mı? Allah Sübhan’dır 
(herşeyden münezzeh). Ve şirk koştukları şeylerden yücedir. 

Faizin ardından konunun şirke getirilmesi çok manidardır. Çünkü faiz, özü itibariyle toplumu ekonomik 
sınıfsal katmanlara ayırır. Mekkeli müşrik araplarda zengin kodamanlar faizle işlem yapıyor, garip köleler 
değil. İnsanlar paraya yakınlığı oranında faiz sisteminden nemalanır. En aşağı kesim denen avamın hakkı 
para ilahına yakın olma derecesine göre pay edilir. Halkın hakkı, fakir fukaranın hakkı, faiz sistemiyle 
paylaştırılır. 

Şirkte aslında sınıfsal farklara dayanır. En tepede ilah, onun berisinde yardımcı ilahlar, şefaatci, arayıcı 
putçular ve en alt kesimde ise ezilen halk yer almaktadır. 

Allah bu tür zulüm ve haksızlığın oluştuğu sistem ve inançlardan beridir, süphandır. Tevhid sistemi özünde 
adalete dayandığı için , onların inanç ve zihniyetlerinden Allah’ın önerdiği sistem çok daha yücedir. 

 

(Rum 84/41) 

َنُوعِجَْری	ْمُھََّلَعل	اُولِمَع	ي۪ذَّلا	َضَْعبْمَُھقیُ۪ذیِل	ِساَّنلا	يِدَْیا	َْتبَسَك	اَمِب	ِرَْحبْلاَو	َِّربْلا	يِفُ	داََسفْلا	َرَھَظ 	

Zahera-lfesâdu fî-lberri velbahri bimâ kesebet eydî-nnâsi liyużîkahum ba’da-lleżî 
‘amilû le’allehum yerci’ûn(e) 

İnsanların, elleriyle yaptıkları sebebiyle karada ve denizde bozulmalar zuhur etti. 
Böylece umulur ki dönerler diye yaptıklarının bir kısmı onlara tattırıldı. 

Buradaki “bozulma” diye meallendirdiğimiz “fesâd” kelimesi, çürümek,bozulmak, orijinalliğini kaybetmek 
gibi manalara gelmektedir. Karşıdı “salah”tır. Salah, düzeltme, düzelmedir. 

Kur’anda fesâd kelimesi, Allah’ın belirli bir ölçüye göre yaratıp, öylece sürmesini dilediği fıtri ve evrensel 
düzenin herhangi bir şekilde bozulmasını ifade ediyor. Kur’an, yeryüzünde hakim kılmak istediği, barış ve 
selamete dayalı İslami yaşama biçimine karşı çıkan girişimlere genelde ifsad der. 

Mevsimlerin bozulması, yağışların azalması veya çoğalması, bitkilerin verimsizleşmesi, suların kirlenmesi, 
suda yaşayan canlıların yok olması, atmosferin bozulması, ozon tabakasının zayıflaması ve bu zayıflama 
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sonucunda ortaya çıkan, güneş ışınlarından gelen yüksek radyasyonun neden olduğu kanser ve benzeri 
hastalıkların çoğalması. Vahşi hayata müdahale sonucu ölümcül ebidemilerin oluşması. Tüm bunların 
sonucunda da yeryüzünde sıkıntılı bir hayatın meydana gelmesi. 

Rabbimiz bunları bir ayet olarak, bir ibret olarak önümüze koyuyor ki belki düzeliriz. Yoksa dünyanın bir 
fiskelik canı var. Umulurki düzelirler, bunlardan bir ders alırlar. 

Hazza dayalı tüketimi esas alan,paylaşımdan yoksun yaşam tarzı doğal olarak faiz sistemini doğurmuştur. 
Çünkü faize dayalı kapitalist sistem, sonsuz istekleri karşılayabilmek için dünyanın kısıtlı yerüstü ve yeraltı 
kaynaklarını hızla tüketip tabiatı kirletmiştir. Fakirin hakkını zengine vereceksin ki zengin daha da zengin 
olsun. Sadece tabiattan çalmıyorsun, ağaçlardan, hayvanlardan çalmıyorsun ayrıca insanlardan da 
çalıyorsun. Faiz sistemi böyle bir adaletsizlik doğuruyor. Sonuçta dünyada hem sosyal olarak hem biyolojik 
olarak ifsad oluşuyor. 

Bunun sonucu olarak, temiz su kaynakları, solunacak temiz hava ve yenilecek doğal ve sağlıklı 
yiyeceklerin temini hergeçen gün biraz daha zorlanmaktadır. Böylece ortaya çıkan biyolojik ve psikolojik 
komplikasyonların insan sağlığını ciddi olarak tehdit ettiği bilimsel çalışmalarla teyid edilmektedir. İşte 
Kur’an’ın zaman üstü oluşunun bir delili de bu tarz ufu ayetlerdir. 

Kur’an’ın indiği dönemi düşünün M.S. 6 ncı yüzyıl. Dünyayı bir hayal edin. Arkeolojik çalışmalardan, tarih 
okumalarından bir tanıyın. Kaç bin nesil türü hayvan var. Ormanlar muazzam derecede geniş, dünyanın 
çoğunda tatlı su kaynakları kirlenmemiş. Böyle bir ortamda böyle bir ayet iniyor. Denizlerin uçsuz bucaksız 
olduğunu zanneden insanlar var. 

Allah, hatadan dönmemiz için bu fesadın bir kısmını bize tatdırmaktadır. Rabbim bundan ibret alan ,ders 
alan, hatadan dönenlerden eylesin. 

 

(Rum 84/42) 

َنی۪كِرْشُم	ْمُھَُرثَْكَاناَك	ُۜلَْبق	ْنِم	َنی۪ذَّلاُ	َةبِقاَع	َناَك	َفْیَك	اوُرُظْنَاف	ِضَْرْالا	يِف	اوُری۪س	ُْلق 	
Kul sîrû fî-l-ardi fenzurû keyfe kâne ‘âkibetu-lleżîne min kabl(u)(c) kâne ekśeruhum muşrikîn(e) 

De ki : “ Yeryüzünde dolaşın. Böylece daha öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna 
bakın. Onların çoğu müşriktir. 

Yeryüzünde bi dolaşın, bi saha araştırması yapın. Arkeoloji ve tarihi de Allah’ın birer ayeti olarak okuyun. 
 

Onların çoğu müşrikti, çoğu şirk koşuyordu. 

Şirki, yine inançsal boyutta anlayarak manayı daraltmayın. Kur’an’da “yeryüzünü dolaşın” emri altı yerde 
geçmektedir. Bu emir saha araştırması yapmanın önemine vurgu yapmaktadır. Yani sen bitkileri 
inceleyeceksin, hayvanları inceleyeceksin, eski medeniyetten kalan fosilleri inceleyeceksin. 

Dünya barışı için yakın ve uzak tarihin ibretlik okumaları ifsadı önleyebilir. Şöyleki : Kapitalist sistemin 
oluşturduğu tüketim çılgınlığı enerji açlığına sebep oluyor. Daha fazla enerji ve dünya kaynakları için 
insanlar risk alıp, nükleer santraller açıyor.  
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1986 da patlayan Çernobil nükleer santrali bu enerji açığını gidermek için kapasitesinin zorlanmasından, 
maliyeti azaltan güvenlik ve üretim zaafiyetlerinden dolayı gerçekleşmiştir. Kaç bin kişi bundan zarar 
gördü. Dünya ne kadar büyük bir zarar gördü. Hala orada o zararın kalıntıları bize ibret vesikası olarak , 
bir ayet olarak duruyor. Oraları drone larla bir izleyin. Daha öncekilerin akıbeti sadece Semut kavmi, Ad 
kavmi değil. 

Dünya savaşlarını düşünün. Altı yıl boyunca süren bu savaşlarda asker ve sivil olmak üzere 60 milyondan 
fazla kişi hayatını kaybetti. 

Neden kaybetti? Amaç neydi? 

Amaç kaynak açlığının sonucunda hayatını kaybetmişlerdir. Dünya bir sanayileşme devrimine girmişti, 
bu devrimde toplumlar muazzam bir yerüstü ve yeraltı kaynak açlığına, yani tekasür krizine giren 
devletler, bu açlığı karşılamak için savaşla birbirlerini yok ettiler. 

Rum suresinin ilk ayetinde Persler ve Rumlar arasında 7 asır süren savaşar ne içindi ? Daha fazla toprak, 
daha güçlü olmak hep tekasür hep tekasür yüzünden insanlar birbirlerini yediler durdular. Bu savaşlar 
üzerinden de verilen mesaj bu. 

Bu bağlamda ayetin “ onlarn çoğu müşrikti” şeklinde gelmesi çok manidar. Neden manidar ? Kur’an’ı 
Kerim’de çok muazzam bir ayet var. Bu dersi hazırlayana kadar bu ayetin bu kadar önemli olduğunu 
fark etmemiştim. O ayet 

“ Göklerin ve yerin mülkü Allah’ın’dır. (Nur 40) 

Mülk Allah’ın olmasına rağmen insanlar emanetci olduğunu unuturak, mülkün asıl sahibi olduklarını 
zannedip sürekli daha fazlası için birbirlerini ve dünyayı yiyip bitirmektedirler. Bizans mı kaldı? Rum mu 
kadı? Mülk sizinmidi ki 7 asır birbirinizi yediniz. 

“ Göklerinve yerin mülkü Allah’ın’dır” ayeti aslında bütün savaşları bitiren, hayati öneme haiz altın 
değerinde bir düsturdur. Bu düsturda koşulan ortaklığı Rabbimiz şirk olarak tanımlamaktadır. 

Şirkin zulüm boyutunu Lokman suresi 13 te okuyacağız. İnsanlar emanetci olduklarını hakkıyla bilseler, 
dünyada savaşlar olurmuydu. 

Mülk Allah’ındır cümlesindeki şuura ermek, dünyadaki tüm siyasi entrikaları, rant, güç ve iktidar savaşlarını 
bitirir. 

Paranın, malın, mülkün bizim üzerimizde kurduğu bu tahakkümü kırıp, dünyayı daha paylaşımcı ve barışcı 
bir ortama nasıl çevirebiliriz Rabbim? Tamam bu tespitleri yaptık. Çözüm nedir? Çözüm fani oluşumuzun 
idrakidir onu zaten bir alttaki ayet şöyle destekliyor Rabbimiz : 
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(Rum 84/43) 

ّدلِل	َكَھْجَو	ِْمَقَاف َنوُعَّدََّصی	ٍذِئَمَْویِھّٰللا	َنِمُ	َھل	َّدَرَم	َال	ٌمَْوی	َيِْتَأی	َْنا	ِلَْبق	ْنِم	ِِمَّیقْلا	ِنی۪ 	
Feekim vecheke liddîni-lkayyimi min kabli en ye/tiye yevmun lâ meradde lehu 

mina(A)llâh(i)(s) yevme-iżin yessadde’ûn(e) 
 

Öyleyse Allah’ın onu geri çevirmeyeceği o gün gelmeden önce vechini, kayyum olan 
din için ikâme et. O gün, onlar bölük bölük ayrılırlar. 

Her devletin bir ölüm günü var. Her insanın bir ölüm günü var. O gün gelmeden önce vechini, tercihini, 
isteğini kayyum olan din için ikame et. Son saatten sonra hesap gününe bir geçiş yaptım 43 ncü ayette. 

Allah’ın onu geri çevirmeyeceği o gün her canlının, insanın, iktidarın,sistemin sonu manasındaki , ölümdür. 

Allah’ın zaatı dışında hiçbir şey baki değildir. 

Rum 30 da dinin fıtrat olduğu belirlenmişti, bu ayette, fıtrat, vicdan ve merhametten uzaklaşma sonucu 
yaşananlar örneklendirildi ve tekrar asıl dinin ne olduğuna konu getirildi. 

 

(Rum 84/44) 

ُهُرْفُك	ِھَْیَلَعف	ََرفَك	ْنَم َۙنُودَھَْمی	ْمِھُِسفَْنَِالف	اًحِلاَص	َلِمَع	ْنَمَو	ۚ 	
Men kefera fe’aleyhi kufruh(u)(s) vemen ‘amile sâlihan feli-enfusihim yemhedûn(e) 

 

Kim örterse kendi aleyhine örtmüş olur. Ve kim sâlih amel yaparsa kendine yatırım 
yapmış olur. 

Kim insanlığını örterse, fıtratını örterse kendi aleyhine örtmüş olur. Bunun sonucunda da fesad 
çoğalacaktır. Bu aslında bindiği dalı kesmek, kendi ayağına sıkmaktır. Ancak kim salih ameller yaparsa, 
kalacağı dünya misafirhanesini de daha yaşanılır kılacağı ve geleceğinede , ahiretine de hazırlık yapmış 
olur. 

Rabbimiz bu altın değerleri neden bize öğretti? Çünkü 45 nci ayet : 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Rum 84/45) 

 

َنیِ۪رفاَكْلاُّبُِحی	َالُ	ھَّنِا	۪ۜھِلَْضف	ْنِم	ِتاَحِلاَّصلا	اُولِمَعَو	اُونَمٰا	َنی۪ذَّلا	َيِزَْجیِل 	
Liyecziye-lleżîne âmenû ve’amilû-ssâlihâti min fadlih(i)(c) innehu lâ yuhibbu-lkâfirîn(e) 

 

İnanan ve sâlih amel yapanları, kendi fazlından mükafatlandırmak için . Muhakkak ki 
O örtenleri sevmez. 

O dediği, Alemlerin Rabbi, hakikati, fıtratı, vicdanı, merhameti, insanı insan yapan değerlerin tamamını 
örtenleri sevmez. Çünkü bu değerleri israf etmiş olursunuz. 

Allah’ın insanlara bahşettiği nimetlerden biri de fıtrattır. Bu yazılımın örtülmesi, Allah’ın verdiği en önemli 
nimete karşı yapılmış bir nankörlüktür. Allah nimeti israf edenleri bu yüzden sevmez (Araf 31). 

Bakın mülk benimdir demek, ne demek biliyormusunuz? Mülk benimdir demek, hak ve hakikatin üstünü 
örtmektir. Mülk senin değilki, beden bile senin değil. Hiçbir şey senin değil. Sen neden küfür ediyorsun. 
Zira mülk dedikten sonra, sıra ağaçlarda benim, hayvanlarda benim ve en sonunda Allah’ın hür olarak 
yarattığı kullarda benim demeye gelir. 

Mülk benim diyen, Karun’du. Karun, mülk benim diyerek Allah’a şirk koşmuştur. Allah’a şirk koşmak gidip 
bir putun önünde eğilmek değildir. Hevayı ilahlaştırmak ta bir şirk türüdür, mülk benim demekte bir şirk 
türüdür. 

Adamın bir bahçesinde 20 tane ağaç var. Dededen,babadan kalma. Der ki: Ağaçlar benim değil mi 
kardeşim, ister keserim, ister parçalarım, ister yakarım. Hayır arkadaş ağaçlar senin değil. Senmi yarattın 
ağaçları. Elinde geçici bir kağıt parçası, tapu var, ağaçlar benim diyorsun. 

Bu hal yeryüzünü ifsad etmekte, insanları köleleştirip sermayenin malı derecesine düşürmektedir. İşte 
zulüm böyle başlamakta. Kölelik, insanın her şeyi kendisinin olduğunu zannetmesiyle başladı. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Rum 84/46) 

 

ِم	اُوَغتَْبتِلَو	۪هِرَْماِب	ُكُْلفْلا	َيِرَْجتِلَو۪ھِتَمْحَر	ْنِم	ْمَُكقیُ۪ذیِلَو	ٍتاَرَِّشبُم	َحَایِّرلا	َلِسُْری	َْنا	۪ٓھِتَایٰا	ْنِمَو
َنوُرُكَْشت	ْمُكََّلَعلَو	۪ھِلَْضف	ْن 	

Vemin âyâtihi en yursile-rriyâha mubeşşirâtin veliyużîkakum min rahmetihi velitecriye-
lfulku bi-emrihi velitebteġû min fadlihi vele’allekum teşkurûn(e) 

 

Ve O’nun ayetlerindendir ki, rüzgarları müjdeleyici olarak gönderir. Ve rahmetinden 
size tattırır. Ve emri ile gemileri yüzdürür. Ve O’nun fazlından isterseniz ve böylece siz 
şükredersiniz. 

Burada emanetçi olduğumuzun şuuru inşaa edilmektedir. “ Ve emri ile gemileri yüzdürür”, bu emir suyun 
kaldırma kuvvetidir. 

Bu ayette kara ve denizdeki nimetler üzerinden şükrün tanımı yapılmıştır. Yağmurlar ve topraktan çıkan 
mahsul Allah’ın rahmetinin tattırılması olarak bize ifade edilmiş. Ve suyun kaldırma kuvveti ile yapılan 
denizaltıcılığıda Allah’ın fazlından istemek olarak formülüze edilmiştir. 

Bizi karada ve denizde besleyen, tabiatada Kur’an, Rabb den gelen ayet demiştir. Allah’ın ayetlerini 
kirletmek, ifsad etmek aslında ayetleri örtmektir. Allah’ta bu müşrik tavrı sevmediğini bunun bir nankörlük 
olduğunu belirtiyor. 

O zaman dünya kaynaklarını korumak, küresel ısınmaya karşı mücadele etmek, yağış dengesizliğinin 
önüne geçmek için çalışmalar yapmak,kuraklıkla mücadele etmek, yabani hayatı koruyup insan 
temasını azaltarak, epidemik hastalıkların yayılmasını engellemek Allah’a şükürdür. Bu adamlar Allah’a 
şükrediyor. Sömürüp sömürüp ,yiyip yiyip göbeğini kaşıyanlar Allah’a şükretmiyor. Allah’a nankörlük 
ediyorlar. Ne kadar dindar olurlarsa olsunlar. 

İnsan suresi 3 nci ayette şükür anlatılmıştır. Misal: Bir ineği bakıyorsunuz, yediriyorsunuz, bakımını 
yapıyorsunuz, eğer o inekte size süt veriyorsa, şükrünü yapıyor demektir. 

Şükür lafla yapılan birşey değil. Fiili olarak yapılması lazımdır. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Rum 84/47) 

 

َع	اwقَح	َناَكَو	ۜاوُمَرَْجا	َنی۪ذَّلا	َنِم	َانَْمَقتْنَاِفتَانَِّیبْلاِب	ْمُھُ۫ؤآََجف	ْمِھِمَْوق	ىٰلِا	ًالُسُر	َكِلَْبق	ْنِم	َانْلَسَْرا	َْدَقلَو
َنی۪نِمْؤُمْلا	ُرَْصن	َانَْیل 	

Velekad erselnâ min kablike rusulen ilâ kavmihim fecâûhum bilbeyyinâti 
fentekamnâ mine-lleżîne ecramû(s) vekâne hakkan ‘aleynâ nasru-lmu/minîn(e) 

 

Ve and olsun ki,senden önce onların kavmine resuller gönderdik. Böylece onlara 
beyyineler getirdiler. Artık mücrimlerden intikam aldık. İnananlara yardım, Bizim 
üzerimize hak oldu. 

Allah yarattığı dünyayı ve insanı korumak için iradeli iradesiz elçiler göndermiş ve insanları kılavuzsuz 
bırakmamıştır. Hakikati onlara hem içerdeki vahiyle hem dışardaki vahiyle apaçık beyan edip 
göstermiştir. Yaratılan ayetleri korumayanları, Kur’an, mücrim suçlu olarak isimlendirmiş. 

Yapılan kötülük ve işlenen her suç insanın fabrika ayarları olan fıtratını bozmakta, yaşanılan dünya ve 
yakın çevreyi cehenneme çevirmeye sebep olmaktadır. Bu da Allah’ın intikamıdır. 

Rabbimiz diyor ki: “Ben size emanet olarak bir dünya verdim, bir misafirhane verdim. Siz bu misafirhaneyi 
kirletirseniz bunun sonuçlarına katlanırsınız. Bunu Rabbimiz kendisinin intikamı olarak ifade etmiş. 

Emanete ihanet, mülkü benim zannetmek Allah’ın intikamını haketmektir. Yoksa Allah birebir insanlardan 
intikam almak gibi bir duygu içerisine girmiyor. Burada genel ifadeler var. 

Siz fay hattının üzerine ev yaparsanız, o evde yıkılır. Allah’ta yaptığınız bu yanlışlığın intikamını alır. Siz 
betondan, demirden çalarsanız, hayvanların nesillerini tüketirseniz bu döner dolaşır sizi vurur, bumerang 
etkisi yapar. İşte bu Allah’ın intikamı olarak ifade edilir. 

“Kur’an, inananlara yardım bizim üzerimize hak oldu” şeklinde bir ifade kullanıyor. İfadenin çoğul olması 
çok önemli. “Benim üzerime hak oldu” demiyor, “Bizim” diyor. “ Bizim “ gelmesinde bu yardımın yasalar 
ile dolaylı gerçekleştireceğini göstermektedir.  

İnsanlğın ortak doğrularına güvenen, vicdan ve merhametine dayanarak insanlığın yararına ıslah edici 
ameller yapanlara Allah’ın yardımını hak edecekleri vaad edilmiştir. Buda gösteriyor ki dünyada herşey 
bir sebep-sonuç ilişkisiyle çalışıyor. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Rum 84/48) 

 

َي	َقْدَوْلا	ىََرَتف	ًافَسِكُ	ُھَلعَْجیَو	ُءآََشَیفْیَك	ِءآَمَّسلا	يِفُ	ھُطُسَْبَیف	ًاباَحَس	ُریُ۪ثَتف	َحَایِّرلا	ُلِسُْری	ي۪ذَّلاُ	َّٰ[
َذَِاف	۪ۚھِلَالِخ	ْنِم	ُجُرْخ َنوُرِشَْبتَْسی	ْمُھ	َاذِا	۪ٓهِدَابِع	ْنِم	ُءآََشی	ْنَم۪ھِب	َباََصا	آ 	

(A)llâhu-lleżî yursilu-rriyâha fetuśîru sehâben feyebsutuhu fî-ssemâ-i keyfe yeşâu 
veyec’aluhu kisefen feterâ-lvedka yaḣrucu min ḣilâlih(i)(s) fe-iżâ esâbe bihi men 

yeşâu min ‘ibâdihi iżâ hum yestebşirûn(e) 
 

O Allah ki, rüzgarları gönderir, böylece bulutları hareket ettirir. Sonra semada onu 
dilediği gibi yayar. Ve onu kısımlara ayırır, bundan sonra ondan yağmurun çıktığını 
görürsün. Böylece kullarından dileyene onu isabet ettirdiği zaman onlar müjdelenir. 

 

(Rum 84/49) 

َنی۪سِلْبَُمل	۪ھِلَْبق	ْنِم	ْمِھَْیلَع	َلََّزُنی	َْنا	ِلَْبق	ْنِم	اُوناَك	ِْناَو 	
Ve-in kânû min kabli en yunezzele ‘aleyhim min kablihi lemublisîn(e) 

Ve onlar onun onlara indirilmesinden önce gerçekten ümitlerini kesmişlerdi. 

Dilemeyle yağmurun nasıl bir ilişkisi var? 

Dünyamızda herşey bir sebep-sonuç ilişkisi ile oluşmakta. Bu bağlantılar o kadar fazla ve girihtir ki, bir 
yerde küçücük bir çiceğin açması için binlerce ihtimalin olması, yüzbinlerce ilişkinin sırayla 
gerçekleştirilmesi gerekir. Bu küçük etkilerin, büyük ve etkileyici sonuçlar doğurması psikoloji de “ kelebek 
etkisi” metaforu ile izah edilmeye çalışılır. 

Allah’ın kuluna yardımı o kadar dolaylı olur ki, kullar bu yardımı farkedemez, mümkün değil farketmeleri. 
Siz salih amel niyetiyle küçücük bir hareket edin, bir amelde bulunma niyetiyle kendinizi gösterin, bir adım 
atın yani, O’nun yardımı binlerce kilometre öteden gelir. 

İnsan sürekli sonuca bakar. Ancak o sonuca götüren süreç ve o süreci etkileyen trilyonlarca ihtimali 
gözardı eder. Bunu düşünmek bile mümkün değil. Dünyanın en gelişmiş bilgisayarına bunu yükleseniz 
bile bu sebep-sonuç ilişkisini kuramaz. 

Günlük hayatta yapılan küçücük bir iyilik, yıllarca süren bir salihata evrilebilir. Hayatta en umutsuz 
olduğumuz anlarda bile inancı kaybetmeden islah edici amellere devam etmek inanılmaz sonuçlar 
doğuracaktır. Allah’ın kullarına rahmet ve bereket olarak indirdiği vahiy nimeti de aynen bu yağmur 
anlatımında olduğu gibidir. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

İnsanlğın bittiği, umutsuzluğun, ahlaksızlığın ve ölümün hakim olduğu ortamda yaşanılsa bile, iyi niyetle 
fitri olarak yapılanların rahmet yağmurunu getiren rüzgarları tetikleyeceği unutulmamalıdır. 

 

(Rum 84/50) 

ىٰلَع	َوُھَو	ۚىٰتْوَمْلاِ	يْحَُملَكِلٰذ	َِّنا	ۜاَھِتْوَمَ	دَْعب	َضَْرْالاِ	يُْحی	َفْیَكِ	ّٰ[	ِتَمْحَر	ِرَاثٰا	ىٰٓلِا	ْرُظْنَاف 	
ٌریَ۪دق	ٍءْيَش	ِّلُك 	

Fenzur ilâ âśâri rahmeti(A)llâhi keyfe yuhyî-l-arda ba’de mevtihâ(c) inne żâlike 
lemuhyî-lmevtâ(s) vehuve ‘alâ kulli şey-in kadîr(un) 

 

Öyleyse Allah’ın rahmetinin eserlerine bak. Ölümünden sonra arzı nasıl diriltiyor? 
Muhakkak ki, ölüleri işte böyle gerçekten diriltendir. Ve O, her şeye kâdirdir. 

Ayet yaratılan alemi ve bu alemi var eden Allah’ın kudretini rahmet ve merhamet nazarıyla okunmasını 
emretmektedir. Ölüm ve bozuluş, yeniden diriliş hakikati olmadan okunursa, oradaki rahmetin üzeri 
örtülmüş olur. 

Şu anda ateist ve deistlerin kötülük doktrini üzerinden yaptığı da bu. Ölümü, yok oluşu tamamen kötülük 
üzerinden okuyorlar. Fakat bundaki rahmeti göremiyorlar. Şimdi onu örneklendirecek Rabbimiz. 

 

(Rum 84/51) 

َنوُُرفَْكی	۪هِدَْعب	ْنِم	اوُّلََظل	اwَرفْصُمُ	هَْواََرف	اًحی۪ر	َانْلَسَْرا	ِْنَئلَو 	
Vele-in erselnâ rîhan feraevhu musferran lezallû min ba’dihi yekfurûn(e) 

 

Ve eğer Biz, rüzgârı göndersek, böylece onu sararmış görseler, bir kısmı mutlaka 
hakikatin üstünü örter. 

Kötülük probleminde tabiat ve hayat sürekli olarak , ölümler, yok oluşlar ve olumsuzluklar üzerinden 
okunur. 
 

Ancak yeniden doğuş için, eskilerin ölüme ilerlemesi gerekir. Ölüm bir son değil ki, bir ilerleme,  aşama. 

Dünya okulu öğrencilerini hiç mezun vermese, yeni öğrenciler edinerek kendilerini geliştirecek imkanlara 
sahip olabilir mi? Bu fırsatı bulabilir mi? Bulamaz. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Rum 84/52) 

َنیِ۪ربْدُم	اْوَّلَو	َاذِا	َءآَعُّدلا	َّمُّصلا	ُعِمُْست	َالَو	ىٰتْوَمْلا	ُعِمُْست	َال	َكَّنَِاف 	
Fe-inneke lâ tusmi’u-lmevtâ velâ tusmi’u-ssumme-ddu’âe iżâ vellev mudbirîn(e) 

 

Öyleyse muhakkak ki sen ölülere duyuramazsın, arkalarına dönüp gittikleri zaman 
sağırlarada daveti duyuramazsın. 

Bu ayeti maddi olarak anlamak hatalıdır. Yani buradaki ölü maddi ölüdür, bu hatalıdır. Neden 
hatalıdır? Zira ölü, ne duyar, ne işitir, ne de akleder. Çok net bu. Bunun aksini söylemek akla ziyan. 

Buradaki ölü, bir üstteki ayette ifade edilen, vicdanın, merhametin, insanlığın ve hakikatin üstünü 
örtenlerdir. Sen merhametin üstünü örtersen, merhametle ilgili bir söylemi duymazlıktan gelirsin, sağır 
olursun ona karşı. Yerde acı çeken bir insanı gördüğün zaman, eğer sen vicdanının üstünü örtmüşsen 
gidip ona el atmazsın, kör olursun o an. 

Hak ve hakikatleri işittiği veya gördüğü halde örtmek, manevi olarak kişinin kendini öldürmesidir. Kendini 
geliştirmek ve dünya okulundan mezun olmak istemeyenler var. Bunlarla zaman kaybetmek, yeni 
mezunların önünü kesecektir. O yüzden “ Ey Resul ! Bu mezun olmak istemeyenlerle uğraşma, sen mezun 
olmak isteyenlerle uğraş, dünya okulundan birşeyler öğrenmek isteyenle uğraş. 

 

(Rum 84/53) 

َ۟نوُمِلْسُم	ْمَُھفَانِتَایٰاِب	ُنِمُْؤی	ْنَم	َِّالا	ُعِمُْست	ِْنا	ْۜمِھَِتلَالَض	ْنَعِ	يُْمعْلا	ِداَھِب	َتَْنا	آَمَو 	
Vemâ ente bihâdi-l’umyi ‘an dalâletihim(s) in tusmi’u illâ men yu/minu bi-âyâtinâ 

fehum muslimûn(e) 
 

Ve sen, körleri dalâletlerinden kurtarıp hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak 
âyetlerimize îmân edenlere duyurursun. İşte onlar teslim olanlardır. 

Allah Resul’ünün görev ve sorumluluklarının çerçevesi çizilmektedir. Sen ancak ayetlerimize inananlara, 
işaret ve delillerimizi görenlere bu mesajı duyurursun, işte onlar teslim olanlardır, müslimlerdir. 

Bağlamda, Kur’an’ın temel düsturlarından biri örnekleri ile izah edilmektedir. Bu üslup ve düstur, dinde, 
inançta kesinlikle zorlama, dayatma olmayacağı hakikatidir. 

Resullerin görevi, insanlar iman etsin diye manevi körlere mucizeler göstermek, sağırlara kehanetler 
söylemek değildir. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Resullerin ve Resullerin izinden giden gerçek müminlerin asıl görevi, vicdan ve merhametlerinin üstünü 
nefsani arzu ve ilkel duygularla örtmeyenlere kılavuzluk etmektir. Başka bir görevi yoktur. Fıtratlarına 
nakşedilen insanlığın ortak doğrularına ulaşıp, teslim olmak isteyenlere ancak bu rehberlik fayda 
verecektir. Bknz. Bakara suresi 2 nci ayet. 

“müslim”, teslim olmak, müslüman olmak,barışık olmak anlamna gelen İslam kelimesinin fail özne ismidir. 
Bu kelimenin kökü “selim” fiilidir. “Selime”, sulh, barış anlamına gelir. 

“İslam”, iç ve dış sulhu sağlamak için yaratan tarafından önerilen fıtrata uygun yaşam tarzının adıdır. 
Buna teslim olana “ müslim” veya “müslüman” denir. 

Teslim olmak için öncelikle fıtri, insani değerlere ihtiyacımız olduğunun şuurunu tesis etmek lazımdır. Bir 
insanın bu fitri değerlere teslim olması için aciz olduğunu bilmesine ihtiyacı vardır. 

 

(Rum 84/54) 

 

ًَةبْیَشَو	ًافْعَض	ٍةَُّوق	ِدَْعب	ْنَِمَلعَج	َُّمثً	ةَُّوق	ٍفْعَض	ِدَْعب	ْنِم	ََلعَج	َُّمث	ٍفْعَض	ْنِم	ْمَُكَقلَخ	ي۪ذَّلاُ	َّٰ[ ُُقلَْخی	ۜ
	 ُریَ۪دقْلا	ُمیَ۪لعْلا	َوُھَو	ُۚءآََشی	اَم 	

(A)llâhu-lleżî ḣalekakum min da’fin śümme ce’ale min ba’di da’fin kuvveten śümme 
ce’ale min ba’di kuvvetin da’fen veşeybe(ten)(c) yaḣluku mâ yeşâ/(u)(s) vehuve-

l’alîmu-lkadîr(u) 
 

O Allah ki, sizi zayıf olarak yarattı. Zayıflığın ardından sonra sizi kuvvetli kıldı. Sonra 
kuvvetin ardından zayıf ve yaşlı kıldı. O dilediğini yaratır. Ve O; Alim’dir, Kadir’dir. 

Bu ayette insanın yaratılış serüvenini anlatmaktadır. İnsanın zaafları yaratılıştan gelir. Bu zaafları meziyete 
çevirmenin yolu, nereden gelip nereye gideceğimizi unutmamamıza bağlıdır. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Rum 84/55) 

 

 

َنوَُكفُْؤی	اُوناَكَكِلٰذَك	ٍۜةَعاَس	َرْیَغ	اُوثَِبل	اَم	َۙنوُمِرْجُمْلا	ُمِسُْقیُ	ةَعاَّسلا	ُمُوَقت	َمَْویَو 	
Veyevme tekûmu-ssâ’atu yuksimu-lmucrimûne mâ lebiśû ġayra sâ’a(tin)(c)keżâlike 

kânû yu/fekûn(e) 
 

Ve o saatin geldiği gün, mücrimler bir saatten fazla kalmadıklarına yemin ederler. 
 

İşte böyle döndürülüyorlardı. 

Hiç kimse dünyada bir saatten fazla kalmadığını iddia etmez. Bir gün der, bir dönem der. “İşte böyle 
döndürülüyorlardı”. “yu’fekûn” kelimesi anlam olarak, olması gerekenden şekilden başka bir şekle giren, 
yüzünü değiştiren herşey için kullanılır. 

Burada ölü, çürümüş bir bedenden, mahiyetini bilmediğimiz yepyeni bir hayata doğma anlamında 
kullanılmış olabilir. 

Suçlular için ölü ve ölüm, ışıklar içinde, nurlar içinde yatılan, toprağı bol, huzur içinde uyuyarak 
beklenilene bir süreç değildir,bu ayete göre. 

Suçlu olanlar, cehennemlikler kalkıyorlar : “ yemin ederiz, biz bir saat ancak kaldık toprağın altında” 
diyorlar. 
 

Ama binlerce yıl geçmiş farkında değiller. 

Ölüm tüm insanların, hesap için hemen dirildiği bir kapı mesafesindedir. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Rum 84/56) 

 

َّنِكٰلَو	ِثَْعبْلا	ُمَْوی	َاذَٰھف	ِۘثَْعبْلاِمَْوی	ىٰلِاِ	ّٰ[	ِبَاتِك	ي۪ف	ُْمْتثَِبل	َْدَقل	َناَمیْ۪الاَو	َمْلِعْلا	اُوتُ۫وا	َنی۪ذَّلا	َلَاقَو
َنوَُملَْعت	َال	ُْمتْنُك	ْمُك 	

Vekâle-lleżîne ûtû-l’ilme vel-îmâne lekad lebiśtum fî kitâbi(A)llâhi ilâ yevmi-
lba’ś(i)(s) fehâżâ yevmu-lba’śi velâkinnekum kuntum lâ ta’lemûn(e) 

 

Ve ilim ve imân verilenler dediler ki : “ Andolsun ki Allah’ın Kitabındaki diriliş gününe 
kadar kaldınız.” İşte bu diriliş günüdür. Lakin siz bilmiyordunuz. 

Bu ilim ve iman verilenler, bu dirilinlere ne diyorlar :” Yani öyle bir saat değil,çok uzun bir süre kaldınız, işte 
bu diriliş günü, lakin siz bilmiyordunuz.” 

Buradaki “ba’s” kelimesi, ölülerin dirilmesi manasında kullanılıyor. Hesabı dünyada verilmemiş bir hayat 
yaşamak, hesapsız bir ölüm ve yok oluş inancına evrilir. 

Eğer bu iki ayette kabir değil dünya hayatını görece kısalığı söylenmiş olsaydı surenin 7 nci ayetindeki gibi 
“el hayâtid dunyâ” şeklinde bir kullanımın olması gerekirdi. Bunun yerine “lebistum” beklenilen , kalınan yer 
manasında kabir işaret edilmiştir. Ne kadar kaldınız? Ne kadar yaşadınız değil. 

Ayeti dünya hayatı olarak okuyanların referans noktası rivayetlerdir. Zira kabirde azap gören 
cehennemlik için yaşananlar bir saat değil, çok daha uzun ve çekilmez olarak algılanmakta, eğer 
kabirde bir azap görüyorsa. 

Kur’an, ölüm ve dirilmeyi arada herhangi bir beklemenin olmadığı bütün bir süreç olarak anlatıyor. 
Ayetlere iman eden ilim sahipleri, kabirde bir beklemenin azabın, nimetlenmenin olmayacağının 
bilinciyle ölümü karşılamışlardır. 

Ancak mistik kadim inançlarından gelen kabir alemi anlatımı inananlar için bile ölümü ve sonrasını bir 
muammaya bir belirsizliğe çevirmiştir. 

Artık insanlar cehennemden daha çok kabir azabından ve o anlatımlardan korkmaya başlamıştır. Bu 
sağlıksız inançlardan, kabir azabı paranoyasından Allah’ın kitabına inanan ilim sahiplerinin kurtulacağı 
da burada beyan ediliyor. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Rum 84/57) 

َنُوَبتَْعتُْسی	ْمُھ	َالَو	ْمُُھتَرِذْعَم	اوَُملَظ	َنی۪ذَّلا	َُعفَْنی	َال	ٍذِئَمَْوَیف 	
Feyevme-iżin lâ yenfe’u-lleżîne zalemû ma’żiratuhum velâ hum yusta’tebûn(e) 

 

Artık o gün zulmedenlere mazeretleri fayda vermez. Ve onlar telafi de edemez. 

Ayette geçen “ ve lâ hum yusta’tebûn” ifadesindeki istidap kelimesi, rızalık istemek, kişinin hoşnut edilmesi 
için talepte bulunması anlamına gelmektedir. 

Kime karşı hata işlenmiş ise, yapılan hatanın telafi edilerek onun gönlünün hoşnutluğu sağlanması lazım. 
Bu gönül alma yoksa, hata eden, hatasında, öfkesinde devam ediyor demektir. Pişmanlık yok demektir. 

Bu ayet ilahi mahkemede kişinin kendisini savunma hakkının olmadığını ifade etmez. Ne diyor ayet “ artık 
o gün zulmedenlere mazeret fayda vermez” . Demek ki bu insanlar mazeret ileri sürüyorlar, kendilerini 
savunuyorlar. Fakat bunlar fayda vermiyor. Fayda vermemesinin nedeni, bunu telafi edecekleri bir 
süreleri, zamanları yok artık. Geri dönüşsüz olarak bu imkanlarını kaybetmişler. 

 

(Rum 84/58) 

	
َنُولِطْبُم	َّالِا	ُْمتَْنا	ْنِا	اوَُٓرفَك	َنی۪ذَّلا	ََّنلُوَقَیلٍَةیٰاِب	ْمَُھْتئِج	ْنَِئلَو	ٍَۜلثَم	ِّلُك	ْنِم	ِنٰاُْرقْلا	َاذٰھ	ي۪ف	ِساَّنلِل	َانْبَرَض	َْدَقلَو 	

Velekad darabnâ linnâsi fî hâżâ-lkur-âni min kulli meśel(in)(c) vele-in ci/tehum bi-
âyetin leyekûlenne-lleżîne keferû in entum illâ mubtilûn(e) 

 

Ve andolsun ki, bu Kur’an’da insanlar için bütün meselelerden çeşitli örnekler verdik. 
Ve eğer onlara bir ayet getirsen, örtenler mutlaka derler ki: “ Siz sadece boş şeylerle 
uğraşan kimselersiniz.” 

İnsanlığı, merhameti, paylaşmayı iyi olarak anlatanlara bu tarz insanlar “ bunlar boş şeyler, sen işine bak 
” derler. 

Kur’an, iktidarların geçiciliği ile alakalı sureyi Rumların galibiyeti ve mağlubiyeti ile başlatmş, tabiattaki 
oluş ve bozuluşa dikkat çekerek verilen imkanların emanet olduğu şuurunu tesis etmiş ve son saat, hesap 
günüyle konuyu bağlamıştır. 

Oluş ve bozuluş yasalarına dikkat çekerek yeniden dirilmeyi bize bir ayet olarak ifade etmiştir. Allah’ın 
fıtrata yerleştirdiği insani değerleri örtenlerin, ölmeyecekmiş gibi yaşadıkları, buna karşılık hesabını verme 
korkusuyla sorumluluk bilinci kuşanan muttakilerin yaptıklarını batıl, boş görme yanılgısını bizlere 
göstermiştir. Bu tutumun en büyük zararı yine yapana olacaktır. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Rum 84/59) 

َنوَُملَْعی	َال	َنی۪ذَّلا	ِبُوُلق	ىٰلَعُ	ّٰ[	َُعبَْطی	َكِلٰذَك 	
Keżâlike yatbe’u(A)llâhu ‘alâ kulûbi-lleżîne lâ ya’lemûn(e) 

 

Allah, bilmeyenlerin kalplerini işte böyle mühürler. 

Kalbin mühürlenmesi, aklın hayata amaç ve anlam verememesidir. Ahiret ve yeniden diriliş gerçeğini 
hayatın içinden çekip aldığınızda, doğup, büyüyüp, ölmek, günlük yaplanlar, yiyip içip uyumak, 
gündelik zevkler, hazlar biranda değersiz, anlamsız oluyor. 

İnsan denen varlığın tek amacı, basit ihtiyacları karşılamak ise onu hayvanlardan ayıran nedir? Ahiret 
yoksulluğu okuldan hiç mezun olmayacağını düşünen bir öğrenci için belli bir süre sonra okulun anlamsız 
gelmesi gibidir. 

İnsanın uhrevi, ulvi, kendini var eden kadiri mutlakla tanışma gibi bir hedefinin olmaması, potansiyelini 
kendi eliyle mühürlemesidir. Gecici haz peşinde koşan, menfaatperestler, uhrevi hedeflere ulaşmak için 
fedakarlıkları göze alanları hiçbir zaman anlamazlar. Bunlar boş işler derler. 

Bu bakış farkı, çatışmalara yol açarsa, yaptığımız infak enayilik olarak görürlerse, ben ne yapacağım o 
zaman . 

İşte o zaman yapılması gereken : 

 

(Rum 84/60) 

َنُونِقُوی	َال	َنی۪ذَّلا	َكَّنَّفَِختَْسی	َالَو	ٌّقَحِ	ّٰ[َ	دْعَو	َِّنا	ِْربْصَاف 	
Fasbir inne va’da(A)llâhi hakk(un)(s) velâ yestaḣiffenneke-lleżîne lâ yûkinûn(e) 

Öyleyse sabret, muhakkak ki Allah’ın vaadi haktır. Ve yakin inanmayanlar, sakın seni 
pasivize etmesinler. 

Bu ayetteki sabret emri, 1 nci planda Resulullah’a yönelik olmakla beraber, tüm müminleri kapsayan bir 
emirdir. 

Menfaatlere, haz ve eğlencelere karşı insanlğın ortak değerlerini savunmak, fıtrattan yana olmak, etkili 
bir duruş ve mücadele ister. 

Sabır, miskin miskin hiçbir şey yapmadan beklemek değildir. İnsani değerleri her durum ve şartta 
ilmelyakin ile yaşamaktır. Her durum ve şartta insan olarak kalabilmek sabırdır. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Hafifliğe sürüklemek anlamındaki “ lâ yestahıffenneke” kelimesine bakılırsa, baskılara rağmen 
sabretmeleri yani planlı programlı bir şekilde var güçleri ile direnmenin tam zıddı manasındaki geri adım 
atıp pasifleşmektir. 

“lâ yûkınûn” inançlarında netlik olmayanlar demektir. Yani öldük, kabir azabı varmı, yokmu? Ne 
olacağız? Şu mu olacağız, bu mu olacağız? Bu tarz ikilemde olanlardır. Tabiat bizi çürütecek. Ya dirilme 
olursa gibi. Belirsizlik tedirginliğe dönüşür, tedirginlikte zamanla şüphelerin oluşmasına neden olur. Bu 
şüphelerde bizde inançtaki o bize güç veren düşünceyi söndürür. Ve insan pasifleştirir. Ayrıca mücadele 
veren insanı fitri değerlerden uzaklaştırır. 

Önemli olan insan olarak doğmak değil, insan olarak kalabilmek. 

 


