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Doğrusunu Allah bilir… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

İniş Sırası :87 Tertip Sırası :13 Ayet Sayısı :43 İndiği Yer : Mekke 
 
Mekke döneminde inmiştir. 43 âyettir. Sûre, adını 13. âyette geçen “Ra’d” kelimesinde nalmıştır. 
“Ra’d” gök gürültüsü demektir. Sûrede başlıca Allah’ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra 
dirilmek ve hesap ile müşriklerin İslâm hakkında ortaya attıkları şüpheler konu edilmektedir. 
Mushaftaki sıralamada on üçüncü, iniş sırasına göre seksenyedinci sûredir.  
 
 

َمْحَّرلا هلِلا ِمْسِب ٰ ِميِحَّرلا ِن  
Bismi(A)llâhi-rrahmâni-rrahîm(i) 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 
  
(Ra’d 87/1) 
 
 

َنُونِمُْؤی	َال	ِساَّنلا	ََرثَْكاَّنِكٰلَو	ُّقَحْلا	َكِّبَر	ْنِم	َكَْیلِا	َلِزُْنا	ي۪ٓذَّلاَو	ِۜبَاتِكْلا	ُتَایٰا	َكْلِت	ٰ۠رٓمٓلا  
Elif-lâm-mîm-râ(c) tilke âyâtu-lkitâb(i)(k) velleżî unzile ileyke min rabbike-lhakku velâkinne 

ekśera-nnâsi lâ yu/minûn(e) 

 
Elif, lâm, mim, râ! Bunlar Kitab'ın âyetleridir. Ve o Rabbinden sana indirilen haktır. Ve lakin 
insanların çoğu inanmaz. 
 
Bu ayetten sonra Rabbinden indirilen “hakkı” Kur’an’ı Kerim’in göstermesi lazım ki insanlar inansın. Sure 
elif, tevhid; lam, şirk, müşriklerin kınanması; mim, yaratılış, başlangıç gibi konular ana temayı 
oluşturmaktadır.  
 
“Ve o Rabbinden sana indirilen haktır” buradaki “hak” aslına sabit, daim ve aklın inkar edemeyeceği 
derecede gerçek olan şey demektir. Kitabın hak oluşu iddiadır. Bu iddianın ispatı bir sonraki ayette 
kendini gösterecektir.  
 
Yani inkar edilmeyecek kadar ayan beyan olan kainat ayetler ile kitabın uyumu gösterilerek hak oluşu 
ifadesi desteklenecektir. O yüzden Rabbimiz hemen kainat ayetlerine geçiyor. 
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Doğrusunu Allah bilir… 
 
 

 
 
 
 
 

(Ra’d 87/2) 
 
 

Oَّٰ	ُي۪ذَّلا	ََعفَر	ِتاَوٰمَّسلا	ِرَْیغِب	ٍدَمَع	اََھنْوََرت	َُّمث	ىَٰوتْسا	َىلَع	َرَّخَسَوِشَْرعْلا	َسْمَّشلا	َۜرََمقْلاَو	ٌّلُك	َْجی
َقِلِب	ْمُكََّلَعل	ِتَایْٰالُالَِّصُفی	َرَْمْالا	ُِرَّبُدی	ۜىhمَسُم	ٍلََجِال	ي۪ر َنُونِقُوت	ْمُكِّبَر	ِءآ  

(A)llâhu-lleżî rafe’a-ssemâvâti biġayri ‘amedin teravnehâ(s) śümme-stevâ ‘alâ-
l’arş(i)(s) vesaḣḣara-şşemse velkamer(a)(s) kullun yecrî li-ecelin musemmâ(en)(c) yudebbiru-l-

emra yufassilu-l-âyâti le’allekum bilikâ-i rabbikum tûkinûn(e) 
 
Gördüğünüz direklerin dışında semaları yükselten o Allah’tır. Sonra arşa istiva etti. Ve Güneş’i 
ve Ay’ı musahhar kıldı. Hepsi belirlenmiş bir süreye kadar akıp gider. Emri düzenleyip idare 
eder. Ayetleri ayrıntılı açıklar. Umulur ki Rabbinize kavuşmaya ikna olursunuz. 
 
Diyanet İşleri Meali (Yeni): Allah, gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra 
Arş’a[288] kurulan, güneşi ve ayı buyruğu altına alandır. Bunların hepsi belli bir zamana kadar akıp 
gitmektedir. O, her işi (hakkıyla) düzenler, yürütür, âyetleri ayrı ayrı açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza 
kesin olarak inanasınız. 
 
Elmalılı Hamdi Yazır Meali: Allah O'dur ki, gökleri direksiz yükseltti, onu görüyorsunuz, sonra arş üzerine 
istiva etti, güneşi ve ayı emrine boyun eğdirdi. Her biri belli bir vakte kadar akar gider. Bütün işleri O 
yönetiyor. Âyetleri O açıklıyor ki, Rabbinizin huzuruna çıkacağınızı iyi bilesiniz. 
 
 
Şimdi bu meallerde gök bir tavan gibi düşünülmüş ve çökmemesi için görünmez direklerin onu tuttuğu 
veya herhangi bir direğin tutmadan, onun o şekilde o tavanın havada asılı olduğunu anlatan bir 
mealler grubu vardır. 
 
Fakat biz biliyoruz ki mavi gök bir tavan, katı bir şey değil, gazlardan oluşmaktadır. O yüzden herhangi 
bir direğe ihtiyacı yoktur. Gazı tutmak için direk gerekir mi?   
 
“(A)llâhu-lleżî rafe’a-ssemâvâti“; Allah O’ki semaları aşama aşama yükseltti.  “biġayri “ ye “olmaksızın” 
manasını veriyorlar. Ve “biġayri ‘amedin“yani “direk olmaksızın”.  Fakat biġayri ifadesi Kur’an’ı Kerim’de; 
Bakara suresi 73’te “gayrillah” “Allah’tan başka” diye meallendiriyorlar. Türkçemize de girmiştir. 
“Başka“demektir. “teravnehâ“, “ onu görüyorsunuz”.  
 
O zaman gördüğünüz bir şey olacak, gördüğünüz direklerin dışında, direklerden başka, gayri. Direksiz 
değil. 
 
Doğru meal: Gördüğünüz direklerin dışında semaları yükselten o Allah’tır. Sonra arşa istiva etti. Ve 
Güneş’i ve Ay’ı musahhar kıldı. Hepsi belirlenmiş bir süreye kadar akıp gider. Emri düzenleyip idare eder. 
Ayetleri ayrıntılı açıklar. Umulur ki Rabbinize kavuşmaya ikna olursunuz. 
 



 
 
 
 

Kur’an-ı Kerim Meali ve Tefsiri                                                                                                                                    Sayfa 3 
 
 

 
 

Doğrusunu Allah bilir… 
 
 

Kur’an’da hem kavli yani sözlü, yazılı anlaşmalara hem de kevni yaratılış ile ilgili kurallara “emir” 
denmiştir. Ve bunun ince, hassas ayarlarla düzenlendiğinden bahsedilmiştir. Hem insanları yöneten 
emirler vahiy, hem de kainatı idare eden yasalar, kurallar.  
 
Atmosferin aşama aşama yükseltilmesi, gazlara yüklenen yasa ve kütle çekim kuvvetinin yani yer 
çekiminin dengelenmesi sonucudur. Dünyamız görünmeyen yerçekimi olmasa atmosferimiz uzaya 
dağılır. Demek ki atmosferi tutan direk, görünmeyen yerçekimiymiş. Mars yerçekim kuvvetini kaybettiği 
için, merkezindeki o sıcaklığı kaybettiği için, atmosferi uzaya dağılmıştır ve orada yaşam yoktur. Zira 
atmosferin uzay boşluğuna dağılmasını engelleyen, tutan görünmeyen kütle çekim gücüdür. Bu güçler 
dünyamızın dönmesiyle oluşan savrulma gücüyle muazzam bir denge halindedir.  
 
Ancak bazı müfessirler semayı bir tavan gibi düşünmüş ve çökmesin diye direksiz olarak tutulduğu 
yorumunu yapmışlardır. Ayette semanın belli bir yükseklikte durmasını sağlayan görebildiğiniz fiziki 
direklerden başka, bi gayri görünmeyen güçlere, dayanaklarla sabitlenmesi anlatılmıştır.  
 
Atmosferden sonra mübarek Kur’an şimdi de yeryüzüne değinecektir.  
 
 
(Ra’d 87/3) 
 
 

ُی	ِنَْیْنثا	ِنْیَجْوَز	اَھی۪ف	ََلعَِجتاَرَمَّثلا	ِّلُك	ْنِمَو	ۜاًراَھَْناَو	َيِساَوَر	اَھی۪ف	ََلعَجَو	َضَْرْالا	َّدَم	ي۪ذَّلا	َوُھَو
َنوُرََّكَفَتی	ٍمَْوقِلٍتَایَٰال	َكِلٰذ	ي۪ف	َِّنا	َۜراَھَّنلا	َلْیَّلا	يِشْغ  

Vehuve-lleżî medde-l-arda vece’ale fîhâ ravâsiye veenhârâ(an)(s) vemin kulli-śśemerâti 
ce’ale fîhâ zevceyni-śneyn(i)(s) yuġşî-lleyle-nnehâr(a)(c) inne fî żâlike leâyâtin likavmin 

yetefekkerûn(e) 
 
Ve O ki yeryüzünü uzatıp yaydı. Orada ağırlıklar ve nehirler kıldı. Orada bütün ürünlerden 
ikişer çift kıldı. Geceyi gündüze örter. Muhakkak ki bunda tefekkür eden bir kavim için 
elbette ayetler vardır. 

  
“ravasi” ağır basan, oturaklı , sabit kara parçaları, levhalar demektir. Bu kelime “reseve” kökündendir, 
bir şeyin sabit olması anlamına gelir. Cebel manasındaki dağdan daha büyük levhalar kastedilmiştir. Bu 
levhalar yeraltında lav denizi üzerinde yüzer ve kırıldığı bölgelerde lav nehirleri oluşturur.  
 
Yeryüzünün uzatılması, yayılması, yüzey alanın genişletilmesi ile alakaladır. Bu topoğrafik yapı ravasi 
denilen dev levhaların kırılıp, plakaların birbirleriyle çarpışması ile oluşur. Yerüstü yükseklikleri ve çukurları 
ile yüzey alanı genişler. Bağırsaklar da öyledir. Bu genişleme iklim değişikliğine, toprak zenginliğine sebep 
olduğu için ürünlerden zıt, eş ikişerli çiftler oluşturmaktadır.  
 
Zengin habitatı destekleyen diğer bir konuda gecenin gündüze örtülmesidir. Yani ısı ve ışık farkının 
etkisidir. Bu meyanda ışığın örtülmesi gececil hayvanların oluşmasına ve yeni türler ile tabiatın 
zenginleşmesini sağlar.  
 
Zıt ve eşlerdeki zenginliği ifade için ayette hem “zevc“hem de “i-śneyni“ kullanılmıştır. Zıt ve eş 
kutupluluğu anlatmak için. Her oluşum bütünü oluşturmak için birbiriyle muazzam ve kopmaz ilişkileri 
oluşturur, tefekkür edenler için ayetler barındırdığını bu mübarek ayet bahsetti. 
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Doğrusunu Allah bilir… 
 
 

Allah Resul’ünün unutulan en büyük sünnetinin “tefekkür” etmek olduğunu düşünüyorum. Yani kitabın. 
Hak oluşunun delili tabiat, yaratılmış ayetleridir.  
 
 

 
(Ra’d 87/4) 
 

	ىٰقُْسی	ٍناَوْنِص	ُرْیَغَو	ٌناَوْنٌِصلیَ۪خنَو	ٌعْرَزَو	ٍبَانَْعا	ْنِم	ٌتاَّنَجَو	ٌتاَرِواََجتُم	ٌعَِطق	ِضَْرْالا	يِفَو
َنُولِقَْعی	ٍمَْوقِل	ٍتَایَٰال	َكِلٰذ	ي۪ف	َِّنا	ِۜلُُكْالا	يِفٍضَْعب	ىٰلَع	اَھَضَْعب	ُلَِّضُفنَو	ٍ۠دِحاَو	ٍءآَمِب  

Vefî-l-ardi kita’un mutecâvirâtun vecennâtun min a’nâbin vezer’un veneḣîlun sinvânun 
veġayru sinvânin yuskâ bimâ-in vâhidin venufaddilu ba’dahâ ‘alâ ba’din fî-l-ukul(i)(c) inne fî 

żâlike leâyâtin likavmin ya’kilûn(e) 
 
Ve yeryüzünde birbirine komşu toprak parçaları ve üzüm bağları ve ekinler ve budaklı ve 
budaksız hurma ağaçları bir su ile sulanır ve biz onların bazısını bazısına ürünlerinde farklı 
fazilette kılarız. Muhakkak ki bunda akleden kavim için ayetler vardır. 
 
Diyanet İşleri Meali (Yeni): Yeryüzünde birbirine komşu kara parçaları, üzüm bağları, ekinler; bir kökten 
çıkan çok gövdeli ve tek gövdeli hurma ağaçları vardır ki hepsi aynı su ile sulanır. Ama biz ürünleri 
konusunda bir kısmını bir kısmına üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir kavim için (Allah’ın 
varlığını gösteren) deliller vardır. 
 
Yeryüzündeki sayısız bölge, kıta, farklı toprak parçaları var. Her ne kadar birbirine bitişik ise de hepsi 
birbirinden farklı biçimde, renkte, özellikte, verimde maddi kaynak ve kapasitededir. O revasi dediğimiz 
plakalar kırıldığı zaman altındaki minarali yukarıya çıkarıyor. O toprak parçası daha bir farklı zenginlikte, 
diğeri çorak kalıyor. Yeryüzünün uzatılması esnasında toprakların verimliliğide değişkenlik göstermektedir. 
Çeşitlilik artsında en önemli ayettir.  
 
Çeşitliliği, farklı farklı insanları, farklı farklı düşünceleri farklı farklı toprakları teke indirmek Allah’ın ayetinin 
üstünü örtmektir. Kaynak aynı olsa da potansiyeller farklı olduğu için ürünler de farklılaşır, zenginleşir.  
 
“tufaddil“kelimesini “üstünlük” diye meallendirmek bizce hatalıdır. Zira burada üzümler, hurmalardan 
bahsedilir. Elma, armut ile nasıl kıyas edilmez ise burada da kıyas yapılamaz. Üstünlük dediğiniz zaman 
üstte olan, altta olan kıyas insanın aklına geliyor.  
 
“addil“kelimesi bu nedenle faziletleri, çeşitlilikleri , farklılık manasını ifade ediyor. Yani faziletlerdeki 
farklılıklar. Nasıl ki aynı anneden doğmuş, ortak bir çatı ve kültürün içinde büyümüş kardeşler bile farklı 
mizaçlara sahipler ise, aynı vahiy ile beslenen, sulanan insanların da farklı farklı yorum kokuları veren 
çiçekler gibi açmaları yadırganmamalıdır. 
  
Maalesef zenginliğin göstergesi ve tefekkürün meyvesi olan yorum hep ötekileştirilmiş, hafife alınmış, 
itibarsızlaştırılarak farklılıklar susturulmaya çalışılmıştır.  
 
Herkes Kur’an’ın ayetlerini senin anladığın gibi anlamak zorunda değil. Aynı topraktan, aynı sudan, aynı 
vahiyden beslenebiliriz, fakat farklı çiçekler açarız. Senin toprağın farklı ise senin çiçeğin farklı kokacak. 
Bahçemin hepsi benim gibi koksun diyemem. Hepsi gül olsun, papatya olsun diyemem. Bu zenginliği yok 
eder. Hastalığımız bu zaten. Bu dini benim gibi anlamadı, bu kafir. 
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Doğrusunu Allah bilir… 
 
 

Kur’an gözlemlenen varlıktan hak olan ayetleri sunmasına rağmen sanki çok anormal, çok acaib 
konulardan bahsediyormuş gibi müşrikler tarafından lanse edilmiş. Bunu 5nci ayetten anlıyoruz. Farklılıklar 
düşman gibi gösterilme gayretine girilmiştir. Bu ötekileştirme girişimine Kur’an’ın cevabı şöyle olmuştur: 
 
 
 
(Ra’d 87/5) 
 

ا	َكِئٰٓلُ۬واَو	ْۚمِھِّبَِرب	اوَُرفَك	َنی۪ذَّلا	َكِئٰٓلُ۬واٍۜدی۪دَج	ٍقْلَخ	يَ۪فل	اَّنِاَء	ًاباَُرت	اَّنُك	َاذِاَء	ْمُُھلَْوق	ٌبََجَعف	ْبَجَْعت	ِْناَو
َنُودِلاَخ	اَھی۪ف	ْمُھ	ِۚراَّنلا	ُباَحَْصاَكِئٰٓلُ۬واَو	ْۚمِھِقَانَْعا	ي۪ٓف	ُلَالَْغْال  

Ve-in ta’ceb fe’acebun kavluhum e-iżâ kunnâ turâben e-innâ lefî ḣalkin cedîd(in)(k) ulâ-ike-
lleżîne keferû birabbihim(s) veulâ-ike-l-aġlâlu fî a’nâkihim(s) veulâ-ike ashâbu-nnâr(i)(s) hum 

fîhâ ḣâlidûn(e) 
 
Acayip bulma asıl “Gerçekten biz toprak olduğumuz zaman mı yeniden yaratılacağız?”sözleri 
acayiptir. İşte onlar, Rabblerini örten kimselerdir. Ve onlar, boyunlarında demir halkalar 
olanlardır ve onlar ateş ashabıdır. Onlara orada halittir. 
 
Asıl acayip karşılanması gereken orijinal fikirler değil bu fikirlere karşı takınılan teke indirgemeci tutum 
olmalıdır. Evrenin varlığı ahiretin var edileceğine dair yeterli detaylara sahiptir. Şüphe yok ki evreni ve 
hayatı yaratan Allah, ölümden sonrası hayatı da yeniden yaratır. Boyundaki tasma esaretin sembolüdür.  
 
Bu kırılmayan, demirden sağlam tasmalar, fikirsel ve düşünsel dünyevileşme tutsağı, ateş ashabı olmak 
için gerekli ortak paydayı da onlara sağlamaktadır. Teke indirgemeci olmalarının nedeni zihinlerinde 
tasmaların olmasıdır. Düşünemiyorlar, farklılıkları kabul edemiyorlar. Kendine din adı altında bir tasma 
takmış. O tasmanın ucu kimin elindeyse, o tarafa çektiği zaman götürüyor bunu. Allah’ın gücü, kuvveti 
çeşitlilikte.  
  
(Ra’d 87/6) 
 
 

ُتَُالثَمْلا	ُمِھِلَْبق	ْنِم	َْتلَخ	َْدقَو	َِةنَسَحْلا	َلَْبق	َِةئِّیَّسلاِب	ََكنُولِجَْعتَْسیَو 	ىٰلَع	ِساَّنلِل	ٍةَرِفْغَم	ُوَذل	َكَّبَر	َِّناَوۜ
ِبَاقِعْلاُ	دی۪دََشل	َكَّبَر	َِّناَو	ْۚمِھِمْلُظ  

Veyesta’cilûneke bi-sseyyi-eti kable-lhaseneti vekad ḣalet min kablihimu-lmeśulât(u)(k) ve-
inne rabbeke leżû maġfiratin linnâsi ‘alâ zulmihim(s) ve-inne rabbeke leşedîdu-l’ikâb(i) 

 
 
Ve onlardan önce benzerleri gelip geçmiş olduğu halde, senden güzellikten önce kötülüğü 
aceleyle istiyorlar. Ve muhakkak ki Rabbin, zulümlerine rağmen insanlar için mağfiret 
sahibidir. Ve muhakkak ki Rabbinin ikabı elbette çok şiddetlidir. 
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Doğrusunu Allah bilir… 
 
 

Buradaki “meśulât“ kelimesi benzerlik manası ifade eder. Senden önce benzerleri gelip geçti. “i kab“ 
kelimesi ise sözlükte bir şeyin arkasından gelmek, yerine geçmek manasına gelen “akıp” kökünden 
türemiş bir kelime olup, yapılan kötü işlerin ardından gelen demektir. Yani ceza var Kur’an’ı Kerim’de, 
azap var , ama burada ikab kullanıldıysa, ikabı tercih etmek lazım. 
 
“maġfirat“ bir şeye onu kirden koruyacak elbise giydirmek kökünden geliyor. Miğfer diyoruz ya, kafayı 
koruyan. Dışardan gelecek bir şeyi örterek koruyor. Mağfirette de böyle bir örterek koruma var.  
“Rabbin, zulümlerine rağmen insan için mağfiret sahibi” ne demek? Gafur ve Gaffar olan Allah, zulmün 
telafisi için çabalayanları mağfiret ederek korur.  
 
“seyyi-e” hasene kelimesinin zıddıdır. Kur’an’ın iniş sebebi bizce bu ayette özetlenmiştir. Hasenatı yani 
güzellikleri arttırmak, “seyyiatı” yani kötülük ve çirkinleri azaltmaktır.  
 
Ancak muhatap, dünyayı cennete çevirip, güzellik ve iyilikleri arttırmayarak, arkadan gelecek şiddeti 
akıbeti yani “ikabı”, sürekli tehdit ve gözdağı olarak algılamış, meydan okuyarak aceleci davranmış ve 
haddi aşmıştır.  
 
 
(Ra’d 87/7) 
 

ٍ۟داَھ	ٍمَْوق	ِّلُكِلَوٌرِذْنُم	َتَْنا	آَمَّنِا	۪ۜھِّبَر	ْنِمٌ	َةیٰا	ِھَْیلَع	َلِزُْنا	َٓالَْول	اوَُرفَك	َنی۪ذَّلا	ُلُوَقیَو  
Veyekûlu-lleżîne keferû levlâ unzile ‘aleyhi âyetun min rabbih(i)(k) innemâ ente 

munżir(un)(s) velikulli kavmin hâd(in) 
 

Ve örtenler dediler ki: “O’nun üzerine Rabbinden bir ayet indirilmeli değil miydi? Sen, sadece 
bir uyarıcısın ve her kavim için bir hadi vardır. 
 
Hz. Muhammed kavli ayetleri kevni delillerle hak olduğunu ispatladı. Arkasından yaptığımız kötü işler var, 
bunları hasenata çevirelim diyor. Yani söylediği bir yanlış bir şey yok 6ncı ayete kadar. Fakat muhatap 
ondan mucize istiyor.  
 
Allah Resul’ünden istenen mucize nedir?  
 
“hadi” yol gösteren, hayır ve mutluluk veren bir hedefe rehberlik eden manasına gelir. Kur’an’da birçok 
yerde Allah’ın ismi olarak, insana hayatını sürdürebilmesi için gerekli olan akıl, muhakeme, zaruri bilgileri 
veren, ebedi mutluluğu sağlayacak, manevi yolu gösteren anlamında kullanılmıştır. Bu ayette de 
Allah’ın bir sıfatı olarak kullanıldığı kanatindeyiz. Zira tüm kavimler ifadesi, hidayeti veren ve hideyatin 
kaynağı olan tüm kavimlere sadece ve sadece el-Hadi olan Allah’tır. Allah. Resul’ünün hidayet verme 
gücü yok.  
 
Resuller sadece uyarı ve müjde ile hidayeti gösterebilirler. Ne zorlayabilirim ne de mucizelerle senin 
gözünü boyayabilirim.  
 
Doğru olanın fıtratında yazılı olduğu için görme ve bilmelerine rağmen hakikati örtenler geçmişte ve 
günümüzde sürekli Resullerden veya resulün izinden gidenlerden mucize ve kerametler istemiştir veya 
üretmiştir. Allah Resul’ünden istenen, ayet, Resul’lük alameti, mucize, bizce doğmamış bir çocuğun 
veya hayvanın dişimi, erkek mi, ikimiz mi, üçüz mü, ölümü, diri mi olduğu bilgisidir. Sekizinci ayet delilidir. 
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Doğrusunu Allah bilir… 
 
 

 
(Ra’d 87/8) 
  

Oَّٰ	َُُملَْعی	اَم	ُلِمَْحت	ُّلُك	ىٰثُْنا	اَمَو	ُضیَ۪غت	ُماَحَْرْالا	اَمَو	ُدَادَْزت ٍرَادْقِمِبُ	َهدْنِع	ٍءْيَشُّلُكَو	ۜ  
(A)llâhu ya’lemu mâ tahmilu kullu unśâ vemâ teġîdu-l-erhâmu vemâ tezdâd(u)(s) vekullu şey-

in ‘indehu bimikdâr(in) 
 
Allah bütün dişilerin ne taşıdığını ve rahimlerinin neyi azalttığını ve neyi arttırdığını bilir. O’nun 
katında her şey miktarladır. 
 
Ayette gecen “unsa” bizce insan ve hayvan için dişi olanı, doğurabilme kapasitesini ifade etmektedir. 
Nisa insanlardan doğurabilenler, unsa ise hem insan hem de hayvan gibi doğurabilenleri kapsadığı için 
dişi diye meallendirmeyi uygun gördük.  
 
“tegid” kelimesi de normal vakitten insanlar için 7 aydan önce gerçekleşen primatüre dediğimiz erken 
doğumdur. Ve burada rahimlerin eksiltmesi olarak burada meallendirilmiş. Ayette geçen “tezda-
arttırma”da, gebeliğin normal vaktinden sonraya sarkmasıdır, yani geç doğum. Veya ikiz, üçüz olması.  
 
“Miktar” her şeyin ölçüsü demektir. Allah katında her şeyin bir miktarı ölçüsü vardır. Allah’ın yaratma 
yasalarındaki düzene, sebep-sonuç ilişkisine ve sünnetullah’ın değişmezliğine bizce bir işaret vardır. 
Sebepler değişirse gebelik erken sonlanabilir veya gecikebilir. Bu Resul’ün elinde olan bir mucize değil, 
Allah’ın yasaları sonucu gelişen kurallar zinciridir. O yüzden Resul’ün demesi ile ikiz, üçüz olmaz. Resul’ün 
demesi ile erken-geç doğum olmaz. Her şeyin bir miktarı, kaide ve kuralı vardır diyor Rabbimiz. 
 
 
 
(Ra’d 87/9) 
 
 

ِلَاَعتُمْلا	ُری۪بَكْلا	َِةداَھَّشلاَو	ِبَْیغْلا	ُمِلاَع  
‘Âlimu-lġaybi ve-şşehâdeti-lkebîru-lmute’âl(i) 

 
Gaybı ve şehadeti bilir. Kebirdir, Mutealdir.  
 
Gaybı yani o annenin rahminde olanı ve şehadeti, doğduktan sonraki o şahit olduğunuzu bilir, kebirdir, 
mütealdir. Gebelik konusunda sadece Allah bilir denmiyor. Eğer bu ayetler bu şekilde anlaşılsaydı, 
ultrasonografi cihazı belki de daha önce müminlerin çalışmaları ile bulunurdu. Hayatın her alanındaki 
bilgiye ister gayb olsun ister şehadet olsun sahip olması Allah’ın aşkınlığına yani Müteal oluşuna helal 
getirmez.  
 
El-Müteal ismi Kur’an’da sadece burada kullanılır. Bu isim Allah’ın insan tasavvurunun, taahhül edeceği 
herşeyin ötesinde ve fevkinde olduğunu bildirir. Allah’ın aşkın, yüce ve ulu oluşunun, mekânsal değil 
makamsal olduğunu, maddeye has olan üç boyut ve zamanla ilgili değil, manevi bir aşkınlık ve ululuk 
olduğu unutulmamalıdır. Böyle olması el-Kebir olmasının gereğidir. Zira el-Kebir sonsuz büyük, eşsiz ve 
benzersiz, ulu demektir. Allah el-Kebir olduğu için Mütealdir.  
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Doğrusunu Allah bilir… 
 
 

 

 
(Ra’d 87/10) 
 

ِراَھَّنلاِب	ٌبِراَسَوِلْیَّلاِب	ٍفَْختْسُم	َوُھ	ْنَمَو	۪ھِب	َرَھَج	ْنَمَو	َلَْوقْلا	َّرََسا	ْنَم	ْمُكْنِم	ٌءآَوَس  
Sevâun minkum men eserra-lkavle vemen cehera bihi vemen huve mustaḣfin billeyli 

vesâribun bi-nnehâr(i) 
 
Sizden, sözü gizleyen kimse ile onu açıkça söyleyen kimse ve gece saklanan, gündüz yoluna 
devam eden kimse birdir. 
 
Rabbimiz bu örneği niçin vermiştir?  
El-Hadi, el-Kebir ve el-Müteal olan Allah’ımız; her şeyi bildiğini, her şeyin Allah için ayan beyan bir 
olduğunu bu ayet ifade etmiştir. 
 
“sâribun“kelimesi ise ismi faildir. Ve kendi yoluna devam eden manasına gelir. Bunlar kim? Gece 
saklanan, gündüz yoluna devam eden. Sözü açıkça söyleyen, sözü gizleyen Kim bunlar? 
Burada sizden-minkum diyerek müşrik ve müminler kast edildiği kanatindeyiz. Yani tevhid ve şirk ile 
başladı ya. Bu ayetlerin muhatabı olan kitle kast edildiği kanatindeyiz. Suremiz boykot yıllarında inmiştir. 
Sıkıntı ve zorluk yıllarında.  
 
Bu ayetlerde cahiliyenin karanlığına sığınılarak, sözü gizleyenler ve gündüz sıratımüstakim yoluna devam 
edip, Allah’ın sözlerini de açıkça, korkmadan söyleyen müminlerin varlığından Hadi, Kerim, Müteal olan 
Allah’ın haberdar olduğu ifade edilmiştir. Yani mucize bekleyenden ve mucizesiz iman edenden. 
Allah’ın sözlerini korkmadan haykırandan, münafıklık yapıp gizleyenden hepsinden Allah haberdardır.  
 
Burada aslında bir durum tespiti yapılmıştır. Tevhid-şirk karşılaştırması yapılarak Ra’d suresinin devam 
eden ayetlerinde sürekli karşımıza çıkacaktır.  
 
Ayette gizlenen ve aleni söylenen “kavl-söz” kelimesi bizce “vahy”dir. Çünkü Kur’an’ı Kerim’de 
Müzemmil suresi 5’te kavl kelimesi “kavlen sekila” diyerek vahyin bir sıfatı olarak Kur’an bunu kullanmıştır. 
Yani burada saklanan söz. Kendi aralarında dünyevi işlerde konuştukları söz değil, Allah’ın ayetleridir. 
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Doğrusunu Allah bilir… 
 
 

 
 
(Ra’d 87/11) 
 

َّقعُمُ	َھل Oِّٰ	ِرَْما	ْنِمُ	َھنوَُظفَْحی	۪ھِفْلَخ	ْنِمَو	ِھَْیَدی	ِنَْیب	ْنِم	ٌتَابِ 	اوُِرَّیُغی	ىّٰتَح	ٍمَْوِقب	اَم	ُِرَّیُغی	َالَھّٰللا	َِّنا	ۜ
َذِاَو	ْۜمِھُِسفَْناِب	اَم َُھل	َّدَرَم	ََالفاًءوُٓس	ٍمَْوِقبُ	Oَّٰ	داََرا	آ ٍلاَو	ْنِم	۪ھِنُود	ْنِم	ْمَُھل	اَمَو	ۚ  

Lehu mu’akkibâtun min beyni yedeyhi vemin ḣalfihi yahfezûnehu min 
emri(A)llâh(i)(k) inna(A)llâhe lâ yuġayyiru mâ bikavmin hattâ yuġayyirû mâ bi-enfusihim(k) ve-
iżâ erâda(A)llâhu bikavmin sû-en felâ meradde leh(u)(c)vemâ lehum min dûnihi min vâl(in) 

 
Onu ellerinin arasından ve ardından takip edenler vardır ve Allah’ın emrinden muhafaza 
ederler. Muhakkak ki Allah kendilerinde olanı değiştirmedikçe bir kavimde olanı değiştirmez 
ve Allah, bir kavme kötülüğü irade ettiğinde, artık onu reddedecek yoktur. Ve onlar için, onun 
astında vali yoktur. 
 
Diyanet İşleri Meali (Yeni): İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah’ın emriyle onu korurlar. 
Şüphesiz ki, bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah, bir kavme kötülük 
diledi mi, artık o geri çevrilemez. Onlar için Allah’tan başka hiçbir yardımcı da yoktur. 
 
Ayetin Arapçasında melekler geçmemektir. Diyelim ki melekler. Melekler insanı önünden ve arkasından 
takip ederek Allah’ın emri ile bodyguard gibi koruyorlarsa, Sanki Allah’ın hiçbir şeyden haberi yok, 
insanların önüne ve arkasına melekler takıyor. Rabbimizin buna ihtiyacı var mı? Yok zaten her şeyi bilir, 
her şeyi görür dedi.  
 
“Şüphesiz ki, bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez.” Ayette 
Eğer bir kavim kendi durumunu değiştirmezse, Allah’ta onun durumunu değiştirmez diyor. Eğer o kavim 
kendini değiştirmeyecekse ve Rabbim sende o kavmi değiştirmeyceksen; Neden sen bu insanların 
peşine melek taktın? Birbirine nasıl iki zıt cümle.  
 
Allah bir sünnet koyuyor. Bu sünnet gereği Ben kendimi değiştireceğim ki, Allah’ta benim içinde 
bulunduğum toplumu değiştirsin. Böyle bir kaide kural var ise meleklerin takip etmesi ve Allah’ın emri ile 
beni korumasının sebebi nedir? Ben kendimi korumamışım ki. 
 
1. lehu : onun vardır 12. yugayyirû : bozarlar 
2. muakkıbâtun : takip edenler 13. mâ bi enfusi-him : nefslerinde olan şeyi 
3. min beyni yedey-hi : onun elleri arasından 14. ve izâ : ve, olduğu zaman 
4. ve min halfi-hi : ardından gelmek 15. erâde allâhu : Allah diledi 
5. yahfezûne-hu : onu korurlar, muhafaza ederler 16. bi kavmin : bir kavme 
6. min emri allâhi : Allah'ın emrinden 17. sûen : bir kötülük, bir ceza 
7. innallâhe (inne allâhe) : muhakkak Allah 18. fe lâ meredde : artık reddedecek (mani olacak kimse) yoktur 
8. lâ yugayyiru : bozmaz 19. lehu : onu 
9. mâ : şey 20. ve mâ lehum : ve onlar için yoktur 
10. bi kavmin : bir kavim de 21. min dûni-hî : ondan başka 
11. hattâ : oluncaya kadar 22. min vâlin : koruyan bir dost 
 
Ayet üzerinde tek tek tefekkür edelim. 
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Doğrusunu Allah bilir… 
 
 

 
 
“mu’akkibât” kelimesinin kök fiili “akkabe”dir. Ve izlemek, peşi sıra gitmek, ardından gelmek, sonra 
gelmek, devam etmek, devamlı olmak, peşine düşmek, takip etmek manasına gelmektedir. İla cer harfi 
ile kullanılınca kusurlarını göstermek, ıslah etmek, doğrultmak, eğriltmek, akabe kalıbında nöbetleşe, 
dönüşümlü yapmak anlamına gelmektedir. 
 
Bu manadan hareketle “mu’akkibât “kelimesinin “izleyiciler” anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Bir şeyi 
izleyenler var fakat buradaki bir şey ne? Söz konusu kelime bu kalıpta sadece bu ayette yer almaktadır. 
Müferssirlerin çoğu izleyiciler, takipçiler ile meleklerin kastedildiğini söylemişlerdir.  
Ancak ayette melek kelimesi geçmemektedir. Bu sebeple müminlerin el-Hadi olan Allah’ın hidayete 
erdiren ayetlerini, kavl-sözlerini izleyenleri, onların peşine düşenleri olarak buradan anlıyoruz. Zaten “min 
beyni yedeyhi“ lafzen “onun elleri arasında vardır “demektir. 
 
Bakın “Benim elimin arasında bir kitap var.” Buradaki “min beyni yedeyhi” kelimesini Kur’an’da aratın, 
ehli kitap içinde kullanılır. “onların elleri arasındakini tasdik eden”, Enam suresi 92nci ayetinde. Yani 
benim elimin arasında bir şey var. Ben onu izliyorum ve onun dediklerinin peşine düşüyorum. O, Allah’ın 
sözleri, ayetleri. O ayetleri okuyorum, öğreniyorum ve o ayeterin peşine düşüyorum. Ve Allah’ın emirleri 
ile muhafaza, korunuyorum.  
 
Ayetimizin ikinci cümlesi “ardına düşüp takip edilenler vardır” cümlesi de, Allah’ın kurucu ilkeleri 
istikametinde hayatını inşa edenler, vahyi izleyen muttakilerdir. Bu muttakiler hem okuyup, öğrenerek iki 
eli arasında hem de ilahi yönlendirmeyi izleyerek, onun peşine düşerek, Allah’ın emirleri ile kendilerini 
kötülüklerden muhafaza etmişlerdir. Allah’ın sözlerini de yaşayarak muhafaza etmiş olabilirler. Yani hem 
okuyarak, onun peşine düşerek, onun halefi olarak Allah’ın emirlerini korumuşlar da diyebiliriz. 
 
Çünkü Allah’ın emirlerini korudukları zaman kendilerini de korumuş oluyorlar. Böyle dolaylı bir manası da 
var. Dolaylı manayı vermemizin nedeni, bu hal kişinin kendi nefsinde bir değişim ve dönüşüme sebep 
olacağından toplumu da olumlu etkileyecektir. Bu inkılap ve devrim topluma olumlu yansımasının 
sebebi Allah’ın şu sosyolojik sünnetidir:  
 
“Muhakkak ki Allah kendisinde olanı değiştirmedikçe, Allah’ın emirlerinin peşine düştükçe, Allah’ın 
emirleri ile kendini korudukça, bir kavimde olanı değiştirmez, müminlerin önüne engel çıkarmaz, barikat 
koymaz, onların durumunu kötüye çevirmez. Çünkü onlar kendi içlerindeki durumu bozmadılar. Ortadaki 
cümle köprü cümle. İyilerden bahsediyor, sonra ortadaki sünnetten köprü cümleden, sonra 
kötülüklerden bahsediyor.  
 
Bu köprü cümle nötr bir cümledir. Bir öğrenci düşünün. Öğrenciye: “Oğlum sen böyle çalışmaya devam 
edersen, senin gidişatın güzel, bozulmayacak. Allah’ın sünneti böyle. Sen kendi içindekini değiştirmezsen 
senin notların değişmeyecek. Bu iyi öğrenci. 
 
Şimdi kötü öğrenciye söylüyorum: “Oğlum sen böyle devam edersen, senin notların düzelmeyecek. 
Görüyor musunuz? Nötr bir cümle. Olumlu da okuyabilirsiniz, olumsuz da. 
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Doğrusunu Allah bilir… 
 
 

 
 
(Rad 87/12)  
 

َۚلَاِقّثلا	َباَحَّسلا	ُئِشُْنیَو	ًاعَمَطَو	ًافْوَخ	َقَْربْلا	ُمُكیُ۪ری	ي۪ذَّلا	َوُھ  
Huve-lleżî yurîkumu-lberka ḣavfen vetame’an veyunşi-u-ssehâbe-śśikâl(e) 

 
O’dur ki size şimşeği korku ve şiddetli beklenti ile ilgi gösterir ve yüklü bulutları inşâ eder.  
 
Ayetteki “śikâ” kelimesi yağmur yağacak kadar ağırlaşmış bulut manasına gelir. “berk” kelimesi bulutta 
aniden gözüken parlama anlamındadır. Bulutlar içindeki elektriksel yük transferlerini berk dediğimiz bu 
şimşekle belli ederken, onun topraklanması ise sevaiktir, yani yıldırımdır, onu da 13ncü ayetten 
okuyacağız. Bu nedenle şimşek için çakma, parlama. Yıldırım için ise düşme, vurma gibi kelimeler 
kullanılır. Burada şimşeğin görülmesi, çakması, parlaması. Bir sonraki ayette ise yıldırımların gönderilmesi 
gibi ince detayları Kur’an da çok net bir şekilde görebiliyoruz. Allah hiçbir zaman yıldırımı göstermiyor, 
yıldırımı vuruyor. Şimşeği vurmuyor, gösteriyor.   
 
Bizim bağlamımız tevhid ve şirk bağlamıydı. Rad suresinde yukarıdan itibaren bunu okuyoruz. Tabiat 
olayılarının bu bağlamın içinde zikredilmesi manevi olanı maddi olan ile gözlenen ile açıklamak içindir. 
Manevi bir kavramı açıklamak için insanlara maddi olandan örnekler verirsin. Bir benzetme yapılmış. 
Nasıl ki tabiatı canlandıracak yağmurların haberi, şimşek ile kendini gösteriyorsa (bulutlarda bir parlama 
olduğu zaman anlıyorsun ki yağmur gelecek), hayatı dirilten ve damla damla yağan vahyin yağmuru 
da dimağlarda oluşturduğu aydınlıklarla kendini belli eder.   
 
Muhatap ya yağan yağmura talip olacak ya da korku veren gök gürültüsüne, yıldırımına müşteri 
olacaktır.  
 
           
(Rad 87/13)  
 

َنُولِداَُجی 	 ْمُھَو 	 ُءآََشی 	 ْنَم 	 اَھِب 	 ُبیُ۪صَیَفقِعاَوَّصلا 	 ُلِسُْریَو 	 ۪ۚھَِتفی۪خ 	 ْنِم 	 ُةَكِئٰٓلَمْلاَو 	 ۪هِدْمَِحب 	 ُدْعَّرلا 	 ُِحّبَُسیَو
	 ِۜلاَحِمْلا 	 ُدی۪دَش 	 َوُھَو 	Oِّٰ ۚ 	 يِف  

 
Veyusebbihu-rra’du bihamdihi velmelâ-iketu min ḣîfetihi veyursilu-ssavâ’ika feyusîbu bihâ 

men yeşâu vehum yucâdilûne fi(A)llâhi vehuve şedîdu-lmihâl(i)  
  
Ve gök gürültüsü O’nu hamd ile ve melekler korkusundan tesbih ederler. Ve yıldırımları 
gönderir. Böylece onlar, Allah hakkında mücadele ederlerken dileyene onu isâbet ettirir. Ve 
O, karşı koyulması mümkün olmayandır.  
 
Bu ayete bazı sorular sormamız gerekir.  
 
Gök gürültüsünün hamdi nedir? Yıldırım neden gönderiliyor? Soyut bir varlık olan somut bir karşılığı 
olmayan Allah ile mücadele nasıl olur?  
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“Tespih” kelimesi bir varlığın yaratılış gayesine uygun olarak hareket etmesidir. Bir varlığı Allah ne için 
yaratmışsa, kendisine ne tür bir sorumluluk yüklemişse, ne tür bir yörünge, hayat programı çizmişse, o 
varlığın, o program dahilinde hareket etmesidir. Mesela bunu İsra 44’den okuyoruz:  
 
“Yer, gök ve yeryüzü ve onlarda bulunanlar O’nu tespih ederler. O’nu hamd ile tespih etmeyen birşey 
yoktur. Ve fakat siz onların tespihini fıkh etmiyorsunuz. (İsra 44)  
 
Tusebbihu lehu-ssemâvâtu-sseb’u vel-ardu vemen fîhin(ne)(c) ve-in min şey-in illâ yusebbihu bihamdihi 
velâkin lâ tefkahûne tesbîhahum(k) innehu kâne halîmen ġafûrâ(n) (İsra 44)  

  
Duymuyorsunuz demiyor, fıkh etmiyorsunuz diyor. Yani tesbihin söylenen ve işitilen bir şeyden çok 
anlaşılan bir şey olduğunu İsra suresi 44 bize dikkat çekmiş. Yani “tesmahûn-duymuyorsunuz” değil de, 
“tefkahûn” anlamıyorsunuz gelmiştir.   
 
Kainatın tespihi Allah’ın onlara koyduğu yazılım istikametinde onların hareket etmesidir. Bu da ancak 
duyulan değil, anlaşılan bir şeydir.   
 
Yani yaratılış amacının dışına çıkmış, Allah’ın kaide ve kuralları dışında bağımsız bir varlık sürdürmeye 
kalkan bir varlık bile, bir mahlukat bile bulamazsın.   
 
Sureye isim olan “ra’d“ kelimesi, gök gürültüsü manasına gelmektedir. Gök gürültüsü şimşek ve yıldırım 
esnasında oluşan patlamaya benzer, yüksek ses değişiklikleridir.  Bu yüksek ses, şimşek sonucu 
meydana gelen yıldırım demetlerini çevreleyen hava şiddetli basınç ve sıcaklıkla yükselir. Şimşeğin 
olduğu yerde 0c lik bir hava varken, o elektriksel yük bir anda havayı on bin dereceye kadar saniyeler 
içinde ısıtır. On bin derecelik ısı bir anda genleştiği için çok muazzam bir patlama sesi duyulur. İşte 
havanın bu ani değişimi sonic ses dalgaları yaratır ki bu da gök gürültüsünü meydana getirir.   
 
Burada ses ile ilgili gök gürültüsü örneğinin ilahi söz bağlamında zikredilmesi çok manidar. Bizce gök 
gürültüsü ve şimşek, vahyin uyarı-nezir sıfatıdır. Yağmur ayetlerdeki rahmet ve bereket sıfatıdır, yıldırım ise 
bu rahmeti kabul etmeyenlere bir anda isabet eden, onları ummadıkları bir anda ve yerde yakalayan 
karşılıktır.   
 
Allah hakkında mücadele zaten O’nun kurucu ilkeleri olan ayetlerle ve varlığa koyduğu yasalarla 
mücadele etmektir. Zira Allah mutlak gayb’tır. Allah’ın kavli ve kevni yasaları o kadar değişmez ve 
objektiftir ki, kim bu psikolojik ve sosyolojik yasalarla mücadele ederse beledini öder.   
 
Yapılması gereken bunlarla savaş değil, bunlara davettir, zira :   
  
 
(Rad 87/14)  
 
 

َُغلَْبیِل	ِءآَمْلا	َىلِا	ِھْیَّفَك	ِطِسَابَكَِّالا	ٍءْيَِشب	ْمَُھل	َنُوبیَ۪جتَْسی	َال	۪ھِنُود	ْنِم	َنوُعَْدی	َنی۪ذَّلاَو	ِّۜقَحْلاُ	ةَوَْعدُ	َھل
	 ٍلَالَض	ي۪ف	َِّالا	َنیِ۪رفاَكْلاُءآَُعد	اَمَو	۪ۜھِغِلَابِب	َوُھ	اَمَوُ	هَاف  

Lehu da’vetu-lhakk(i)(s) velleżîne yed’ûne min dûnihi lâ yestecîbûne lehum bişey-in illâ kebâsiti 
keffeyhi ilâ-lmâ-i liyebluġa fâhu vemâ huve bibâliġih(i)(c)vemâ du’âu-lkâfirîne illâ fî dalâl(in) 

  
Hak davet O’nadır. O’nun astında dua ettikleri, onlara bir şeyle icâbet edemezler. Onlar 
ancak, ağzına suyun ulaşması için avunu açmış kimse gibidir. O, ona ulaşacak değildir. Ve 
örtenlerin duası, dalâlet içinde olmaktan başka bir şeyde değildir.   
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Yine yağmur benzetmesinde olduğu gibi, burada da akan su ile dua kavramları birleştirilmiş. Aslında bu 
ayet yukarıdaki gök gürültüsü, şimşek ve yıldırımın neden örnek olarak zikredildiğinin izahı 
mahiyetindedir. Yani Allah bize neden yağmuru örnek gösterdi; çünkü farklı yerlere el açıp su içmek 
isteyenler var.  
 
Akan bir sudan su içmek isteyen suyun altına avucunu tutmalı. Hakkını ve adaleti yanlış yerde aramak, 
akan suyun altına el açmamış ama su içmek isteyen birinin durumu gibidir. Sen eğer adalet arıyorsan, 
sen eğer hakkını arıyorsan, sen eğer bir talepte bulunuyorsan doğru yere elini açman lazım.   
 
Allah’ın astında uyduruk veliler edinenler; su içmek için kaynağın değil, maddi ve manevi putların 
altında el açıp susuzluklarını gidermeye çalıştıklarına benzetilmiş. Hak ve hakikati örtenlerin duası, daha 
fazla kişinin hakkını bencilce yiyerek kendi lüks ve rantlarını çoğaltmaktan başka bir şey olmadığı için 
ayette dalâlet olarak isimlendirilmiştir. Yani sen çeşmenin dibinde elini açmamışsın, orada çeşme taklidi 
yapan heykelin birine el açıp su içmeyi bekliyorsun.   
 
Dua, çağırmak anlamında bir mastardır. Bu kelimenin aslı bir şeyin yapılmasını istemek için sebepleri 
davettir. Dua ile davet aynı köktendir. Bu mahiyeti olan seslenme ile Kur’an’da geçen “nida”dan 
ayrılır.   
 
Buradaki “hak davet” tabiri çok geniş mana ve yorum taşımakta birçok hükmü kapsamaktadır. 
Öncelikle hak olan davet, batıldan uzak olan davettir.   
 
“La ilâhe illallah” sözünün gereğini yapmaktır hak davet.  Dua olup ecri hak etmektir, hak davet. Hak 
davette bir de hak etmek var, emek var. Suyun tam altında el açıp, ondan kana kana istifade etmektir 
hak davet. Kula, nesnelere, nefse kul olup el açmamayı öğrenip, davetle öğretmektir hak davet. Sen 
nefsine el açmamayı öğrendiysen, bunu da öğretiyorsan, işte buna hak davet diyoruz.  
  
(Rad 87/15)  
 

ِلاَصْٰالاَوُِّوُدغْلاِب	ْمُُھلَالِظَو	اًھْرَكَو	اًعْوَط	ِضَْرْالاَو	ِتاَوٰمَّسلا	يِف	ْنَمُ	دُجَْسیِ	ِّٰ�َو 	 
 

Veli(A)llâhi yescudu men fî-ssemâvâti vel-ardi tav’an vekerhen vezilâluhum bilġuduvvi vel-
âsâl(i) 

 
Ve semâlarda ve yerde olanlar ve onların gölgeleri, gönüllü ve zorunlu öğle ve ikindi ile 
Allah’a secde ederler.  
 
Burada “bi” edatı var. “bi” edatı; bir fiilin kendisi ile birlikte veya ne eşliğinde gerçekleştiğini ifade edip 
birliktelik ilişkisi kurar. Yani sabah ve akşam diyemeyiz. Sabah ve akşam birlikte olması lazım. Ayetteki 
“bilġuduvvi vel-âsâl(i)”; guduv ve âsâl ile birlikte Allah’a secde ederler şeklinde bir mana vermektedir. Çoğu 
mealde bu “bi” edatı görmezden gelinmiştir.  
 
Namazlarını düşünürsek, sabah-akşam ve yatsıda güneş kaynaklı bir gölge yoktur. Gölgenin olduğu tek namaz öğle 
ve ikindidir.  Biz de bu yüzden sadece öğle ve ikindi de bu gölgelerin oluşmasından dolayı bu şekilde 
meallendirmeyi uygun gördük.  
 
Kur’an da secde kelimesi, yani kelimenin taşıdığı diğer anlamlar Türkçemizde yok. Kelime daralarak 
dilimize geçmiştir. Secde kelimesi bu manada daralma ve mana kaybına uğramış. Bu durumda 
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ayetlerde geçen “yescudu-uscudu” gibi ifadelerin secde ederler, secde etti şeklinde ifade edilmesi, boyun 
bükmekle, itati de kapsayan bir mana ile bizi karşılıyor.   
 
Ayetteki gönüllü ve kerhan, zorunlu ifadesi var; Biz bunu, gönüllü olanlar bir şekilde iradeliler olmalı. 
Zorunlu olanlar da iradesi olmayanlar’ın tespihini ifade ediyor olabilir, şeklinde yorumladık. Burada 
Allah’ın yasaları dışında hiçbir mahlukatın kalmadığı ifade edilmiştir. Herkes ve herşey fiziki ve psikolojik 
olarak kaide ve kurallar ölçüsünde varlığını sürdürebilir. Bu yasalara rağmen varlığını sürdüren canlı veya 
cansız herhangi bir varlık, mahluk yoktur.   
 
Işığın yansıdğı her varlığın bir gölgesi olur. Burada gölgelerin secdesi, güneşin etrafında dönen dünyanın 
hareketi sonucu oluşan gölgenin uzayıp kısalmasıdır. Rabbimiz burada gölgenin uzayıp kısalmasını 
secdeye benzetmiş. Aslında bu bile saat gibi işleyen muazzam bir sistemin içinde olduğumuzu, özgül 
ağırlğı olan veya olmayan her şeyin yaratılış amacına eninde sonunda boyun büktüğünü, secde ettiiğini 
ifade etmektedir. Gölgenin secde etmesi, yapılan doğru kabullenmelerin uzantıları ve hayata 
yansımalarını da kapsayan geniş bir mana ve yorum alanına sahiptir.  
 
 
  
(Rad 87/16)  
 

Oُّٰ	ُِلق	ِۜضَْرْالاَو	ِتاَوٰمَّسلا	ُّبَر	ْنَم	ُْلق َیِلَْوا	۪ٓھِنُود	ْنِم	ُْمتْذَخَّتَاَفا	ُْلق	ۜ َو	ًاعَْفن	ْمِھُِسفَْنِال	َنوُكِلَْمی	َالَءآ
َخَءآَكَرُشِ	ِّٰ�	اُوَلعَج	َْما	ُۚروُّنلاَو	ُتاَُملُّظلا	يَِوتَْست	ْلَھ	َْما	ُۙریَ۪صبْلاَوىٰمَْعْالا	يَِوتَْسی	ْلَھ	ُْلق	ۜاhرَض	َال

ُراََّھقْلاُ	دِحاَوْلاَوُھَو	ٍءْيَش	ِّلُك	ُقِلاَخُ	Oّٰ	ُِلق	ْۜمِھَْیلَع	ُقْلَخْلاَ	َھباََشَتف	۪ھِقْلَخَك	اُوَقل  
Kul men rabbu-ssemâvâti vel-ardi kuli(A)llâh(u)(c) kul efetteḣażtum min dûnihi evliyâe lâ 

yemlikûne li-enfusihim nef’an velâ darrâ(an)(c) kul hel yestevî-l-a’mâ velbasîru em hel testevî-
zzulumâtu ve-nnûr(u)(k) em ce’alû li(A)llâhi şurakâe ḣalekû keḣalkihi feteşâbehe-lḣalku 

‘aleyhim(c) kuli(A)llâhu ḣâliku kulli şey-in vehuve-lvâhidu-lkahhâr(u) 
 
De ki: “Semâların ve yeryüzünün Rabbi kimdir?” De ki: “Allah’tır.” De ki: “O’nun astında 
kendilerine bile fayda ve zarara mâlik olmayan veliler mi edindiniz?” De ki: “Gören ve amâ 
veya karanlıklar ile nûr bir olur mu?” Yoksa onlar, onun yaratması gibi yaratan ortaklar kıldılar 
da, böylece bu yaratma onlara benzer mi göründü? De ki: “Allan, her şeyin yaratıcısıdır.” Ve 
O, Vâhid’dir, Kahhâr’dır.  
 
Bakın! Rad suresinde yağmurdan, sudan bahsediyor ama konu hep tevhid ve şirk bağlamında devam 
ediyor. Bu örnekleri de bu şekilde anlamamız lazım.   
 
Ayette “karanlıklar” çoğul gelmiş. Bu ifade küfrün tüm çeşitlerini kapsayan bir ifadedir. Aydınlatıcı, 
doğruluk nûr ise tekil gelmiştir. Ayetteki sıralama bizce önemlidir. Öncelikle mutlu bir sosyal yaşam ve 
cennet gibi bir akıbete ulaşmak için yapılması gereken; semâların ve yeryüzünün Rabbinin kim 
olduğunu çok iyi bilmektir. Yani “mülk Allah’ın’dır” ilkesidir. Bu ilke herşeyin emanet olduğunu hatırlatarak 
zulümlere sebep olan mülkiyet hırsını ve açgözlülüğünü törpüler.  
 
İkinci ilke; Aracılar ve sahte putlara inanma ile kulun kendini değersizleştirmesi ve topluma kast 
sisteminin (Kast terimi, Portekizce'den gelmiştir ve saf soy anlamına gelir. Sınıf ayrılıklarına dayanmaktadır. Kast 
Sistemini özü itibari ile Varna ve Jati olarak ikiye ayırabilmek mümkündür. Varna, kastın en üst dört tabakasını ifade 
eder) hakim olmasıdır. Kast sistemi kulu köleleştirerek efendiler türetir. Bu, sonucu adalet olan tevhide 
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aykırı bir durumdur. Bir olanı bir bilip yani Vâhid dediğimiz, Vâhid olanın karşısında herkesin eşit haklara 
sahip olduğuna inanmamak, kahreden bir hayat ve akıbete kişileri sürükleyecektir.  
  
Kahhâr ve Vâhid’in yanyana gelmesinde böyle bir bağlantı var. Kahhâr daima yenen, hep boyun 
eğdiren, kendisine dikleneni ezen manasına gelir iken, Vâhid eşsiz ve benzersiz olan mutlak ve sonsuz bir 
demektir. Eğer siz Bir olanın önünde toplanmazsanız, bu eşitliği, bu adaleti dağıtırsanız kahreden bir 
hayata sürüklenirsiniz.   
  
  
 
(Rad 87/17)  
 
 

اَّنلا	يِف	ِھَْیلَع	َنُودِقُوی	اَّمِمَو	ًۜایِباَرًاَدبَز	ُلْیَّسلا	َلََمتْحَاف	اَھَِرَدِقبٌ	َةیِدَْوا	َْتلاََسف	ًءآَم	ِءآَمَّسلا	َنِم	َلَزَْنا
َغِتْبا	ِر 	اََّماَو	ًۚءآَفُج	ُبَھَْذَیفُ	َدبَّزلا	اََّمَاف	َۜلِطَابْلاَو	َّقَحْلاُ	Oّٰ	ُبِرَْضی	َكِلٰذَكُُۜھْلثِمٌ	َدبَزٍ	عَاتَم	َْوا	ٍَةیْلِح	َءآ

َۜلَاثَْمْالاُ	Oّٰ	ُبِرَْضی	َكِلٰذَك	ِۜضَْرْالا	يِف	ُثُكَْمَیف	َساَّنلا	َُعفَْنیاَم  

Enzele mine-ssemâ-i mâen fesâlet evdiyetun bikaderihâ fahtemele-sseylu zebeden râbiyâ(en)(c) vemimmâ 
yûkidûne ‘aleyhi fî-nnâri-btiġâe hilyetin ev metâ’in zebedun miśluh(u)(c) keżâlike 

yadribu(A)llâhu-lhakka velbâtil(e)(c)feemmâ-zzebedu feyeżhebu cufâ-â(en)(s) veemmâ mâ 
yenfe’u-nnâse feyemkuśu fî-l-ard(i)(c) keżâlike yadribu(A)llâhu-l-emśâl(e) 

 
Semâdan su indirdi. Böylece vadiler takdir edildiği kadar sel oldu, aktı. Ve sel, üste çıkan 
köpüğü yüklenip götürdü. Süs veya metâ yapmak isteyerek ateşte yakılan şeylerden de, 
üzerlerinde onun gibi köpük oluşur. Allah, işte böylece hak ve bâtıla misal verir. Sonra köpük 
çözülüp dağılarak gider. Fakat insanlara faydası olan şeyler, böylece yeryüzünde kalır. Allah 
işte böyle misaller verir.   
 
Bu benzetmede su ile hak, üzerindeki geçici köpük ve cüruf ile de bâtıl sembolize edilmiş. Yağmur 
örnekliğinde olduğu gibi yine çevrede gözlemlenen tabiat ayetleri ile bireysel ve toplumsal bir 
örnekleme yapılmış.   
 
Şöyle ki: “Mülkiyeti emanet olarak bilmeyenler suyun değil, köpüğün talibi olanlar. Bu dünyalıklar sadece 
amaca ulaştıran bir metadır, bir araç hükmündedir. Zamanla bu araç amacını tamamlayıp dağılıp 
gittiğinde insana kalan su gibi hayat veren salih amelleri olacaktır.  
 
Hakikat gönül vadilerine damla damla yağarsa köpük hükmündeki hevalar zamanla dağılıp gidecektir. 
Önemli olan duyguların debisini ayarlayabilmektir. Zira duygu seli ne kadar çok olursa, köpüğü de o 
oranda artacaktır. Arzuların seli arttıkça, etrafındaki fikri çer-çöpü bünyesinde toplayıp, kirlenerek 
sürüklenecektir, kişi.   
 
Abu hayat potansiyelindeki insanın haram-helal demeden tuğyan ile ömrünü akıtıp tüketirse, Allah ve 
kullar nazarında hiçbir değeri olmayan batıl ameller ile kirlenmiş olacağı hiçbir zaman unutulmamalıdır.   
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(Rad 87/18)  
 

َمُ	َھْلثِمَو	ًاعی۪مَج	ِضَْرْالا	يِف	اَمْمَُھل	ََّنا	َْولُ	َھل	اُوبیَ۪جتَْسی	َْمل	َنی۪ذَّلاَو	ۜىٰنْسُحْلا	ُمِھِّبَرِل	اُوباََجتْسا	َنی۪ذَّلِل
ُداَھِمْلا	َْسئِبَو	ُۜمَّنَھَج	ْمُھیْٰوأَمَو	ِۙباَسِحْلاُءوُٓس	ْمَُھل	َكِئٰٓلُ۬وا	۪ۜھِب	اَْوَدتْفَالُ	ھَع ۟  

Lilleżîne-stecâbû lirabbihimu-lhusnâ(c) velleżîne lem yestecîbû lehu lev enne lehum mâ fî-l-ardi 
cemî’an vemiślehu me’ahu leftedev bih(i)(c) ulâ-ike lehum sû-u-lhisâbi veme/vâhum 

cehennem(u)(s) vebi/se-lmihâd(u) 
 
Rabblerine icâbet edenler için en güzeli vardır. Ve O’na icâbet etmeyenler, yeryüzünün hepsi 
ve bir misli daha onların olsa, onu fidye olarak verirlerdi. İşte onlar için hesabın en kötüsü var. 
Ve onların barınağı cehennemdir. O ne kötü döşektir.  
 
“e-lhusnâ”; en güzel anlamında kullanılmış bir sıfattır ve mefhumu (Gerçekte olmayıp var sanılan, var 
diye düşünülen, kuruntuya dayanan.) yoktur. Çünkü Allah’a icabetin hepsi “hüsnâ” en 
güzeldir. Ahsen’den farkı, biraz daha manevi ve çok boyutlu bir güzellik olmasıdır. Ahsen biraz daha fiziki 
güzellik.  Zaten ayetin devamı Rabbin fıtri çağrısına icabetin neler olacağına dair bize örnekler sunacak. 
Öncelikle Rabbe icabet eden er kişilerin bir fiyatı olmaz. Burada pazarlıkçı bir mantık var. Değerleri olan 
değerli insanlardır bunlar. Bu erler satın alınamazlar. Kanatkardırlar. 
 
 
 
(Rad 87/19)  
 
 

ِۙبَابَْلْالا	اُولُ۬وا	ُرََّكَذَتیاَمَّنِا	ۜىٰمَْعا	َوُھ	ْنَمَك	ُّقَحْلا	َكِّبَر	ْنِم	َكَْیلِا	َلِزُْنا	آَمََّنا	َُملَْعی	ْنََمَفا  
Efemen ya’lemu ennemâ unzile ileyke min rabbike-lhakku kemen huve a’mâ(c) innemâ 

yeteżekkeru ulû-l-elbâb(i) 
 
Öyleyse sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu bilen kimse, ama olan kimse gibi midir? 
Sadece ululelbab tezekkür eder. 
 
“Onlar, sözün tamamını dinler, böylece onun en güzel olanına tabi olurlar. İşte onlar, Allah’ın hidayete 
erdirdikleridir. Ve işte onlar; onlar ululelbabtır. (Zümer 18) 
 
Sadece ululelab mı tezekker eder? 
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Doğrusunu Allah bilir… 
 
 

Rabb den gelen muhatabını daha iyi, daha dürüst, daha faydalı, daha merhametli insan kılıyorsa, 
gelen ayetlerin doğru anlaşıldığı sonucuna ulaşabiliriz. Çünkü Rahman Kur’an’ı öğretmiştir.  
 
Çünkü onlar sözün tamamını dinleyecek kadar sabırlıdırlar. Aklında fikir olmayanın dilinde küfür olur. 
Kalbinde muhabbet olmayanın elinde şiddet olur. İnsanı mankutlaştıran, sürekli düşmanlar üreten 
saldırgan, militan ve ötekileştiren bir bağnaza dönüştürüyorsa okudukları, onu doğru anlamıyor, onu 
tezekkür etmiyor demektir. İnsanın sağlıklı bir ruh haline ve sağlam bir akla sahip olmadığını da bu 
davranışları gösterir.  
 
Çünkü sağlıklı bir ruh hali yoksa bu adamın, geçmişte psikolojik travmalar yaşamışsa, ayetleri sürekli o 
travmaları tatmin etmek, kendinin o ezikliğini gidermek için okur ve anlar. Ve o ezikliği karşı tarafı ezerek 
gideriyor. Fikir özgürlüğünü savunmayan, ululelbab olduğunu zanneder. Herkes fikir özgürlüğü değil, 
kendi fikrinin özgürlüğünü ister. Yani ben konuşacağım, sen dinleyeceksin. Ters yorum yapamazsın. 
Yaparsan senin benimle işin yok.  
  
 
 
  
(Rad 87/20) 
 

َۙقَاثی۪مْلا	َنوُُضقَْنی	َالَوِ	Oّٰ	ِدَْھعِب	َنُوفُوی	َنی۪ذََّلا  
Elleżîne yûfûne bi’ahdi(A)llâhi velâ yenkudûne-lmîśâk(e) 

 
 
O kimseler, Allah’ın ahdini ifa ederler ve misaklarını bozmazlar.  
 
Buradaki “ahd” söz vermek, emir, talimat, taahhüt, anlaşma, yükümlülük, itimat veren yemin, bir şeyi 
kurmak anlamlarına geliyor.  
 
“Misak” kelimesi vesika veya vesuka fiil kökünden gelir. Lügatta sağlam yapmak, işi sağlama bağlamak 
gibi manalara geliyor. Türkçemizde veseka fiil kökünden gelen vesika kelimeside kullanılıyor. Mesela 
vesikalık fotoğraf diyoruz. 
 
Sonuç olarak ahd, misakı oluşturan her bir söz, madde iken; bunların oluşturduğu anlaşmaların 
tamamına misak denmektedir. Mesela iki kişi arasında misak yapıyor. Bu misakın maddeleri var. Ayın 15 
inde kirayı vereceksin.  Bu birinci ahd. 2 nci ahdin şu tarihte dükkani boşaltacaksın. Bu maddelerin 
tamamına vesika yani misak denmektedir.  
 
Kulluk misakının içinde ahdler, yalan söylemeyceksin, hırsızlık yapmayacaksın, başkasının arkasından 
konuşmayacaksı vs. Eğer bu ahdlerin bazıların yapar,bazıların yapmazsan sen misakı bozarsın.  
 
Eğer insanı insan yapan fıtri değerlerden yani ahidlerden taviz verilirse, misak bozulmuş olur. Kulun Allah 
ile yapmış olduğu bu fıtri sözleşmeden haşa Allah’ın bir çıkarı kesinlikle yoktur. Uyduğun her ahdin 
faydasını kendin göreceksin. Anlaşmanın tek taraflı bozulmasından zararını çeken yine bozan taraf olan 
insan olacaktır.  
 
Kulluk sözleşmesi olan misakı hangi maddeler, ahidler oluşturur. Buna olan örnekleri devam eden 
ayetlerde Kur’an verecektir.  
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Doğrusunu Allah bilir… 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
(Rad 87/21) 
 
 

ِۜباَسِحْلاَءوُٓس	َنُوفاََخیَو	ْمُھَّبَر	َنْوَشَْخیَو	َلَصُوی	َْنا	۪ٓھِبُ	Oّٰ	َرََما	آَم	َنُولَِصی	َنی۪ذَّلاَو  
Velleżîne yasilûne mâ emera(A)llâhu bihi en yûsale veyaḣşevne rabbehum veyeḣâfûne sû-e-

lhisâb(i)  
 
Ve o kimseler ki, Allah’ın birleştirmeyi emrettiğini birleştirirler ve Rabblerine karşı huşû duyarlar 
ve kötü hesaptan korkarlar.  
 
Kulluk sözleşmesi olan Misakı hangi maddeler, ahidler oluşturur. Buna bir örnek varmı? Devam eden 
ayetlerde mübarek Kur’an bunlara örnek verecek. Madde madde sayacağız. Salatı ikame ederler, 
kendilerine rızık olarak verilenlerden infak ederler. Aslında okuduklarımız kulluk misakının ahidleri.  
 
Burada “birleştirmeyi emrettiğini birleştirir” kavramına müfessirler “akrabalık bağları” diye anlamışlar. 
Bakıyoruz bağlamla akrabalık bağı diye birşey yok. Buradaki “yasilu” fiili vesele kökünden 
gelir, eşyann birbirine bağlantısı, bağlantılı olması, bitişmesi, temas halinde olması demektir.   
 
Bununla kast edilen Allah’ın emirleri ve bir önceki ayette ifade edilen ahid maddelerinden birini 
diğerinden ayırmadan, parçalamadan bir bütün olarak yerine getirme kast edilmiştir. Biz bunu Bakara 
suresi 85te şöyle okuyoruz:   
 
“Yoksa kitabın bir kısmına inanıp, bir kısmını örtüyormusunuz? Artık sizden böyle yapanların karşılığı dünya 
hayatında rezilliktir. Kıyam gününde ise onlar azabın en şiddetlisine döndürülürler.” (Bakara 85)  
 
Ayetlerin arasındaki bağlar, ahitlerin tamamını yaparlar. Bu ayete göre Rabbin emirlerini bir bütünün 
kopmaz parçaları olarak görüp; onları yerine getirmek, hedefine ulaştırmak Rabbe karşı huşuyu da 
arttırıyor ve hesabı kolay bir hayat yaşanmasına vesile oluyor. Bu bağlamda huşu; hesapsız bir hayatın 
kötülüklere sebebiyeti konusunda bilincin artması oldu. Burata atıf vavları ile cümleler birbiriyle 
birleştirilmiş, ilişkilerindirilmiş.   
 
Şöyle ki; Hesabını veremeyeceğin bir hayat geçirme korkusu dediğimiz “havf”, kişiyi bilinçli davranmaya, 
huşû ya itmiş. Bu da Allah’ın emirlerini bütünsellik ile yaşamayla sonuçlanmıştır.   
 
Başkasına vereceğin zarardan dolayı duyduğun havf, bu senin huşûnu, yani sorumluluk duygunu, bilgiye 
arttırıyor, bu da ahid maddelerinin hepsini yapmanda bir özen göstermene sebep oluyor ve misakı 
bozmamış oluyorsun.  
 
Şimdi bu kişilerin yaptıklarına dahil birkaç örnek sunulacak Kur’an’ı Kerim’de.  
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Doğrusunu Allah bilir… 
 
 

 
 
 
 
 
 
(Rad 87/22)  
 
 

َغِتْبا	اوَُربَص	َنی۪ذَّلاَو 	َنُ۫ؤَرَْدیَوً	َةیِنَالَعَو	اhرِس	ْمُھَانْقَزَراَّمِم	اُوَقفَْناَوَ	ةوٰلَّصلا	اوُمَاَقاَو	ْمِھِّبَر	ِھْجَو	َءآ
ِۙراَّدلاَىبْقُع	ْمَُھل	َكِئٰٓلُ۬واَ	َةئِّیَّسلا	َِةنَسَحْلاِب  

Velleżîne saberû-btiġâe vechi rabbihim veekâmû-ssalâte veenfekû mimmâ razeknâhum 
sirran ve’alâniyeten veyedraûne bilhaseneti-sseyyi-ete ulâ-ike lehum ‘ukbâ-ddâr(i) 

 
Ve o kimseler ki, sabırla Rabblerinin vechini ararlar ve salatı ikame ederler, onları 
rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve aleni infak ederler ve kötülüğü iyilik ile savarlar. İşte onlar 
için, bu diyarın geleceği vardır.   
 
“Rabbin vechini aramak” bir deyimdir. Türkçemizde olumlu davranışta bulunanlarda kullanılan “göze 
girmek” nasıl maddi anlamda değilse, burada Allah’ın yüzünü aramak ta maddi bir şey değildir. Ayet 
fani olan bu dar dünyadaki insana bir amaçda vermektedir. O amaç şöyle sıralanmış. 
Allah’ın vechi dışında maddi veya manevi hiçbir beklenti içinde olmadan, sırf Rabbin rızası için ona 
yönelmek (salate), verilenlerin (rızık, bilgi, sağlık vs.) gizli ve aleni paylaşmak (infak)tır. Bunların faydası 
kötülüğe misliyle değil, iyilikle karşılık vererek ondan kurtulmak ve geleceğe sağlam adımlarla 
ilerlemektir. Zira fakirlik ve açlık insanı suça teşvik edebilir. Sosyal ve ekonomik zemindeki kötülüğü iyilik ile 
savmak, infak ile gerçekleşir. Paylaşan, koruyan, kollayan birine hiçbir fakir düşman gözüyle bakmaz.    
 
 
 
(Rad 87/23)  
 

َبٰا	ْنِم	ََحلَص	ْنَمَو	اََھنُولُخَْدی	ٍنْدَع	ُتاَّنَج ٍۚبَاب	ِّلُك	ْنِم	ْمِھَْیلَع	َنُولُخَْدیُ	ةَكِئٰٓلَمْلاَوْمِھِتاَّیُِّرذَو	ْمِھِجاَوَْزاَو	ْمِھِئآ  

Cennâtu ‘adnin yedḣulûnehâ vemen saleha min âbâ-ihim veezvâcihim 
veżurriyyâtihim(s) velmelâ-iketu yedḣulûne ‘aleyhim min kulli bâb(in) 

 
Onların babalarından ve eşlerinden ve zürriyetlerinden salih olan kimseler, adn cennetlerine 
dahil olurlar ve melekler de onlara her kapıdan dahil olurlar.  
 
 
 
(Rad 87/24)  
 
 

ِۜراَّدلا	َىبْقُع	َمْعَِنف	ُْمتَْربَص	اَمِب	ْمُكَْیلَع	ٌمَالَس  
Selâmun ‘aleykum bimâ sabertum feni’me ‘ukbâ-ddâr(i) 

 
Sabretmenizden dolayı selam üzerinize olsun. Artık bu diyarin geleceği ne güzel.  
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Doğrusunu Allah bilir… 
 
 

 
22nci ve bu ayette sabır kavramının vurgulanması sabrın ne kadar merkezi bir kavram olduğunu bize 
göstermektedir. Sabır, miskin miskin beklemek değil, direnmektir, dirayet göstermektir.   
 
 
 
 
(Rad 87/25)  
 

َْرْالا	يِف	َنُودِسُْفیَو	َلَصُوی	َْنآ۪ھِبُ	Oّٰ	َرََما	آَم	َنُوعَطَْقیَو	۪ھِقَاثی۪م	ِدَْعب	ْنِمِ	Oَّٰ	دْھَع	َنوُُضقَْنی	َنی۪ذَّلاَو
ِراَّدلا	ُءوُٓس	ْمَُھلَوُ	َةنْعَّللا	ُمَُھل	َكِئٰٓلُ۬وا	ِۙض  

Velleżîne yenkudûne ‘ahda(A)llâhi min ba’di mîśâkihi veyakta’ûne mâ emera(A)llâhu bihi 
en yûsale veyufsidûne fî-l-ardi(ال) ulâ-ike lehumu-lla’netu velehum sû-u-ddâr(i) 

 
Ve o kimseler ki, misaklerinden sonra Allah’ın ahdini bozarlar ve Allah’ın, birleştirmeyi 
emrettiğini keserler. Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Dışlanma ve kötü diyar onlar içindir. 
 
Bundan üstteki pasajda Kur’an’ı Kerim’in mesani özelliğinden dolayı misaklarını bozmayanlardan beş 
ayette bahsetti, bundan sonraki pasajda ise bir ayetle misaklarını bozanlardan bahsedecek.  
 
Yukarıda biz “Allah’ın birleştirmesini emrettiğini birleştirirler ifadesini ahidleri birleştirirler, Allah’ın emirlerini 
bir bütün olarak ele alırlar, kopartmazlar. Yerine getirilmesi gereken bütün farzları yerine getirirler, yani 
misakın ahidlerini birleştirirler manasını anlamıştık. Burada ise bu misakın ahidlerini birbirlerinden koparırlar 
şeklinde bir mana var. 
 
Diyanet işleri Meali: Sağlam söz verdikten sonra Allah'ın ahdini bozanlar ve Allah'ın birleştirilmesini 
emrettiğini ayıranlar ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlar, işte lanet onlara ve kötü yurt, cehennem, 
onlaradır. 
 
“Lanet” kelimesi Türkçemizde lahet okuma, beddua okuma şeklinde algılandığı için,burada lanetin de 
meallendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Allah’ın lanet ettiği, lanet okuduğu, beddua ettiği bir meal 
ortaya çıkıyor. Allah sanki kendi yarattığı kula lanet okuyormuş şeklinde anlaşılıyor. Bu mealler bizce 
hatalı olup, zira lanet şu an Türkçede anlam kaymasına uğramış bir kelime olduğu için bunu 
meallendirirken “lanet” şeklinde bakmak yanlış olur.  
 
Lanet kelimesi yapılmakta olan bir eylemden uzaklaştırmak, iyilik ve faydadan mahrum bırakmak 
anlamındaki “lan” kelimesinden türemiş bir isimdir. Eski Araplar bu kelimeyi ailenin veya sülalenin bir 
ferdinin dışlanması anlamında kullanmıştır. Şeytanın da lanetlenmesi, aslında o melei aladan, o yüce 
makamdan dışlanması, uzaklaştırılması manasındadır.  
 
Allah’ın ; Allah’ın birleştirilmesini emrettiği şeyler.bir bütün olarak yapıldığında ançak sonuç verecek olan 
Adn cennetleri, emirlerinden bir kaçı kıyama kaldıran, bir yöneliş, islah eden salih ameller, rızıktan gizli 
aleni infak ve kötülüğe bile iyilikle mukabeleydi.  
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Doğrusunu Allah bilir… 
 
 

Ayette bunların arkasının kesilmesi sonucu fesadın çoğalacağına dikkat edilmiş. Buradaki fesadın 
çoğalmasının sebebi Allah’ın ahidlerinin arasındaki bağın koparılması, bu salih ve ıslah edici amellerin 
yapılmaması. 
 
Birleştirmenin getirisinden sonra kesilip koparmanın zararları üzerinde 25nci ayette durulmuştur. Ayetin 
bugüne mesajı : Fesadı çıkarıp salihatın ve hanenatın önünü kesen tipler, kötü diyar olan ceza evleri  ile 
toplumdan uzaklaştırılması sürgün edilmesi gerektiğidir.  
 
 
(Rad 87/26)  
 
 

Oَّٰ	ُُطُسَْبی	َقْزِّرلا	ْنَمِل	ُءآََشی	ُۜرِدَْقیَو	اوُحَِرفَو	ِةوٰیَحْلاِب	َۜایْنُّدلا	ةوٰیَحْلااَمَو	َایْنُّدلاُ	يِف	ِةَرِخْٰالا	َِّالا	ٌ۟عَاتَم  
(A)llâhu yebsutu-rrizka limen yeşâu veyakdir(u)(c) veferihû bilhayâti-ddunyâ vemâ-lhayâtu-

ddunyâ fî-l-âḣirati illâ metâ’(un) 
 
Allah, dileyen kimseye rızkı genişletir ve ölçülü verir ve dünya hayatı ile ferahlanırlar ve dünya 
hayatı, ahiretin yanında metadan başka bir şey değildir. 
 
Buradaki meta; herhangi bir müddete kadar kendisinden faydalanılan sonra biten herşey demektir. 
Kısaca meta sabit, kamil ve daim olmayandır. Allah’ın birleştirilmesini emrettiği ahiretin tersine 
davranışlar sergilemek belki kısa süreli bir ferahlanmaya sebep olabilir. Zira geçici olanla kalıcı saadete 
ulaşılmaz.  
 
Manevi yanı ağır basan insanın dünyalık meta ile tatmini her zaman geçici olmuştur. Neden? 28nci 
ayette okuyacağız.” Kalpler Allah’ın zikri ile mutmain olur”. 
 
 
 
(Rad 87/27)  
 

َۚبَاَنا	ْنَم	ِھَْیلِا	ي۪ٓدَْھیَو	ُءآََشیْنَم	ُّلُِضیَ	Oّٰ	َِّنا	ُْلق	۪ۜھِّبَر	ْنِمٌ	َةیٰا	ِھَْیلَع	َلِزُْنا	َٓالَْول	اوَُرفَك	َنی۪ذَّلا	ُلُوَقیَو  
Veyekûlu-lleżîne keferû levlâ unzile ‘aleyhi âyetun min rabbih(i)(k) kul inna(A)llâhe yudillu men 

yeşâu veyehdî ileyhi men enâb(e) 
 
Ve örtenler derler ki: “Ona, Rabbinden bir ayet indirilse olmaz mıydı? De ki: “Muhakkak ki 
Allah, dileyen kimseyi dalalette bırakır ve O’na döneni hidayete erdirir.” 
 
Ayette geçen “men yeşâu- dileyen kimse” ifadesindeki “yeşâu fiilinin faili konusunda iki görüş vardır. 
Birinci görüş; failin Allah olduğunu söyleyen müfessirlerdir. Diğeri ise failin insan olduğunu söyleyenlerdir. 
Bize göre bu fiilin faili önce insan sonra Allah’tır.  
 
Şöyle ki; kul özgür iradesine müdahale olmadan seçim yapar. Allah’ta o seçime engel koymadan kulun 
iradesini hiçe saymaz. Zira Rabbimiz seçimlerin sorumluluğunu özgür iradenin varlığına bağlamıştır. Eğer 
özgür iradeye müdahale edilirse, seçimin sorumluluğundan mükellefiyet kalkar.  
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Doğrusunu Allah bilir… 
 
 

Yani Allah seni bir şeye zorlarsa, bir şeye yönlendirirse, o şeyden dolayı sana ne ödül verir ne de ceza 
verebilir. Ayetin bu kısmında yer alan “men enâb“ifadesindeki “enâb” fiilinin faili insana gitmektedir.  
 
Allah’a yönelme eylemini gerçekleştiren ve bunu dileyen insandır. Eğer Allah dilediğini delalette 
bırakırsa, devam eden cümle de insanın yönelmesinden bahsetmek çelişki olur. Yönelme işi de gönülle 
alakalı bir iştir. Allah’a yönelmek aslında insanın gönlünde meydana gelen köklü değişimin adıdır. Ve 
şirke, inkara akan gönül güzergahının tam tersine akmaya başlamasıdır. Tam da burada hidayet, 
dalalet zıtlığı üzerinde akış bu ayette tarif edilmiştir. Bu sebeple “yudillu men yeşâu” ibaresi “veyehdî 
ileyhi men enâb “ifadesinin zıddı olarak konumlanmalıdır.  
 
Kaldı ki önce kulun dilemesini en başta yine Allah dilemiştir. Bakın bizim seçim yapmamızı en başka yine 
Allah dilemiştir. Eğer Allah bize, böyle bir kaide, kural, kader koymasaydı, tercih etme hakkı koymasaydı 
tercih edemezdik.  
 
O zaman Allah’ın dilemesi kişilere özgü bir dileme değil, genel bir kaidedir. Yani kulun bir adım sonra ne 
yapacağını dilemesi değil. İnsanlık ailesine koyduğu genel bir sünnetten bahsediyor, bu sünnet 
sayesinde siz dileyebiliyorsunuz, tercihler yapabiliyorsunuz.  
 
Sonuç olarak; Allah’ın dilemesi bireysel değil, insanın seçimler yapması manasında genel bir kaideyi 
ifade etmiş oluyor. Hakka, ilahi ve fıtri olana yapılan çağrıya yönelmek ile mucize beklentisi arasında bir 
bağlantı var.  
 
Burada Allah Resul’ü insanları hakka çağırıyor. İlahi ve fıtri olana çağırıyor. Fakat muhatap fıtratlarında 
olmasına rağmen, söyledikleri hakikat olmasına rağmen ondan mucize bekliyorlar. İşte mucize 
beklentisine Kur’an’ı Kerim burada dalaletin ta kendisi olarak tarif ediyor. Zira inanması zor olan, acaib 
ve tutarsız bir iddia ile Resul gelmiş olsaydı, o zaman inananlar için bir olağanüstülük, mucize beklentisi 
doğal karşılanırdı.  
 
Yani ben size diyorum ki: “Yalan söylemeyin, zina yapmayın, içki içmeyin.” Sen de diyorsun ki: “Ya 
Muhammed, bu dediklerinin doğru olmasına inanmam için bana bir mucize göster.” Bunlar zaten 
doğru. Senin fıtratında da var. Neden mucize bekliyorsun, Ne saçma bir şey. 
 
Maalesef Kur’an’ın mesajını bilmeyenler veya çok sığ anlayanlar, tatmin olmak için, yüzyıllar boyunca 
mucizeler, kerametler üretmek zorunda kalmışlardır.  
 
“Bu kitabı onlara indirmiş olmamız, kendilerine mucize ayet olarak yetmedi mi?” ifadesini nasıl anlıyoruz? 
Bu kitaba mesafe koyanlar, mucize üretmişler. Kitabın anlamıyla, manasıyla, belagatıyla çok da bir 
alakası olmayanlar keramet üretmişler. Hatta bunu akidevi bir konuya dönüştürüp mucizeyi inkardan 
bile bahsetmişler. Bir şeyin inkarından bahsediyorsanız, o şeyin imanından bahsetmeniz lazım.  
 
Bilgilerinin azlığına, bazılarının cahil olmasına rağmen zikirle, riyazat (nefsin isteklerini dizginlemek 
amacıyla kişinin kendisine çeşitli şeyleri yasak etmesini veya onlardan kaçınmasını ifade eder.) ve 
münacat-ı nefisle meşgul olanların niceleri ilginçtir ki, keşifle ve kerametle anılırken, neden ilimle, fıkıh, 
astronomi, tıp gibi ilimler ile meşgul olanlar da böylesi fütuhat ve rivayet vaki olmamıştır.  
 
Astronomi alimini anlatırken, kerametinden mucizesinden bahsetmiyoruz. Ama okuryazar değil, kör, 
cahil onun elli tane kerametinden bahsediyoruz. Çünkü kevni ve kavli ayetlere şahit olanların artık 
mucize ve keramete ihtiyacı kalmıyor. Zira kevni ve kavli ayetlerdeki uyuma şahit olanlar mucize ve 
kerametlerle zaman kaybetmeyip, yaşayarak huzur ve sükunete ulaşmıştır diyebiliriz. 
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(Rad 87/28)  
 

Oِّٰ	ِرْكِذِب	ْمُُھبُوُلق	ُِّنئَمَْطتَو	اُونَمٰا	َنی۪ذََّلا ُۜبُوُلقْلا	ُِّنئَمَْطتِ	Oّٰ	ِرْكِذِب	ََالا	ۜ  
Elleżîne âmenû vetatme-innu kulûbuhum biżikri(A)llâh(i)(k) elâ biżikri(A)llâhi tatme-innu-

lkulûb(u) 

 
Bunlar, inanan ve kalpleri Allah’ın zikri ile mutmain olmuş kimselerdir. Kalpler Allah’ın zikri ile 
mutmain olur, öyle değil mi? 
 
Bu kimseler mucizeler ile değil, Allah’ın ayetleri ile mutmain olmuş kimselerdir. Allah’ı zikretmek ile mi 
kalpler mutmain olur? Yoksa Allah’ın zikri ile mi kalpler mutmain olur? Bu ikisi arasında müthiş bir fark var.  
 
Allah’ı zikretmek; Allah’ın esmasını söylemek, tekrar etmek, Allah’ın isimlerini hatırlamak böyle bir 
manaya geliyor. Allah’ın zikri dediğimiz zaman, farklı bir mana alanına ulaşıyoruz.  
 
Zikir; Allah, Allah diye kalbi bir tatmin midir? Yoksa esmayı hatırlamak mıdır? Yoksa Kur’an okumak mıdır? 
 
Kalbin bu şekildeki eylem bildiren fiil olarak türevleri Kur’an’da otuz civarında ayette geçiyor. Kur’an’da kalp 
düşüncenin inkılap ettiği merkez manasındadır. Kur’an’ı Kerim’in birçok yerinde zikir kelimesi Kur’an’ın da adı olarak 
geçmektedir. Bununla birlikte zikir mastar olarak anmak, hatırlamak manasına da geliyor. Hepsini birlikte 
düşündüğümüz zaman, Allah; kurucu ilkeleri olan, kevni ve kavli ayetleri birleştirip hatırda tutmak, gündem edinmek, 
Allah’ın zikiri ile hayatını şekillendirmektir. Allah’ın zikiri o kadar nettir ki, kişiyi yaptığı veya yapacağı herhangi bir 
düşünce ve eylemde güven dolu bir tatmine ulaştırır. 
 
Doğru olduğuna inanarak, faydalı, salih ameller ortaya koymak için imkanlarını, enerjisini, sağlığını, zamanını, malını, 
mülkünü rızık olarak ona ne verildiyse iyilik için infak edenlerin yaşadığı tatmin ve huzur buna güzel bir örnektir.  
 
Karşılaşılan sıkıntıları aşmak için de Allah’ın kurucu ilkeleri olan kevni ve kavli ayetleri bir bütün olarak okumak için 
gündem edinmek, zikretmek için; onaylamadığı eylem ve söylemlerden uzak durmak, kalp tatminini arttıran, 
karamsallıktan kurtaran, umut veren bir mutmainliktir.  
 
Zikrin sadece dil ile yapılan söylem ve tekrar olmadığı teyidi bir sonraki ayette ifade edilen salih amel olgusudur. 
 
Özetle: Allah’ın zikri olan fıtrata uygun emir, tavsiye ve yasaklar insanı insan yapmayı hedefler. İnsan yaratılış 
amacına uygun davranışları zikrettiğinde, yani hatırlayıp onun gereğini yaptığında ancak kalbi tatmine ulaşabilir. 
Aldatmadığımızda, dürüst olduğumuzda, yalan söylemediğimizde kalbimiz tatmin olur. Çünkü Allah’ın zikrinde bu 
emirler var.  
 
Eğer bir açı doyuruyorsan, bir hayvana su veriyorsan. O verdiğinde, o paylaştığında kalp tatmini yaşamıyorsan bilki 
kalbin ölmüş demektir.  
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(Rad 87/29)  
 

 

ٍبٰاَم	ُنْسُحَو	ْمَُھل	ىٰبوُط	ِتاَحِلاَّصلا	اُولِمَعَو	اُونَمٰا	َنی۪ذََّلا  
Elleżîne âmenû ve’amilû-ssâlihâti tûbâ lehum vehusnu meâb(in) 

 
Ne mutlu inanan ve salih amel yapanlara! Sığınağın en güzeli olanlara….   
 
Seni Allah cennete gitmen için yaratmış, cennetlik olman için yaptığın her davranış üst insan, kamil insan 
davranışıdır. İnsan kamil insan davranışı sergiledikçe kalbi mutmain olur. Rabbimiz işte onlara ne mutlu 
diyor.  
 
Ne mutlu diye tercüme ettiğimiz “tûbâ” kelimesi sözlükte cennet bahçesi, güzellik, hayır, şeref, gıpta gibi 
olumlu onlamlara gelmektedir. Dünyanın en güzel hissi doğru olduğuna inandığınız, başkalarına ve 
kendinize faydalı olup, toplumun sulhu ve selameti için yapılan salih amellerdir. 
 
Bir insanın hayatını kurtarmak, adaletin tecelli etmesine yardım etmek, bir açı doyurmak, insanların 
minnet ve şükranla gülümsemelerini sağlayacak ameller ortaya koymak, bencillik, hırs, kibir ve 
buhranlardan huzur ve mutluluğa sığınmaktır. O yüzden “sığınağın en güzeli onlara..” İşte sığınağın en 
güzeli de budur.  
 
 
 
(Rad 87/30)  
 
 

َنْیَحَْوای۪ٓذَّلا	ُمِھَْیلَع	اَُ۬وْلَتتِل	ٌمَُما	آَھِلَْبق	ْنِم	َْتلَخ	َْدق	ٍةَُّما	ي۪ٓف	َكَانْلَسَْرا	َكِلٰذَك ْحَّرلاِب	َنوُُرفَْكی	ْمُھَو	َكَْیلِا	آ
ّبَر	َوُھ	ُْلق	ِۜنٰم ِبَاتَم	ِھَْیلِاَو	ُتْلَّكََوتِھَْیلَع	َۚوُھ	َِّالاَ	ھٰلِا	َٓال	ي۪  

Keżâlike erselnâke fî ummetin kad ḣalet min kablihâ umemun litetluve ‘aleyhimu-lleżî 
evhaynâ ileyke vehum yekfurûne bi-rrahmân(i)(c) kul huve rabbî lâ ilâhe illâ huve ‘aleyhi 

tevekkeltu ve-ileyhi metâb(i) 
 
İşte böyle, onlardan önce de ümmetlerin gelip geçtiği bir ümmete, seni vahyimizi tilavet 
etmen için gönderdik. Ve onlar, Rahman’ı örtüyorlar. De ki: “O benim Rabbimdir ve O’ndan 
başka ilah yoktur. Ben O’na tevekkül ettim ve tevbem O’nadır. 
 
Nebi’nin yaşadığı toplumun değer yargıları var. O değer yargılarının etrafında kümeleşmiş kavime, bir 
toplumun içerisine Allah Resul’ü vahyi tilavet etmek üzere gönderilmiş.  
 
“Ümmet” kavimden, diğer toplumlardan, cemiyetten, cemaatten farkı, bazı kurucu ilkeleri var, üm 
dediğimiz anayasaları var, o anayasa etrafında toplanmış, kümelenmiş gruplar. İşte bu anayasaları 
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vahyin tilavetiyle Rabbimiz revize ediyor. Resul’ü de o tilavet etrafında kümeleşme, tilavet etrafında bir 
ümmet oluşturmaları için oraya gönderiyor.  
 
Ayette Allah’ı değil de Rahman’ı örtmeleri önemli bir detaydır. Zira müşrikler Allah ismini kabul 
etmektedirler. Bunu Ankebut suresi 61’den şöyle okuyoruz. “Gerçek şu ki, onlara gökleri ve yerleri kim 
yarattı, güneşi ve ayı yararınıza sunan kimdir diye sorsan, kesinlikle Allah’tır diyecekler.” Rahman 
demiyorlar. Burada Allah’ın bir esması olan rahmet ve merhametin kaynağı manasındaki Rahman sıfatı 
örtülmeye çalışılmaktadır. Zira Rahman ve Rahim biraz daha anneci ve merhametle ilgili bir ümmi 
kavramdır. Anne karnına Rahim demelerinin sebebi de budur. Merhamet ile alakalı. 
 
Müşrikler neden bundan nefret ediyor? Müşriklerin ilah algısı güç odaklıdır. Merhametsiz katı bir erkektir. 
Bunu Yunan mitolojisinde Zeus anlatımında da görmekteyiz. İnandıkları ilahın rahman ve rahim olması 
onların tasavvuruna göre tanrıyı yumuşatarak, aciz gösterdiği için nefretlerini arttıran bir hakarettir. Bunu 
nüzulda daha önce inmiş Furkan suresi 60’ncı ayetinden şöyle okuyoruz: “Ve onlara “Rahman’a secde 
edin!” dendiği zaman, “Rahman da neymiş? Senin bize emrettiğin şeye mi secde edeceğiz?” dediler. 
Ve onların nefreti arttı.” (Furkan 60) 
 
Hz. Muhammed sırf Tanrı’ya merhametli dedi diye, onlar Hz. Muhammed’den nefret etti. Onların tanrısı 
katı, cezalandırıcı, sert bir tanrı tasavvurudur. İnsan kendisi ne ise, tanrı tasavvuru da o oluyor.  Kendi gibi 
bir tanrı istiyor ki, o yaptığı zulmün, bir gerekçesi, bir dayanağı, bir meşruiyeti olsun. Ben onu tanrıya 
dayandırıyorum, o tanrıda benim gibi.  
 
 
 
 
(Rad 87/31)  
 

ّلُك	َْوا	ُضَْرْالا	ِھِب	َْتعُِّطق	َْوا	ُلَابِجْلا	ِھِب	ْتَِرّیُس	ًانٰاُْرق	ََّنا	َْولَو 	َْمَلَفا	ًۜاعی۪مَج	ُرَْمْالاِ	ِّٰ�	َْلب	ۜىٰتْوَمْلاِھِب	َمِ
ُنَمٰا	َنی۪ذَّلا	ِس�ـْیَ۬ای َُعنَص	اَمِب	ْمُُھبیُ۪صت	اوَُرفَك	َنی۪ذَّلا	ُلاََزی	َالَو	ًۜاعی۪مَج	َساَّنلا	َىدََھلُ	Oُّٰءآََشی	َْول	َْنا	اوٓ

Oُِّٰ	دْعَو	َيِْتَأی	ىّٰتَح	ْمِھِرَاد	ْنِم	ًابیَ۪رق	ُّلَُحت	َْواٌ	ةَعِرَاقاو َدَاعی۪مْلُافِلُْخی	َالَ	Oّٰ	َِّنا	ۜ ۟  
Velev enne kur-ânen suyyirat bihi-lcibâlu ev kutti’at bihi-l-ardu ev kullime bihi-lmevtâ(k) bel 
li(A)llâhi-l-emru cemî’â(an)(k) efelem yey-esi-lleżîne âmenû en lev yeşâu(A)llâhu lehedâ-

nnâse cemî’â(an)(k) velâ yezâlu-lleżîne keferû tusîbuhum bimâ sane’û kâri’atun ev 
tehullu karîben min dârihim hattâ ye/tiye va’du(A)llâh(i)(c) inna(A)llâhe lâ yuḣlifu-lmî’âd(e) 

 
 
Ve eğer Kur’an’la dağlar yürütülse veya onunla yer yarılsa veya onunla ölüler konuşturulsa… 
Bilakis, emirlerin tamamı Allah’ındır. İnananlar hala ümitlerini kesmediler mi: Allah dilemiş 
olsaydı insanların tümünü elbette hidayete erdirirdi. Ve örtenlere, sanatla yaptıklarından 
dolayı isabet eden veya diyarlarından daha yakına sokulan kari’a Allah’ın vaadi gelinceye 
kadar devam eder. Muhakkak ki Allah miadında ihtilaf etmez. 
 
“İnananlar hala ümitlerini kesmediler mi” İnananlar neden ümidini kesecekler? Mümin neden ümidini 
kesecek? Allah diyor ki: “Siz neden ümidinizi kesmiyor sunuz? 
 
Demek ki bu müminler yanlış bir şey yapıyorlar, yanlış bir beklentileri var. Ayetin devamı bunu bize 
anlatıyor. “Allah dilemiş olsaydı insanların tümünü elbette hidayete erdirirdi.” Demek ki müminlerin 
beklentisi, tüm insanların mucize ile iman etmesi. 



 
 
 
 

Kur’an-ı Kerim Meali ve Tefsiri                                                                                                                                    Sayfa 26 
 
 

 
 

Doğrusunu Allah bilir… 
 
 

 
Resul kitabı alacak, ölüleri konuşturacak, yeri yaracak ölüleri diriltecek, dağları yürütecek ki, bu boykot 
dönemi bitsin, müşriklerin tamamı inansın, bizde bu sıkıntıdan kurtulalım. 
 
Kari’a kelimesi kök itibari ile çok şiddetle vuran, şiddetle yüklenen şeyler manasında, insana şok yaşatan 
ciddi felaketler, afetler anlamında Kur’an’ı Kerim’de kullanılmıştır. Bu manada Kur’anda kavimleri 
beklemedikleri bir anda yakalayan onları şok eden afetlere Kur’an’ı Kerim kari’a demiştir.  
 
Ayrıca ayette geçen kari’a kelimesi başında belirlilik takısı olmadığı için, herhangi bir belaya çarpma 
vurgusu, afet manası vardır. Herhangi bir afet. Başında elif, lam olan kullanımlarda ise (el-kari’a) son 
saatin bir sıfatıdır.  
 
“Miad” müsaade edilen zaman demektir. Bunun miadı dolmuş gibi. Burada gelen çarpma, bela veya 
felaketin belirsiz forma gelmesi, evlerinin yakınına kadar geldiği ve kaçacak, tedbir alacak zamanın, 
fırsatın kalmadığı burada beyan edilmiştir. Eski kavimler üzerinden böyle bir hatırlatma yapıyor. Bela 
kapınıza kadar geldiyse, artık ne tedbir alabilirsiniz ne de oradan kaçabilirsiniz. 
 
Ayette Kur’an ile ne yapılmayacağı anlatılmıştır. Ne yapılacağını yukarıdaki ayette anlatmıştı. Zira 
muhatap sürekli Hz. Muhammed’den olağanüstülükler ve mucizeler beklemektedir.  
 
Müşriklerin mucize beklentisi Rad suresi 27nci ayette okumuştuk. “Ve örtenler dediler ki: “Ona 
Rabbinden bir ayet indirilse olmaz mıydı?” Bu müşriklerin mucize beklentisi.  
 
Burada da müminlerin mucize beklentisi var. “inananlar hala ümidlerini kesmediler mi?” cümlesi 
müşriklerin mucize ile ikna edilip, boykotun, sıkıntı ve baskının sonlandırılması ümidine işaret etmektedir. 
Bu yolla hidayete ulaşmanın Allah’ın sünnetine aykırı olduğu şu cümle ile muhataplarına anlatılmış. 
“Allah dilemiş olsaydı insanların tümünü elbette hidayete erdirirdi.” 
 
Elindeki kitabı okuyarak büyüler yapan veya tılsımlı sözler söyleyerek keramet ve mucize gösterdiğini 
iddia edenler ile Resul’lerin temel farkı, burada ve farklı ayetlerde ortaya konmuştur.  
 
Resullerin iki temel görevi vardır. İlki 28 ve 29’ncu ayetlerde okuduğumuz “Ne mutlu Allah’ın zikri ile 
mutmain olanlara” şeklindeki müjde görevi. Ve burada okuduğumuz Nezir görevi, yani uyarı. Ne ile 
uyarı? İşte kapınıza kadar bela gelirse kaçacak fırsatınız olmaz. Bu kari’a ile, afetler ile uyarma görevidir. 
İki görevi de burada zikredildi.  
 
İman gaybi olduğu için, Resullerden ve getirdikleri öğretiden fazlasını beklemek hata olur. Zira bu 
beklenti ve umut gayba iman prensibine terstir. 
 
Buradaki “sane’û” icat etmek, tasarlamak, özenle ve sanatla yapmak anlamlarına gelmektedir. Bunu 
kavimlerin helakında okuyoruz. Sanatla heykeller yapıyorlar, binalar yapıyorlar. Ve onları 
bırakamadıkları için, onlara çok güvendikleri için (bu beş put koruyacak diyorlar) Hz. Nuh’un tufanında 
gemiye binmiyorlar. O putlarda o “sane’û” ile üretilmişti.  
 
Burada gelecek afetten kaçmamalarının sebebi olarak, özenle ve sanatla yaptıkları yapıtlara, putlara 
bir gönderme yapılmıştır.  
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(Rad 87/32)  
 

ِبَاقِع	َناَك	َفْیََكفْ۠مُُھتْذََخا	َُّمث	اوَُرفَك	َنی۪ذَّلِل	ُتَْیلَْمَاف	َكِلَْبق	ْنِم	ٍلُسُِرب	َئِزُْھتْسا	َِدَقلَو  
Velekadi-stuhzi-e birusulin min kablike feemleytu lilleżîne keferû śümme eḣażtuhum(s) fekeyfe 

kâne ‘ikâb(i) 
 
Ve and olsun ki, senden önceki resuller de alay edildi. Böylece Ben, örten kimselere mühlet 
verdim. Sonra onları yakaladım. Böylece benim ikabım nasıl oldu? 
 
Resullerle alay edilmesinin nedeni, onların mucize gösterememesidir. Demek ki müminlerin 
zoruna giden, kendi resullerinin mucize göstermeyip, müşriklerin alay konusuna gelmeleri. 
Keşke Resul’ümüz mucize gösterse de şu müşriklerin ağzına sakız olmasak, sesleri kesilse.   
 
Burada önceki kavimlerin uyarıldığı, bu uyarının üstünü örttükleri için afetten kaçamadıkları bir 
ibret vesikası olarak hatırlatılmış ve 33 ncü ayete geçilmiş. 
 
 
(Rad 87/33)  
 
 

ِب	َْما	ِضَْرْالا	يِف	َُملَْعی	َال	اَمِبُ	َھنُ۫ؤَِّبُنت	َْما	ْۜمُھوُّمَسُْلق	َۜءآَكَرُشِ	Yِّٰ	اُوَلعَجَو	َْۚتبَسَك	اَمِب	ٍسَْفن	ِّلُك	ىٰلَع	ٌمِئآَق	َوُھ	ْنََمَفا
ٍداَھ	ْنِمُ	َھلاََمفُ	nّٰ	ِلِلُْضی	ْنَمَو	ِۜلی۪بَّسلا	ِنَع	اوُّدُصَو	ْمُھُرْكَم	اوَُرفَك	َنی۪ذَّلِل	َِنّیُزَْلب	ِۜلَْوقْلا	َنِم	ٍرِھاَظ  

Efemen huve kâ-imun ‘alâ kulli nefsin bimâ kesebet(k) vece’alû li(A)llâhi şurakâe kul 
semmûhum(c) em tunebbi-ûnehu bimâ lâ ya’lemu fî-l-ardi em bizâhirin mine-lkavl(i)(k) bel zuyyine 

lilleżîne keferû mekruhum vesuddû ‘ani-ssebîl(i)(k) vemen yudlili(A)llâhu femâ lehu min hâd(in) 
 
Artık herkesin kesbettikleri şeyler üzerinde kaim olan kimdir? Ve onlar, Allah’a ortaklar kıldılar. 
De ki: “Onları isimlendirin. Yoksa siz, O’na yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber 
veriyorsunuz? Veya sözün zahir olanını mı?” Bilakis, örtenlere planları süslü gözüktü ve yolda 
saptırıldılar. Ve Allah, kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayet yoktur.  
 
“Kesbetmek” burada insanın kendine bile fayda sağlamayacağı veya menfaat elde edeceği zannı ile 
mal, para, savaş, bilgi vs gibi kazanımlar için kendine zarar verecek bir yola girmesidir. Bunu kesebe 
maddesinden el-Müfredat’tan okuyabilirsiniz. Kesbettikleri yüzünden kendilerine zarar verecek bir yola 
girmişler. Buradaki zarar kesbettikleri üzerinde mutlak kaim olduğu zannıdır. 
 
“kâ-imun” gözetleyen kelimesindeki o kıyam, oturmanın zıttı olan bir kıyam değildir. Buradaki kıyam 
mahlukatın işlerini kesintisiz görüp gözetlemek, çekip çevirmek anlamındaki mutlak kıyamdır. Nitekim 
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Allah’ın bir esması var, el-Kaim. Eşsiz, aktif özne. Yani işi çekip çevirmek için mecazen kıyamda duran, 
ayakta duran, ayakta olan gibi bir manası var. Yönetmede sebat eden, işine kesintisiz riayet eden 
demektir. Kulların kazançları için neleri feda ettikleri, başkalarının hakkını kesb edip, etmediklerini bu 
biriktirmenin verdiği zararı ayetin devamı bize şöyle ifade ediyor. “Ve onlar Allah’a ortaklar kıldılar.” 
Kesbetmelerdi şirke düşmeyeceklerdi. İnsanlar kazandıkları üzerinde mutlak kaim olduklarını düşünürlerse 
artık onu paylaşmazlar. “Yani bunu ben kendi bilgimle edindim” dersen artık, emanet değil mülkiyet 
gözüyle bakarsan artık onu paylaşmazsın. Bunu yapabilmek için gaybı taşlayarak bazı planlar 
kurgulamış ve süslü inançlar uydurmuşlardır. Bu inançların temelinde bireyin nefsani istekleri yatar. Yani 
şirk inancının temelinde kast sistemini korumak yatar.  
 
“Artık onları isimlendirin” ifadesini biz şöyle anladık. Şirkin oluşturduğu kast sistemini itiraf edin. Bu inancın 
adını dürüst olarak ortaya koyun teklifidir.  
 
“Sözün zahir olanını söylüyor” cümlesindeki “zâhirin mine-lkavl” ifadesi konuları yüzeysel olarak 
değerlendirme sonucu oluşan sığlığı anlatıyor. Derinlemesine bilgisi olmayanlar, bilmedikleri konularda 
üstünkörü değerlendirmeler yapıp geçiştirmeye çalışır.  
 
Yaratanın tekliği statüleri eşitlerken, aracılar şirk inançlarında biranda şahlar, vezirler ve piyonlar 
oluşmaya başlar. Satrançtaki düzeni toplumda görebilirsin. Toplumda bozuk bir düzen olduğu için 
oyuna yansımıştır. Bu oyunun mantığı bir şah için vezir gözden çıkarılır. Ve bir vezir için onlarca piyon 
göze alınır, feda edilir. Bu aslında şirk bakışıdır.  
 
Ancak tevhidde efendi için harcanan ucuz hayatlar, piyon yoktur. Her insan bizati değerlidir. Kendini ve 
statüsünü toplumda olmadık şekilde yücelten, kendini ayrıcalıklı görüp insanları kolayca harcayabilecek 
piyonlar gibi görüp bekleyen son devam eden ayette şöyle özetlenmiş. 
 
 
(Rad 87/34)  
 
 

ُّقََشا	ِةَرِخْٰالا	ُبَاَذَعلَو	َایْنُّدلا	ِةوٰیَحْلا	يِف	ٌبَاذَع	ْمَُھل ٍقاَو	ْنِمِھّٰللا	َنِم	ْمَُھل	اَمَو	ۚ  
Lehum ‘ażâbun fî-lhayâti-ddunyâ(s) vele’ażâbu-l-âḣirati eşakk(u)(s) vemâ lehum mina(A)llâhi 

min vâk(in) 
 

Onlara dünya hayatının içinde azap vardır ve ahiret azabı daha meşakkatlidir. Ve onlar için 
Allah’tan sakındıracak yoktur. 
 
Kulun kendini sakındırıcılar ve arabulucu şefaatçiler karşısında değersizleştirmesi, bir piyon haline 
getirmesi dünya hayatında bir azap olarak kişiye yetecektir. Yani sen efendiler edindiysen, o senin bu 
dünyadaki azabındır.  
 
“Ve onlar için Allah’tan başka sakındıracak yoktur” ifadesi Allah’ın haşa sakınılması gereken korkunç bir 
ilah olması ile alakalı değil, bu aracı-şefaatci putların, evliyaların sakındırma, koruma ve saklama 
güçlerinin olduğu inancını reddetmek için seçilmiş bir kullanımdır.  
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(Rad 87/35)  
 
 

	ۗاَْوقَّتا	َنی۪ذَّلا	َىبْقُع	َكْلِت	ۜاَھُّلِظَوٌمِئآَد	اَُھلُُكا	ُۜراَھَْنْالا	اَھِتَْحت	ْنِم	ي۪رَْجت	َۜنُوقَّتُمْلاَ	دِعُو	ي۪تَّلا	ِةَّنَجْلا	َُلثَم
ُراَّنلا	َنیِ۪رفاَكْلا	َىبْقُعَو  

Meśelu-lcenneti-lletî vu’ide-lmuttekûn(e)(s) tecrî min tahtihâ-l-enhâr(u)(s)ukuluhâ dâ-imun 
vezilluhâ(c) tilke ‘ukbâ-lleżîne-ttekav ve’ukbâ-lkâfirîne-nnâr(u) 

 
Muttakilere vaadolunan cennetin misali: “Altından nehirler akar ve onun ürünleri ve gölgesi 
daimidir.” İşte bu, takvalıların geleceğidir ve örtenlerin geleceği ise ateştir. 
 
 
İnsan fıtratı gereği doğayı, yeşili sever ve bu tarz nezih ortamlarda huzur bulur. Şehirlerimizde 
temiz su kaynakları ile beslenen, gölgesinde insanların dinlendiği bahçelerin varlığı, cennetlerin 
varlığı ne kadar artarsa yaşam alanları bu kadar kaliteli olacaktır.  
 
 
  
(Rad 87/36)  
 
 
 
Velleżîne âteynâhumu-lkitâbe yefrahûne bimâ unzile ileyk(e)(s) vemine-l-ahzâbi men 
yunkiru ba’dah(u)(c) kul innemâ umirtu en a’buda(A)llâhe velâ uşrike bih(i)(c) ileyhi 
ed’û ve-ileyhi meâb(i) 
 
Kendilerine kitap verilenler sana indirilenle ferahlanırlar. Ve onun bir kısmını inkar eden 
hiziplere de ki : “ Ben, sadece Allah’a kul olmakla ve O’na şirk koşmamakla emrolundum. 
Ben, O’na davet ederim ve sığınağım O’nadır. 
 
Buradaki “bir kısmını inkar edenler” akdi bozan kimselerdir. Buradaki “ahzab” hizibin çoğuludur. Hizip, 
silaha, harp aletlerine ve özellikle insan topluluklarına deniyor. Bunun diğer topluluklardan farkı, bir 
kimsenin has askerine ve belirli arkadaş grubuna onun hizbi deniyor. Mesela Kur’an’ı Kerim’de “ onlar 
şeytanın hizbidir” şeklinde ifadeler var. Yani hizip hem olumlu hem de olumsuz manada Kur’an’da 
kullanılmıştır. Hizip toprağı katı ve kalın olan yeri için kullanılmıştır. 
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Aynı şekilde ahzap Hz. Peygambere karşı savaşmak üzere toplanıp Medine’yi muhasaraya kalkışan, tek 
görüşü körü körüne savunan radikal, militan, tekfirci ve nefretleri ile Hendek savaşına neden olan 
topluluklara da isim olmuştur. Kur’an genelde hizipleşmeyi eleştirir.  
 
Burada da “ Onun  bir kısmını inkar eden hiziplere de ki:” Demek ki kitabın bir kısmını inkar etmek 
hizipleşmeye sebep oluyor. Çünkü sen bir  kısmını inkar ediyorsun, öbürü başka bir kısmını inkar ediyor, 
bunlar kendi aralarında böyle gruplaşmalara sebep oluyor.  
 
Kur’an’ı Kerim’de utul kitap ve ehlül kitap diye iki tane kavram var. Utul kitap diye 27 yerde zikrediliyor. 
Kendilerine kitap verilenler demektir. Ehlül kitap ise Kur’an’ı Kerim’de 31 yerde geçiyor. Bu ifade ise 
kitap ehli, kitapla haşır neşir olup onu iyi bilenler anlamına gelir. Kitap ehli olanlar genelde bu bilgileri ile 
toplumda bir statü elde etmiş, ruhbanlar üretmişler. Ehli kitabın bir özelliği de budur.  
 
Kur’an’da putperest müşrikler ile yahudiler ve hristiyanları  birbirinden ayırmak için bu ehli kitap 
tanımlaması kullanılmıştır. Mesela Al-i İmran suresinin 70-71nci ayetinde “ Ey ehli kitap ! Allah’ın ayetlerini 
ne diye örtüyorsunuz. Halbuki doğru olduklarına şahitsiniz. Ey ehli kitap! Gerçeği neden gerçek dışı gibi 
gösteriyor, bile bile gerçeği gizliyorsunuz.”demektedir. 
 
Rad suresi 36 da kitap verilenlerin zıddı olarak bizce burada ehli kitaba bir gönderme yapılmıştır. “ Ve 
kendilerine kitap verilenler sana indirilenle ferahlanır” bu kutbun olumlu yanı. Birde olumsuz tarafı var. “ 
Ve onun bir kısmını inkar edenler” bu da ehli kitabı tanımlıyor sanki. Yani bir kısmına inanıp bir kısmına 
inanmayalar hiziplere ayrılıyor, ve o hiziplere de Allah’a şirk koşulmaması gerektiği anlatılıyor.  
 
Bunların şirki medeni ayetlerde ifade edilmiş. Mesela ehli kitabın şirkine bir örnek verecek olursak Tevbe 
suresinin 31nci ayetini gösterebiliriz. “ Ahbanlarını Allah’ın astında Rabbler edinmeleridir.”  
 
Burada iki bakış farkı var. İlki kitaba kendini teslim edenler, diğeri kitabı teslim alanlar. Kitabı teslim 
alanlar, ayetleri kendisi gibi anlamayanları hemen ötekileştirip hiziplere ayırıyor ve dışlıyor. Bunlar 
hiziplere ayırmada çok mahirler. Şu anda müslümanların içinde bulunduğu halde buna çok benziyor. 
Birilerini dışlamak için herzaman ve zeminde kendilerine göre gerekçeleri vardır bu hiziplerin. Onlara 
göre kimileri ilkesizdir kimileri ayetleri önemsemez kimileri arapça ve arapça gramer bilmez veya rivayet 
bilmez. Hadis, tefsir usulü bilmez, erkan bilmez. Her zaman farklılığı zengin olarak değil tefrika için 
görürler ve onu kullanıp parçalayan militanlar yetiştirirler. Aslında bölücü, parçalayıcı, nefret ettirici 
bakış şirk bakışıdır. Her zaman ilgiyi, daveti kendine veya kendi gibi konuşanlara, düşünenlere yapmak 
isterler.  Tevhid ehli daveti sadece ve sadece Allah’a yapar. Yani Rabbin ilkeleri ile kullarını 
buluşturmaya çalışır. İnsanların kurtuluşu ve sığınağı tekfirciliğin sancağı altında değil, bu kurucu ilkelerin 
altında bir ve bütün olabilmektir.   
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(Rad 87/37)  
 
Vekeżâlike enzelnâhu hukmen ‘arabiyyâ(en)(c) vele-ini-tteba’te ehvâehum ba’de mâ câeke mine-l’ilmi 

mâ leke mina(A)llâhi min veliyyin velâ vâk(in) 
 
İşte böylece onu, apaçık hüküm olarak indirdik. Sana gelen ilimden sonra eğer onların 
hevalarına tabi olursan, elbette senin için Allah’tan bir veli ve sakındıran yoktur. 
 
Diyanet İşleri Meali (Yeni) : Böylece biz onu (Kur’an’ı) Arapça bir hüküm olarak indirdik. Sana gelen bu 
ilimden sonra eğer sen onların heva ve heveslerine uyarsan, Allah tarafından senin için ne bir dost 
vardır, ne de bir koruyucu 
 
Kur’an’ın Arapça hükümler olmadığını Allah Resul’ü döneminde iddia eden varmıy dı? Yani Ey 
Muhammed sen Arapça hükümler söylemiyorsun, Farsça hükümler söylüyorsun diyenler var mıydı? Peki 
bu ayet hangi soruya cevap? Tarih boyunca veya günümüzde Kur’an Fransızcadır, İngilizcedir diyen,  
iddia eden olmamıştır.  
 
Doğru meal : İşte böylece onu, apaçık hüküm olarak indirdik. Sana gelen ilimden sonra eğer onların 
hevalarına tabi olursan, elbette senin için Allah’tan bir veli ve sakındıran yoktur. 
 
Allah mesajını herkesin kolayca anlayabileceği apaçık bir lisan ile indirmiştir. Maksat anlaşılmaktır. 
“Kur’an’en Arabiyyen” ifadesi de Şuara suresi 195 te geçmiştir. Onu orada izah etmiştik. Zümer suresi 28 
ve Yusuf suresi 2nci ayette de yine bu kalıbı görüyoruz.  
 
Burada ise “ hükmen arabiyyâ(en)” ifadesi geçiyor. Biz “arap” kelimesini lügat manası ile çevirmeyi 
uygun görüyoruz. Çünkü arap kelimesi Türkçe bir kelime değil. Onu da meallendirmek gerektiği 
kanatindeyiz. Zira günümüzde arap denilince insanların zihninde belli bir çoğrafyada, belli bir dili 
konuşan, belli bir ırk akla gelmektedir. Kur’an’da ise bağlama göre değişmekle birlikte genellikle bir 
ırktan değil, meramın sağlıklı aktarılmasından bahsedilir. Hükmen arabbiyen ifadesine, arapça hükümler 
denmesi mantık dışıdır. Zira hem nüzul ortamında hemde 14 asırlık süreçte hem de günümüzde Kur’an’ın 
arapça cümle barındırmadığını söyleyen, iddia eden, zanneden yoktur. 
 
Aynı zamanda arapça hükümler ile ingilizce, türkçe, fransızca, farsca  hükümler denmesi arasında hiçbir 
farkta yoktur. Zira hepsi konuşulan lisanlardan bahseder. Ancak “arabiyyen” kelimesine kök manası 
verdiğimizde, artık orada mana yerel bir lisan veya ırk kastından çıkıp alemlerin Rabbi’nin hitabına 
uygun evrensel bir mahiyet kazanacaktır. 
 
Arap kelimesinin manası, göçebelerin hayatını ifade eden “erepheden” gelir. Kelimenin çöl, çölde 
yaşayan kimse, açıkta kalan manasına gelen olduğunu dilciler de olmuştur. Kara ülkesi, step ülkesi 
anlamına gelen ibranice “arapha” olarak isimlendirilmesi de açıkta, göçebe, kırsal, bedevi hayatından 
temellenir. Hucurat suresi 14 de “ Bedeviler iman ettik dediler” şeklinde meallendirilen ayetteki el-arabu, 
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arabinin çoğuludur. Yani Arap, birköy veya kasabada ikamet etmeyip, badiyede, açıkta dolaşan 
bedevi, göçebelere verilen isimdir.  
 
Yani dışarda açıkta yaşayan o bedeviler gelip dediler ki : “ Biz iman ettik.” Bakın ! Burada Arap kelimesi 
lügat manası ile kullanılmış, bir ırk manasında kullanılmamış. Çünkü Allah Resulü’de arap, sahabede 
arap, o gelip iman ettik diyenlerde arap, eğer ırk manasında alırsak.  
 
Arap kelimesi ilk defa Asur kralı III. Salmanasar’ın Suriye’de hüküm sürmekte olan küçük devletlerin 
isyanından ve bunların bozguna uğramasından bahseden kitabelerde geçmektedir. M.Ö. 853 yılında. 
Kur’an inmeden 1500 yıl önce den bahsediyoruz.  
 
Acem de Arabiyye nin tam zıddı demektir. Acem kelimesi dili iyi konuşamamak, anlatımda eksikliğin, 
pürüzün olması, açık seçik olmayan, derdini anlatamayan acemi demektir. Arabiyyen apaçık, acemce 
ise açıklayamayan, kapalı demektir.  
 
“ Sana gelen ilimden sonra eğer onların hevalarına tabii olursan “ Allah’tan gelen ilim, kişiye ve topluma 
velilik yapıp onları kötülüklerden sakındırırken, bencil istekler olan hevanın arzusu mucizeler ve 
kerametler istemekte. İşte onu da 38 den okuyacağız. 
 
 
(Rad 87/38)  
 
Velekad erselnâ rusulen min kablike vece’alnâ lehum ezvâcen veżurriyye(ten)(c) 
vemâ kâne lirasûlin en ye/tiye bi-âyetin illâ bi-iżni(A)llâh(i)(c) likulli ecelin kitâb(un) 
  
And olsun, senden önce de resuller gönderdik. Onlara da eşler ve zürriyet kıldık. Ve bir resûl, 
Allah’ın izni olmaksızın ayet getiremez.  Her ecel için bir kitab vardır. 
 
Önceki Resullerden bahsedilmesi ve yukardaki kitap verilenler kullanımını birleştirirsek, bu ayette artık 
Mekke’nin son yıllarında Hz. Muhammed’in Yahudi ve Hristiyanlar tüccarlar ile karşılaşmaya ve onları da 
davet etmeye başladığını söyleyebiliriz. Mekke’nin son yıllarında kendilerine kitap verilenlerle bir 
tanışma söz konusu. 
 
Bu ve bir sonraki ayet ehlikitabın şu sorusuna cevap olabilir mi? Diğer ilahi mesajlar varken, niçin yeni bir 
mesaja ve Resul’e ihtiyaç duyuldu da sen çıktın ey Muhammed? 
 
Ehli kitabın öğretisi duruyor elimizde. Resul’ümüz var. Sen neye ihtiyaç duyuldu da ortaya çıktın? 
Sorusuna cevap olarak biz bu ayetleri okuyabiliriz.  
 
Cevap : “Her ecel için bir kitap vardır.” Demek ki onların döneminin eceli gelmiş ki , yeni bir kitaba 
ihtiyaç duyulmuş. Rad suresi 27 de Hz. Muhammed’den bir mucize olarak müşrikler gebelerin 
karnındakini bilmesini istemişti. Rad 31 de müminlerin mucize beklentisi konu edilmişti. Burada ise 
muhtemelen Resul ve Nebi soyunun ırk temelli olacağını savunan ehlikitaba ve onların beklentilerine bir 
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cevap var. Muhammed sen İshak’ın soyundan mısın? Sen İbrahim’in soyundan mısın? Sen kimsin, 
necisin? Çünkü onlar Resul’e ırk temelli bakıyorlar.  
 
 
 
(Rad 87/39)  
 

Yemhû(A)llâhu mâ yeşâu veyuśbit(u)(s) ve’indehu ummu-lkitâb(i) 
 
Allah, dilediğini siler ve sabitler ve ümmülkitap, O’nun katındadır. 
 
Burada bir keyfiyet yok. Yani tamam bunu sileyim, yenisini getireyim anlamında değil. Bu zamanla dil 
değiştiği için, kavrayış değiştiği için, böyle bir sünnet var, bu zamanla siliniyor. Bu kanunu, kuralı Allah 
koyduğu için de Allah’a isnat edilmiş.  
 
Allah’ın dilediğini silmesi bir keyfiyet haşa değil, burada genel bir yasadan bahsedilmektedir. Allah’ın 
indirdiği değişmez doğrular ümmülkitap, doğruların kadrini bilmeyerek, bu ümmülkitabn kadrini 
bilmeyerek, ehlikitabın yaptığı, kitabın bir kısmına uyarak, ahitlerini bozarak, heva ile onları kendi çıkarları 
için tahrif edenler zamanla kitaplarının aslından mahrum olurlar. Yani silinir onlar. Acaba ümmülkitap 
hangisi, birçok incil yazılmış, birçok yorumlar yapılmış. Ama kurucu ilkeler olan kitabın ayetlerini 
yaşayanlar için yasa tersine işlemiş ve ayet sabit kalıcı olmuştur.  
 
Ümmülkitap kavramı, türkçe karşılığı bizce anayasa demektir. Bu ayet Allah’ın katında, nezdinde bu 
yasaların, değerler sisteminin değişmediğinin beyanıdır. Bu yüzden ümmülkitap O’nun katındadır ifadesi, 
Allah’ın şeriatındaki değişmezliği vurgulamaktadır.  
 
Ancak her ecelin bir kitabı vardır ifadesi değişmez olanın tebliğ ve davet metodundaki değişebilirliliğine 
işarettir. Zaten bir sonraki ayet o dönem insanının algısına uygun olarak kitabın tebliğinden 
bahsedecektir. Bu ayetlerin iç bağlamı 37nci ayetteki hükmen arabiyyen-apaçık hükümler ifadesinin 
örnekleri sadedindedir.  
 
Buradaki mucize beklentisi de ehlikitabın bir mucize beklentisidir. Yukarıda müşriklerin mucize beklentisi, 
onun devamında müminlerin mucize beklentisi, burada da daha önce kendilerine kitap verilen veya 
ehlikitap olmuş kişilerin Allah Resul’ünden bir olağanüstülük beklentisi var. Çünkü kendi kitaplarında, 
kendi Resulleri böyle uçtu-kaçtı şeyler yapan, fıcıları biranda şaraba çeviren, ölmüş birini dirilten bir 
Resul. Hz. Muhammed’i bu algıya uydurmaya çalışıyorlar.  
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Doğrusunu Allah bilir… 
 
 

 
 
 
 
 
(Rad 87/40)  
 
Ve-in mâ nuriyenneke ba’da-lleżî ne’iduhum ev neteveffeyenneke fe-innemâ ‘aleyke-

lbelâġu ve’aleynâ-lhisâb(u) 
 
Ve şayet vaadin bir kısmını veya tamamını sana göstersek de sana düşen, sadece 
tebliğdir ve hesap, Bizim üzerimizedir.  
 
Diyanet İşleri Meali (Eski) : Onlara vadettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de senin canını alsak da, 
vazifen sadece tebliğ etmektir. Hesap görmek Bize düşer. 
 
Bu meali okuduğunuzda, Rabbimiz Allah Resul’ünün canını alıyor, almasına rağmen Allah Resul’ü hala 
tebliğ yapmaya devam ediyor. Azabın bir kısmını görmesi ve canı alınan Resul’ün görevi nasıl tebliğ 
olacaktır. Hesap görmek bize düşer diyor Rabbimiz. Canını aldıktan sonra nasıl hesap soracaktır? 
 
Bizim mealimiz şudur: Ve şayet vaadin bir kısmını veya tamamını sana göstersek de sana düşen, sadece 
tebliğdir ve hesap, Bizim üzerimizedir.  
 
Ayette kullanılan “teveffe” canını almak değil, tastamam göstermektir.  
 
Allah’ın ahiret ile veya gaybi konular ile ilgili Resul’üne vadettiklerinin bir kısmını gösterse bile Resul 
gördüklerini karşya anlatsa da, doğruluğuna yeminler etse de, imtihan perdesinin kendisi için kalktığını, 
artık imandan öte şehadet alemine geçtiğini söylese bile (yani bu sürecin tamamlanmasıdır, teveffa’dır) 
Resul’ün yapacağı sadece ve sadece tebliğ etmek olacaktır.  
 
Resullerin veya onun izinden giden muttakilerin, insanların inançları ile alakalı tepeden bakıp parmak 
sallayıcı bir üslup ile (Çünkü hesap Allah’ın işidir, Bizim üzerimizedir diyor ya)hesap sorucu, ceza kesici 
olmaları kesin bir dilde yasaklanmıştır. Allah’ın elçileri, insanların hür iradeleri ile yaptıkları seçimlere saygı 
duymakla yükümlü kılınmışlardır. Allah’ın elçilerinde dahi bu hak yok iken rivayet, sünnet, hadis, gramer, 
bilim veya başka gerekçelerle hesap soranlara ne demeli. Parmak sallayarak insanlara hesap sormak 
kendini aslında el-Hasib’in makamında görmektir. O nedenle başkalarının yanlışları üzerinden 
ötekileştirici, reddiyeci bir dil ile hedef gösteren bir söylemden kurtulmak öncelikli olmalıdır. Çünkü bu 
kitabın bir kısmına inanan hiziplerin düştüğü şirktir. “Allah’a şirk koşanlar ifadesi, kendilerini el-Hasib’in 
yerinde görmeleridir. İşte oradaki şirki de böylece Kur’an’ı Kerim açıklamış oldu.  
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Doğrusunu Allah bilir… 
 
 

 
 
 
 
 
 
(Rad 87/41)  
 
 

Eve lem yerav ennâ ne/tî-l-arda nenkusuhâ min etrâfihâ(c) va(A)llâhu yahkumu lâ 
mu’akkibe lihukmih(i)(c) vehuve serî’u-lhisâb(i) 

 
 
Yeryüzüne gelip onun etrafından nasıl eksilttiğimizi görmüyorlar mı? Ve Allah, hüküm 
verir. O’nun hükmünü bozacak kimse yoktur. Ve O, hesabı seri görendir. 
 
Şimdi ayete sorular soralım : 
 
Yeryüzüne gelip onun etrafından nasıl eksilttiğimizi görmüyorlar mı?(Yeryüzüne gelip onun etrafından 
nasıl eksiltilmiştir? Yeryüzü eksiliyor mu? Kraker gibi kenarlarından yiye yiye bitiriyor muyuz? Görmüyorlar 
mı ?diyor. Demek ki görünen bir şey. Gözlemlenen bir durum olması gerek. 1400 yıl öncede 
gözlemleyeceksin, şimdi de gözlemleyeceksin. ) Ve Allah, hüküm verir. O’nun hükmünü bozacak kimse 
yoktur. (Demek ki Allah’ın verdiği hükmü bozmak isteyenler olacak?) Ve O, hesabı seri görendir. 
 
Bizce; “ yeryüzüne gelip onun etrafından eksiltme” , dünya misafirhanesinde insana tanınan imkanların 
zamanla tükenmesidir. Yani ölüme doğru insanın ilerlemesidir. Çünkü “ O’nun hükmünü bozacak kimse 
yoktur”, yani ölüm hükmünü, ecel hükmünü bozacak kimse yoktur. Kimse bu dünya misafirhanesinde 
ebedi yaşayamaz, manasına verdik. Çünkü hesap gününe bağlıyor Rabbimiz. Ömür de imkanlar gibi 
yavaş yavaş azalarak eksilir.  
 
Bu kullanım ölüm yolcusu olan insanın,  Allah’ın bozulmaz yasasına mahkum olduğunu hatırlatmak 
içindir. Çünkü dünyadaki ölüm ve arkasından sorulan seri hesap, Resul’lere neden sadece tebliğ görevi 
verildiğinin gerekçesidir. Allah seri hesap sormasaydı, sen seri hesap sorabilirdin.  
 
Bu meyanda bir sonraki ayete geçmiş nesillerden ve ölümsüz kalmışcasına kurdukları planlardan şöyle 
bahsediliyor ve bir örnek veriliyor :  
 
 
(Rad 87/42)  
 

Vekad mekera-lleżîne min kablihim feli(A)llâhi-lmekru cemî’â(an)(s) ya’lemu mâ 
teksibu kullu nefs(in)(k) veseya’lemu-lkuffâru limen ‘ukbâ-ddâr(i) 

 
Ve onlardan öncekiler plân kurmuşlardı. Oysa tüm plânlar, Allah’a aittir. Her nefsin ne 
kazandığını O, bilir. Ve örtenler yakında bu diyarın geleceğinin kimin olduğunu 
bilecektir. 
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Doğrusunu Allah bilir… 
 
 

Bu dünya diyasının geleceği, sahibi hiçbir zaman bir ülke, bir ırk veya bir takım insanlar kesinlikle 
olmayacaktır. Şu an ki dünyanın sayılı zenginlerine bakın, birde elli yıl sonra bakın. Hepsi değişiyor.  
 
 
 
 
(Rad 87/43)  
 

Veyekûlu-lleżîne keferû leste murselâ(en)(c) kul kefâ bi(A)llâhi şehîden beynî 
vebeynekum vemen ‘indehu ‘ilmu-lkitâb(i) 

 
Ve örtenler derler ki : “ Sen, Resul olarak gönderilmiş değilsin.” De ki : “ Allah ve 
kitabın ilmi yanında olanlar, benimle sizin aranızda şehid olarak kâfidir.” 
 
Kitabın ilmi yanında olanlar bunu yaşamazlarsa şehid olmazlar. Ehli kitap gibi sadece şahit olur, pasif bir 
şahitlik olmuş olur. Burada aktif bir tanıklık söz konusudur. Kitabın ilmi yanında olanlar şehid değil de şahid 
olursa Kur’an’ı Kerim bunlara “ kitap yüklü eşekler” demektedir. 
 
Şehid kelimesi sözlükte, hazır bulunmak, bilmek, haberdar olmak gibi anlamlar taşıyan “şehede” 
kökünden türemiştir. Bu şekil şahid şeklinde kullanıldığı yerler de Kur’an’da vardır. Hem şahidi hem şehidi 
Kur’an’da okuyoruz.  
 
Şehidin şahitlikten farkı tanıklığı şahitte olduğu gibi pasiflik değil bizati içinde yaşayarak gerçekleşmiş aktif 
bir tanıklık olmasıdır. Uluhiyeti niteleyen şehid ismi (Allah’ın es-Şehid diye bir esması vardır) herşeyden 
haberdar olan, kendisinden bir şey gizlenemeyen, kaçırılamayan ve hiçbir şeyi unutmayan aktif bir 
tanıklık manasında Allah’ın bir sıfatıdır.  
 
 

 


