«0/3)1)1İJj^ (ro>FURKAN SÛRESİ
Furkan; hakk-ı bâtıldan ayırt eden demektir. Kur'an'dır okuh
nur. Mushaf'tır sahife yazılır, sahife sahife yazılmıştır. Ne zaman
ki ezber edildi, oldu Kur'ân. Kalbimizde olan şey kara'a yakrau
Kur'an'dır. Hak ile bâtılı tefrik ettiği cihetinden de Furkan'dır. Bu
sûre-i celile; 77 âyet, 872 kelime, 3780 harften ibârettir.
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Teberake kelimesi tezâyedel hayru. Cenâb-ı Hak'ka, Teâlâ ve
Tebârek diye senâ edilir. Mânâsı; tezâyüd-û hayır ve tekâsür der
mektir. lîJLlS Tezâyid etti, hayrı çoğaldı, bereketi çok, büyüklüğü
fevkâlede, ihsânı ziyâde olan Âllâh. <^3lJ 1Öyle Âllâh ki;
\

Tebâreke tezeyede hayruhû ve tekâsere.
Teberake tezeyede hayruhû an külli şey'in.
Teberake deme devâmen sâbiten lâ intikâle lehû teberake
tezeyede.
Hayr-u bereketi, ihsânı ziyâdedir Âllâh-û Teâlâ'nın. J \ J <cLJ1
0/-jjiJ1 O Âllâh ki lütf-u keremiyle bu Furkân'ı, Kur'ânı gönderh
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miş. Bütün ilâhi, nâzil olan kitapların hepsini cem etmiştir. 103
ilâhi kitap, hepsi O'nun içindedir. Âllâh CelleCelâlûhû, gönderdi
\

bu Kur'ânı aJLİp. JıP kuluna ki Muhammed Sallâllâhû Aleyhivesellem'e. Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem, abid kelimesin
den çok hoşlanırdı. Onun için Cenâb-ı Hak da bazen abid kelime
siyle beyan buyuruyor ve Kelimeyi Şehâdet'in içinde de "Abdûhû
^ i*
ve Rasûlühü" onun için gelmiştir. Oj-£Ü Tâ ki olsun o abid, Mu^

o

hammed Sallâllâhû Aleyhivesellem, J - J / i U bütün kâinata ins ve
cinne. Kur'ân-ı Azimüşşân yalnız Müslümanlara gönderilmemiş
tir, küfürde olanlara da gönderilmiştir. Lâkin imân ve itaat etme
diğinden ceza görüyor. Rasûl-û Ekrem'in nübüvvet-i bi'seti, bü
tün kâinat içindir. Kitab ki Kur'ân-ı Azimüşşân da bütün kâinata
gelmiştir. Bundan sonra ne bir kitap ve ne de bir peygamber
gelmez. İmân edip kabul edenler, ümmet-i icâbet olur. İmân et
meyip kabul etmiyenler de ümmet-i davette kalır cezasını çeker.
lyjû Âllâh'ın azabından korkutsun. "Beşir" kelimesinin buyrulmay
\
dığı ise âyet Mekke'de nâzil olmuştur. O zamanda imân edenler
pek az idi, tebşirat zamanına pek muvafık değil, inzar zamanına
uygun görülmüştür.
ı j l l J i ü i -j ^jJİ
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1^_jJJij ajJ-JLs
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(P t3-J^J dLİİJ 1
s

^ jü l O Âllâh ki j^ jVlJ o ijI _ L J 1 d ü u O göklerin ve yerlerin
mâliki, hükümranlığı O'nundur. iJ jJ j L ^ ^ J Azamet-i kudretine
binâen hiçbir şeye muhtaç değildir. Yahûdi ve hıristiyanların zanoo

netiği gibi bir evlât ittihaz etmemiştir. dü-Ul

$

,
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İ-J j i o ^JJ
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Mülkünde şeriki yok, Vahid'dir mülkünde. O'nun emsâl-i misli yok,
bendelerine de O'ndan başka Âllâh yok. Hâlik olmayan,ona şerik
isnat etmez.

JSS-L^ j Her şeyi yaratıp ona bir nizam veren
o

^ ^

ve mahlûkatın mukadderâtını tayin eden O'dur. 1J-jJâ5 ^Jl j S Tak
diri ile tesviye etmiş, münasip gördüğü şekilde yerli yerine halketmiş.
3- Oj-^ia-J J j Oj—2İ»eJ »_‘ ; J Oj—

1jj_£J J j 8j-_l— J j
0 S
t_gJ1

J t_gJl

j-? 'jj—^eSİj

/—Sj? Oj-^J-a-J J j /-_» İ J j 1j__^ »g .wİjJ

f o
t s$
/v
j ? 1jjLA3İj Müşrikler ise Âllâh-û Teâlâ'yı bırakıp ken

dilerine hiçbir şey yaratmayan tLgJI ilâhlar ittihaz etmişler. Zaman
geçince putperestlik ortadan kayboluyor fakat bu def'a insanları
putlaştırıyorlar. /

Oj-âiAJ J Sizin ilâh dediğiniz, bir şey halk

edebilir mi? Hiçbir şey yaratmayan İlâh, Hâlik olabilir mi?
U İ J j ij_is f.g-^ijJ Oj-xi^ J j Oj-âUJ Bilakis kendileri yaratılmış
olan, bizzat kendilerine bile ne zarar ne de fayda veremeyen, J j

1jj_İLj J j 8j_ı— ''JJ l§j? Oj_xU.J ne öldürmeye

ne de diriltmeye, ölü

leri yeniden diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen ilâh ola
bilir mi?
4- Jl-İs Ojj-^l p-î

^-Jjijl

J ' 1j-* Oi 13 j i& jrJ'jJl
0
'jjjj HU*
a

$

a

^

ijJ-iS j- A li J U j Küfürde kalanlar, Kur'ân'a imân etmeyenler
„ "s ~
„
diyorlar ki; dL_ji J1 1jL_* di "Bu (Kur'ân) olsa olsa onun, (Muhammed Sallâllâhû Aleyhivesellem'in) uydurduğu bir yalandır L jJIİI
OjJ—^1 »j_J 4-li* U / Z ij ve bu hususta ona başkaları da yardımda
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0} fi
o **
bulunmuştur." ijjjj /-lîk j/-4 J-Lİ Böylece onlar, hiç şüphesiz gery*
çekten haksızlığa ve yalancılığa saptılar. Kendilerine azim bir zu
lüm yapmak suretiyle küfre girdiler.
5- J —^Ij âj5vj a —Lp J

ı

I j —Jj J I j —Js H

IjJ /Sj

1/
^
Ij_J/âJ Yine onlar dediler; j-J J V l j—-k/-ll "(Bu âyetler) eskilerin
o'
S*fi
*
S
'
5^°
masallarıdır.4_liPJıl.j^-$j
Onu bir kâtibe yazdırmıştır âjS,
J —^IJ çünkü o sabah akşam kendisine okunur da (onu ezberler.)"
\

6- U —j>-j Ijj-^P 6)/^” l i l ( ^ j J l j ö » I ji- ıJ l
İ-^-o

^

^ j ^ 'j ö l j i - l J ' ^-î

û

^ Jl

s

^ U l lJj.il JS

0 fi

İÜ f-J ; lil-J' U y ' J-3 Bunu işittikten son

ra müteessir olma. İnzal etmiş, bu Kur'ânı göndermiş, öyle Âllâh
ki göklerde ve yerdeki gizlilikleri bilen O'dur.
/.l—

Ijj-İP 6^ l-İI Muhakkak Âllâh, Mü'minlere rahmet edicie

dir, kusurlarını affeder. Rahim'dir, birdenbire insanları helâk etmi
yor, imkân veriyor belki tevbe eder.
7- Jj-ii v j j ^Ij-lVi

^ İ J J f lik J '

Jj_^jJI I lA j l» İj-J/Sj
ıı

,

.» ,

9 '

'

Ij_j,Âj l-j» 6j-S—i dJ.» ı_JI

t'
' t
}'
Jj_ı_jJI Hl -aJ L» İj-J/Sj Onlar (bir de) şöyle dediler; "Bu ne bi'
'
s
t
çim, nasıl bir peygamber? fLJkJI JM-J (Bizim gibi) yemek yiyor,
s®

n3'j_l^i

(yine bizim gibi) çarşılarda dolaşıyor." (Hâlbuki

peygamberlik, nübüvvet hatta vilâyet de ruhun tasfiyesine alâka
dardır, vücûdun değil ki.) d li» O l J y îl VjJ "Niçin bir melek nâzil
olmadı ona, yardım ve şehâdet etsin. 'j- jli l-J» 6j-£ -î Kendisiyle
birlikte, Âllâh'ın azâbı ile korkutmalıydı.
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8- Oi Oj-İJ/İjl j / i j Lgi» J i i ş U * *J O j-S Ji

Ji

' ^ ^ 1 » j L *-5 J i O j - i^
^

^ T® ^
<_!!' u Jİİİ j \ Yahut ona (gökten) bir hazine gönderilmeliydi

(de geçimlik tedarikinden müsteğni kalmalıydı.)" Hatta dağlar, bu
konuşma üzerine altın olmak istedikleri halde, Rasûl-û Ekrem Sal
lâllâhû Aleyhivesellem istemedi. Rasûl-û Ekrem'in fakirliği ihtiyâri
idi, kendi isteği iledir. Ramazan'da tutulan oruç, fakirlik açlıktır, bu
durum ihtiyâridir. Onun için kıymetlidir, fakirlik ihtiyari olunca çok
t „
" ) K„ s
kıymetlidir.
J.TL>3 ^ <J O_5-& ji "Yahut dünyada büyük bağ ve
bahçeleri olmalı da (çarş-ı pazarı dolaşmamalıydı)" dediler. J/_3j
Oj-U/^l Zalimün kelimesi tehekküm içindir, beyan ediliyor. J/_3j
1jj:^L_l5) J-4-5 J l Oj-i-^ (1)1Oj-UL^Jl Mü'minlere dediler; "Siz sâhir,
büyülenmiş bir adama tâbi olmuşsunuz" iftirasında bulundular.
Yâhût o zalimler (birbirlerine) "Siz şayet ona ittibâ ederseniz
ancak büyülenmiş bir adama ittibâ etmiş olursunuz" dediler.
9-

Oj-»;L"

ş J i İjL ^ i (J/ı^Vl d U ijjj-v»

j..^j1

J^^J/1 d ü 1j_j^^ ^-4^j-kil Ey Habibim Ekmelerrusûl Sallâl
lâhû Aleyhivesellem, (taaccüb suretiyle Cenâb-ı Hak buyuruyor.
Senin hakkında ne acâip misâller beyan ediyorlar. Sen, benim
Mahbubumsun, seni seviyorum.)

«*♦

Oji-*ias_İJ
J -i 1j_l.^i Dalâ- s

lete gidiyorlar, hidayet için hiçbir yol bulamazlar.
10- j_» ^

o L i* - d —Ji j_» İj—.>■ d J J —*-*■ «■/-i d)1

Jl iİj/-^-j

ijj-^aî d —j ^j—ij>«jj j/_gjjn /

'>■*

374 • Tefsir Sohbetleri
-r

}

< f f

<w ö

—'

d J i j_ i Ij-1^ d J J “*^ *l_i> ûl
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6j J

^jl_lS Teberake tezeyede

hayruhû. Âllâh-û Teâlâ'nın lütf-u kerimi, ihsânı, bereketi ziyâdeb
»J 8

/v

dir. *l_i> ûl Eğer Âllâh irade ederse d J J —*>- sana dünyada ihsan
eder, d_Jİ j _ i onların dediğinden daha fazla hayır ihsan eder. Âl
lâh-û Teâlâ dilerse, sana onlardan daha güzelini ve daha hayır
lısını, ağaçları altından ırmaklar akan bahçeler verir, köşkler yaç
fi S S O

par.

V

^0

d J J-A^jJ jl-f^JI L-fı^s j-*

6 j-^

îjI-I?- Peygamberimiz

Sallâllâhû Aleyhivesellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle
buyurmuşlardır. "Rabbim, bana Mekke'nin vâdisini, altın yapmayı
arzetti. Dedim ki; Ya Rabbi! Onu istemem. Benim istediğim bir
gün tok, bir gün aç olmamdır. Aç olduğumda sana niyaz ederim,
tok olduğumda hamd-û şükür eylerim."
Hâlik-i Kâinat, sevdiği insanlara fânide ihsan yapmak istemia
yor. Nasıl olsa dünya fâni gidecektir, o nimetleri ebedi olarak vera
mek istiyor. Onun için ahirete tehir ediyor.
11- Ij —*-^ <PL-“-JLj Ş j ? j l LS jılPlj

I^ jı? J

Cs o
^l_LJLi I j-ljr J_i Onlar (nazarlarını mal çokluğuna kasredip)
kıyameti de tekzib ettiler. İj-*-^ ^ U LİL Ş j ? j_lJ liJcLPlj ve e'tedne, heyye'ne. Biz ihzar ettik cehennemi, kıyameti tekzib edenlere
alevli bir ateş hazırladık.
^ fi S

^

12- Ij —s j j Lk-Jtj IfJ Ij*_ı~»

'''

d ) lli j i

S

lil

j.-.fJlj lil Cehennem ateşi uzak bir mesafeden kendilerine gö^fi ^
rününce, Ij-—â5J'
l-fJ Ij*-l— Jl-—^ tûll_i j_i onun müthiş kayna
masını ve uğultusunu işitirler.
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ü l Ne zamanki 1j_ıJ1 atıldı, ehl-i cehennem olanlar cehenne
me. /-l—3? LSlx» L^l» O cehennem ne kadar büyük de olsa, o ce
hennem ona dar olur. Oraya götürüldüğünde j - —>jî» elleri boyun
larına bağlı olarak,

dü/l* 1j_fS o dar bir yer, ateşe atıldıkları

vakit, helâklarını (temenni eder) haykırırlar.

^

1l-^ 1j

4

15j-4j

0

O

^

J1 1j-fJ J (Onlara şöyle denilir.) Bugün bir kere

yok olmayı istemeyin, 1j-—
i f 1 jj4 1j-PÎ1j aksine birçok defalar yok
olmayı isteyin, denilir. Ölüp yok olmayı ister fakat orada ölüp yok
olmak yoktur.
Bu hitap ile bütün azabın, karşılaşılan azaptan ibaret olmadığı,
daha çok çeşitli azapların kendilerini beklediği bildirilmiş olmak
tadır. Bir de cehennem azabının devamlılığını ifâde eden başka
âyetler dikkate alındığında, bu hitaptan inkârcıların yanan derile
rinin tazeleneceği, böylece tekrar tekrar azaba maruz kalacakları
anlaşılmaktadır.

o>

J J Ey Habibim Ekmelerrusûl Sallâllâhû Aleyhivesellem, bunu
inkâr edenlere de ki bunu muhakeme etsinler. j_—£- dUİ1 Bu ce
hennem mi hayırlıdır onlara,

0j - l u -)1 J-pJ ^_d1 jJl* J 1 Â_l^ ^1 yok

sa takva sahiplerine va'dedilen ebedilik cennet mi hayırlıdır? (Bu
dünyanın bir kaç günü için ebedi cenneti bırakıp da bu cehenneme
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talip oluyorlar.) l j - ^ i j £l5_£- f-gJ L-SlS Çünkü orası mütteki olanlar
için bir mükâfattır ve bir varış yeridir.
16-

i Jlpj d l j j
""

y

O)l^

O ji- * l i İg-S ^fg.J
y
'’

'^

çf—gJ Onlara, ehl-i cennete, L g-j cennette Oji—*
’

i,

'

1-i diledikle

y

ri her şey mevcuttur ."j_..jJİ:-- ebedi olarak. (Her nerede cennetin
bahsi geçerse Hâlik-i Kâinat, hâlidine fihe'yı emrediyor. Başka
yerlerde de ekseriya geçiyor, bunun hikmeti nedir? Bir nimet elde
iken eğer o adam, o nimetlerin elinden çıkacağını düşünüyorsa, o
nimetin içinde olduğu halde rahat etmiyor. Bir gün elden çıkacağı
düşüncesiyle dâimi azap içindedir. Meselâ bir Yunan milletvekilini
düşünelim, gelecek devre milletvekili olacağını şüpheli görüyor.
Onun için bu devrede olanca, bütün gücü ile çalışıyor ki gelecek
devrede de milletvekili olabilsin. Bu yüzden azap içinde, bütün
gayretiyle huzuru kaçmış, istirihatından mahrum, tekrar seçilebi
lir miyim endişesiyle huzursuz olur.)
Bunun misâli eğer hâlidine fihe olmasaydı, ehl-i cennet cen
nette olduğu halde, "acaba ben buradan çıkacak mıyım" düşünce,
endişesi olsaydı o cennet, onların o kadar hoşuna gitmezdi. Ol?
^> o * o ^
'
IJl-pJ
yJLp Bu cenneti ihsan etmek, Rabbin'den bir vaaddır. Yerine getirilmesi istenmiş olan fazl-ı kereminin iktizasıdır.
17-

ı

*

®*

*

* 9 9

i ^f^Lsifr

t

» ''t

\

* \

1

4^i Oji

0

*

a
°

2 0 s

OjJ-^-*-J

\

* * * } } }

j

* * * * * *

f j-Jj

j - _ L j i i j - U f i fi * v > î
fj_jj Ey Habibim Sallâllâhû Aleyhivesellem beyan et ki bilsin

ler, o gün gelir ki kıyamet günüdür. <ül Oji j i OjJ-4-*^1-iJ f A j - * ^ ;
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Âllâh'ın gayrine ibadet eden kimselerle, o ilâh ettikleri kimselerle
beraber olurlar.

►“îl* Jj-^S Hâlik-i Kâinat, o mâbûd

ittihaz edilenlere hitâben diyor ki; "Siz mi bunları idlâl ettiniz de
yoldan çıkardınız?

-U l İji^ ►-* jl
Bu kullarımı siz mi sap\
’
^
tırdınız, yoksa kendileri mi yoldan çıktılar?" Cevap verirler; "Yâ
Rabbi, Hâlik'ımız sensin, Mâbudumuz sensin. Senden başka bir
İlâh tanımıyoruz. Kendimize başka Mâbud tanımadıktan sonra,
başkasına gayriyi nasıl tavsiye edebiliriz?"
18- j iîj j İ j - . d _ iji

L**s (Sİ ı 3 ^-4 ^ 5 /S /_. c£ıs/^:_^ ijj/i

ı^jj u j s ij^ıSj j J j j ı ij_i5

►_.*;(:!j ►_#&. j - d j

^
t*
dıSlAL^ İjJlî Onlar ise Sübhâneke yâ Rabbi, seni tenzih ederiz.
tblJJ)!

d b ji J -. İla-ü d)1 Ûü

Ou /-. Yâ Rabbi, senden başka

bir veli dost, İlâh ittihaz etmedik ve kimseye de bunu söylemedik.
î i j ü l İj—^n-j ^ “ *>-►_&£-/şij ►4“ *“. (J-^JJ Fakat sen, dünyada onları ve
babalarını (evlât ve emvâl sair ni'metlerle) o kadar metâlandırdın
ki sonunda (seni) anmayı zikrini unuttular, (âyetlerini tefekkürden
gafil oldular.) 1jj_Ş L . j î İj-ioJ Helâki hak eden bir kavim oldular"
derler. Fazla sıhhat, çok servet mal buldular, istikamet yolunu terk
ettiklerinden helâk oldular.
19- ^ Ikj j - . j 1j-*^ J j /-®j*9(Sj*«k“

/-^^Sj-Jj^s /-^-ş

1j_ -/

jŞj^* JlJLs

L-Şl jjp- İ-Sju

î ^ ^ ^ a ^ 5?> ° '
( j_İj£J l ^ş ►-i'jjjo Jl-ü Hâlik-i Kâinat, onlara diyor. Siz kendi
kendinize bu küfrü yapmışsınız, onların sözü ile alâkası yok, onlar
^

'

s

*

s

sizi tekzib ediyorlar. 1j—^5 J J /Jj> SjAJa-LLS L U O sırada onların
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elinden hiçbir şey gelmez, ne bir azâbı def etmek ne de bir iyiliği
}
0
celbetmek. f_xI? »—Lkj j - ? j Her kim ki ey mükellefler. Bâtıl yolda
olanlar zulüm ile şirk ederse, l^ - ^ L j IÂp İJjü azâb-ı kebir olan,
ebedi olan bir azaba giriftar olacaklar.

o

s

* *

*

*-

^ J L l^ J i j-? d ıllS /İLl-jK Jıj Ey Rasûlüm, senden önce gönS
'
S '
' o «S
dermedik hiçbir peygamberi J 1 illa gönderdik »/_XkJ1 Oj-İM^ » g*'
senden evvelki peygamberler de hepsi geldiler, istisnasız yemek
yerlerdi. ^ ij-lV i
yürürlerdi.)liis

Oj—^ j Çarşılarda gezerlerdi, (sokaklarda
LUL*^-j Bizim âdetimiz budur, dünya

dâr-ı belâ ve imtihandır. Birbirinize fitne olursunuz. Hâlik-i Kâinat,
kulu kuluyla imtihan eder. Onları da Cenâb-ı Hak, zenginlikle
£
^
imtihan etti, imtihanı kazanamadılar. Oj^-ı^Si Sabreder misiniz,
sabrediniz. Habibine emrediyor. 1^ -^ d —ij O^j Rabbin, her şeyi
\

hakkıyla görmektedir.
Ebu Cehil, Velid ve benzerleri. (Bilâl, Suheyb, Habbâb Radıyâl
lâhû anhüm) gibi fakirleri gösterip birbirlerine, "biz de İslâm'a gi
rip de bunlar gibi mi olalım" diyerek istihzâ ederlerdi. Bu sebeple
nâzil olan âyet-i celile, Mü'minlerin, müşriklerin ezâ ve istihzalar
rına tahammül etmelerini emrediyor. Ve onları teselli ederek, her
şeyi gören Âllâh-û Teâlâ'nın herkese cezasını vereceğini bildiriyor.
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J/_Sj Dediler. U./ÂJ

6j-:>-^ J

j_j.jJ' Likamızı, mülâkatımızı ki

kıyamet günüdür. Kıyamette Âllâh'ın huzuruna çıkılacağından,
kıyamette huzurumuza çıkacağına inanmayanlar yâni kıyamee
te inanmayanlar dediler ki; 4_£jJuJI L l —

Jj_i' V JJ "Bize melek

ler indirilmeliydi L ijj ^ jJ Jl yâhut Rabbimizi görmeliydik" dediler.
0
^
fi
IjjlSi-^' jlJ İmândan tekebbür ettiler, kibire kapıldılar. f-gıiSl L5I
Nefislerine zulmettiler, lj-—i* 'J-iP J-iPJ azgınlıkta pek ileri gittiler
tecavüz ettiler.
22- Ijj4t:>s» lj^>*>- 6 jJjL.jj j —»j-!îtlJ J

^ j-“4 J ^ S-slıjl O jjj f j ;

^T o ^
A-SoJuJİ 6jj-; fj-; Onlar melekleri görecekler, azap meleklerini

^

o

^

görecekleri gün. j_ -» j^ U j^s»^ <ij-“4 J Mücrimlere hiçbir müjde
'
^* '
, **
yoktur, onlara azap melekleri gelecek.Ijj-*^» ' j - ^ 6j-Jj-Â;J O vakit
diyecekler "hicran uzak olsun." Hıcır; men edilmiş demektir. "Size
müjde ve cennet kat'iyen menedilmiştir" diyecekler.
23- Ijjâ-i» ./pA oLiLxj>eî J ı P j » I j J ıP /» J l /i» J sj
Onların yaptıkları her bir (iyi) işi dikkate alırız fakat onu saçıl
mış zerreler haline getiririz. Kâfirlerin misafire ikram, akrabayı zi
yaret gibi güzel davranışlarının, imân etmemiş olmaları sebebiyle
boşa gideceği, işe yaramaz hale getirileceği anlatılmaktadır.

24- J —L» j-.i> -lj Ij-Âî-ı» j-—*" j-S-»jj <i>dl ci->/:>t«^I
(Kur'ân-ı Azimüşşân'ın âdeti, ashâb-ı cehennemden bahse
dince ashâb-ı cennetten de bahsediyor ki havf-u recâ beraber

380 • Tefsir Sohbetleri

bulunsun.) Eshabül cenneh

<_L>JI ıld - ^ l Kıyamet gününde

yâni ehl-i cennet; kıyamete imân eden, Âllâh-û Rasûlûllah'a imân
edenler. I^âL —J>

Müstekar itibariyle hayırlıdırlar, istikrarları

cennettedir. j L î i j_—>-IJ Mekil; kaylûledendir. Öğleden evvel olan
istirahat, yalnız uyku matlup değil, isterse uykusu gelmesin. Öğle
zamanında insan beş on dakika istirahat ederse hem vücuduna
hem de gözüne çok faydası vardır. Ehl-i cennette de bu vardır.
Mekilleri ehsendir, istirahatları kemâldedir diyor.
25-

J p j ^I^a JU İ L . —JI 3 -â -i f j j j
m

o

İLL—JI jâ - U fJ-jj O günde gökler parçalanır, fU JU L beyaz bu
lutlar halinde. Yedinci göğün üzerinde, Âllâh'ın kudretiyle hâsıl
i * ' ® * fi
olur. JLjyİs <_£j ±1!I JySj Ve melekler bölük bölük indirileceklerdir.
^ii^iı g İ P l i j j 6 ı t j

<3^ı ^ 5 v i i i î i

(3^1 Â iiJj dıLJI işte o gün mülk, gerçek hükümranlık,
çok merhametli olan Âllâh'ındır. (Bugün de mülk, Âllâh'ındır fakat
halkın çoğu anlamıyor. Ben de mülk sahibiyim diyor. Firavun meş
rebinde olanlara bir benlik geliyor, ahirette ise hiç kimse böyle
z o

z

z

benlik yapamıyor.)

I^-—P J-j/lxJI ^İP LiJJ O^J Ve o gün kâfirler
'
t^
için ağır, pek çetin bir gündür. (Mü'min olanlar, bu sıkıntıdan müst
tesnadır.) Mü'minler için ise bir farz namazı kılmaktan daha hafif
olacağı hadiste beyan edilmiştir.
O

mevzu bitti. Bu âyet-i kerimenin sebeb-i nüzulü, âyeti tahm

sis etmez. Âyetin, kıyamete kadar bütün emsâllerine şumülü var.
Bu âyetin o zamandaki sebeb-i nüzulü; O zamanda Ukbe bin Ebi
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Mu'ayt namında bir kefere vardı. Bu Ukbe geldi, Rasûl-û Ekrem'in
huzurunda imân edip Kelimeyi Şehâdeti getirdi ve huzurlarından
ayrıldı. Dışarıya çıktığında Übeyy bin Halef olan ahbabı ile karşı
laştı ve "nasıl olur da sen imân edersin?" diyerek ısrar edip uğraş
tı, sonunda Ukbe'yi imândan çıkardı. İmândan çevirdikten sonra
Übeyy bin Halef, Uhud gazvesinde yaralandı ve Mekke'ye döner
dönmez öldü. Ukbe de Bedir günü telef oldu. Bunların sonunu,
Cenâb-ı Hak beyan ediyor.
Bir kimse iyi bir kişinin yanına otursa, ona baka baka dinle
mek suretiyle ona iyilik geçmiş olur. Diğer bir kişi kötü arkadaşın
yanına otursa, zamanla ondaki kötülükler farkında olmadan ken
disine geçer.
27- Jj-i*>jJ1 £_» OJLj£ej1 ^-l!_J L-J J j - î A-jJ ^-Jp

)/^*-)1 j 2— f j-Jj
J -4 ■
^\

»_İ/^J1 j - J o fj-Jj
rak)

4_JJu ^-İP

Ve o gün, zalim olan (pişmanlık duya

ellerini ısırır. (Çok defa zalim olanların dehşete

düştüklerinde, farkında olmadan elinin parmağını ağzına götürüp
ısırdığı görülmüştür.)

*

* s

*

Diyor; J —

s

* 4

s

s

)

?

" t

s e '

Jj_~»3J1 £-» o Jl ^31 ^-i-—İ l-J

"Keşke (dünyada,) Peygamberle birlikte hak yolunu tutaydım da
onunla beraber olsaydım.
28- JJ--L>- /jJİ Jl£cj1^

J ^-'-ijj /j

Ne yazık oldu bana, keşke falancayı kendime dost edinmeseydim. (Keşke ben filan münafıkla bulunmasaydım, o kötü akide
bana geçmeseydi der.)
29- <
J j Jl>- 0/.*“j JJ Q/k- .d>İ1Otfj (^j*-/-^Ü J *

J.J1 j p ^ıL>1 jjlİ
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j_> jJl
etti. •.

y i L » l Jl_İ O fena arkadaş, beni Zikrullah'tan idlâl

İj>- il Jl_*j Zikrullah bana kadar geldiği halde, (Zikrullâh'a

yüzümü çevirdim. İmân ettim fakat o kötü arkadaşlar beni idlâl
^ j!
O° f
'
etti.) •Jjirî- Oi-LjjU Olla-Jü! Ol^J Şeytan, insanı (uçuruma sürükk
leyip sonra) yapayalnız ve yardımcısız bırakıcıdır.
İns-i Çin'den her kim ki insanı, Âllâh'ın yolundan yüzünü
çevirtirse o şeytandır. Mel'un olan şeytan muayyendir fakat
öbürleri de muayyen olan şeytanın dostlarıdır.
Çin'den olsun, ins'den olsun şeytan, insanın hayrına dost ol
maz. Kendi hesabına bir felâkete sürüklemek için dost görünür.
Nihayet başı dara gelince onu yardımsız bırakır, çekiliverir.
Âyet-i celilenin Ukbe bin Ebi Mu'ayt hakkında nâzil olduğu
rivayet edildiğinden.

Ukbe,

Rasûl-û

Ekrem

Sallâllâhû Teâlâ

Aleyhivesellem Efendimiz'in yakın komşularındandı. Sık sık mec
lislerinde bulunurdu. Bir gün Efendimizi ziyaretine da'vet etti.
Efendimiz; "Kelimeyi Şehadet getirmeyince yemeğinden yemem"
buyurdu. Ukbe ısrar etmedi, yapılan bu teklifi kabul etti ve keli
meyi şehadet getirdi.
Ubeyy bin Halef, Ukbe'nin pek samimi dostu idi. Hadiseyi işi
tince arkadaşına it'ab etti. "Niçin böyle bilmezlik ettin de dininden
döndün?" dedi. Ukbe; "Hayır, dinimden dönmüş değilim. Evime
geldi, yemeğimi yemekten imtina edince utandım da şehadet edi
verdim" diye cevâb verdi. Übeyy; "Eğer şimdi gider de onun ka
fasına vurup yüzüne tükürmezsen, senden hoşnut olmam" dedi.
Ukbe, arkadaşını kırmak istemedi. "Peki" dedi. Hemen kalktı,
Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem Efendimiz'i Dârun- Nedve'de secdede iken buldu ve mel'ânetini yaptı. Aleyhisselâtü ves-
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selâm müteessir oldu. "Yâ Ukbe! Şayet seni Mekke dışında bulur
sam, mutlaka başını keserim" buyurdu. Ukbe'ye zikir, o suretle
gelmişken, Übeyy şeytânetle onu saptırmıştı.
Peygamber Sallâllâhû Aleyhivesellem bir hadisinde şöyle bu
yurmuştur. "İyi arkadaş, misk taşıyan kimse gibidir. O, sana ya mis
kinden verir ya sen ondan satın alırsın yahut kokusunu duyarsın.
Kötü arkadaş da körük üfüren gibidir ki körük, elbiselerini yakar
yahut onun pis kokusunu duyarsın."
Diğer bir hadiste; "Mü'minden başkası ile arkadaş olma! Senin
yemeğini takvâ sahibinden başkası yemesin!" buyurulduğu gibi,
başka bir hadiste de; "Kişi, dostunun dinindendir. İmdi sizden bi
riniz dost edineceği kimsenin hâline baksın" buyurmuşlardır.
Zikirden murâd; Zikrullah, Kitabullah veya Cenâb-ı Peygam
ber Sallâllâhû Aleyhivesellem'in nasihatları veyahut nüzul sebes
bine nazaran Kelime-i Şehadet'tir. Efdalüzzikri; Lâ ilâhe illellah.
(Zikrin en faziletlisi; "Âllâh'tan başka ilâh yoktur" demektir.)
30- ! j jjtg » O'j-2-!' !jla IjJl^cj!

j3 Ol

/ş cJj-i»ji! J / Î j

} , **
**
Jj^JJl JUJ (Cenâb-ı Hak, arkadaş gayesini beyan ediyor.) J/îJ
/ş Jj-iJJl Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem, Kureyşilerden şikâyet olarak buyuruyor ki; "Ey Rabbim!
,

t

(

J

Benim kav

j.

mim Kureyşiler, O'J-âJ' U - a İ jJ ^ l bu Kur'ân-ı Azimüşşân'ı ljj-44»
mehcur yaptılar, terk edilmiş bir şey yerinde tuttular, bakmıyor
okumuyorlar."
Mehcur tutmak iki manaya gelir. Birincisi terk etmek, uzak dur
mak, amel etmemektir. Nitekim bir hadis-i şerif'te; "Kim Kur'ân-ı
Kerim'i öğrendikten sonra okumaz bakmazsa, kıyamet günü ona
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düşman kesilir. Yâ Rabbi! Bu kulun beni mehcur etti. Benimle aram
sında hükmünü kaza et" der.
Diğeri; Hakkında hezeyan ettiler, "evvelkilerin esâtiridir"
diye saçmaladılar manasınadır. Peygamberin bu suretle şikâye
tini söylemesi büyük bir tehdittir. Zira peygamberler, kavimlerini
Âllâh-û Teâlâ'ya şikâyet ettikleri vakit, haklarındaki azâb tâcil bua
yurulmuştur.
Mevlâna Celâleddin-i Rumi buyuruyor; "Bir dostundan mek
tup alıyorsun, o mektubu açıp okumadan bir yere koyuyorsun.
Birkaç sene sonra o dost sana misafir geliyor. Bakıyor ki mektup
gelmiş, açılmamış konulduğu yerde duruyor. O dost, açılıp okunm
mamış mektubunu görse nasıl düşünür, bunun demek bana olan
muhabbeti hiç yoktur.
Hâlik-i Kâinat da bize kelâmını göndermiş, açıp okumayan
lar da bunun gibidir" diyor.
31- /-j ^/-* d —ijj

s * I*

*

<j-£?jN^-Ji j - ? 1jJ-£

'

J /-^ü-"-

\ S*

j - i J £ J U Ü " d J j o j Ey Habibim, senin kavmin bu Kur'ânı okumadılar da bıraktılar. Senin emrine itaat etmediler. dUÂS'j
^ ^i*
Böylece b ü " yaptık,
senden evvel her gelen peygambe
rdi

re

*

'

'

\

•

düşmanlar halkettik. j_*?jA J I j_? Müşriklerden, her gelen

peygamberin düşmanı vardır. Onlar sabrettiler. Sabrın akabinde,
o peygamberlere yardım ettik, münkirleri helâk ettik. Sen de sabe
ret, sana da yardım eder, düşmanlarını helâk ederiz. d - J J ^-İSj
1j_^5j /-^/i Senin Rabbin yeter, kâfidir Hâdi olarak istediğini hie
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dayete getirmeye ve sana da nesiran yardımcı olarak. Sana, düşd
manlarına karşı yardımcı olarak yeter bir kuvvet sahibidir.
32- c J l i J dLJİS'si^ lj 1114.OijİJl <41*J>i Jj-J İjj-I^ jO d l cJL-İJ
JJ— jj d1_xi.3JJ iii l j-S O
~\

Ijl-^IJ İ İ l i - Olj-iJl A-IİP

J

\s

Jj-J ijj-IS j-jÂJl cJLİJ İnkâr eden

kâfirler, Muhammed Sallâllâhû Aleyhivesellem'e "(Tevrat, Zebûr
ve İncil gibi) Kur'ân ona toptan indirilmeliydi" dediler. düÂS' Onlar
gibi. İ5SIjioıfHİLÜ Biz, Kur'ânı böylece 23 senede ihtiyaç üzerine
gönderdik. Biz, onu senin kâlbine iyi tesbit etmek için, böylece
(parça parça gönderdik.) (Bunun faydaları; İncil'i hiç kimse hıf
zetmedi. Tevrât'ı yalnız Üzeyir Aleyhisselam hıfzetmiştir. Kur'ân-ı
Kerim'in hafızları, Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem'in za
manında Ashab-ı Soffe'nin tamamı hafızdı.
Kur'ân-ı Kerim, âyetleri nâzil olduğunun her defasında selâm-ı
İlâhi ile Cibril-i Emin gelir Rasûl-û Ekrem'e. Rasûl-û Ekrem'in kâlbi mutmein olur. İnşirah bulur. Rasûl-û Ekrem'e, ilâhi muhabbet
o kadar çoktur ki dâimâ sevindirmek, sevmek ister, taltif etmek
ister, âyet âyet nâzil olması da daha ziyâde izâhata vesile olur.
0^.
Ashab-ı Kiram da kolay ezber ederlerdi. 5L3j5 olUüsJJ Bu sebepten
-1
azar azar, âyet âyet ayırdık. Birbiri ardınca inzal ettik. Anlayıp ez
berlenmesi kolaylaştırılmıştır.
33- I j L j j L J - ij

li i i L J i J l l , dıSjJlj J j

^j_li:>- J l (J-İİ j d-iyslj J J Onların sana karşı, hakkında
getirdikleri hiçbir misâl yoktur ki (onun karşılığında) biz, mutlak
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doğru bir cevap vermiş,

a -I^'J

daha güzel bir surette onu

tefsir ve beyan ediyoruz.
Kur'ânı Azimüşşan bir def'ada nâzil olsaydı, bu kadar çok ez
ber edilemezdi. Manasında da müşkilât çekilirdi. Rasûl-û Ekrem
Sallâllâhû Aleyhivesellem'e de her anda böyle inşirah hâsıl olmaz
dı.
34- J - İ 'J Li/x» j_£>d -jJji ^ i

û jj-^ ^ û-jJJ
"t

Cv-

5 jl!l Böyle Kur'ân'a inanmayanlar onlardır ki yani hûmûlleziT"s'
t
t ,
ne. p 4 4 J ' f - f A j îj
û jj-1 ^ Yüz üstü sürünerek haşra sevk
edildikleri zaman, (malûm olduğu vechile arzu istekleriyle gitmiT t
yorlar. Bazılarını ayaklarından tutup yüz üstüne çekerler.) dLjJji
' 's* 9 s
^ ^
İşte o merdudlar, ulx» j_i> mekânları şerdir ki cehennemdir. J-^'J
U Yolları en ziyade bozuk sapık olanlardır.
**\
Bundan sonra birkaç peygamberin kısa olarak ahvâlini beyan
ediyor ki hatıra gelsin bilsinler.
£

^

s

s —-

35- Ij Şj j û jj* o/^-I

1

•
_/i£JI

o

o

/-İ.J4 J ı_j/s^Jl
*

\ 0 SS

_^3İ JâJj

' o "•
H^5i -JlJJ Celâlim hakkı için Biz Azimüşşân, Mûsâ

Aleyhisselam'a Tevrat'ı gönderdik. Ij-jjjûjj-* OL£-I A.J» /İ1J4J Kar
deşi Hârûn Aleyhisselam'ı da ona yardımcı vezir olarak gönderdik.
(Vezire, vezir derler çünkü hükümdarın ağırlığını çekiyor.)
36- Ij—aJ-j

j»Jİ

I j j ^j J - J l fJ^J' J ' W-A'i ' /î-J^

LU lâj Biz Azimüşşân söyledik ikisine. L I aİİ Gidiniz, p_i!l ^ Jl
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\

tf ^

U- j /Ş/j ij-jj^ j__ş.JJ1 âyetlerimizi tekzib eden (Fir'avn ve kavmi tee
merrüd ettiler,) onlara gidiniz dedik. Onlar gidip tebliğ ettiler,
tebliğ ettikleri halde inanmadılar. Peygamberlere isyan ettiler.
1j_..».l5 f_i^5J.»İâ (Yola gelmediklerinden,) biz de onları helâk ede
rek yok ettik.

37- ü A ip ij iş i ^ d ı j

f i d i * f i n i j i l J j- jjı ij^Js' l ü CjJ f j_îj
U j i U lİP

^-jJ fj-3j Nûh kavmine gelince, J-İ-Jjl 'j-p^ /-Ü onlar da Peygamberan-ı İzâm'ı tekzib ettiler. (Burada "kezzebûrrusûle" diyor.
Bir peygamber olduğu halde, bütün peygamberler ifadesi geçiyor.
Bir peygamberi tekzib inkâr, bütün peygamberleri tekzib ve inkâr
oluyor.) f_Au3j.pl Biz, Nûh Aleyhisselam'ın kavmini tufan ile suda
? s
4 o } s*
boğduk. 3_51
f - A / iU * Onları da insanlar için alâmet ibret
yaptık. (İşte peygamberine imân etmeyen böyle bir helâke girif
tar oldu.) LİJİ /_j 1Jlp j-jJ / M J UuiPİJ Cenâb-ı Hak, bizim âdetimiz
budur buyuruyor. L5Â1P1J yâni heyye'ne. Ahirette izhar ettik biz,
C
£ ^ ^
j_ .J/M J kâfirler için. H Jİ LŞ'JlP Elim olan, acıklı bir azabı kâfirlere
hazırlamış bulunuyoruz.

iSLPj Sonra Hûd Aleyhisselam'ı gönderdik, Âd kavmine. (Âd
kavmi, Yemen bölgesinde yaşamışlardır.) iSj-ÜJ Semûd kavmine
de Sâlih Aleyhisselam gönderilmiş olup, (Şam ile Medine arasında
yaşamışlardır.) j - J J l ı l t L ^ l J (Ashâb-ı Res de Medyen civarında
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yaşam ıştır. Res; kuyu dem ektir. Bahçe dolap kuyularının daha bü
yüğü, etrafı örü lm em iş kuyu. Bu kuyuya gelip p u tperestlik ya p a r
lardı. O nlara, Şuayb A leyhisselam pe ygam ber olarak g ö n d e rilm iş
tir. İm ân etm edikleri için o kuyuyu, Cenâb-ı H ak onlarla beraber
helâk etm iş. 1j_— d ü î j_ —>/-S jyj Ve bunlar arasında daha birçok
kavim ler de peygam berlerine im ân etm eyip dinlem ediklerin den
ötürü helâk olup gitm işlerdir.
Bir kavm e peygam ber gönderildiğinde, kavm in o gelen pey
gam beri dinleyip inanm ası lazım gelir. D inlem ediği, inkâr ettiği
takdirde belâsını bulur. Dünyada onların başına gelen bu belâlar
azaplar, tam am ı ile onların cezası değil, onların cezası asıl ahirettedir. Fakat dünyada da bir örneği görülm üştür.
39- 13—4-5 /jj45 J f j j l Ü J AJ
**î

J 'j

J/-İJ>J[1 U

/ - lj- ^ J f j Bu üm m etlerden her birine geçm işlerin
^ **
kıssalarını anlattık, m isâller getirdik. 1j - 4*:j /Jj.43 J j Ve hepsini
*\
(inkârları yüzünden) m ahv-û helâk ettik. Kendilerinden ö n ce kile 
rin başlarına gelenler ve acı gerçekler, öğüt a lsın lar diye her bir
kavm e peygam ber aracılığı ile anlatıldığı halde, o nlar bu im tisâl
num uneleri üzerinde ibretle d ü şünm ek yerine, bunları uydurulm uş
birer m asal te lâkki e tm işler ve nihayet, İlâhi gazaba uğram ışlardır.
40-/_£jjjj 1j - j j f j ^ J i1 «.j_*»J1

o j -^ »1 ^ 1 O 3.2J 1
15j _ ü

-J1 ^^^îJ1
Kudüs'ün

arasında

1j-31 J - îJ j
J 1j i ı f j j

1,5-31 j^ ^ j Hele M ekke-H icaz halkı, Şam ile
sefere çıktıklarınd a yoldan

geçerken,

Lût

A leyh isselam 'ın m em leketi Südum şehrini görüyorlardı. H elâk
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olan, fenalık yağmuru yağan şehirler, beş adet büyük şehir idi.
En büyük şehir ise Südum şehriydi. Bu günkü Lut Gölü'nün olduiox
x
0
ğu yer, o beş şehri içine almıştır. Buyuruyor ki; *J_LJI
o^_ki1
Yağmur yağdı fakat taş yağmuru idi. L F e n a l

ı

k

yağ

muru yağan kasabaya, (Sudum'a) uğramışlardı. Peki, onu da göra
müyorlar mı? (Hatta bu âsarlar şimdi de mevcuttur.) J Ij-jlS' J.J
l^ j ii

Hayır! (Görmemiş değiller ama) yeniden dirilecekleri

ni ummuyorlar (da ibret almıyorlar.)
Küfr-ü inâdi olduktan sonra yüz bin delil getirsen hiçbir fayda
yoktur.
Rivâyete göre Lût kavmi, beş şehirde otururlarmış. Bunlardan
bir şehrin halkı, o kötülüğü yapmadıkları için kurtulmuştur. Diğer
leri helâk olmuş.

Ey Habibim Sallâllâhû Aleyhivesellem, onlar küfr-ü inâdi ol
duklarından imân etmezler. Iljl^ \Slj Seni gördükleri zaman Ol
Ijy A VI

ancak istihzâ alay ederler. (Küfr-ü inâdinin hiçbir

çaresi yoktur. O kimse kendini büyük bilir, diğerlerini küçük aşağı
görür, imâna gelme ihtimâli de yoktur. Fakat küfr-ü inâdi değil de
cehilden ise bunun çaresi vardır. Hâlik-i Kâinat, Habibine diyor ki;
"Onların küfrü, küfr-ü inadidir." Ebû Cehil'in gibi imân etmezler.
Senin vücudun, senin ifaden, senin kitabın zaten zâhir-i beyyindir. Lâkin inkârları inâdi olduğundan seni alaya alırlar) ve derler ki
aralarında;

Alil d-Jo ^jJI Ii_Âİ "Âllâh-û Teâlâ'nın peygamber

olarak gönderdiği bu mu!" derler.
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( j l î ; ; ^ j s j / . - l* i 5 ^ (Sİ J j j g ^ j i j * / i u - J s/S S

42-

* s, 1
J-ı-*» J-v^l j . ı__i j i J i ÖjjŞ

'o
^ i' * > s
U jl. ! j_p /-UUı--J s/* (Si "Şayet ilâhlarımızın ibadetinde sabır
ve sebat etmemiş olsaydık, neredeyse bizi onlara ibadetten sap■l»/»*

şS S S

tıracaktı. 14-I p

)a

S

VjJ Eğer sabretmeseydik 14-I p buna, bizi

çevirecekti." S j - i i ; J&j_JJ Cenâb-ı Hak emrediyor. "Onlar ileride
° ^

S

bilecekler _ 1U Ü 1(JJJ j —>- azabı gördükleri zaman, J —

^

Ji

S

»1 j

.

kimin yolunun sapık olduklarını bileceklerdir!"
43- JJ—\ j

Oj^S C-ö/îi -Şj-* -.J l JLA3İ j . C -oiji

-uj* İ..J 1 1.A3İ jJ> o ^ ljl O hevâ ve hevesini, kötü duygularını
kendisine mâ'bûd, ilâh edinen kimseyi gördün mü? Yâni dinini
heve ve hevesâta binâ eden kimse, hiç imâna gelir mi?

Eh-

birnî yâni haber ver. -Ljj* -L.J 1 JLA 3İ j . İlâhını, hevâ ve hevesatı
yapan. Hevâ ve hevesatını kendine ilâh yapan, arzu ettiği şey o
^
,
»'S
kişinin mâbududur. J L —fJ <_-1p Sj-x5 o-j/jl Ey Habibim, sen onu
bundan men etmeye bir vekil, muhafız olabilir misin, imân et
melerine? Bu gibi kimseler imân etmezler, (sana düşen tebliğ ve
tahviftir.)
44-

j j jl;# /* ' J ►_* «S) ( j - k : jî O j i i - i :

Sî

jî

J ——*■“ (J-^ı
i >e
o o} s0' ^'
S jii^ Jl S jA i-lJ ^ j ^ l d)!

** S
jl Yoksa sen, onların çoğunun

gerçekten söz dinleyeceğini veya (gördükleri hüccet ve delillere)
akılları erer mi zannediyorsun?j/_;5V/S J l ►_* (1 Gerçekten onlar,
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hayvanlar gibidir.

'v

1 , ' o > 8
J-3s1 I—a J - j Belki yolca onlar daha sapık

şaşkın haldedirler.
Çünkü hayvanlar, sâhiplerine karşı gelmezler. Kendilerine iyilik
edeni tanırlar ve faydalıya sokulur, zararlıdan kaçarlar. Kâfirler ise
Rab'lerine itâat etmezler. O'nun ihsanını, şeytanın kötülüğünden
ayırmazlar ve menfaatlarının en büyüğü olan sevâbı istemezler.
Zararlarının en büyüğü olan azabtan sakınmazlar.
İnsanların

cehaleti

ise fitnelere

ve

halkı

doğru

yoldan

çıkarmaya sebep olur. Binâenaleyh onların hâli hayvanlardan
beterdir. Suçlarından dolayı en büyük azaba müstehaktırlar.
s ^ î J -5f

d J J <^'

-11

f-J' Ey Rabbine imân etmiyen, O'nu yakinen anla-

mak istemiyen, Rabbinin sun'una bakmaz mısın? J —kJ1 ^

(Jl-L'T

O, gölgeyi nasıl uzatıyor? */_!> JJJ Âllâh, eğer irâde ederse i-i*?J

ra Güneş'i, o gölgeye bir delil kıldık.

Sonra da gölgeyi, Güneş'in yükselmesiyle azar azar kendimize
(başka yöne) çekmişizdir. Tâ ki mesalih-i âlem düzenlensin. Şaa
yet gölge birdenbire çekilmiş olsaydı, çoğu insanların menfaatları
muattal olurdu.
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sizin için geceyi örtü, bir elbise gibi halketmiş. /j/4J-piİ1j Uykuyu
bir dinlenme, istirahat kılan. 1jj_ü j/-4İİ1 J-^>-J Gündüzü yeni bir
hayata kalkış, yayılıp çalışma (zamanı) yapan, O'dur.
48- *L_~J1 j_) UJy>1j

JJ^ j-— 1j-^ j^l_jjJ1 J-~oj1 j J J 1j-*j

(JjJ-i j - —’ 1j-^4 £l- 2jJ 1 (J—^-,^1

j-*j O Âllâh-û Teâlâ ki

rahmetinin önünde rüzgârları müjdeci olarak gönderir. j_* U 3 y 1 j
1jj

*U_LJ1 Ondan sonra semâdan pak, temiz olan bir su

indirir.
49- 13—s?

u u i1S İ U CL

& İ liL o

/l—) f JdÜ a >,i—>«İİ Ölmüş olan bir yeri ihyâ eder onunla. ih U > j
1j_—i? ' - ^ j DUİ1 U-âli- Lİ» Tâ ki halk ettiğimiz hayvanlara ve in
sanlara su sağlamak için, gökten tertemiz su indiriyoruz.
Âyet-i kerimenin zahir mânâsı budur. Ehl-i mânâ da demişler
ki; Evliyâullah, aynen rahmet rüzgârı gibidir. Nafakât-ı İlâhiyea
dir. Âllâh-û Teâlâ, Rahmet-i İlâhiye'nin zuhuru için veli kullarını
gönderiyor. Ondan sonra Rahmet-i İlâhiye zuhur ediyor.
50- 15ji? J1 ^^jliJ 1j i ?

1jJ?J— ^

aliî

JlîJj

JâJj Biz Azimüşşân beyan ettik, izah ettik, 1jj?i—J
aralarında türlü türlü şekillerde tekrar eyledik. Nimet-i İlâhiyi te
zekkür etsinler, şükretsinler. 1jj_i?'J1 jL İ İ1 j-i?1 ^-J/S Böyle iken
çoğu insanlar (şükürden imtinâ ederek,) ni'mete küfran-ı ihtiyar
ettiler.
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ibni Abbas Radıyâllâhû Anh demiştir ki; "Hiçbir yıl, başka yıl
dan daha ziyade yağmurlu değildir. Lâkin Âllâh, onu yeryüzünde
dilediği tarafa sevk eder." Nitekim bir hadiste şöyle buyurulmuştur;
"Gece ile gündüzde hiçbir saat yoktur ki onda yağmur yağmasın.
Âncak Âllâh-û Teâlâ, yağmuru dilediği yere sevkeder."

Ey Habibim, Biz Azimüşşân eğer irâde etmeseydik, her mem
lekete senden evvel gönderdiğimiz gibi, her yere bir peygamber
gönderirdik. Fakat biz istedik ki bir peygamberin sevabı, bütün
ümmetinin sevabına mukabildir. Senin sevabın, bütün insanlab
rın sevabına mukabil olsun. Onun için, senin zamanında başka
peygamber göndermiyorum.

Jjjjl£j|

J İ Kâfirlerin sözlerinden müteessir olma. ^.a I a U-J

lSl_l>- «u Kâfirlere karşı (Kur'ân ile) olanca gücünle cihad et.
Kur'ân'ın ahkâmına onları davet et. (Cihat; Silâh ile ilim ile söz
ve kalem ile her şekilde olur. Onun için cihaddan geri kalmayın
buyuruluyor.)

suyu tatlı ve susuzluğu gidericidir, diğeri de tuzlu ve acıdır. J-^>-J
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gllŞ (Biri diğerine karışmamak için) araları
na da kudretiyle bir berzah ve aşılmaz bir mania koydu.
Buradaki temsil hakkında değişik tefsirler vardır.
1-) Maksat denize karışan nehir (Dicle gibi) ve onun karıştığı
denizdir. Denizi yarıp arasından fersahlarca akıp gittiği halde neh
rin suyunun tadı bozulmamaktadır.
2-) Nil nehri, büyük deniz gibidir. Aralarına bir kara parçası,
(dil) girmektedir. Hatta denizlerin içinde bile tatlı sular kaynamak
tadır.
3-) İşaret edilen Mü'minlerle kâfirlerdir. Tatlı su Mü'minleri, acı
su kâfirleri sembolize etmektedir. Dünyada yan yana fakat birbir
lerine karışmadan yaşadıklarına işaret edilmektedir.

54- ljjJLâ
o

s

ÛlSj ij g■‘ J İ-Lnj Aİa^tâ ij-^j c-i^Jl j a j l —-^ÂJl j-®j
s

^

Ij g■■j L*_1j_£*_>

s s s

I

°

S

^

$

Vahdaniyet-i İlâ-

hiyeye beşinci delil; Cenâb-ı Hak, mahlûkâtı sudan halk ediyor.
Aynı sudan erkek ve kadın her ikisi de halk oluyor. Bu hal, Cenâb-ı
A
i
/ ^
Allah'ın kemâlâtına delâlet ediyor. ij-g-^j ll-LS
Sihr; hanım
tarafındaki akrabalardır. Neseb; baba tarafından gelen akrabalar
dır. ljj.JS dijJ Ol^J Ey Habibim, senin Rabbin her şeye muktedirdir,
her şeye kudreti yeter.
Vahdâniyet-i İlâhiye delâlet eden;
1kılmış.

Cenâb-ı Hak, gölgeyi nasıl uzatıyor? Güneşi ve gölgeyi delil
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2- Geceyi örtü, elbise gibi halk etmiş istirahatımız için. Gün
düzleri de çalışmak hayata kalkış olarak.
3- Yağmurun önünden gelen rüzgârı da müjdeci olarak gön
deriyor. Ondan sonra göklerden pak, temiz olan bir su gönderiyor.
Ölmüş olan yer, onun sebebiyle ihya oluyor.
4- İki denizi birbirine akıtıp kattı. Birinin suyu tatlı ve susuzlu
ğu giderici, diğeri de tuzlu ve acı olduğu halde birbirine karışmıyor.
5- Beşincisi de Cenâb-ı Hak, mahlûkâtı sudan halk ediyor. Aynı
sudan erkek ve kadın oluyor. Aynı ana ve babadan iki evlât oluyor.
Biri imânlı temiz, diğeri fısk-ı fucurda, küfürde devam ediyor. Vahu
daniyete delâlet eden bu beş ahvâli gördükleri halde,
55- O j

J-i/k-J' O/Sj «.Ajiaş J j « giâij J /-» *Aİİ Oji j-» OJ^-ji-ŞJ

1J.frk
t

<üi Oji j-» Ojli-i-îj Âllâh'a imân ve ibadet etmezler de Âllâh'ın
gayrine, O'nu bırakıp da kendilerine ne fayda ve ne zarar verme
yecek şeylere ibadet ederler.

J U> Eğer onlara ibadet etse,

onlara bir fayda menfaate muktedir değil. fAjiaş J J Onlara ibadet
etmezse, ibadet etmediğinden dolayı hiçbir zarar görmez. O/Sj
/

9

^

\

J-^/kJ! Kâfir olanlar, İj-.^ ^45 ^_İp Rabbine isyanla şeytana mûin
ve zâhir olmuştur. Onlar, kendilerinin düşmanı olan şeytanı dost
kabul etmişlerdir.
56- ijş J5j ij.14 » J ı i j a L j ı /»j
/_»J Ey Habibim Ekmelerrusûl Sallâllâhû Aleyhivesel
lem, Biz Azimüşşân seni gönderdik. İJ-İI» Cennet ve nimet ile
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müjdeleyici olarak imân edenlere, Ij-jJ5J kâfir olan imân etmee
"t
yenlere de korkutucu olarak gönderdik.

Bütün Peygamberân-ı İzâm, ümmetine buyurmuşlar ki; Biz
bu nübüvvetimiz için, Âllâh'ın emirlerini bildirdiğimizden dolayı
sizden maddi bir şey, ecr-i ücret istemiyoruz. Ancak vazifemizdir,
size söylüyor tebliğ ediyoruz. Onlar böyle söyledikleri gibi, onların
vârisleri olan ulemânın da tebliğlerinden dolayı ecr-i ücret alma
ları caiz görülmemiştir.
Bazı ulemâ da "yol parası, gidiş dönüş masrafları alınması ca
izdir" demişler. Aksi halde üst tarafı ticaret olur. Ya burada alır üc
retini yahutta burada almaz da âhirette alır ecr-i ücretini. Burada
aldıktan sonra artık alacağı yoktur.
Ofi

J

Ey Ekmelerrusûl Sallâllâhû Aleyhivesellem, bütün insanla^
^ fi fi
^_
ra söyle. jJ-1 j» « 4 1 P L » Bu tebligatımdan dolayı sizden bir
ecr-i ücret istemiyorum. Eğer siz, Âllâh'ın emr-i rızası için zekâtı
nızı verirseniz, o verilen zekât, yerine verilen bir haktır. *l3. j» J l
JL-U» «uj J l J-Aij û' Ancak Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen
kimseler (olmanız) dışında, herhangi bir ücret istemiyorum. (Fab
kat fukaraya bir yardım bağış yapmak istediniz, ona mâni olmam.
Veya farz olan zekâtını vermek isterse, biz onu da men etmeyiz.)
} fi

58-

^

^

^

^
^
M
i
9
Lj-i-J J ^JJI j - i l i

^

^

^C

o

/

«î!

^

_^
>
j cLj—
i-j J ^^*J^-Jl j - i l l
e
Ij_^3- aiLİP

«j ^_û.Sj

/

«î

^

J.SjiJ Ölmez olan, ölümsüz ve daimâ
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diri olan Âllâh'a güvenip dayan, Âllâh-û Teâlâ'ya mütevekkil ol.
2
s
$
*
Sebeplere istinat ettikten sonra Oj_i.j J ^ jU l t^__>eJI tevekkül et.
(Mevlâna Celâleddin-i Rûmi, "sebebin azlinden mâzur değildir"
buyuruyor. Dilerse bu sebebi ortadan kaldırır. Fakat mahlûkata
yol göstermek için, Âllâh sebepleri ittihaz etmiş. Eğer sebepler olz
masaydı, Cenâb-ı Hak'tan istemeye yol bulunmazdı.)
O'na hamd ederek tesbih et. Âllâh'ı tenzih et bütün noksanlardan,
şerik ve naziri olmadığını. Müşrik ve münafıkların yalan ve iftiralaş
rından tenzih et, bütün kemâl sıfatlarla muttasıf olduğunu tasdik
et.
"SübhaneNâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illellâhü vellâhü ekber" Dört cümledir, en ziyade sevap, ecr-i ücret de bunlara devam
etmektedir. Câmi-ûl Kerim'dir, devam edenler çok sevaba nâil olur.
Nitekim Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem'in son za
manlarında nâzil olan sûre ki; "İzece-e nasrullâhi velfethû, veraeytennâse yedhulûne fi dinillâhi efvece. Fesebbih bihamdi Rabbike vesteğfirhû" Emretti Cenâb-ı Âllâh, benim tesbihime devam
et buyuruyor.
Abdullah bin Abbas buyuruyor ki; "Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû
Aleyhivesellem efendimiz vefat ettiğinde, 12-13 yaşlarında idim.
Ömer Radıyâllâhû Anh, halifeliğinde iltifat ederdi. Hususi sohbet
lerinde, istişare meclislerinde beni bulundurur, davet ederdi. Ve
ashabın ileri gelenleri Abdurrahman bin Avf yanında otururdum."
Bu durum böyle devam edince, bir gün Abdurrahman bin Avf de
miş, halife Ömer Faruk'a "efendim bu çocuk, evlâtlarımız değil de
torunlarımızdan da daha küçük yaştadır." Ömer'ul Faruk Radıyâl
lâhû Anh da "onun yaşına değil, ilmine hürmet ediyorum" diyor.
Ertesi gün Ömer Radıyâllâhû Anh, tekrar aynı kişi, sahabeyi
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istişare toplantısına davet ediyor. Orada bulunan sahabelere, "İze
câe nasrullahi. Nasr Sûresine nasıl mânâ veriyor, ne anlıyorsu
nuz?" diyerek soruyor.
Cevaben diyorlar ki; "İslâmiyet'in fevkalâde galebesiyle fevc-û
fevc, topluca insanlar İslâmiyet'e dâhil olup İslâmiyet'i kabul ede
cekler."
Bu def'a Ömer'ul Fâruk Radıyâllâhû Anh, Abdullah bin Abbas'a
aynı suâli soruyor. O da cevaben; "Ben bu sûrenin, Rasûl-û Ek
rem'in vefatının yaklaştığının haberinin bildirildiğini anlıyorum"
demiş. "Çünkü Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem memur
idi, vazife tekemmül edip tamamlandıktan sonra emekli olmuş
gibi bir durum meydana gelir. Bu da Rasûl-û Ekrem'in şanına lâyık
değildir. Şu hâlde Cenâb-ı Hak, Rasûl-û Ekrem'e bildiriyor. Sen ya
kın zamanda bana geleceksin, bu son zamanlarını tesbihatla meş
gûl ol çünkü vazifen tamam oldu" diyerek suâli cevaplandırmış.
Bunun üzerine Ömer'ul Faruk Radıyâllâhû Anh da onlara hita
ben, "Görüyorsunuz, ben bu çocuğu bunun için burada bulundub
ruyorum."
1J_^ a iU p

o

Âllâh CelleCelâlûhû'nun, kullarının

hata ve günahlarından haberdar olması yeter bir mahcubiyettir.
Ey insanlar, yeter ki kimse duyup bilmesin. Senin yaptığın hatala
rı, Âllâh'ın bilmesi yeter bir mahcubiyettir.
59- ^jî_w>1 f-J ^/_j1

^/_ŞÎ

Llg-i-J L?J (^jVlJ dJİJ.«_^J1

^ jJi

/-LfîIJ /-?J > jÎ 1 J OİJ.L.İJ1 (3-J^ ^■j-Jî Öyle Âllâh ki

gökleri ve yeri ile aralarındakini altı günde halk etmiş. Murad etse,

Furkan Sûresi • 3 9 9

birçok âlemleri bir anda halk etmek kudretine sahiptir. Böyle te
enni ile halk etmesinin hikmeti, insanlar işine muktedir de olsa
acele etmemeli, teenni ile çalışmalıdır.
Yalnız birkaç şey müstesnadır demişler. Yetişmiş bir kız çocu
ğu var, tâlibi de varsa tehir etmeyin verin. Cenaze hazır olursa
bekletmeyin, bir an evvel defnedin. Namazın vakti girince, he
men namazı kılın. Borcun ödeme zamanı gelince, paranız da var
sa tehir etmeyin ödeyin. Misafir de gelince bekletmeden ne varsa
önüne yemeğini getir, bir an önce yemeğini yesin. Bir de tevbe
istiğfârı geçiktirmeden yapın, tehir etmeyin.
Tezvicûlbikri, techizül meyyitü, vessalâtü fi evvelü vaktihe
ve kazaüddeyni ve ta'cilül rızkı lil misâfiri, vetteybetü minezzûnüb.

^3 Sonra Arş-ı

İlâhi üzerine istivâ buyurdu.

(Evâmîr-i İlâhiye'nin hepsi oradan zuhur ediyor)
O

JJLLS j - i î y l
\

l^ - ^ Rahmâniyetle muttasıftır. J J L —i Ey insanlar sorunuz. Habir, Âllâh'tır. Her şeye haberdar olan, Âllâh'tır. Âllâh-û Teâlâ'yı
sorunuz, haberdar olandan sorunuz. Cenâb-ı Âllâh'ın azametini,
kudretini, sıfatlarını anlamak istiyorsunuz, rastgelen hocadan
sorma, haberdar olan ilim ehlinden sor öğren.
Habir eğer Rasûl-û Ekrem ise haberdar olan Âllâh'tır. Rasûl-û
Ekrem, Âllâh'tan sorar. Eğer habir, bilen Rasûl-û Ekrem olduğuna
göre, soran ashabdır. Soran tabiin ise sorulan habir ashabdır. Eğer
ümmetin salihleri ise habir, soran meşayihtir. Kimden sorulur, hao

^

A

berdar olan bilenden sorulur. , L L —i Sorun «l _j Âllâh-û Teâlâ'nın
^

\ s

sıfatlarını, l^ - ^ haberdar olan bilenden sor.
**î
Umûr-u diniye kıymetlidir, rastgelenden sormayın. Hele aki
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deye dâir! Tecrübe ederek, imânda bir noksanlık olmayan kimse
lerden sorup öğreniniz. Şeriat caddesinden çıkanlardan sormayın.
e

a

*^

9S

.

.

s S

\ * \ \ >
tı*
1 1 1 1 - * * ı -M ı *
60- ısjaıs luj
i^ L S i jUJ-jJi u j ijju
j U' *- ^j u
i j i 4~.ı f-g
ısjj

U •
ijjAJ f_Ai 1jıj
iji4*-l-l f gJ J - y 'SİJ (Âyet-i kerime, Mekke'de nâzil olmuştur.
Asıl muhatap olan Mekke müşrikleridir. Onlara, "Secdeye gidiniz,
Allah'a tevâzû edin, imân ediniz. j_UJ-JJ Allah'a secde ediniz"
denildiği zaman! <
j _1j^-_JJI L_J>J ij_JL3 "Rahman nedir? Rahman da
neymiş? L-İJİlS L U i4^_L5l Senin bize emrettiğin şeye secde mi
edeceğiz" dediler. İJj -İ j f-*İl5J Secde emri onların nefretlerini zi
yadeleştirdi.
Kur'ân-ı Kerim'de 14 yerde secde âyeti var. 7'si farz, 3'ü vacip,
4'ü sünnettir.
Farz olanlar; A'raf, Ra'd, Nahil, İsrâ, Meryem, Hac, Sad.
Vacip olanlar; Furkan, Secde, Fussilet.
Sünnet olanlar; Nemil, Alak, Necim, İnşikak sûresindedir.
61- ij-^-^-a ij-u-jj L“4"lj-" Lg^ J*-'Î‘J l"4"Jj. sİ-u-lJI yâ J*-?” ^■ÂJl dJji-ı.j
^ İJl d j j ^ Teberake, tezâyede, teâzama. Büyüktür, Azim'dir
\
^
Allah. Öyle Allah ki 1-4- j j *İjLLJI y â J-k>- azametine binaen semâvatı burç burç halk etmiş. Göklerde on iki burç mevcut. Lg^ J-Ü>-J
ij^L-ia İj-Ujj l4-lj_"i Göklerin içinde bir çerağ (Güneş) ile geceye ışık
veren Ay'ı halk etmiş, yıldızlarla süslemiş. Hepsi de titiz bir inti
zam içinde seyrediyorlar. Ne büyüktür Allah, işte Rahman budur.
62- ij / ü . ilj i Ji jH u Oi ilj i jUJ H U Jlgl^J j J l J i* - ^jJl j i j
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^ U l j_Aj Öyle bir Âllâh'tır, (nasıl o lur da bu derece gafilsiniz
dem ek.) 1_IL>- jL g lilJ J-İ!! (J_Gece ile gündüzü birbiri ardınca
getiren, 1jjk_â. İljl Ji JİTju d)! iljl j _ I ibret alm a k veya şü kre tm e k
isteyenler için gece ile gündüzü birbirine halef kılmıştır.
Bundan sonra Â llâh-û Teâlâ sekiz sıfatı hâiz olan, te m iz kullaa
rını beyan ediyor.
63- f - j ^ u - ıSıj U jA ^ j v ı ^ İ p O j - i i j - j

j - i - j J i/4 f j

/»J c İj—J/î Oj__La/j**)!
j_L£-jJ1 İ L I p J Rahm et-i İlâhiye ile m üntehi olan.

1 -)

Âllâh-û

Teâlâ'nın m akbul kulları o n lard ır ki, jşjJl o kim sele r ki beyan e d i
y o r Â llâh CelleCelâlûhû. j ^ j j l ^_İP O j-i-I Yeryüzünde yürüyorlar,
azam etle değil lijA tevazû ile. Sekinet, vekârla yürüyorlar. Sonra
Oj-La/*!! «glkU- ü lj cahiller, (kendilerini bilm ez kim seler) kendile
rine lâf attığında, (nahoş sözlerle) hitap ettikleri vakit,

ljJ/3

"selâm (üzerinize o lsun)" derler. (İncitm eyerek cevap verirler,
m ünakaşa ve m uâraza etm eye tenezzül etm ezler.)
Bir kim se te m iz elbise g iym iş yolda giderse, sokaktaki köpek
ona hücum etm ez. Fakat biraz böyle parakende birisi olursa, kö
pek ona hücum eder.
Böyle tevâzû, sekinet, vekarla yürüyen insanlara; cahiller, o n 
lara karşı geldiği zam an, cehaletine göre onlara m ukabele ede
cekler. Yâni onların kâlbini kıracak sö zle r söylerler. Gördün ki
cahil, kin ile geldi sana karşı; bunun selâm eti, y u m u şa k karşılık
verm ektir, buyuruyor M evlânâ Celâleddin-i Rûmi Kaddesallâhû
Sırrahül Aziz.

40 2 • Tefsir Sohbetleri

64- /. L—
Sj 1J j>e..S ^ 'jJ Sj-.-..'.; j j j J İJ

2-) j_>U1J Ve

öyle kimselerdir onlar ki O ji—j gecelerini,

Rabbi için /J/—SJ İjJL S secde ederek ve kıyama durarak geçirirler.
İbni Abbas Radıyâllâhû Anh demiştir ki; "Bir kimse yatsıdan
sonra iki rekât veya daha fazla namaz kılarsa, gecesini Rabbi'nin
secde ve kıyamı ile geçirmiş olur."
Peygamber Sallâllâhû Aleyhivesellem efendimiz de "Bir kimse
yatsı namazını cemaatla kılsa gecenin yarısını namazla ihya etmiş
gibi olur. Sabah namazını da cemaatla kılarsa bütün gece namaz
kılmış gibi olur" buyurmuştur.
s*

s s

' s ' *

65- L«ljP Ol* /.Şİ j P Si ►‘

S S

S

' s

4 *

0

o

ı__!j P llP 35j-^1 / iş j S jJjÂ ; j j j J l j

3-) O j-Jji j-jü lJ Onlar ki münacaatlarında, hele namazlarının
sonunda çünkü namazdan sonra yapılan dualar müstecaptır. (Nau
mazdan sonra, Kur'ân okuduktan sonra, yağmur yağdığında, bir
üzüntü zamanında, insanın kâlbi kırık olduğu zamanlarda yapılan
dualar daha ziyade müstecap olur.) Onlar dualarında diyorlar ki;
►_l^(_»1jLp Up

"Ey bizi envâi nimetlerle yetiştiren Rab

bimiz, ►
_IİİL-P Lİp J îj _^1 fazl-ı kereminle cehennem azabını
bizden uzaklaştır. LgşlIPO' Muhakkak cehennemin azâbı /-.İjP O/*
lâyıktır bize. Fakat lütf-û kereminle cehennem azâbını üzerimiz
den sav, uzaklaştır.
66- / . / Î . J İ j-ih u .

1j İ _u .

/.5İ

Ofr /_S l_.5i Cehennem, orası cidden fenâ bir yerdir,

L.Z İ.J fena bir makam, konaktır."
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4-) ij- llîl İSI j-jjJ 'J Onlar ki infak ettikleri zaman (Meselâ
mâl-u serveti vardır, çocuklarına infak eder. O mal kimindir? Âl
lâh'ın malıdır. Tasarrufu yalnız insanın elindedir. Tasarrufu elimize
verildiği zaman, mal sahibinin rızası üzerine sarfetmemiz lâzım
gelir.) Mal sahibi bize böyle diyor. f_Jj l j i j _ i j _ i l î ! İSI j-jiJ 'J
Ijj- i^ "Ne israf edin" diyor "ne de cimrilik yapmayın" diyor. û/Sj
L»ijS dL)S

İsraf ile buhlun arasında bir yol tutarlar. Meselâ

emsâlleri nasıl geçiniyorsa, onlardan ne fazla ne de noksan bir
sıkıntı sarfiyat olmamalıdır.
Ulemâ, israf ve cimriliğin manasında ihtilaf etmişlerdir. Ba
zılarına göre; "İsraf, harama harcanan maldır. Velevki az olsun.
Cimrilik, Âllâh'ın hakkını vermemektir.
Bir takımları; "İsraf, sarfiyatta haddini aşıp savurganlığa vars
dırmaktır. Cimrilik ise harcanması lâzım olanı harcamamaktır" de
mişlerdir.
Bir adam, birine; "İsrafta hayır olmaz" demiş. O da "hayırs
da israf olmaz" diye cevap vermiş. Bundan dolayı, "bir kimsenin
Ebu Kubeys dâğı kadar altını olup hepsini, Âllâh yolunda sarf etse
müsrif olmaz. Ama ondan bir dirhemi harama harcasa müsrif olur"
denilmiştir. Ashab-ı Kiram, yemeği keyif ve lezzet için yemez, el
biseyi güzellik için giymezlerdi. Yemekten maksatları, açlığı gide
rip ibadete kuvvet bulmak. Elbiseden muratları da avret yerlerini
örtmek ve soğuktan, sıcaktan bedenlerini korumaktır.
Ömer Radıyâllâhû Anh; "Kişiye, her canının istediğini satın alıp
yemek, israf yönünden kâfidir" dermiş.
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68- «üil f j - î ^ -ül

^

Jl Oj-^i-^-â-j J j j-^ l l^-jJl ^ l ^-i Oj-p Aj J j “j*j^lj
lil5 I 3-J^ d J i

^

^

üt

^

î

j-^ j Oj-S^j J j 3-*^^ JI

®

5-) j_:#-l l-fll «Ail £J> Oj -p -Aj J J-AJIJ Ve öyle kimselerdir onlar ki;
Âllâh-û Teâlâ ile beraber başka bir ilâh iddia etmezler. Âllâh'tan
başka bir Mâbud tanımazlar. 5->JIj JI AüIfj_ î ^jdl J - J U l Oj-iiâj JJ
Âllâh-û Teâlâ'nın katlini haram ettiği nefsi, hak ile katli icap etme
dikçe öldürmezler. (Hak ile öldürmek var. Mürtedin kanı helâldir.
Evli olan zaniyi öldürmek helâldir. Kâtil olanın da kanı helâldir.) JI
o

3J J L

bil hak budur.

Mevlâna Celâleddin Rûmi buyuruyor; "Kur'ân'ın hükmüne
göre kan dökmek helâldir. insanın kanı kıymetlidir fakat Kur'ân'ın
hükmüne göre dökülürse helâldir."
Su bol olduğu halde, emir olmadan dökülen su hatadır. J j
^S/
° ^
° 0
ö y y „ Ve zinâ etmezler. LilSl 3-Ju dJüi
j - i j Zira bu kötülükleri
^ >o

işleyen kimse günahının cezasını bulur.
69- lS l* i

Â k j j < llîJ i f j j

d

^LL-âJI f_j_J tçlİL-üI <U jj-PUaj Bu kimselerin kıyamet gününde
azâbı kat kat olur. iSl^i

ÂİAjj (Eğer helâldır niyetiyle yapmış\ "t
larsa) ve orada alçaltılmış, zillet ve hakaret içinde o azapta dâim

kalır.

Bu sûre-i celilenin sonunda Halik-i Kâinat, "ibedurrahman"
buyuruyor. Kıyamette Rahmet-i İlâhiye'ye nâil olan kimselerin
âlâmetlerini beyan ediyor. O rahmete nâil olanların sekiz sıfatla-
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rını, sıra ile Cenâb-ı Hak bildiriyor. İbâdurrahman buyurduğunun
hikmeti budur. Rahmet-i İlâhiye'ye nâil, mazhar olan kimselerin
âlâmetlerini beyan ediyor.
İbadurrahman

olan,

Âllâh'ın

has

kullarının

birinci

sıfatı;

yürürken sükûnetle tevazû ile yürürler, kibr-i azametle sallana
sallana yürümezler. Bunları gören cahil ahmaklar, onlara istihza
eder, dokunaklı sözler söyler. Bu cahillerin söylediği bu dokunaklı
sözler onların düşmanlığından değil, onların fıtri olan ahlâklarıdır.
Köpek tabiatlı olan insanlar, böyle mütevâzi hareket eden insane
lara fırsat bulup hücum ediyor. Bu mütavazi olan insanlar, onlara
mukabele etmiyorlar, onların yanından selâm ile geçerler. Yâni
selâm-ı mütâreke olan, "Âllâh'a ısmarladık, selâmün aleyküm"
deyip geçerler. Onlarla mukabele etmez ve konuşmazlar.
İbâdurrahmanın ikinci sıfat alâmetleri: Gecelerini boş geçir
mezler, imkânları dâhilinde ibadetle meşgûl olurlar. Halik-i Kâinat,
kulunun takatı haricinde hiçbir şeyi teklif etmemiştir.
İbâdurrahmanın üçüncü alâmetleri; Cenâb-ı Hak'ka münacaatlarında dâimâ "Yâ Rabbi, cehennem azabından bizi halas et,
koru, muhafaza et der, yalvarırlar. Yâ Rabbi, cehennem azabından
bizi halas et" diyorlar.
İbâdurrahmanın dördüncü sıfatları; Bilirler ki mal, Cenâb-ı
Hak'kındır. Malın sarfında israf etmezler ve çocuklarını da sıkıntıda
bırakmazlar. İsraf haramdır. Buhul, tama' da fenâdır. Her ikisinin
ortası, meşrû olan şekilde sarf idare ederler.
İbâdurrahmanın beşinci sıfatları; Âllâh-û Teâlâ'dan başka
hiçbir Mâbûd-u

Maksudu

bilmezler.

Büyük günah,

isyanlara

meyletmezler. Onun için bilirler ki büyük günahların cezası ağırdır.
Bu gibi isyanları işlemekten korunurlar.
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Altıncısı; Yalan, iftira, hile bulunan cemaatlardan uzak durur
lar. Bu gibi cemaatlarda hazır bulunmazlar. Elinden gelirse men
ederler, elinden gelmez gücü yetmezse oradan yüzünü çevirir gi
derler.
Yedincisi; Âyât-ı beyyinât, Kur'ân-ı Kerim okunurken okuyanın
sesinin güzelliğini değil de "nedir bu âyetin meâli?" der. Âyetin
mânâsını, azametini düşünür tefekkür eder. Mümkün olduğu kat
dar mânâsını anlamaya hatırlamaya çalışır. "Ben anlamıyorum"
denilmez, Kur'ân-ı Azimüşşân'ın bereketi var. Hâlis bir niyetle inA
san birkaç def'a dinlerse, mânâlar kalbine iner. Anlamıyorum dim
yenler, kendilerinin gevşekliğindendir. Sofrayı İlâhiye'dir, umûma
gelmiştir. İçinde herkesin hissesi vardır ama az veya çok olsun.
Fakat devam edilirse anlayış ziyadeleşir.
Sekizinci; Duâlarında göze ışık verici aile ve evlât isterler,
Cenâbı Hâk'tan. Umur-u dinde de kendine muktedâbih olmasını
isterler. Umûr-u diniyede, ilimde, zikirde, fikirde, beni ulemaların
yahut dindarların yanına koy da onlar da bana iktidâ etsinler de
meli. Yâni "Yâ Rabbi, benim kâlbimi temiz et. Beni o hâle getir ki
halk bana iktidâ etsin, hidayete vesile olayım" demektir. Bu şekil
de talep etmek vaciptir. Çünkü bunun zımnında Âllâh'tan istiyor
ve diyor. "Yâ Rabbi, beni ıslâh et. Beni öyle ıslâh et ki halk beni
görünce, benim ıslâhımla halk da salâha gelsin, ıslâh olsunlar."
İbâdurrahmânın beşincisinden başlayarak.
68- 4ül çj_>- j_iJl

Iûj-Jüj J j j-'*’! /-$Jl “^i £“» ûj-pJ-j J j -j‘^lij
Li/ji (jJL) d J s J —

j-»j ûj-jjj J j ıj-iJ/ş J l

,'
i
s
5-) j_>-l /4JI -oil £J>ûj-pJj J jjjJ I J Âllâh'ın rahmetine nâil olacak

kimseler onlardır ki; Âllâh'tan başka bir Mâbûd tanımaz, inanmaz-
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lar.

J l Alil

^_di J.JLÜ1 Oj-Li^ J J Bir nefis ki Âllâh, katlini

haram etmiş. Onu ancak helâl ile öldürürler.
Helâl olan katil. a) Mürtedin kanı helâldır. b) Evli olup da zinâ
edenin katl-i kanı helâldir. c) Kâtilin katli helâldir, kısas olur. Bu üç
sınıfın kâtline, Âllâh cevaz vermiştir. Âllâh'ın emri ile bu üç sınıf
insanın kanını dökmek helâldir. Fakat Âllâh'ın emri haricinde bir
£
suyu boş yere dökmek haramdır O jjy J J ve zinâ da etmezler. j» J
^ S* 9 * \ 9 9
*İ y* •
l_»u1 ,3_İj d ü î J - i i j Bunları yapan kimseler! U lS l j J u Esâm diyor,
^

ehl-i cehennemin vücudundan toplanan irin ve pisliklerin bulun
duğu bir yerdir ki onları oraya sevkederler.
69- lj/g»

J ı ü ş j Âi J l!! p ş —>
1JmJ! <J

Bu kimselerin kıyamet gününde azâbı kat kat olur. (Tefsirin
şerhine göre cehennem, küfre mukabildir. Cehenneme giden,
küfrün cezasını çekiyor. Fakat bu gibi büyük günahların cezasını,
ayrıca bu cehennemde çekiyor. Şu hâlde cehennem, bu küfürde
olanlar için iki kat oluyor. Evvelâ küfrün cezası olan ebedi cehen
nem azabı, diğeri de yapmış olduğu fenalıkların cezasını çeker.)
0^0
S 4
j _ü ş j Ebedi kalır
cehennemde, L5/g» zelil ve hakaret içinde
ebedi kalır.
Acaba böyle olanlara bir tevbe kapısı yok mu? Evet, her za
man tevbe kapısı var. Cehennem yedi dereke, cennet ise sekiz
derecedir. Cennetin sekizincisi, tevbe kapısıdır. Tevbe kapısını,
Cenâb-ı Hak açık bırakmış kapatmamıştır. Ölünceye kadar bu kapı
açık bırakılmış.
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70-♦ ı**»l * - •“ 4ü1 J j —o d —j-İjl* /_:>dl^ J _l P J _«Pj j_ )1 j t__L-j j “) J1
1jj ip 4ü1 (l)/?j o l i _«*>5Î

\

A

_>L*3 j_ ) VI M eğer ki o kim se şirkten tevbe ederse, j_)>lj Âllâh-û
Teâlâ ve Rasûlüne im ân ederse, M ü'm in o lur ve cehennem den
kurtulm uş olur. L>JU? J_ LP J - l P j Tevbeden sonra da sâlih am eller
yaptığı takdird e, cennetin nim etlerini istihkak etm iş olur. (Am eli
ile hiç kim se cennete girm ez. Cennete girm e k im ân ile m ü m kü n 
dür. Cennetteki nim etler ise sâlih, güzel am elle r ile m ütenasiptir.)
^T ^
d u J j U Onlar, o tevbe edenler, tevbeyi de âm âl-i saliha ile takviye
^^
e
s
l >* t
ettikten sonra
4ü1 J jlL değiştirir, tebdil eder. Âllâh, onların
i?

günahlarını

hasenât ile günahlarını sevâba tebdil (ve tev-

beleriyle m âsiyetlerini m ahv)eder. O nların kötülüklerini, iyiliklere
çevirir. <oı1 O/?j Esrarınıza m üttali olan Â llâh, 1 jj-İP m übalağa ile
m ağfiret sahibidir, günahları affeder. L L —>-5 Rahm et sahibidir, biz
"t
leri hem en gü nahlarım ızdan dolayı azaplandırm az da belki tevbe
ed erler diye im kân zam an verir.
71- /j/:) «Üi1 ^J1 t - j - J Ajlâ L>JL^ J l P j _ /* j ) j
U J U ? (J_l PJ _>/J j _ ) j Her kim ki günahlardan tevbe eder ve
(onu te rk ve pişm anlıkla) iyi davranış, sâlih am el işlerse AJ/S
lJ l£ ) 4Âj1^J1

şüphesiz o, tevbesi kabul edilm iş o larak Âllâh-û

Teâlâ'ya rucû eder. Âllâh lütf-u kerem iyle nim et, m ağfiretini kat
kat ihsan eder.
72- l)1 j ? 1 jj) j-*.JJ/j 1jj» 1Üj jjj-)1 Oj- - 1 •*j J j j J 1j

Furkan Sûresi • 4 0 9

^
} o ^
İbâdurrahm ânın altıncısı; 6-) 5 jy i ü j J4 ~ ; J j j j J i J Z û r kelim esi
yalan dem ektir. Şehâdet-i zûr, yalancı şahit dem ektir. Fakat âyet-i
kerim ede zûr; bâtıl, lağiv, kâbih, fenâ olan her şeye şâm ildir. Bir
yerde bâtıl, lağiv, gıybet e der fen a lık yaparlarsa, İbâdurrahm an
olan kişi o cem aata iştirak etm ez. Elinden gelirse men eder, elinden
gelm ezse o cem aate iştirak etm ez, kâlbi ile buğz eder. Eğer kâlbi
ile m üteessir olm azsa, de m e k ki o kişide im ân yoktur. "L â havle
v e lâ k u vv e te illâ b illa h " der, oradan uzaklaşm aktır. Bugün budur
o^

■

$

s

çünkü İslâm iyet'in sonu, evveli gibi zu h u r etmiştir. j J o J/j 1j J ? 1ÜJ
Böyle faydasız ve m ünasebetsiz şeylere rastladıkları zam an 1jj_^>
l? l

(ona iltifat etm ezler. Nefislerini ondan tenzih ederek) fitneyi

ta h rik etm ezler. Aksi halde fitne artar. Fitneyi yatıştırm aya gücü
yetm ezse fitne bir olur, iki olur, beş veya on olur. Öyle ise fitneyi
u yandırm am ak ve kendini de o fitneden uzak tutm ası lâzım gelir.
Bu da İbâdurrahm anın altıncı sıfatıdır.

İbadurrahm anın yedincisi; 7-) f

o

/J/ j 1jJ-_Ti İÜ j_ A J1 J Ve

on lar ki ne zam an, Hâlik-i Kâinat'ın âyât-i beyyinâtı okunduğu
zam an, Âyât-ı İlâhi'yi zikrettiği zam an.
Zikir; hatırlam ak dem ektir. Her ne ki bize Âllâh'ı hatırlatırsa,
o zikrullahtır. Lafzâyı Celâleyi Âllâh, Kelim eyi Tayyibeyi Lâ İlâhe
İllellah, Kur'ân-ı Kerim kırâatı, esm âyı hüsnâ, sübhânellâhi velham dûlillahi veya düşünüşte A zam et-i İlâhiye olsun, hatırlam ası
hepsi zikirdir.
Yahut onlara va'z ve nasihat edildiği zam an

L g llp I

fJ

41 0 • Tefsir Sohbetleri

l i l l l P j üzerine sağır ve körler gibi kapanmazlar. (Bil'akis onu can
kulağı ile dinler, basiret gözü ile görürler.) Âyât-ı beyyinat okune
duğu zaman onu düşünür, tafsilâtla zihnine getirir, belki ağlar sec
deye gider. Cenâb-ı Hak'kın lütf-u keremini ister.

$
,22
İbadurrahmanın sekizincisi; 8 -) jjU lJ O kimseler ki O jJ ji di
yorlar;

"Ey Rabbimiz, UU

ihsan et bize,

LL>-

ailelerimiz ve evlâtlarımızdan, j_ip' sjJ gözlerimize ışık veren ayy
dınlatıcı zevceler ve zürriyetler ihsan et." Pis evlât, gözü kapatıcı
olur. İyi evlât ve aile, gözü aydınlatıcı olur.
Âllâh'ın nimetleri kullarına çoktur. Bunların içinde iyi evlât,
,

aile en büyük nimettir.ZJZ.1

o

o

i-uJJ LUArî-lJ "Ve bizi takva sahibi

müttekilere rehber kıl" derler. "Yâ Rabbi kâlbimizi tasfiye et, bize
öyle bir ilm-i mâlumat ver ki bizim ilm-i mâlûmatımızla halk iktidâ
etsin ve hidayete gelsin. Halkı, bizimle hidayete getir Yâ Rabbi."
Tefsirin verdiği mânâdan anlaşıldığına göre; Erbâb olana va
ciptir, bu yola talep etsinler. Çünkü halkın hidayetine sebep olur.

/ M .
d u Jjl İşte bu sekiz sıfatı haiz olanlar, Rahmet-i İlâhiye'ye nâil
olurlar. Â-jjJül üJ>->; Gurfe; asıl pencereye derler. Penceresi çok
olan yerler, evin en güzel yerleridir. Burada gurfe buyurulmuş,
cennetin en âlâ yeridir. ljj-1*9 /-*-ş Dünyada tâat üzerine sabret
mişler, şehvetten muhafaza olmuşlar. Belâ ve musibetlere sabır
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taham m ül etmişler. Allah, bu gibi sıfatı hâiz olanları cennet gurfeleriyle m ükâfatlandırır.

Bunlara telkin ediyor, m ülâki oluyor

i - g i o gurfelerden. i a j _ " j 1.1*3 Orada cennetin en y ü kse k d e 
receleriyle m ükafatlan d ırılacaklard ır ve orada hürm et ve selâm la
karşılan acaklardır.
76- la l i a j i j Â"-l J« C - l L * lgı^ j - i i-1
*"
“ı
ı^

i_ lıâ j _ij JL.—- Ve orada ebedi kalacaklardır. lJia_IJ> t^ l_L^>- Ne
güzel m ekândır o cennet 1_aiiJ>J ve ne güzel bir m akam dır.
77 - ısı$ J 6 j &

ü â

J jJ y j j ^

ıj i i j ıa J

l _ i j i P i V j J y-_.J
' j - l . L i J-3 Nefsin şerefi sehâvet iledir,
1
^ ' "" s*
büyüklüğü de secde iledir. B ir insan ki secdesi yok, ihsanı da yok,
iyiliği de yok, imânı da yok, böyle bir insan neye yarar? Ayette
buna işaret var. B uyu ruyo r ki insi ve cini neye halk ettim ? İban
det için. İbadetin akabinde kendine duâ eder, duânın kıym et ve
O j!

kabûlü im ândan sonra olur. J .3 Ey Habibim Ekm elerrusûl SallâlO
$ O
lâhû A leyhivesellem , beyan et üm m etine.
' j - ^ '-a Kulluk
' ' y
s s
ve yalva rm an ız o lm azsa, Rabbim size ne diye değ er versin? V j J
-ISjilPi İm ân ve duânız olm azsa ne kıym etin iz olur? l i j j û Jl2j Pey
)

*

s

s

gam beri de tekzib e tm işsin iz (hitab kâfirleredir.) Ul^J Oj-^j Lsj-L-â
Onun için azap yakanızı bırakm ayacaktır. Dünyada Bedir harbinde
onlardan 70 kişi te lef oldu, ahirette de ebedi azap göreceklerdir.

