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YÜCE ALLAH İNSANLARDAN NE İSTER 

 

ِ ٛىِ  ٍِ  نسَّر ً ْ   ِْعِى  ِ  نسَّر
 

ÖNSÖZ: 

Yüce Allah‟ın kâinatı ve insanı yaratmasının elbette pek çok hikmetleri vardır. Bu 

hikmetin başında yüce Allah‟ın kendisini tanıtmak istemesi ve gizli hazinelerini ortaya 

koyarak ilmini, iradesini, kudretini, rahmetini, hâkimiyetini, haşmetini, azametini velhasıl bin 

bir isim ve sıfatları ile kendisini tanıtma hikmeti yatmaktadır.  

Kur‟an-ı Kerim ayetleri ilahi olduğu için sonsuz anlamları içermektedir. Bundan dolayı 

ayetlerin anlamları budur denemez. Ancak Kur‟anın yüksek semasından ve bu ayetin 

nücumundan bizim anladığımız mana budur anlamında “Meâl-i Âlisi” budur denebilir. 

Bundan dolayı biz ayetin kelime anlamından ziyade meal-tefsir anlamını dikkate alarak öyle 

tercüme etmiş bulunuyoruz. 

Kur‟an ayetleri Arapça nazil olmuştur. Arapça ise çok zengin bir dildir. Bir kelimenin 

pek çok anlamı bulunabilir. Kur‟an-ı kerimin bütünü ve peygamberimizin (sav) tefsiri ve 

anlayışı dikkate alınarak elimizdeki büyük müfessirlerin tefsirleri de taranarak en uygun olan 

meal-tefsiri yapılmıştır.  

Bütün insanları “Benî Âdem” olarak muhatap alarak karşısına alıp hitap eden yüce 

Allah‟ın Kur‟an-ı Kerimde bu ifadesine, nüzul sırası esas alındığı zaman ilk olarak A‟raf 

Suresinde bulmaktayız. A‟raf Suresi Mekke‟de nazil olan 39. Suredir ve 206 ayettir. İbn-i 

Abbas (ra) bu surenin163 ile 172 arasındaki ayetlerin Medine‟de nazil olduğunu söyler.  

Âraf, cennet ile cehennem arsında bir geçiş ve ayırım yeridir. Mahiyetini ancak Allah 

bilir. Kur‟an-ı Kerimde bize anlatıldığına göre burada Allah‟ın bildiği bir topluluk 

bulunacaktır. Bunlar hesap gününde hesaba çekilmeyen ve hesaba çekilenleri gören, izleyen 

ve cennetlik ile cehennemlikleri tanıyan bir zümre olduğu ifade edilmektedir.
1
  

Yüce Allah‟ın Kur‟an-ı Kerimdeki insanlara hitabı “Yâ Benî Âdem” (Ey Âdemoğlu!) ve 

“Yâ Eyyühe‟n-Nâs” (Ey İnsanlar!) şeklindedir. Bu hitap umumi olup Âdemoğulları olan 

bütün insanları kapsar. Daha sonra yüce Allah inananlara da “Yâ Eyyühe‟llezine Âmenû” (Ey 

iman edenler!) şeklindeki hitaba dönüşmüştür. Medine‟de ayrıca Hıristiyan ve Yahudileri 

muhatap alarak onlara da “Yâ Ehle‟l-Kitap!” (Ey kitap ehli!) ifadesi ile tevhide imana, hak ve 

hakikati kabule davet etmiştir.  

Biz bu çalışmamızda yüce Allah‟ın insanların tümünü muhatap olarak aldığı “Ey 

İnsanlar!” “Ey Âdemoğulları!” ifadesi ile insanlardan ne istediğini anlamaya çalışacağız.  
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 Araf, 7:46–49 



GİRİŞ: 

Yüce Allah her şeyi bir amaca hizmet etsin diye yaratmıştır. Biz buna Allah‟ın hikmeti 

diyoruz. Her şey yaratılış amacına hizmet ederse hedefine ulaşmış ve amacını gerçekleştirmiş 

olur. Allah‟ın rızası ve memnuniyeti de yaratılış amacını ve hikmetini gerçekleştirmekle 

kazanılır.  

Eşyanın hikmeti amacına uygun kullanılması ile tahakkuk eder. Kalem yazmak, kitap 

okunmak içindir. Kalemi toprağı kazmak ve kitabı üzerine oturmak için kullanan kişi yanlış 

yapmış, amacı dışında kullanmış olur.  

Yaratılan varlıklara baktığımız zaman her varlığın yaratılış amacına hizmet ettiğini 

görürüz. Güneş her gün kendisine verilen görevi mükemmel yaparken, dünyamız düzenli bir 

şekilde güneş etrafında döner, ağaçlar meyvelerini verir, hayvanlar kendilerine verilen 

görevleri mükemmel bir şekilde yaparak yaratılış hikmetine hizmet ederler. Onların b itaatkâr 

tavrı ve vazifelerini mükemmel yapmaları üzerindeki tüm varlıkların hayatının devamını ve 

mükemmel işleyişini netice vermektedir.  

 Kâinatın ve eşyanın niçin yaratıldığı bilinmezse nasıl yaratılmış olduklarının bilinmesi 

bir anlam ifade etmez. Hayata anlam katan nasıllığı değil, niçin var olduğudur. Bunun için 

hayata anlam katan “Niçin varız?” sorusuna verilecek cevap olmalıdır.  

 Niçin var olduğumuzu ise bizleri yaratan yüce Allah gönderdiği elçileri ve kutsal 

kitapları ile insanlığa bildirmiştir. Peygamberler ve kutsal kitaplar bizlere bunun en mantıklı 

cevabını vermektedir.  

Hiçbir şeye muhtaç olmayan yüce Allah eşyayı ve varlıkları kendisini tanıtmak için 

yaratmıştır. Aklı başında olan insanı da kendisini varlıklar aynasında tanısın ve birliğine iman 

etsin ve imanın gereği olan ibadeti yaparak maddeten ve manen terakki ve tekâmül etsin diye 

yaratmıştır. Çünkü varlıklar perdesinin arkasına gizlenen ve görülmeyen Allah‟ı insanlar 

ancak eserlerine bakarak tanıyabiliriz. Yaratıcıyı eserlerine bakarak tanıyabiliriz. İnsanın 

yaratılış amacı görülemeyen Allah‟ı eserlerine bakarak tanımaktır. Bundan dolayı insanın en 

önemli görevi Allah‟ı tanımak, yani “Marifetullah”tır. Böylece insanın en önemli farz görevi 

Allah‟a iman etmektir. Bunun tersi olan inkâr ve şirk yaratılış amacına zıt olduğu için 

affedilmez en büyük günahtır.  

Yine insanın yaratılış amacına hizmet eden ilim, ilimlerin şahı ve padişahı olan “İman 

İlmi”dir. Bütün iyilik ve hayırların kaynağı da imandır. Bütün şerlerin ve kötülüklerin kaynağı 

da küfürdür. Çünkü Allah‟ı bilmeyen ve tanımayan hiçbir manevi değeri tanımaz ve kabul 

etmez. Çünkü bütün manevi değerler Allah‟a iman ile ortaya çıkar.  

İşte bütün bu sebeplerden dolayıdır ki Yüce Allah Kur‟an-ı Kerimde insandan Allah‟a 

inanmayı, nimetlerine şükretmeyi ve Allah‟tan korkmayı istemektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  YÜCE ALLAH DÜNYA NİMETLERİNDEN FAYDALANMAYI VE TAKVA 

SAHİBİ OLMAYI EMREDER: 

 

Yüce Allah bu surede “Âdemoğlu”na şöyle hitap etmektedir:  
 

ٍْ آَٚاِت  ٌْٛس َذنَِك ِي َٖ َذنَِك َخ َٕ نِبَاُض  نحَّرْق َٔ ِزًٚشا  َٔ َء جُِكْى  ْٕ َٕ ِز٘ َظ ُْٛكْى نِبَاًظا ُٚ  َٚا  َُِٙ آَدَو قَْد أَََصْنَُا َعهَ

            ٌَ ُْى َٚرَّركَّرُسٔ ا ّ ِ نََعهَّٓر ًَ ُُْٓ ٍَ  ْنَدَُّرِة َُِٚصُع َع ُْٚكى يِّ َٕ ا أَْخَسَج أَ َ ًَ ٌُ َك ْٛطَا َٚا  َُِٙ آَدَو الَ َْٚفحََُُِّرُكُى  نشَّر

ٍَ الَ  نَِٛاء نِهَّرِرٚ ْٔ ٍَ أَ َٛاِطٛ ََُْٓى إََِّرا َخَعْهَُا  نشَّر ْٔ ُْٛث الَ جََس  َ ٍْ قَبِٛهُُّ ِي َٔ  َٕ ُ ََٚس ُكْى ُْ ا إََِّّر ًَ ِٓ َء جِ ْٕ ا َظ ًَ ا نُِِٛسَُٚٓ ًَ نِبَاَظُٓ

 ٌَ  ُْٚ ِيُُٕ

 

“Ey Âdemoğulları! Size avret yerlerinizi örteceğiniz ve süsleneceğiniz elbiseleri 

rahmetimizle inzal ettik. Biliniz ki, Takva elbisesi sizin için daha hayırlıdır. Bütün bunlar size 

Allah‟ın rahmetinin ve hikmetinin delilleridir. Umulur ki düşünerek öğüt alırsınız.” 

 “Ey Âdemoğulları! Şeytan avret yerlerini açarak elbiselerini soyarak anne-babanızı 

cennetten çıkardığı gibi sizi de yoldan çıkarmasın. Çünkü şeytan ve kabilesini sizler 

göremezsiniz ama onlar sizi görürler. Şunu bilin ki biz şeytanları iman etmeyenlerin dostları 

yapmışızdır.” (Âraf, 7:26–27)   

 

AÇIKLAMASI: 

Yüce Allah’ın Elbise Nimeti: 

Yüce Allah‟ın nimetleri saymakla bitmez. Ancak bizim gözümüze hitap eden ve 

bedenlerimizi ilgilendiren nimetlerin başında yiyecek ve giyecekler gelmektedir. Yüce Allah 

da bize bu nimetleri hatırlattıktan sonra bizim manevi ve daha önemli ihtiyaçlarımızı buna 

kıyasla anlatmaktadır.  

Nimetin devamı nimete şükür ve yerli yerinde kullanmakladır. Yoksa zayi olur ve 

elimizden çıkar. İnsanların çirkin yerlerini ve mahrem yerlerini örten güzel ve temiz 

elbiselerdir. Bunları rahmeti ile inzal ettiği yağmurdan ve onun toprakla birleşmesinden 

çıktığı için yüce Allah bu rahmet cihetini nazara vermek için “Biz rahmetimizle inzal ettik” 

buyurmaktadır.  

Nimetler yerden çıkmakla beraber yüce Allah “Yerden çıkardık” ifadesi yerine “biz 

indirdik” ifadesini kullanmakla o nimetin kendisinden ziyade o nimetteki rahmetiyet cihetini 

ve insanlara olan faydasını nazara vermek için “Biz rahmetimizle sizlere nimet olarak inzal 

ettik” buyurmaktadır.  

Bu noktadan elbette nimet yukarıdan aşağıyadır ve muhtaç olan insanın mertebesi 

aşağıdadır. Elbette in‟am, ihtiyacın mafevkindedir. Onun için, nimetin hazine-i rahmetten 

beşerin ihtiyacına imdat için gelmesinin hak tabiri “İnzal”dir.
2
 Burada yüce Allah elbisedeki 

nimet cihetini dikkate vermektedir. Atarlımız da bundan dolayı “Veren el alan elden 

üstündür” diyerek bu gerçeği ifade etmişlerdir.  

“Evet, gözsüz bir akrep ve ayaksız bir yılan gibi haşerata mağlup olan insana bir küçük 

kurttan ipeği giydiren ve zehirli bir böcekten balı yediren, onun iktidarı değil, belki onun 

zafının semeresi olan teshir-i Rabbanî ve ikram-ı Rahmanidir.”
3
 

Bundan dolayı elbise giyildiği zaman Allah‟a hamd ve şükretmek sünnettir. 

Peygamberimiz (sav) elbise giydiği zaman Allah‟a hamd eder ve şöyle dua ederdi: “Allah‟ım 

sana hamd-ü senalar olsun. Bu elbiseyi bana sen giydirdin. Bunu hayır için giymemi sağla ve 

                                                 
2
 Bediüzzaman, Lem‟alar, (2005-İstanbul) s. 615 

3
 Bediüzzaman, Sözler, (2004-İstanbul) s. 524–525 



bu elbisenin hayrını bana ver. Şer için giymekten ve bu elbisenin şerrinden de sana 

sığınıyorum, beni koru.”
4
  

Elbisenin hayrı Allah‟ın emri olan tesettürü sağlamasıdır. Tesettür farzdır ve bunu 

sağlayan da elbisedir. Şerri ise riya ve gösteriş için giyinmek ve bununla övünmektir. Bu da 

haramdır. Dolayısıyla her şeyde olduğu gibi elbisede de insanı hayra ve şerre sevk eden iki 

cihet vardır. Bunu dikkatlerimize sunan yüce Allah “Takva elbisesi sizin için daha hayırlıdır” 

buyurarak takva amacı ile giyinmemizi istemektedir.  

 

Takva Elbisesi: 

Elbise insanın bedenini örter, ama takva insanı günahlardan korur. Bundan dolayı 

takvayı elbiseye benzeten yüce Allah takvanın insanı daha iyi koruyacağını ve daha hayırlı 

olduğunu ifade etmektedir. Elbiseye verdiğiniz değeri takvaya vermelisiniz diye ikaz 

etmektedir.  

Takva günahlardan sakınmaktır. Bediüzzaman‟ın ifadesi ile “Takva, menhiyattan ve 

günahlardan içtinab etmektir.”
5
 Bu zamanda günahlar sel gibi üzerimize hücum ettiği için 

“Şerri def etmek menfaati celb etmekten evla olduğu” gerçeğinden hareketle öncelikli olarak 

günahlardan kaçınmak esastır. Bediüzzaman aynı konuda “Takva olan def-i mefasit ve terk-i 

kebair üssü‟l-esas olup, büyük bir rüçhaniyet kesb etmiştir” buyurur. 

Bu zamanda Salih ameller peşinde koşmaktan ziyade haramlardan kaçmakla ancak 

Allah‟ın rızası kazanılabilir ve din-i islama hizmet edilebilir. Bu bakımdan “Takva Elbisesi” 

her şeyden ziyade bizi korur. Allah‟ın rahmeti bu zamanda takva ile günahlardan kaçınmakla 

elde edilebilir. Bizi koruyacak olan üzerimizdeki elbiseden ziyade ruhumuza ve nefsimize 

giydireceğimiz Takva elbisesidir. Yüce Allah bu hususa bizim dikkatlerimizi çekmektedir.  

Bir diğer husus da Takva olan günahlardan kaçınmanın da bir nevi Amel-i Salih olan 

ibadet olma hususudur. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri Kastamonu Lahikası namındaki 

eserinde talebelerine yazdığı 99 no‟lu mektubunda bu hususları nazara vererek ikazlarda 

bulunur. “Takva içinde bir nevi Amel-i Salih var. Çünkü bir haramın terki vaciptir; bir vacibi 

işlemek çok sünnetlere mukabil sevabı var. Takva böyle zamanlarda, binler günahın 

tehacümümde bir tek içtinab, az bir amelle, yüzer günah terkiyle yüzer vacip işlenmiş olur. Bu 

ehemmiyetli nokta, niyetle, takva namıyla ve günahtan kaçınmak kastıyla, menfi ibadetten 

gelen ehemmiyetli a‟mal-i salihadır” der.
6
   

 

Şeytan Tesettürü Çıkarmakla İnsanları Yoldan Çıkarır:  

Yüce Allah devam eden ayette de “Ey Âdemoğulları! Şeytan avret yerlerini açarak 

elbiselerini soyarak anne-babanızı cennetten çıkardığı gibi sizi de yoldan çıkarmasın. Çünkü 

şeytan ve kabilesini sizler göremezsiniz ama onlar sizi görürler. Şunu bilin ki biz şeytanları 

iman etmeyenlerin dostları yapmışızdır” buyurmaktadır. 

Âdem‟in (as) cennetten çıkarılmasının sebebi yasak edilen ağacın meyvesini yedikten 

sonra elbiselerini çıkarmalarıdır. Kalbe vesvese veren şeytanın bu vesvesesini dinleyen nefis 

buna uyarak elbiselerini çıkarmakla takva ve hayâ libasını da çıkarmış olmaktadır. Bu 

durumda da yüce Allah‟ın öfkesini çekmektedir. Çükü Allah‟ın öfkesi hayâsızlık ve takvadan 

uzaklaşmaktır.  

Kişinin Allah‟tan korkarak avretini örtmesi takvadır. Bunu açık-saçıklıkla soymak planı 

ve fikri öncelikle şeytanın, sonrasında ise şeytanın dostları olanların işidir.  

İnsanın süsü ve ziyneti elbiseleridir. Bundan dolayı yüce Allah “Süsleneceğiniz, 

ziynetiniz olan elbiseleri size nimet olarak verdik” buyurur.  

                                                 
4
 Ebu Davud, Libas, 1; Timizi, Libas, 28; Müsned-i Ahmed, 3:30,50 

5
 Bediüzzaman, Kastamonu Lahikası, (2006-İstanbul) s. 205 

6
 Kastamonu Lahikası, 206  



İnsanın elbisesi onun bir nevi diğer varlıklara üstünlüğünü gösteren ve onların halifesi 

olduğunun alameti olan her varlığın temsilcisi olduğunu ima eden formalar olmasıdır. Nasıl ki 

insan yeryüzündeki çiçeklerin numunelerini kendi küçük bahçesinde toplamak ister, bir 

dükkâncı da malların numunelerini vitrininde teşhir eder. İnsan da tasarruf ettiği, hükmettiği 

münasebettar olduğu mahlûkatın nevilerinin numunelerini kedi elbise ve evinin ihtiyaçları 

hainde toplar ve gösterir.
7
 İnsana yüce Allah‟ın elbise giydirmesinin hikmeti budur. Bundan 

dolayı elbise giymeyen bir nevi hayvanata benzemiş olur.  

Takva elbisesi giyen, yani Allah korkusunu kalbine yerleştiren kimselere şeytan zarar 

veremez. Yani kalbine vesvese vererek günah ve çirkin işlere sevk edemez. Öyle ise 

imanlarımızı güçlendirerek kalbimize Allah korkusu koyarak, takva elbisesi ile şeytanlardan 

ve şeytanlaşmış insanlardan korunabiliriz.  

Şeytanın fitnesine kapılan ve vesvesesine kulak verenler imansızlar ile onları kendilerine 

dost edinen mü‟minlerdir. İmansızlık ile şeytanlık arasında bir çekicilik vardır. Yüce Allah bu 

hususu şöyle ifade eder: “Muhakkak ki biz kâfirlere şeytanları göndeririz de onları günahlara 

sevk ederler.”
8
 İmansızlar şeytanları severler ve kendilerine dost edinirler. Şeytanlar da onları 

istedikleri gibi kullanırlar. Hayâ elbiselerini çıkardıkları gibi üzerlerindeki elbiseleri de 

çıkartarak insanları yoldan çıkarmaya çalışırlar.  

 

Güzel Elbiseler Nerede ve Niçin Giyilmelidir? 

 ٍَ ْعِس ِٛ ًُ ُ الَ ُِٚ  ُّب  ْن الَ جُْعِس ُٕ  إََِّّر َٔ َٔ ْاَس ُٕ    َٚا  َُِٙ آَدَو ُخُرٔ  ِشَُٚحَُكْى ِعَُد ُكمِّ َيْعِدٍد ُٔكهُٕ  

“Ey Âdemoğlu! Mescitlere vardığınız zaman ziynetlerinizi takının, güzel ve süslü 

elbiselerinizi giyiniz. Yiyiniz, içiniz ancak israf etmeyiniz. Allah müsrifleri sevmez.” (Âraf, 

7:31) 

Güzel giyinmek, kılık-kıyafete önem vermek Allah ve resulünün sevdiği arzu ettiği ve 

emrettiği bir husustur. Bunu “Size örtüneceğiniz ve süsleneceğiniz elbiseleri rahmetimizden 

inzal ettik”
9
 “Mescitlere vardığınız zaman güzel elbiselerinizi giyiniz”

10
 emri ile de insanların 

arasına temiz ve süslü elbiselerle girilmesini tavsiye etmiştir.  

Peygamberimiz (sav) Cuma günü mescide gitmek için ve yabancı elçileri karşılamak 

için özel elbise taşımış ve giymiştir.
11

 Bununla beraber yemede ve giymede ölçüyü de koyan 

yüce Allah bu ölçüyü “israf etmeme ve israf sınırına vardırmama”
12

 olarak belirlemiştir. 

Peygamberimiz (sav) Allah‟ın bu emir ve yasağını “Yiyiniz içiniz, giyininiz, tasadduk ediniz 

fakat israf ve kibre dalmayınız”
13

 mealindeki hadisi ile açıklamıştır.  

İmam-ı Malik hazretleri çok güzel ve temiz giyinirdi. Neden böyle yaptığını soranlara 

da “Allah‟ın kulları için çıkarttığı ziynetleri kim haram kılmıştır?”
14

 ayetini okuyarak cevap 

verirdi.  

Yüce Allah mü‟mini aziz kılmış
15

 ve izzetini korumasını istemiştir. Mü‟minin izzetini 

koruması ise bedenini güzel elbiselerle örterek iffetini ve hayâsını gösterdiği gibi takva ile 

günahlardan kaçması şeklindedir. Allah‟ın kendisine verdiği nimetlerin de eserini göstererek 

“Tahdis-i Nimet” nevinden hem şükretmesi, hem de bunun ile Allah‟ın nimetlerini takdir 

etmesi mü‟minin en önemli özelliklerinden birisidir. Bundan dolayı peygamberimiz (sav) 

                                                 
7
 Mektubat, 654  

8
 Meryem, 19:83 

9
 A‟raf, 7:226 

10
 A‟raf, 7:31 

11
 Müslim, Sahih, Kitab-ı Libas, 2, 10  

12
 A‟raf, 7:31 

13
 Buhari, Sahih, Kitab-ı Libas, 1; Zemahşeri, Keşşaf, 2:79  

14
 A‟raf, 7:32 

15
 Münafıkun, 63:8 



saçı-başı dağınık bir sahabeye “Madem Allah sana mal vermiş, o halde Allah‟ın nimetini 

üzerinde göstermelisin. Allah nimetini kulun üzerinde görmesinden memnun ve razı olur”
16

 

buyurmuşlardır. 

Bütün bunlarla beraber yüce Allah yerken, içerken ve giyerken israf etmememizi 

istemekte ve “Yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz” buyurmaktadır. İsraf gereğinden fazla 

yemek, içmek, giyinmek ve harcamaktır. Allah hiçbir hususta aşırılığı sevmez. Her zaman 

adil, ölçülü ve dengeli olmayı ister ve sever.  

 

2. YÜCE ALLAH PEYGAMBERİNE İTTAATİ EMREDER VE İSTER: 

 

Yüce Allah dünya ve ahiret hayatında insanların nasıl mutlu olacaklarını bildiği için 

onların mutlu bir hayat sürmelerini, barış ve huzur içinde yaşamalarını murat etmiştir. Bunun 

da yolu Peygamberlere itaat etmekten geçer. Peygamberler insanlara Allah‟ın muradını 

bildiren elçileri ve insanların da Allah katında şefaatçileridir.  

Bu konuda da yüce Allah şöyle buyurur: 

 ٌَ الَ ُْْى َْٚ َصَُٕ َٔ ِْٓى  ْٛ ٌ  َعهَ ْٕ أَْ هََ   َ َ َخ َٔ ٍِ  جَّرقَٗ  ًَ ُْٛكْى آَٚاجِٙ  َ ٌَ َعهَ ٕ ُُكْى َٚقُ ُّب ا َٚ ْجََُِّٛرُكْى ُزُظٌم يِّ    َٚا  َُِٙ آَدَو إِيَّر

 ٌَ نَ َ َِك أَْ َ اُا  نَُّراِز ُْْى  َِٛٓا َخانُِدٔ ْٔ َُْٓا أُ َٔ ْظحَْكبَُسٔ  َع ٍَ َكرَّر ُٕ   ِ َٚاجَُِا      َٔ نَّرِرٚ

“Ey Âdemoğulları! Sizin içinizde benim ayetlerimi okuyan ve size anlatan peygamberler 

gelir. Kimler Allah‟a karşı gelmekten sakınır ve peygamberlere uyarak hâlini düzeltirse, artık 

onlara ne korku ve ne de hüzün vardır. İşte onlar dünya ve ahirette mutluluğa ulaşanlardır. 

Ayetlerimizi yalanlayan ve peygamberlere uymayı kendilerine yediremeyenler ise cehnemlik 

olanlardır. Onlar cehennemde ebedi olarak kalacaklardır.” (Âraf, 7:35–36)  

 

AÇIKLAMASI: 

Peygamberlerin görevi Allah‟ın vahyini ve insanlara olan mesajını olduğu gibi saf 

olarak tebliğ etmek ve aktarmaktır. Yüce Allah‟ın insanlarla kurduğu iletişim peygamberler 

aracılığı iledir. Bu sebeple peygambere itaat etmek Allah‟a itaat etmek anlamına gelmektedir.  

Nasıl ki padişahın elçisine ve memuruna itaat etmek padişaha itaat ve isyan etmek de 

padişaha ve devlete karşı gelmek demektir; aynen onun gibi Allah‟ın elçisine itaat de Allah‟a 

itaattir.   

 Bunun için yüce Allah “Kim peygambere itaat ederse Allah‟a itaat etmiş olur”
17

 “Kim 

Allah‟a ve Peygamber‟e itaat ederse, işte onlar Allah‟ın kendilerine nimet verdiği 

peygamberler, sıdıklar, şehitler ve salih kullar beraberdirler. Onlar ne iyi arkadaştırlar”
18

 

buyurmakta ve peygambere itaati açıklamaktadır.  

Yine yüce Allah peygambere itaatin peygamberin sünnetine uymak olduğunu 

peygamberin dilinden konuşarak şöyle ifade eder: “Şayet Allah‟ı sevdiğinizi ve Allah‟a itaat 

ettiğinizi iddia ediyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. 

Allah çok merhametli ve affedicidir. Öyle ise Allah‟a ve peygambere itaat edin. Şayet itaat 

etmez de karşı çıkarsanız bilin ki Allah inkârcıları sevmez”
19

 

İnkâr edenler için de Yüce Allah “Biz inkâr edenleri dünyada kısa bir süre rızıklandırız. 

Sonra cehennem azabına maruz kılarız. Orası ne kötü bir yerdir”
20

 buyurarak inkârcıların 

dünyadaki nimetlerinin geçici olduğunu ve inananların buna aldanmaması gerektiğini belirtir.  
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Allah‟ın ayetlerini okuyan ve anlatan, bilmediğimiz ve anlamadığımız hususları 

açıklayan peygamberin sözüne kulak asmayan ve Kur‟anı istediği gibi anlamaya, heva ve 

hevesine göre tefsir edenleri de yüce Allah cehennemlik olarak nitelendirmektedir. Ahirette 

kurtuluşun tek yolunun ancak peygambere uymaktan ve yolundan/sünnetinden gitmek 

olduğunu açıkça belirtmektedir.  

Dinin vazıı Allah, şarihi de peygamberdir. Peygamberin dinin tebliği yanında tatbik ve 

tavzih gibi görevleri de vardır. Bunun için peygambere itaat salt Kur‟anı anlamak için değil, 

emir ve yasakların tatbiki ve muamelatın da Allah rızasına uygun hayata hâkim kılınması için 

şarttır.  

 

3.  ALLAH İNSANLARIN NİMETLERİNE ŞÜKRESİLMESİNİ İSTER: 

 

Yüce Allah kullarına verdiği nimeti hatırlatmakta ve şükür istemektedir. Şükür ise 

imanın gereği ve ibadetin kendisidir. Mekke‟de nazil olan Fatır Suresinde
21

 yüce Allah “Ey 

İnsanlar!” diye hitap ederek şöyle buyurur: 

 

َٔ ْْلَْزِض اَل إِنََّ إاِلَّر  اء  ًَ ٍَ  نعَّر ِ َْٚسُشقُُكى يِّ ُْٛس  َّر ٍْ َخانٍِق َغ ُْٛكْى َْْم ِي ِ َعهَ َث  َّر ًَ َا  نَُّراُض  ْذُكُسٔ  َِْع َٚا أَُّٚٓب

 ٌَ َٕ  َ َََّٗر جُْ  َُكٕ ُْ 
 

“Ey İnsanlar! Allah‟ın sizlere verdiği nimetleri hatırlayın. Bu nimetleri size yerden ve 

gökten verebilecek Allah‟tan başka yaratıcı var mı? Biliniz ki, O‟ndan başka yaratıcı ve şükre, 

ibadete layık bir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da bu hakikati anlamayarak bu gerçeğe 

karşı sırt çeviriyorsunuz?” (Fatır, 35:3)  

 

AÇIKLAMASI:  

Bu ayet-i kerimeye göre yüce Allah‟ın kullarından istediği en mühim iş şükürdür. 

Kur‟an-ı kerimde gayet ehemmiyetle şükre davet eder.  

Allah‟ın nimetleri saymakla bitmez. Bu nimetler yerden ve gökten gelmektedir. Bu 

nimetleri yerden topraktaki yüz altı elementten süzerek çıkaracak ve gökten yağmuru ve 

güneşi onların imdadına gönderecek Allah‟tan başka hiçbir sebep olamaz. Nimetlerin hakiki 

sahibi ise Yüce Allah‟tır. Yüce Allah‟ın o kıymettar nimetlere, mallara bedel istediği fiyat üç 

şeydir: Zikir, fikir ve şükür. Başta bu nimetleri “Bismillah” diyerek Allah adına, onun izni ve 

rızası dairesinde yemek, sonunda ise “Elhamdülillah” diyerek şükretmek ve ortada yerken bu 

değerli nimetleri Ehad ve Samed olan Allah‟ın mu‟cize-i kudreti ve hediye-i rahmeti 

olduğunu düşünmek ve anlamak da fikirdir.  

Nasıl ki bir padişahın bir hediyesini sana getiren bir hizmetçinin ayağını öpüp hediye 

sahibini tanımamak ne derece bir ahmaklık ve aptallık ise, öyle de görünen nimet sahiplerini 

sevip hakiki nimet sahibi olan Allah‟ı unutmak ondan bin derece daha belâhat ve 

ahmaklıktır.
22

   

Tüm varlıklar rızka muhtaç olarak yaratılmışlardır. Rızık ise hayatın devamı için şarttır. 

İnsan hayatı da aynı şekilde rızka muhtaçtır ve toplum hayatı bu amaca yönelik olarak 

teşekkül etmektedir.
23

 Rızık ise toprağa, suya, havaya ve güneşe bağlıdır ve onların uyumlu 

yardımlaşmalarının sonucudur. Bu dört unsuru uyum içinde birbirinin imdadına göndermek 

ve ortaklaşa iş yaptırmak ancak Allah‟ın kudreti iledir. Ayrıca dünyanın güneş etrafında 

dönmesi ve mevsimlerin meydana gelmesi de güneşin, ayın ve dünyanın uyumlu hareketlerine 

bağlıdır. Bu da ancak Allah‟ın kudretine bağlıdır. Bu da ancak güneş sistemi ve galaksilerin 
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uyumlu bir şekilde beraber hareket etmesi ile olur. Bu da ancak her şeye hükmeden ve her 

şeyi emri ve iradesi dairesinde hareket ettiren ve kudreti ile çeviren yüce Allah‟a hastır. Öyle 

ise şükür ve minnet sadece ve sadece Allah‟a aittir.  

Bütün bu hakikatleri yüce Allah “Bu nimetleri size yerden ve gökten verebilecek 

Allah‟tan başka yaratıcı var mı? Biliniz ki, O‟ndan başka yaratıcı ve şükre, ibadete layık bir 

ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da bu hakikati anlamayarak bu gerçeğe karşı sırt 

çeviriyorsunuz?” ayeti ile insanlara hatırlatmakta ve insanları imana ve şükre davet 

etmektedir.  

 

4.  ALLAH İNSANLARA DÜNYA HAYATINA ALDANMAMAYI ÖĞÜTLER: 

 

ِ  ْنَ ُسٔزُ  ََّرُكى  ِااَّر اَل َُٚ سَّر َٔ ََْٛا  ََّرُكُى  ْنَ َٛااُ  ندُّب ِ َ قٌّق  ََ  جَُ سَّر ْعَد  َّر َٔ ٌَّر  َا  نَُّراُض إِ  َٚا أَُّٚٓب

ٍْ أَْ َ اِا  نعَّرِعٛسِ  ا َْٚدُعٕ ِ ْص َُّ نَُِٛكَُٕٕ  ِي ًَ ًّٔ  إََِّر ٌّٔق  َاجَّرِ ُرُِٔ َعُد ٌَ نَُكْى َعُد ْٛطَا ٌَّر  نشَّر  إِ
 

“Ey İnsanlar! Şüphesiz Allah‟ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizleri aldatmasın. 

Sakın şeytan Allah hakkında sizi aldatmasın. Şüphesiz şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu 

düşman biliniz. O, kendi taraftarlarını kendisi gibi cehennem ateşine girecek kimselerden 

olmaya çağırır.” (Fatır, 35:5–6) 

 

AÇIKLAMASI:  

Yüce Allah dünyayı bir imtihan yeri, insanların istidat ve kabiliyetlerinin gelişmesi, 

cennete layık hale gelebilmesi için bir okul halinde yaratmıştır. Bunun için insanı diğer 

canlılardan farklı olarak hiçbir şey bilmediği halde dünyaya göndermiştir. Diğer canlılar ise 

dünyaya öğrendiklerini uygulamak için gelmektedirler. Dolayısıyla insanın görevi “tallümle 

tekemmül” öğrenerek kabiliyetlerini geliştirmek iken, hayvanların görevi bildikleri ile amel 

etmektir ve insanlığa yardımcı olmaktır.  

Dünya bir okuldur. Bilmeyenler bu okula gelir ve öğretmenlerini dinleyerek,  okuyarak, 

yazarak ve kitaplarını okuyarak bilgi sahibi olur, öğrendiklerini de uygulayarak terakki ve 

tekâmül ederler. İnsanların öğretmenleri peygamberler, kitapları ise kutsal kitaplardır. 

Peygamberler Allah tarafından insanların okuyup öğrenmeleri ve amel ederek uygulamaları 

için kitap getirirler ve bu kitabın hayata uygulanmasını bizzat yaşayarak ve uygulayarak 

öğretirler. Bunun için peygamberlere uymak Allah‟a itaat etmek demektir.  

İnsanın bu tekâmül ve terakkisinin amacı ahiret saadetini ve cennet hayatını kazanmak 

ve burada ebedi saadete ulaşmaktır. Bu Allah‟ın insanlara vadidir. Bu vaat Allah tarafından 

yapılmıştır ve gerçektir. Bunun delili de insanın diğer varlıklara nispeten çok yüksek ve 

sonsuz kabiliyet ve istidatlarla yaratılmış olmasıdır. Amaç dünya saadeti olsaydı insanın akıl, 

kalp ve istidatlar gibi sonsuz mükemmel kabiliyetlerde donanmasına gerek yoktu. Ama en var 

ki, insanı bu ebedi saadetten ve cennetten mahrum eden dünya hayatının geçici güzelliklerine 

aldanmasıdır.  

Bunun için yüce Allah peygamberler ile insanları ikaz etmekte ve “Sakın şeytan 

dünyanın aldatıcı cazip güzelliklerini size göstererek sizi aldatmasın” buyurmaktadır. Şeytan 

insanlığın atası olan Âdem (as) yüzünden Allah‟ın yakınlığından, yüksek makamından ve 

ebedi saadetten mahrum kaldığı için insana düşman olmuştur. Bundan dolayı şeytan 

insanların da bu ebedi saadetten mahrum kalması için çalışmakta ve daima insanı aldatmak 

istemektedir. Şeytanın bu konudaki tuzakları da dünyanın geçici güzellikleri ve nefsin heva ve 

hevese uygun oyun ve eğlenceleridir. Daima bu tuzakları kullanarak insanları aldatır.  

Yüce Allah insanları sevdiği için merhametinden daima ikaz ederek “Sakın fani dünya 

hayatı sizi aldatmasın. Ahireti kazandıracak hayırlı amellerden şeytan sizi aldatarak mahrum 

bırakmasın” buyurur.   



Şeytanın amacını da “O, kendi taraftarlarını kendisi gibi cehennem ateşine girecek 

kimselerden olmaya çağırır” buyurarak açıklar. Şeytan Allah‟ın lanetine uğrayarak yüce 

makamından düştüğü ve ebedi olarak cehenneme mahkûm olduğu için insanları da kendi 

durumuna düşürerek kendisine arkadaş yapmak istemektedir. Öyle ise bizim de şeytanı 

düşman bilerek onun tuzaklarına düşmememiz ve dünyanın geçici güzelliklerine 

aldanmamamız ve amacımızdan asla vazgeçmememiz gerekmektedir.  

 

5. İNSANLAR ALLAH’A OLAN İHTİYAÇLARININ FARKINDA OLMALILAR   

 

 

ٛدُ  ًِ ُّٙب  ْنَ  َٕ  ْنَ ُِ ُْ ُ َٔ َّر  ِ َا  نَُّراُض أََحُُى  ْنفُقََس ء إِنَٗ  َّر  َٚا أَُّٚٓب
 

“Ey İnsanlar! Sizler Allah‟a muhtaçsınız. Allah ise hiçbir şeye muhtaç değildir. Allah 

çok zengindir, hiçbir şeye muhtaç değildir. Bütün övgüler, şükürler ezelden ebede kadar ona 

has ve ona layıktır.” (Fatır, 35:15)  

 

 

AÇIKLAMASI: 

İhtiyaç eksiklikten kaynaklanır. Eksiği olmayanın ihtiyacı da olmaz. Allah eksik 

değildir. Bundan dolayı hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. İnsan ise eksiktir, acizdir ve her şeye 

ihtiyacı vardır. İnsanın sonsuz duyguları ve kabiliyetleri vardır. Allah insanı sonsuz 

kabiliyetlerle donatmış ve sonsuz şeylere muhtaç yaratmıştır ki insan sonsuz ihtiyaçlar içinde 

bu ihtiyaçlarını karşılayacak son derece zengin ve sonsuz kudrete sahip olan Rabbine sığınsın 

ve ihtiyaçlarını ondan istesin.  

Bundan dolayı yüce Allah “İnsanı zayıf olarak yaratmıştır.”
24

 Hiçbir zaman ihtiyaçtan 

ve Allah‟a muhtaç olmaktan kurtulamaz. İnsan ihtiyaçlarının karşılandığını gördükçe de 

Allah‟a olan minneti ve şükrü artar. İhtiyaç aynasında Rabbinin keremini, lütfunu, rahmetini, 

şefkatini, merhametini hisseder. Böylece şükreden bir kul olma yolunda mesafe kat eder ve 

ihtiyaç aynasında rabbine yaklaşır.  

İnsan acizliği ve fakirliği yani ihtiyacını anlamakla yüce Allah‟ın sonsuz rahmetini ve 

merhametini idrak eder. Nasıl karanlığın şiddeti derecesinde ışığın önemi ve parlaklığı 

anlaşılırsa insan da ihtiyacı nispetinde Allah‟ın zenginliğini idrak eder. Bu da insanı Allah‟a 

yaklaştırır.  

İbadetin anlamı da insanın ihtiyacını hissetmesi ölçüsünde değer kazanır. Kul kendi 

noksanını görecek, hata ve kusurlarını itiraf ederek Rabbinin huzurunda ihtiyaçlarını isteyecek 

ve kusurlarının affını talep edecektir. Yüce Allah‟ın zenginliğini ve servetinin çokluğunu ve 

rahmetinin genişliğini görerek fakirliğini anlayarak ihtiyaçlarını ortaya koyup dua edip 

Allah‟tan isteyecek ve “Yalnız senden yardım istiyorum ve ancak sana sığınıyorum”
25

 diyerek 

kul olduğunun şuuruna varacaktır. 

Kulluğun anlamı, namazın hikmeti ve namazda her rekâtta Fatihayı okumanın sebebi 

budur.  

Allah zengindir. Bütün ihtiyaçlardan beridir ve tüm mahlûkatını bütün ihtiyaçlarını 

karşılayan odur. Yaratılmışlar içinde en aciz, en fakir ve en çok ihtiyaç sahibi ise insandır. 

İnsan bunun idraki içinde olmalı ve namaz ile ihtiyaçlarını sadece Allah‟tan istemeli ve yalnız 

ona minnettar olmalıdır. Çünkü hamde ve şükre layık olan ihtiyaçlarımızı karşılayandır. Tüm 

ihtiyaçlarımızı karşılayan ise sadece Allah‟tır.  
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İnsan acz ve zafının, fakr ve ihtiyacının ölçüsünde kudret-i ilâhiye ve gınây-ı 

Rabbaniyenin derecât-ı tecelliyatını anlamalıdır. Nasıl ki açlığın dereceleri nispetinde ve 

ihtiyacın envaı miktarınca, taamın lezzeti ve derecatı ve çeşitleri anlaşılır. Onun gibi, insan da 

nihayetsiz aczi ve fakrı ile nihayetsiz kudret ve gınây-ı ilâhiyenin derecatını fehmeder ve 

anlar.
26

  

Yüce Allah bu gerçekleri “Ey İnsanlar! Sizler Allah‟a muhtaçsınız. Allah ise hiçbir şeye 

muhtaç değildir. Allah çok zengindir, hiçbir şeye muhtaç değildir. Bütün övgüler, şükürler 

ezelden ebede kadar ona has ve ona layıktır”
27

 ayetinin denizinden anladığımız bu cümle ile 

ifade eder.   

 

 

6. YÜCE ALLAH KUR’AN-I KERİMİN OKUNMASINI İSTER: 

 

 ٍَ ْ ِيُِٛ ًُ ةٌ نِّْه ًَ َزْ  َٔ ًُْدٖ  َٔ ُدِٔز  ا  ِٙ  ن ُّب ًَ ِافَاء نِّ َٔ ٍ زَّر ُِّكْى  ِع َةٌ يِّ ْٕ َا  نَُّراُض قَْد َخاءْجُكى يَّر  َٚا أَُّٚٓب

“Ey İnsanlar! Size Rabbinizden sizlere bir öğüt, kalplerinize şifa, inananlara hidayet ve 

rahmet olan Kur‟an gelmiştir. (Yunus, 10:57)  

 

AÇIKLAMASI: 

Allah insanlara peygamberler aracılığı ile öğüt vermektedir. Bu öğüdünü de bir kitap 

halinde insanlara iletmektedir ki peygamberin vefatı ile sınırlı kalmasın ve vefatından sonra 

da insanlar bu kitabı okuyarak aynı öğütleri alsınlar. Bu öğüt kalp hastalıklarına, ruhsal ve 

manevi, yani psikolojik rahatsızlıklara şifa olmakta ve rahatsızlıkları tedavi etmektedir. 

Ayrıca bu öğüt insanları hidayete sevk etmekte ve inananlara rahmet olmaktadır. 

Bu ayet-i kerime bizlere “Anahtar kelimeler” ile çok geniş bir anlam denizinden birkaç 

noktaya dikkatimizi çekmektedir. Anahtar kelimeler “Vaaz” “Şifa” “Hidayet” ve “Rahmet” 

kelimeleridir.  

Allah‟tan bize gelen ister nebi olsun ister kitap olsun içeriğinde bu dört hakikat 

bulunmakta ve bize bu hakikatleri ders vermektedir. Bundan dolayı “Rabbimizden size gelen” 

ifadesinden ister peygamberi isterse kitabı anlayalım değişen bir şey olamayacaktır. Önemli 

olan bizim öğüt almamız, kalbi ve manevi hastalıklarımızı tedavi etmemiz, hidayete 

yönelmemiz ve Allah‟ın rahmetine layık hale gelmemizdir.  

Öncelikli olarak vaaz dinlememiz ve öğüt almamız şarttır. Bunun için de Allah‟ın 

gönderdiği peygamberi dinlememiz gerekir. Şayet o hayatta değilse o zaman Allah‟tan gelen 

kitabı okumamız gerekir ki öğüt alalım. Yüce Allah bize bunu ihtar etmektedir.  

Allah‟ın gönderdiği son kitap Kur‟an-ı Kerimdir. Kur‟an-ı Kerim okunduğu zaman 

manevi hastalıklarımız yavaş yavaş tedavi olur ve şifa bulmaya başlar. Şifanın sebebi ilaçtır. 

İlaç bir defa kullanılmakla hemen hasta şifa bulmaz. Ancak tedavi olana kadar ilaç 

kullanmaya devam edilecektir ki şifa bulalım. Madem hastalıklarımız nefis ve şeytandan 

kaynaklanmaktadır devamlıdır. Bu durumda devamlı Kur‟an okumamız gerekir ki tedavimiz 

devam etsin. Bundan dolayı ibadet ölene kadardır. İbadetin en önemlilerinden birisi de 

Kur‟an-ı kerimi okumaktır.   

Şayet Kur‟anı okumaya ve anlamaya devam edersek o zaman hidayete erer, doğru yolu 

buluruz. Doğru yol olan “Sırat-ı Müstakimde” yürümeye devam edersek Allah‟ın rahmeti bizi 

kuşatır ve ebedi saadete ereriz.  

İşte bu ayet-i kerime insanlara bu hakikati ders vermektedir. 
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7. YÜCE ALLAH ŞİRK KOŞMAMAYI VE TEVHİDE İNANMAYI İSTER 

 

 ٍْ نَ ِك َٔ  ِ ّ ٌِ ٌَ ِيٍ ُدٔ ٍَ جَْعبُُدٔ ٍ ِدُِٚٙ  َ َ أَْعبُُد  نَّرِرٚ َا  نَُّراُض إٌِ ُكُحُْى  ِٙ َاكٍّ يِّ قُْم َٚا أَُّٚٓب

 ٍَ ْ ِيُِٛ ًُ ٍَ  ْن ٌَ ِي ٌْ أَُكٕ أُِيْسُت أَ َٔ َٕ َّراُكْى   أَْعبُُد ّ َ  نَّرِر٘ َٚحَ

ٌِ ّ ِ َيا الَ  الَ جَْدُع ِيٍ ُدٔ َٔ           ٍَ ْشِسِكٛ ًُ ٍَ  ْن ٍَّر ِي الَ جَُكََٕ َٔ ٍِ َ ُِٛفًا  ٚ ْخََٓك نِهدِّ َٔ ٌْ أَقِْى  أَ َٔ

 ٍَ ٛ ًِ ٍَ  ن َّرانِ َ   َ ٌِ  ََعْهَث  َ ََِّرَك إًِذ  يِّ الَ َُٚ سُّب َٔ  َُٚفَُعَك 

“Ey İnsanlar! Eğer dininiz hakkında bir şüpheniz varsa, biliniz ki ben Allah‟ı bırakıp 

sizin taptığınız putlara tapmam. Ancak sizin canınızı alacak olan Allah‟a kulluk ederim. Ben 

Allah‟a inanmakla emrolundum. Bana “Bir hanif olarak yüzünü Allah‟a çevir. Sakın Allah‟a 

şirk koşanlardan olma! Allah‟tan başka sana fayda ve zarar veremeyenden bir şey istemek için 

dua etme. Şayet bunu yaparsan zalimlerden olursun” diye vahyedildi.” (Yunus, 10:104–106) 

 

AÇIKLAMASI:  

Din, iman demektir. Allah katında makbul olan iman ise Tevhide, yani Allah‟ın birliğine 

inanmaktır. Kur‟an-ı Kerimde tevhidin ifadesi “Hanif”tir. Haniflik, bir olan Allah‟a inanmak 

ve ona asla şirk koşmamak demektir. Dolayısıyla yüce Allah‟ın “dininiz hakkında şüpheniz 

varsa” demekten maksat “Allah‟ın birliğinden şüpheniz varsa” anlamındadır. Bunun için yüce 

Allah “yüzünü hanif olarak Allah‟a çevir, sakın şirk koşanlardan olma” buyurmaktadır.  

Yüce Allah devam eden ayette de “Allah‟tan başka zarar ve fayda vermeyen acizlerden 

bir şey istemeyin” buyurarak sebeplere tesir verenin de bizzat kendisi olduğu ve zahiri 

sebeplerin hiçbir tesirlerinin olmadığını da açıkça ifade etmektedir. Şirk en büyük zulüm 

olduğu için
28

 yüce Allah “Şayet şirk koşarsanız zalimlerden olursunuz” buyurur.  

Yüce Allah Kur‟an-ı Kerimde Tevhidi ispat için göklerin ve yerin yaratılışı ile beraber 

seslerin ve renklerin farklılıklarına kadar çok geniş bir dairede şirke yer olmadığını ispat 

eder.
29

  

Şirke sebep olan en önemli husus kâinattaki sebepler zinciridir. Her sonuç bir sebebe 

bağlıdır. Böyle olunca sebeplere yapışan gafil insanlar o sebebin arkasındaki “Müsebbibü‟l-

Esbab” olan yüce Allah‟ın kudretini göremiyor. Evet, yüce Allah hikmeti gereği pek çok 

isimlerinin tecellisi gereği sonuçları sebeplere bağlamıştır; ancak sebeplere tesir vermemiştir. 

Sebepler sadece adi birer şarttır. Sebepler içinde ilim, irade ve kudret sahibi insandır. İnsanın 

da en açık ihtiyari fiillerinden yemek, içmek, konuşmak ve düşünmek gibi adi fiilleridir. Bu 

fiillerin icadı çok mükemmel bir fiiller silsilesini gerektirmektedir. İnsanın elinde olan ise bu 

fiillerin yüz kısmından bir kısmıdır. Meselâ, yemek fiilinde insanın ihtiyarına bırakılan kısım 

sadece lokmayı ağzına götürüp çiğnemektir. Bunun öncesi ve sonrasında insanın dahli yoktur. 

Beden hücrelerinin gıdalanmasından tutun, meyvelerin teşekkülüne kadar uzun bir silsile 

içindeki mükemmel faaliyetin hiçbirine müdahil değildir. Bütün bu aradaki fiillerin faili 

sebeplerin hiçbiri veya tümü olamaz. Çünkü onların tümü akıl, irade ve kudretten 

mahrumdurlar. Bu durumda bu fiillerin hakiki sahibinin yalnız Allah olduğu aşikârdır.
30

  

Bu durum bile akıl ve bilgi sahibi olan insana göstermektedir ki Allah‟tan başka tesir 

sahibi yoktur. Sebeplerin bu fiillerde rolü sadece ilim, irade ve kudrete boyun eğmektir. Öyle 
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ise faili bizzat yüce Allahtır. Bu durumda ise şirk tamamen hakikate ve gerçeğe aykırıdır. Bir 

tek fiilin dahi sebeplere havalesi mümkün değilse, kâinattaki tüm fiiller nasıl sebeplere ve 

tesadüfe verilebilir?   

İşte yüce Allah bundan dolayı şirkin hakikatinin olmadığını biz insanlara haber vererek 

fayda ve zarar vermeleri imkânsız olan cansız aciz varlıklara bel bağlamamalarını, dua 

etmemelerini ve onlardan herhangi bir yardım talebinde bulunmamalarını istemektedir. Her 

şeyin yaratıcısı ve hâkimi olan yüce Allah‟a yalvarmalarını ve ihtiyaçlarını sadece O‟ndan 

istemelerini ders vermektedir.  

 
8. YÜCE ALLAH KUR’ANIN OKUNMASINI İSTEMEKTEDİR. 

ا َِٚ مُّب  ًَ َيٍ َضمَّر  َ ََِّر َٔ  ِّ ْٓحَِد٘ نَُِْفِع ا َٚ ًَ ْْحََدٖ  َ ََِّر   ٍِ ًَ َا  نَُّراُض قَْد َخاءُكُى  ْنَ قُّب ِيٍ زَّر ُِّكْى  َ قُْم َٚا أَُّٚٓب

ِكٛمٍ  َٕ ُْٛكى  ِ َيا أَََا َعهَ َٔ َْٛٓا  ٍَ      َعهَ ٛ ًِ ُْٛس  ْنَ اِك َٕ َخ ُْ َٔ َٗ َْٚ ُكَى ّ ُ  َٔ ْ بِْس َ حَّر َْٛك   َٔ جَّربِْ  َيا َُٕٚ ٗ إِنَ

“Ey Resulüm, de ki: „Ey İnsanlar! Size Rabbinizden hak ve hakikati size haber veren 

Kur‟an gelmiştir. Artık kim onu okur ve doğru yola girerse kendisini kurtarmış olur. Kim 

yoldan çıkar ve saparsa o da kendi aleyhine sapıtmış olur. Şunu bilin ki ben sizlerden sorumlu 

değilim. Yüce Allah bana “Sana vahyolunan Kur‟anı oku ve Allah hakkındaki hükmünü 

verinceye kadar sabret. O Allah hüküm verenlerin en hayırlısıdır” buyurdu. (Yunus, 10: 108–

109) 

 

AÇIKLAMASI:  

Kim inanarak, kabul ederek Kur‟an-ı Kerimi okursa hak ve hakikat dersini alır ve doğru 

bir imana sahip olur, sırat-ı müstakim olan Kur‟anın doğru yoluna girer ve kendisini kurtarır. 

Kurtulan kendisini kurtarmış olur. Dalalette kalan da kendisine zarar vermiş olur.  

İnsan inanmak ve ibadet etmekle Allah‟a ve Allah‟ın dinine fayda sağlamış olmaz. 

Çünkü dinin ve imanın insana değil, insanın dine ve imana ihtiyacı vardır. Nasıl ki hasta 

olanın tedavi olması için ilaca ihtiyacı vardır. Yemeğin insana değil, acıkan insanın yemeğe 

ihtiyacı vardır. Aynı şekilde imana, ahlaka ve ibadete insanın ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaçlarını 

karşılamakla insan cennete layık mükemmel insan olur. Bunun en birinci basamağı da 

Kur‟an-ı Kerimi okumaktır.  

Kur‟an-ı kerimi okuyan hak ve hakikati öğrenir. Kur‟anın bütün ayetleri hak ve 

hakikatin ifadesidir. Hakikat yoluna giren de sonuçta kurtulur. Bu gerçek insanların tümü için 

böyle olduğu gibi insanlar arasında seçilmiş olan peygamber için de böyledir. Bundan dolayı 

yüce Allah peygamberine de “Kur‟anı oku, vahye tabi ol ve Allah‟ın inanan ve inanmayanlar 

hakkındaki hükmünü verene kadar sabret” dersini vermiştir.  

  

 

9.  KUR’AN İNSANLARA ALLAH’TAN KORKMALARINI TAVSİYE EDER: 

 

 ِِ َٔ نِِد َٕ َخاٍش َعٍ  نٌُٕد ُْ ْٕ اَل َي َٔ  ِِ نَِد َٔ َٔ نٌِد َعٍ  ًيا الَّر َْٚدِص٘  ْٕ َٚ  ْٕ َٔ ْخَش َا  نَُّراُض  جَّرقُٕ  َز َّرُكْى  َٚا أَُّٚٓب

ِ  ْنَ ُسٔزُ  ََّرُكى  ِااَّر اَل َُٚ سَّر َٔ ََْٛا  ََّرُكُى  ْنَ َٛااُ  ندُّب ِ َ قٌّق  ََ  جَُ سَّر ْعَد  َّر َٔ ٌَّر  ْٛ ًا إِ  َا

 

“Ey İnsanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna yarar 

sağlamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına yardımcı olamayacağı günün dehşetinden korkun. 

Şüphesiz Allah‟ın gelmesini vaat ettiği bu gün gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. 

O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi yanıltmasın.” (Lokman, 31:33) 

 

 



AÇIKLAMASI:  

Allah korkusu imanın alametidir. Allah korkusu iki şeyden kaynaklanır. Birincisi 

Allah‟ın azamet ve kudretini, haşmetini ve gadabını tanımaktan ortaya çıkan hürmet ve 

saygıdan. İkincisi ise ahirete iman edip, kabri, haşri, cennet ve cehennemi bilmekten ve 

tanımaktan kalpte hâsıl olan bir korkudan kaynaklanır.  

Takva, “vikaye” kökünden gelir. Sakınmak, bir şeyi korumak ve muhafaza etmek 

anlamındadır. Takva sahibine “muttaki” denir. Takva, Kur‟an-ı Kerimde 258 defa geçer. 

İslam ıstılahında takva, kişinin Allah‟ın himayesine sığınarak ahirette azaba ve ikaba sebep 

olabilecek her nevi günahlardan kaçınmasıdır. Böylece ahiret azabından ve cehennem 

ikabından korunmasıdır.  

Takvanın kısa anlamı “Allah korkusu”nun kalplere hâkim ve hükümran olmasıdır. 

Ancak bu korku insanın varlıklardan korkması gibi sadece salt korkuya dayalı bir durum 

değildir. Allah‟ın her cihette büyüklüğü ve azametini idrakten kaynaklanan haşyettir. Allah‟a 

karşı derin bir saygının da ifadesidir. Bu bir çocuğun annesinden korkarak yine annesinin 

şefkatli sinesine sığınması gibi bir durumdur. Böyle bir insan Allah sevgisini kaybetmemek 

için Allah‟ın haram kıldığı şeylerden kaçar ve emrettiği ibadetleri yerine getirmek için büyük 

bir şevkle koşar.  

Kur‟an-ı Kerim‟in mü‟mine yüklediği rol ideal bir ahlaki kişiliktir ki bu “Müttaki” 

kelimesi ile ifade edilmiştir. Bu husus Bakara Suresi 177. ayette açıkça görülür. Yüce Allah 

bu ayetinde “İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz değil, asıl iyilik, Allah‟a, 

ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine 

rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve 

özgürlüklerine kavuşmaları kölelere verenlerin; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren, antlaşma 

yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda 

direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar, doğru olanlardır. İşte bunlar, 

Allah‟a karşı gelmekten sakınan muttakilerin ta kendileridir.”
31

 

İslam‟da üstünlük ölçüsü ırk, makam, zenginlik gibi dünyevi hususlar değil, sadece 

“Takva”dır. “Sizin en hayırlınız en çok takva sahibi olandır”
32

 buyrulur. Bunun için 

“Üstünlük takva iledir” bir kural haline gelmiştir. Yüce Allah Kur‟an-ı Kerimde “Takva 

sahiplerinin kurtulacağını” pek çok ayeti ile beyan buyurmuşlardır. 

Peygamberimiz (sav) “Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız birdir. Hepiniz 

Âdemdensiniz ve Âdem de topraktandır. Allah'ın yanında en üstün olanınız takvası en fazla 

olanınızdır. Araplarla Arap olmayanların birbirine karşı üstünlüğü ancak takva iledir”
33

 

buyurmuşlardır.  

Takvanın en üstün derecesi “İhsan Metebesi”dir. İhsan ise peygamberimizin (sav) 

buyurduğu gibi “Allah‟ı görüyor gibi davranmaktır. Siz onu görmeseniz de, O Allah sizi 

daima görmektedir.”
34

 

İhsan mertebesi ise imanın kâmil mertebesi olup imanın kuvveti ile kazanılan bir ruh 

halidir. Bu ruh hali insanı her türlü günahtan korurken Salih amellerin insana sağladığı ahlâkî 

olgunluğu da kazandırır. Nitekim peygamberimiz (sav) “Birbirinize haset etmeyin. Kendiniz 

almak istemediğiniz halde diğerini zarara sokmak için bir malı medh edip fiyatını artırma 

yarışına kalkışmayın. Birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize yüz çevirip arka dönmeyin. Sizden 

bazınız diğer bazınızın alış verişi üzerine alış verişe girişmesin. Ey Allah'ın kullan! 

Birbirinizle kardeşler olunuz. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Müslüman Müslüman'a 

zulmetmez. Yardıma muhtaç olduğu zaman da onu yalnız ve yardımcısız bırakmaz. Onu hor 
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ve hakir görmez. Takva işte budur.” Resulullah (sav) “takva işte budur” sözünü üç defa 

tekrarlamış ve her seferinde de eli ile göğsüne işaret ederek takvanın göğüste ve kalpte 

olduğuna dikkat çekmişlerdir.
35

 

Mü‟minlerin birbirlerine yardımları da takva ölçüsüne göre olmalıdır. Nitekim yüce 

Allah “İyilik ve takvada yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta birbirinize yardım etmeyin”
36

 

buyurmuşlardır.  

Allah korkusu yanında ahiret duygusunun da kalplere yerleşmesi de önemli olduğu için 

yüce Allah “Hiçbir babanın çocuğuna yarar sağlamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına 

yardımcı olamayacağı günün dehşetinden korkun. Şüphesiz Allah‟ın gelmesini vaat ettiği bu 

gün gerçektir” buyurarak ahiretin dehşetini de haber vermektedir. 

İnsanı gaflete düşüren en birinci sebep de “Dünyanın cazibedar güzellikleri” olduğu için 

“Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın” buyurur. Buna şeytan sebep olduğundan dolayı “O 

aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi yanıltmasın” buyurur. 

 Şeytanın aldatması Allah hakkındadır. Şeytan imansızlara Allah‟ı ve ahireti inkâr 

ettirerek, sebepleri müessir göstererek aldatırken, inananları da Allah‟ın sıfatları konusunda 

yanıltarak şirke düşürür. Salih amel işleyenleri de Allah‟ın affı ve rahmeti ile aldatarak 

günahlara sürükler.  

Bu ayet-i kerime bütün bu hususlara dikkatimizi çekerek bizleri ikaz etmektedir.  

 

 

10. YÜCE ALLAH KIYAMETİN DEHŞETİ İLE İNSANLARI KORKUTUR.  

ٌء َعِ ٌٛى            ْٙ اَعِة َا ٌَّر َشْنَصنَةَ  نعَّر َا  نَُّراُض  جَّرقُٕ  َز َّرُكْى إِ ا أَْزَضَعْث َٚا أَُّٚٓب ًَّر َََٓا جَْرَُْم ُكمُّب ُيْسِضَعٍة َع ْٔ َو جََس ْٕ َٚ

ِ َاِدٚدٌ  ٍَّر َعَر َا  َّر نَِك َٔ َيا ُْى  ُِعَكاَزٖ  َٔ جََسٖ  نَُّراَض ُظَكاَزٖ  َٔ هََٓا  ًْ ٍم َ  ًْ جََ ُ  ُكمُّب َذ ِت َ  َٔ 

“Ey İnsanlar! Rabbinizden sakının. Çünkü kıyamet gününün dehşeti gerçekten bir 

hadisedir. O gün gelince emziren kadın çocuğunu unutur, hamile kadın çocuğunu düşürür. 

İnsanları da sarhoş olmadıkları halde sarhoş olmuş gibi görürüsün. Allah‟ın azabı gerçekten 

çok şiddetlidir.” (Hac, 22:1–2)  

 

AÇIKLAMASI: 

Yüce Allah “Her nefis ölümü tadacaktır”
37

 buyurur. Bediüzzaman‟ın yorumu ile 

“İnsanlık bir nefistir, dirilmek üzere ölecek. Küre-i arz dahi bir nefistir, baki bir surete girmek 

için o da ölecek. Dünya dahi bir nefistir; ahiret suretine girmek için o da ölecektir.”
38

 

Ancak ölüm son değil, yeni bir hayatın başlangıcıdır. Bu insan için böyle olduğu gibi 

tüm varlıklar için de böyledir. Çünkü yüce Allah verdiği nimeti bir daha geri almaz. Hayat 

nimeti en değerli bir nimettir ve Allah bu nimeti asla geri almaz. Daima terakki ve tekâmüle 

mazhar olmak üzere farklı şekillerde devam ettirir. Bunun için her ölüm yeni bir diriliş ve 

terakkidir. Ama ne var ki bundan sonraki hayatın kemali bu hayatın iyi değerlendirilmesine 

bağlıdır. Her safha ve dönem daha sonraki safha ve döneme hazırlıktır. Bundan dolayı dünya 

hayatı ahiret hayatını şekillendirir.  

Öyle ise insan Rabbinden sakınmalı ve ölümden sonraki hayat için hazırlanmalıdır. 

Nasıl Ana sınıfına giden bir çocuk İlköğretime hazırlanır, İlköğretime giden öğrenci de 

buradaki başarısına göre Ortaöğretime hazırlanır. Çalışması ve başarısı nispetinde kaliteli 

okullara yerleşir. Liseye mesela, Fen Lisesi‟ne giden bir öğrenci de buradaki başarısına ve 

çalışmasına göre parlak Üniversitelere gitmeye liyakat kazanır. Üniversite de insanı mesleğe 
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ve hayata hazırlar. Her son bir yeni başlangıçtır. Hayatta da terakki ve tekâmül devam eder. 

Ta ki ölüme kadar. Aynı şekilde ölüm ruhun eskimiş olan bedeninden ayrılarak yeni 

dünyalara ve yeni ufuklara yelken açmasıdır. O âlemlerde kazanacağı nimetler bu dünyadaki 

kazanımlarına bağlıdır. Bununla beraber her ayrılık zordur. İnsanın dünyadan, ruhun alışık 

olduğu bedenden ve insanın beraber olduğu dostlarından ayrılması elbette zordur. Yüce Allah 

bu zorluğa dikkatlerimizi çeker.    

Bediüzzaman hazretleri bize kıyametin dehşetini şöyle tasvir eder: “Şu dünyanın 

sekeratını, âyât-ı Kur‟aniyenin işaret ettiği surette tahayyül etmek istersen, bak: Şu kâinatın 

eczaları, dakik, ulvî bir nizam ile birbirine bağlanmış. Hafî, nazik, latif bir rabıta ile tutunmuş 

ve o derece bir intizam içindedir ki; eğer ecram-ı ulviyeden tek bir cirm, “Kün” emrine veya 

“Mihverinden çık” hitabına mazhar olunca, şu dünya sekerata başlar. Yıldızlar çarpışacak, 

ecramlar dalgalanacak, nihayetsiz feza-yı âlemde milyonlar gülleleri, küreler gibi büyük 

topların müthiş sadâları gibi vaveylâya başlar. Birbirine çarpışarak, kıvılcımlar saçarak, dağlar 

uçarak, denizler yanarak yeryüzü düzlenecek. İşte şu mevt ve sekerat ile Kadîr-i Ezelî kâinatı 

çalkalar; kâinatı tasfiye edip, Cehennem ve Cehennem'in maddeleri bir tarafa, Cennet ve 

Cennet'in mevadd-ı münasibeleri başka tarafa çekilir, âlem-i âhiret tezahür eder.”
39

 

Elbette bu dehşetli durumu görenler Kur‟an-ı Kerimin tasvir ettiği gibi “emziren kadın 

çocuğunu unutur, hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları da sarhoş olmadıkları halde 

sarhoş olmuş gibi görürüsün.”   

Evet, “Allah‟ın azabı gerçekten çok şiddetlidir.” 

 

11. YÜCE ALLAH ÖLDÜKTEN SONRA DİRİLMEYİ İSPAT ETMEKTEDİR. 

ٍْ َعهَقٍَة ثُىَّر ِيٍ  ٍ جَُس ٍا ثُىَّر ِيٍ َُّبْطفٍَة ثُىَّر ِي ٍَ  ْنبَْعِث  َ ََِّرا َخهَْقَُاُكى يِّ ٍْٚ  يِّ َا  نَُّراُض إٌِ ُكُحُْى  ِٙ َز َٚا أَُّٚٓب

ًًّٗ ثُىَّر َُْ ِسُخُكْى  َع َُقِسُّب  ِٙ  ْْلَْزَ اِو َيا َََشاء إِنَٗ أََخٍم يُّب َٔ ٍَ نَُكْى  ُبَِّٛ ِْٛس ُيَ هَّرقٍَة نُِّ َغ َٔ َ هَّرقٍَة  ْ َ ٍة يُّب يُّب

َْٛ  َْٚعهََى ِيٍ  َْعِد ِعْهٍى  ِس نَِك ًُ ِيُُكى يَّرٍ َُٚسدُّب إِنَٗ أَْزَذِل  ْنُع َٔ َٕ َّٗر  ِيُُكى يَّرٍ ُٚحَ َٔ ُكْى  ِطْفً  ثُىَّر نِحَْبهُُ ٕ  أَُادَّر

ِٓٛحٍ  ٍج  َ ْٔ أََبَحَْث ِيٍ ُكمِّ َش َٔ َز َْث  َٔ ْت  ْْحَصَّر اء   ًَ َْٛٓا  ْن جََسٖ  ْْلَْزَض َْاِيَداً  َ َِذ  أَََصْنَُا َعهَ َٔ ْٛ ًا   َا

“Ey İnsanlar! Eğer öldükten sonra dirilmekten şüpheniz varsa bilin ki, biz sizi topraktan 

yarattık. Sonra neslinizin devamını bir damla nutfe kıldık. Biz o nutfeyi rahme yapışan bir 

alakaya, zigota çevirdik. Sonra onu bir et parçası haline getirdik. Ta ki bununla yaratılışınızın 

nasıl olduğunu anlayasınız. Bir müddet bunu anne rahminde durdurur sonra sizi çocuk olarak 

oradan çıkarırız. Sonra sizi büyütürüz. Bir kısmınızı erken ölür, bir kısmınızı da yaşatır ne 

yaptığınızı bilemez hale getiririz. Yine yeryüzünü ölmüş görürsün. Biz onun üzerine suyu 

indiririz de hemen harekete geçer, kabarır ve o ölmüş olan yeryüzü her güzel çiftten bitkileri 

çıkarır ve tekrar dirilir. Bütün bunlar öldükten sonra dirilmeye delildir.” (Hacc, 22:5)   

 

AÇIKLAMASI: 

Dinde zorlama yoktur; ancak akla kapı açar ve iradeyi insanın elinden almaz. Bunun için 

yüce Allah ahirette yapacağı harika işlerini akla kabul ettirmek için aklı ve zihni kabule hazır 

hale getirme prensibi ile hareket etmektedir. Dünyadaki yatıklarını ve fiillerini öyle bir şekilde 

anlatır ki gördüğümüz pek çok gerçekleri ahirette yapacağı harika işlere kıyas edebiliriz ve 

onlara kanaatimiz gelir.  

Meselâ, Yasin Suresinde “O insan görmez mi ki biz onu bir damla sudan yaratırız da o 

daha sonra bize apaçık bir düşman olur”
40

 buyurarak insanın yoktan yaratılışına dikkatleri 

çeker. “Nutfeden alakaya, alakadan mudgaya, mudgadan tâ hilkat-i insaniyeye kadar olan 
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neş‟etinizi ve yaratılışınızı görüyorsunuz. Nasıl oluyor da neş‟e-i uhrayı, ahretteki dirilişi 

inkâr ediyorsunuz?”
41

 buyurur. 

Yukarıda geçen ayette de öldükten sonra dirilmeye şüpheniz varsa bilin ki biz sizi 

topraktan yarattık, sonra neslinizin devamını da topraktan çıkan gıdaların hülasası olan bir 

damla nutfe kıldık” buyurarak aynı gerçeği bir başka şekilde ifade eder. Sonra insan 

vücudunun teşekkülünü ve bu esnada geçirdiği tavırlara da dikkatlerimizi çeker. “Nutfeden 

alakaya, alakadan mudgaya, mudgadan (zigot) kemik ve ete, kemik ve etten yeni ve farklı bir 

yaratılış olan insan suretine geçişi ve bu aradaki muntazam inkılâbı nazara verir.
42

  

İşte şu tarzda o vücudu yapan Sani-i Hakim, her sene bir elbise gibi o vücudu değiştirir. 

Bütün bunları mükemmel yapan zattır ki öldükten sonra insanları diriltecektir. “Sizi hiçten bu 

derece hikmetli bir surette kim inşa etmiş ise, odur ki sizi ahirette diriltecektir.”
43

 “Sizin 

haşirde iadeniz ve diriltilmeniz, dünyadaki yaratılışınızdan daha kolay, daha rahattır”
44

 

buyurur.  

Çocuğun anne karnında üç karanlık içinde geçirdiği evreler ve devreler de yüce Allah‟ın 

insanları ve tüm varlıkları yaratmasına ve ölümünden sonra tekrar diriltmesine delildir. Aynı 

şekilde yeryüzünün kışın ölümünden sonra baharın tekrar diriltilmesi de öldükten sonra 

dirilmeye delildir. Ayet-i kerimenin son kısmında yüce Allah “Biz onun üzerine suyu indiririz 

de hemen harekete geçer, kabarır ve o ölmüş olan yeryüzü her güzel çiftten bitkileri çıkarır ve 

tekrar dirilir. Bütün bunlar sizin için öldükten sonra dirilmeye delildir” buyurmaktadır.   

 

 

12. ALLAH PEYGAMBERLERİNİ KORKUTUCU OLARAK GÖNDERMİŞTİR.  

 

 ٌٍ بِٛ ا أَََا نَُكْى ََِرٌٚس يُّب ًَ َا  نَُّراُض إََِّر  قُْم َٚا أَُّٚٓب

 
“Ey Resulüm de ki: „Ey İnsanlar! Ben sizlere Allah‟ı tanıtmak ve ölüm ötesini anlatmak 

ve sizleri Allah‟ın azabı ile korkutmak için gönderildim.” (Hacc, 22:49)  

 

AÇIKLAMASI:  

Peygamberimiz (sav) bize iman hakikatleri olan Tevhit ve Haşri ders vererek korkutan 

bir davetçidir. Bu hususu da yüce Allah şöyle anlatır: “Ey Resulüm! Biz seni kullarımın 

imanlarına şahit, inananları cennetle müjdelemek ve inanmayanları da cehennem azabı ile 

korkutmak için gönderdim. Sen apaçık bir korkutucusun.”
45

 

Bu ayette peygamberin üç önemli vasfı sayılmıştır: Şahit, müjdeci ve korkutucu. 

Peygamber inananların imanına, inanmayanların küfrüne şahittir. İnananları cennet ile 

müjdeler, inanmayanları da cehennem azabı ile korkutur. Ancak yukarıdaki ayette yüce Allah 

peygamberin bu üç vasfından sadece birisi olan “Korkutma” vasfını zikrederek tüm insanları 

ikaz etmektedir.  

Hacc suresi 19 ile 25 ayetler arasındaki 6 ayet hariç Mekke‟de nazil olmuştur. Mekke‟de 

peygamberimizin ve vahyin muhatabı genellikle müşriklerdir. Medine‟de ise daha çok 

mü‟minler ve münafıklardır. Müşriklere yüce Allah‟ın hitabı müjdeden ziyade korkutma 

şeklindedir. Mekke‟de nazil olan surelerin ekserisinin Tevhit ve Haşre aittir. Her ikisi de 

azamet-i ilâhiyenin ilan eder. Bu ise kalplere müjdeden ziyade korku verir. Bunun için 

peygamberimizin (sav) Mekke‟deki öne çıkan vasfı “Nezir” yani korkutma vasfıdır.  
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İnkârcı ve lâubali olanlara müjdeden ziyade korku müessir olur. Müjdelemek ancak 

inanan ama ibadet ve takvada gevşek davranan için geçerlidir. İnkârcılar ve lâubalilere 

müjdelemek onların işi alaya almalarına sebeptir. Bundan dolayı yüce Allah peygamberine 

müşrikleri korkutarak iman ve itaate çağırmayı tavsiye etmiş ve vahyin büyük bir kısmını 

korkutma şeklinde inzal buyurmuştur. 

Kur‟an-ı Kerim pek çok ayetinde gerek mü‟minlere gerekse müşriklere “Allah‟tan 

korkun” uyarısı yapmaktadır. Allah korkusu dinde esastır. Çünkü müşrikleri imana ve 

mü‟minleri itaate sevk eden sevgiden ziyade korkudur. Sevgi insanı gevşekliğe sevk eder. 

Çünkü seven “Allah‟ın rahmeti ve affı geniştir, nasıl olsa affeder” diye düşünerek isyanına ve 

günahına devam edebilir. Bu düşünce de aslına şeytanın bir vesvesesi ve Allah hakkına 

insanları yanıltmasıdır. Böyle düşünen gaflet içerisinde Allah‟a kavuşur ve azaba müstahak ve 

şeytana arkadaş olur. 

Nitekim yüce Allah “Ey İnsanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın 

evlâdı, ne evlâdın babası nâmına bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. Bilin ki, Allah'ın 

verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan, Allah'ın affına 

güvendirerek sizi kandırmasın”
46

 buyurarak bu hususa dikkatlerimizi çeker.  

     

 

13. ALLAH’TAN BAŞKA YARATICI KUDRET SAHİBİ YOKTUR.  

 ِٕ نَ َٔ ِ نٍَ َْٚ هُقُٕ  ُذ َا ًا  ٌِ  َّر ٌَ ِيٍ ُدٔ ٍَ جَْدُعٕ ٌَّر  نَّرِرٚ ُعٕ  نَُّ إِ ًِ َا  نَُّراُض ُضِسَا َيثٌَم  َاْظحَ َٚا أَُّٚٓب

ْطهُٕاُ  ًَ َٔ ْن ُُّْ َضُعَ   نطَّرانُِ   ْٛ ًا الَّر َْٚعحَُقُِرُِٔ ِي إٌِ َْٚعهُْبُُٓى  نرُّب َاُا َا َٔ ُعٕ  نَُّ  ًَ   ْخحَ

“Ey İnsanlar! Size bir örnek vereceğim. Buna kulak verin. Şüphesiz Allah‟tan başka 

çağırdığınız ve yardımlarını umduklarınızın hepsi gelseler, bir araya toplansalar asla bir sineği 

bile yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa onu da ondan geri alamazlar. Bu konuda 

isteyen de istenen de zayıf kalır. Sebepler de sebeplerin sonuçları da acizdir. Her şeyi yapan 

Allah‟tır.” (Hac, 22:73)  

 

AÇIKLAMASI:  

İmanın en önemli şartı “Allah‟ın birliğine” imandır. Allah‟ın birliğine iman dışındaki 

bütün inançlar şirktir, küfürdür ve imansızlıktır. Bunun için Yüce Allah Kur‟an-ı Kerimde 

tevhide imanı, yani Allah‟ın birliğine imanı ders vermekte, Allah‟ın birliğine inanmaya 

insanları davet etmekte ve Allah‟ın birliğini ispat etmektedir. 

Bu bağlamda yüce Allah putlara tapan, onlardan yardım bekleyen ve sebepleri müessir 

tanıyanlara sineği misal vererek Allah‟tan başka müessir ve yaratıcı olmadığını ispat 

etmektedir. 

Allah‟ın kudretine nispeten sinek ile en büyük gezegenler arasında fark yoktur. 

Bediüzzaman hazretlerinin ifadesi ile “Sinek, örümcek, pire gibi küçük hayvanlar fil, camus, 

deve gibi büyük hayvanlardan daha zeki, hilkatçe daha güzel, sanatça daha mükemmeldir.”
47

 

Böyle olunca Allah‟ın kudretine göre bir sineğin yaratılışı ile bir filin yaratılışı arasında hiçbir 

fark yoktur. “Sivrisineğin gözünü halk eden, Güneş'i dahi o halk etmiştir. Pirenin midesini 

tanzim eden, Manzume-i Şemsiyeyi de o tanzim etmiştir. Haşirde bütün zevi-l ervahın ihyası; 

mevt-âlûd bir nevm ile kışta uyuşmuş bir sineğin baharda ihya ve inşasından kudrete daha 

ağır olamaz. Zira kudret-i ezeliye zâtiyedir; tegayyür edemez, acz tahallül edemez, avaik 

tedahül edemez. Onda meratib olamaz, her şey ona nispeten birdir.”
48
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Yüce Allah‟ın kudretine göre kışta uyuşmuş bir sineğin diriltilmesi nasıl kudretine ağır 

gelmezse, şu dünyanın ölümü ve yeniden diriltilmesi de öyledir. Bütün canlıların yaratılması 

bir sineğin yaratılması gibidir. Çünkü gözümüz önündeki sinekler taifesinin bir senede 

yaratılan efradı benî Âdemin Âdem zamanından beri gelen umum efradından fazla olduğu 

halde her bahar diğer canlılarla beraber birkaç hafta içinde yaratılmaları ve diriltilmeleri, hem 

Allah‟ın kudretine hem de kıyamette hadsiz varlıkların bir anda diriltilmesine bir değil, binler 

misaldir.  

Yüce Allah sineğin yaratılışını örnek vererek Allah‟tan başka hiçbir sebebin yaratılış ve 

icada asla müdahale edemeyeceğini ispat etmekte ve tüm varlıkların acizliğini ortaya 

koymaktadır. “Sinek onlara zarar verse onu geri çeviremezler” buyurarak sivrisinekler gibi 

sineklerin ısırması ile sebep oldukları sıtma gibi hastalıklara Allah‟tan başka hiçbir varlığın 

şifa veremeyeceğini de ifade etmektedir.  

“Bu konuda sebepler de acizdir, sebepleri kullanan insanlarda acizdir” buyurarak da 

akılsız ve şuursuz olan sebeplerin hiçbir tesirlerinin olmadığını ifade ile beraber kendilerinde 

akıl bulunan ve cüz‟i ilim, irade ve kudret sahibi olan insanların da bu konuda aciz olduklarını 

açıkça ifade etmektedir.  

Bütün bunlardan anlıyoruz ki, Allah‟tan başka hiçbir varlık icat ve yaratma konusunda 

acizdirler. Gerek ferden gerekse hepsi beraber hiçbir şeyi yaratmaya güçleri yetmemektedir. 

Öyle ise akıl Allah‟ın birliğini, ilim, irade ve kudreti ile her şeyi yarattığını kabul etmekten 

başka yol bulamaz.   

 

14.  KUR’AN YALNIZ ALLAH’A İBADET ETEMEMİZİ İSTER: 

 ٌَ ٍَ ِيٍ قَْبهُِكْى نََعهَّرُكْى جَحَّرقُٕ َٔ نَّرِرٚ َا  نَُّراُض  ْعبُُدٔ  َز َّرُكُى  نَّرِر٘ َخهَقَُكْى   نَّرِر٘ َخَعَم نَُكُى       َٚا أَُّٚٓب

َس ِت ِزْشقاً نَّرُكْى  َ َ  ًَ ٍَ  نثَّر ِّ ِي اء َياء  َ َْخَسَج  ِ ًَ ٍَ  نعَّر أَََصَل ِي َٔ اء  َُِاء  ًَ َٔ نعَّر  ْلَْزَض  َِس ااً 

 ٌَ ٕ ًُ أََحُْى جَْعهَ َٔ ِ أَََد د ً   جَْدَعهُٕ  ِاّ

“Ey İnsanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz ki takva 

mertebesine vasıl olasınız. O Allah sizin için yeryüzünü döşek, gökyüzünü de binanıza dam 

yapmış, semadan suları indirmiş ki, sizlere rızık olmak üzere yerden meyve ve sair gıdaları 

çıkartsın. Öyle ise Allah‟a misil ve şerik yapmayınız. Bilirsiniz ki, Allah‟tan başka ma‟bud ve 

hâlıkınız yoktur.” (Bakara, 2:21–22) 

 

AÇIKLAMASI: 

İbadete layık olan ancak Allah‟tır. Çünkü ondan başkası acizdir. Kadir olan ancak 

Allah‟tır. Öyle ise acizin kadire, muhtacın ihtiyacını giderene yalvarması gerekir ki 

ihtiyaçlarını karşılayabilsin. Bunun karşılığında da teşekkür ile minnetini ve saygısını 

göstersin 

Kur‟an-ı Kerim “Ey insanlar ibadet ediniz” emretti. Mahlûkatın lisan-ı haliyle “Neden 

ibadet edelim?” sualine “Çünkü sizi yoktan yaratan ve ihtiyaçlarınızı karşılayan yaratıcı 

elbette ibadete layıktır” buyurarak yaratıcının varlık ve birliğine dair delilleri zikretmeye ve 

insan aklını ikna etmeye başladı.  

Kur‟an-ı Kerimin Allah‟ın varlığını ve birliğini ispat eden delilleri üçe ayrılır: 

Birincisi İnayet Delilidir: Bu delil Allah‟ın nimetlerini sayarak insanın bunlara olan 

şiddetli ihtiyacını ortaya koyar. Bu ihtiyaçlarını anacak Allah‟ın yaratacağını ispat ederek 

Allah‟ın varlığını ve kudretini ispat eder. “Sizi yarattı. Yeryüzünü size beşik yaptı. Bütün 

ihtiyaçlarınızı yoktan yaratarak gökten su indirip yerden rızkınızı çıkardı” ayeti ile ifade 

etmiştir.  



İkincisi İhtira Delilidir: Bu delile göre yüce Allah her varlığı yoktan ve sonradan 

yaratmıştır. Allah‟tan başka hiçbir varlık ezeli ve ebedi değildir. Eşyada görünen değişim ve 

gelişim varlığın sonradan yaratıldığını göstermektedir. Sonradan yaratılan da bir gün nihayet 

sona erecektir. Botanik ve Zooloji ilmine göre insan dışında beş yüz bin nevi bitki ve bir o 

kadar da hayvan nevi vardır. Bunların tümünün ilk atlarını Allah yoktan yaratmıştır ve 

nesillerinin devamını da sağlamıştır. Bu da Allah‟ın kudretinin bir başka delilidir. Yüce Allah 

bu delile de “Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz” ayeti ile ifade etmiştir. 

Üçüncüsü de Temanu’ Delilidir: Bu delili de “Şayet Allah‟tan başka ilahlar olmuş 

olsaydı yeryüzünde fesat olurdu”
49

 ayeti ile ifade etmiştir. Bu ayet-i kerime ifade ediyor ki 

birlik ve iştirakten münezzehiyet ulûhiyetin zaruri bir lazımı ve zatî hassasıdır. Bir köyde iki 

muhtar, bir vilayette iki vali, bir ülkede iki padişah olsa her şey fesada gider. En basit bir 

amiriyet ve hâkimiyet şirki ve iştiraki asla kabul etmezse hâkimiyet ve âmiriyet-i mutlaka 

ulûhiyet derecesinde olsa şirk ve iştirake hiç müsaade eder mi? 

Yukarıdaki ayet-i kerime bu üç nevi delilin ilk ikisini tam olarak zikretmekte ve 

Allah‟ın birliğini ispat etmektedir. 

Yüce Allah‟ın ibadet emrini tüm insanlara şamil kılması insan tabakalarının tümüne 

hitap etmesi hikmetindendir. İnsanların iman bakımından üçe ayrılır. “Mü‟min, Kâfir ve 

Münafık.” Yüce Allah‟ın buradaki ibadet emri mü‟mine imanını ibadetini artırma emridir. 

Kâfire tevhide inanma emridir. Münafığa ise ihlâsa çağrıdır.  

Yüce Allah bu ayette ibadeti insanın yaratılışı ile alakalı olarak ele almıştır. Yani ibadeti 

yaratılışa bağlamıştır. Bu bağlılıktan iki hakikat ortaya çıkmaktadır. Birincisi insan yaratılışta 

ibadete istidatlı ve takvaya kabiliyetli olarak yaratılmıştır. Bundan dolayı insandan ibadet 

meyvesinin alınması ve takvanın ortaya çıkması gerekir. Yani insan istidat ve kabiliyetine 

ekilen ibadet ve takvanın kuvveden fiile çıkması gerekir. Bu da ancak yasaklardan kaçmakla 

ve emredileni yapmakla ortaya çıkar. Emredileni yapmak, yasaklardan kaçmak ibadettir. 

İnsan emredileni yapmakla “Amel-i Salih” sahibi olduğu gibi, yasaklanılandan kaçmakla da 

“Müttaki” ve takvalı bir mü‟min olur. Yüce Allah‟ın insandan istediği de budur. Buradan 

takvanın ibadetin kemali olduğu ortaya çıkar.  

İnsanın görevi de Allah‟ın fıtratına ekmiş olduğu istidat ve kabiliyetleri ibadet ile 

geliştirmek ve takvayı kuvveden fiile çıkarmaktır. Bu noktaya “Umulur ki takvaya 

olaşırsınız” cümlesi ile işaret edilmiştir.
50

           

 

15.  YÜCE ALLAH HELAL YOLDAN KAZANMAMIZI İSTER: 

 ٌٍ بِٛ ٌّٔق يُّب ُ نَُكْى َعُد ٌِ إََِّّر ْٛطَا َٕ ِت  نشَّر الَ جَحَّربُِعٕ  ُخطُ َٔ ا  ِٙ  ْلَْزِض َ  اَلً طَِّٛباً  ًَّر َا  نَُّراُض ُكهُٕ  ِي  َٚا أَُّٚٓب

 ٌَ ٕ ًُ أٌَ جَقُٕنُٕ  َعهَٗ ّ ِ َيا الَ جَْعهَ َٔ َٔ ْنفَْ َشاء  ِٕء  ا َٚ ُْيُسُكْى  ِانعُّب ًَ  إََِّر
“Ey İnsanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz olan şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarını 

takip etmeyin. Şüphesiz şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. O size ancak, kötülüğü, 

hayâsızlığı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder ve sizi yoldan 

çıkarır.” (Bakara, 2:168–169)  

 

AÇIKLAMASI:  

Helal dairesi geniştir. Keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. Ferâiz-i 

İlâhiye ise hafiftir, azdır.
51

 Yüce Allah imtihan gereği nasıl Âdem‟e (as) cennette bir ağacın 
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meyvesini yasaklamış diğer tüm yiyecek ve içecekleri helal kılmış ise dünyada insana da 

birkaç yiyecek ve içeceği haram kılmış diğer tüm nimetleri helal yapmıştır. Hal böyle iken 

yüzlerce helali bırakıp harama girmek gerçekten Allah‟ın öfkesini çeker ve cezayı hak ettirir.  

Yüce Allah yasakladığı şeyleri şöyle anlatır: “Ey iman edenler! Size verdiğimiz 

rızıkların temiz olanlarından yiyin, eğer siz yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız O'na şükredin. 

Allah size ancak ölüyü,  kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı.”
52

 

Demek ki yiyeceklerden yüce Allah domuz etini, lâşeyi ve putlar için kesilen kurbanları 

haram kılmış, bunların dışındaki tüm yiyecekleri helal kılmıştır. İçeceklerden ise sarhoşluk 

veren ve insan aklını uyuşturan içecekler haramdır. Diğer tüm içecekler temiz ve helaldir. 

Yüzlerce helali bırakıp harama girmek akıllı insan işi değildir. 

Şeytan insana haram olanları hoş göstererek işletmek ister. Bundan dolayı yüce Allah 

“Şeytanın adımlarına uymayın ve arkasından gitmeyin” buyurmaktadır. Şeytan insanın 

kalbine Allah hakkına imanı sarsacak ve insanı şüphelere düşürecek vesveseler fısıldar. İnsan 

bazen hissiyatına kapılarak, bazen de felsefi bilgilerden etkilenerek iman konularında 

şüphelere düşerse şeytana aldanmış ve arkasından gitmiş olur. Şayet bu şüphelerini bilen 

birine sorarak veya Kur‟an-ı Kerimi ve tefsirini okuyarak gidermezse Allah korusun 

imanından olabilir.  

Şeytan iman konusunda tesir edemediği mü‟minlere de hayâsızlığı telkin eder, 

düşmanlığı ve kötülüğü fısıldar. Böylece insanın hissiyatına mağlup olarak günahlara 

girmesini temin eder. Mü‟min hatasını anlar da vazgeçer ve tövbe ederse Allah onu affeder. 

Şayet kendini haklı bulur ve şeytanın telkini ile işlediği fiillerine devam ederse o zaman da 

şeytana arkadaş olur. 

Şeytanın kalbe tesir etmesi ve insanı etkilemesinin altında kişinin helal yerine haram 

kazanç ile beslenmesi ve Allah‟ın haram kıldığı şeyleri yapma isteği vardır. Haram ile 

beslenen bir beden şeytanın telkinlerine müsait bir psikoloji içerisine girer. Nitekim Hz. 

Âdem (as) cennette yasak meyveden yemeden şeytan onları aldatmaya bir yol bulamadı ve 

nefis onların elbiselerini çıkartamadı. Âdemoğlunun şeytana aldanması ve nefse uyması ancak 

haram olan fiilleri yapması ve günah psikolojisi içinde hareket etmesi sonucudur.    

 

Haram ve Helaller Konusunda Temel Kurallar: 

1.  Eşyada asıl olan ibahedir. Yani mubah ve helal olmasıdır. Dinen Allah ve peygamber 

tarafından yasaklanmayan bir husus helal sayılır. Hakkında açık ve net bir hüküm 

bulunmayan şeyler hakkında kesin haramdır denemez; ancak İslam bilginleri mekruhtur 

demişlerdir.
53

 Bir konunun haramlığı hususunda bilginler arasında ihtilaf varsa o kesin haram 

değildir. Kesin haram olan bir hususta ihtilaf vaki olmaz. Yüce Allah yine “Dillerinizin yalan 

yere nitelemesinden ötürü, „Şu helâldir, bu haramdır‟ demeyin. Sonra Allah‟a karşı yalan 

uydurmuş olursunuz. Allah'a karşı yalan uyduranlar ise iflâh olmazlar” buyurur.
54

 

2. Allah Kur‟an-ı Kerimde insanlar için iyi ve temiz olanları helal kıldığını 

bildirmiştir.
55

 Dolayısıyla Kur‟an insanlar için maddi ve manevi zararlı olan hususları 

yasaklamıştır.  

3.  Helal ve haram hükümlerinin kaynağı Allah‟ın elçisi olan Hz. Muhammed (sav) dir. 

Dolayısıyla peygamberin dilinden gelen İlahî vahiy olan Kur‟ân-ı Kerim ayetleri ile 

yasaklanarak haram kılınanların dışında yine peygamberin (sav) kendi içtihadı ile 

yasakladıkları ve haram kıldıkları da haramdır.  Nitekim peygamberimiz (sav) ““Dikkat edin, 

bana Kitap ve onun bir misli verildi. Dikkat edin, karnı tok birinin koltuğuna yaslanarak size: 
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„Bu Kur‟an‟a uymanız gerekir. Onda helâl bulduklarınız helâl, haram bulduklarınız haramdır 

başka kaynağa ihtiyacınız yoktur demesi yakındır. Dikkat edin Allah elçisinin haram 

kıldıkları, Allah‟ın haram kıldıkları gibidir”
56

 buyurmuşlardır. 

4.  Haram ve helal hükümleri herkes için geçerlidir. Dinde ruhbanlık ve imtiyaz yoktur. 

En mükemmel olan haramlardan en çok sakınan ve en çok Allah‟tan korkandır. Dinimizde 

ruhban sınıfı olmadığı için herkes emir ve yasakta eşittir. 

5.  İslam‟da haram ve helaller bellidir. Bunların arasındaki şüpheli hususlardan 

sakınmak ise müslümanın takvasıdır. Kişi şüpheli şeylerden kaçınmakla takvaya ulaşır. Bu 

husus peygamberimizin (sav) bir hadisi ile sabittir.
57

      

 

16. YÜCE ALLAH AKRABA HAKLARINA UYMAMIZI İSTER 

ا ِزَخاالً  ًَ ُُْٓ َٔ َثَّر ِي َخَٓا  ْٔ َُْٓا َش َخهََق ِي َٔ َٔ ِ َدٍا  ٍ ََّرْفٍط  َا  نَُّراُض  جَّرقُٕ  َز َّرُكُى  نَّرِر٘ َخهَقَُكى يِّ َٚا أَُّٚٓب

ُْٛكْى َزقِٛبًا ٌَ َعهَ ٌَّر ّ َ َكا َٔ ْلَْزَ اَو إِ  ِّ ِ  ٌَ َٔ جَّرقُٕ  ّ َ  نَّرِر٘ جََعاءنُٕ ََِعاء  َٔ  َكثِٛس ً 

“Ey İnsanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisine de pek 

çok erkekler ve kadınlar çıkararak yeryüzüne dağıtan Allah‟tan korkun ve çekinin. Birbirinize 

muhtaç olduğunuz akraba haklarından da Allah korkusu ile sakınınız. Şüphesiz Allah sizin 

üzerinizde gözetleyici ve rakiptir. Her halinizi görmekte ve her fiilinizi hesap için 

yazmaktadır.” (Nisa, 4:1)  

 

AÇIKLAMASI: 

Nefis, topraktan yaratılan insan bedenidir. Bedensel zevklerin kaynağıdır. Yemek, 

içmek, giyinmek, görmek, koklamak, dokunmak, tatmak gibi insana zevk veren duyguların 

toplandığı maddi bedendir. Ruhun bu zevkleri tatması için yüce Allah bedende her duyguya 

uygun zevki alabilecek birer aza görevlendirmiştir. İnsan ruhu bu aza ve aletlerle kâinatı ve 

varlığı algılar. Bunlar göz, kulak, burun, dil ve deridir. İnsan harici âlemde Allah‟ın yarattığı 

varlıkları bu aletler ile görür ve o âlemlerden istifade eder. Göz ile renkler ve şekiller âlemini, 

kulak ile sesler âlemini, dil ile tatlar âlemini, burun ile kokular âlemini, deri ile de ısı, katılık, 

yumuşaklık gibi varlıkları hisseder ve anlar. Bir azası eksik olanın ruhu mükemmel de olsa 

istifadesi imkânsız olur. 

Nefis nefsanî duygular dediğimiz yemek, içmek, bakmak, işitmek vb. duygularla 

belseniz. Nefsin ölmesi insanın bu gibi duygularının çalışmaması demektir. Örneğin insan 

hasta olduğu ve büyük bir sıkıntı içinde bulunduğu zaman nefsanî duygular uykuya çekilir, 

yani bir nevi ölür. Nefsi öldürmek ise bu duyguları işlevsiz hale getirmek demektir.  

İnsanı saray gibi bir binaya benzeten Bediüzzaman o sarayın ehlini ve sakinlerini  

“insandaki göz, kulak, kalb, sır, ruh, akıl gibi letâif ve nefis ve hevâ ve kuvve-i şeheviye ve 

kuvve-i gadabiye gibi şeylerdir. Her bir insanda her bir lâtifenin ayrı ayrı vazife-i ubudiyetleri 

var. Ayrı ayrı lezzetleri, elemleri var. Nefis ve hevâ, kuvve-i şeheviye ve gadabiye, bir kapıcı 

ve it hükmündedirler”
58

 diyerek Allah‟ın insana nefsi verme amacının insan ruhunu barındıran 

beden sarayını korumak olduğunu ifade etmektedir.  

Dolayısıyla beden sarayında padişah hükmünde olan Ruhun, vezir mesabesinde olan 

aklın ve kalbin terakki ve tekâmülünü sağlamak ancak nefsin görevini amacına uygun 

yapmasına bağlıdır. Beden sarayını koruma amacı ile tutulan bir bekçinin yönetimi ele 
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geçirerek ruhu ve aklı esir alması ve kalbi istediği gibi yönlendirmesi elbette büyük bir 

yıkımdır. İnsanın amacından sapması ve yaratıcının hikmetine aykırı davranmasıdır.  “İşte o 

yüksek letâifi nefis ve hevâya musahhar etmek ve vazife-i asliyelerini unutturmak, elbette 

sukuttur, terakki değildir.” 

İnsanın değeri beden ve nefis yönü ile değildir. Beden yönü ile insanın sair 

hayvanlardan hiçbir farkı yoktur. İnsana değer veren insanın yüklenmiş olduğu kutsal ve 

önemli görevidir. Nasıl ki padişah ile köle insan olarak birdir; ancak yüklenmiş olduğu görev 

ve sorumluluk yönü ile makam ve mertebe sahibidirler. İnsan da bitkisel ve hayvani yönü ile 

diğer canlılardan farklı olmamakla beraber Allah‟ın sevgisine muhatap olma ve Allah‟ın 

kendisine yüklemiş olduğu görev ve sorumluk itibariyle diğer canlılardan ayrılmaktadır. Bu 

görev ve sorumluluğu yerine getirip getirmemesi ile ceza ve mükâfatı hak etmektedir. Ceza ve 

mükâfat da ancak sorumluluğun derecesine göredir. 

İnsanı vazife sorumluluğundan alıkoyan en önemli husus nefsin zevklerine meftun 

olarak vazifesini unutması ve dünyanın nefisten kaynaklanan cazibedar güzelliklerine ve 

nefsin ihtiraslarına esir olmasıdır. Bu durumda insan Allah‟ın kendisine bedenini koruması 

için verdiği öfke, neslinin devamını sağlamak amacı ile verdiği şehvet duygusunu da nefsinin 

emrine verir. “Esfel-i Safilîne” diğer hayvanlardan daha aşağı derekeye düşer ve cehenneme 

ehil olacak cezayı hak eder. 

Nefis devekuşu gibidir.
59

 Kendi menfaatine olan şeyi görür ve alır. Bundan dolayı nefis 

menfaatlerin kaynağıdır. Kişi menfaatini terk etme fedakârlığı göstermediği müddetçe nefsini 

mağlup edemez. Menfaatperest nefisperesttir.  

İnsan “Nisyan” kökünden gelen bir kelimedir. Bundan dolayı nisyana yani unutmaya 

müpteladır; unutkandır. Nisyanın en kötüsü de nefsin unutulmasıdır.
60

 Nefisperest bir insana 

bir iş, bir ibadet teklif edildiği zaman başını havaya kaldırarak firavunlaşır. Ama bir menfaat 

dağıtımında liyakati ve hakkı olmadığı halde bir zerreyi bile terk etmek istemez. Nefsini ıslah 

eden ise hizmette ileri ücrette geri durur.  

Yüce Allah Kur‟an-ı Kerimde “ Allah‟ı unutan ve bu sebeple Allah‟ın nefislerini 

unutturduğu kimseler olmayın. İşte fasıklar onlardır”
61

 buyurarak nefsi Allah‟a ve dine 

hizmette unutanların fasıklar olduğunu açıkça ifade etmektedir.  

Her varlık kendisinden üstün olana hizmet etmekle şeref sahibi olur. Varlıklar içinde en 

eşrefi insandır. Bunun için tüm varlıklar insana hizmet ederler. İnsan da ancak kendisinden 

üstün olan yüce Allah‟a hizmet etmekle şeref kazanır. Allah‟ı unutan elbette kendisinden daha 

aşağı varlıklara hizmet ederek insanlık şerefini ayaklar altına almış olur. Böylece nefis büyük 

bir zillete ve hakarete düşmüşken ne var ki devekuşu gibi başını kuma sokarak kurtulma 

sevdasındadır. Hâlbuki bütün gövdesini dışarıda bırakarak avcılara kolay bir hedef olur.  

Yüce Allah‟ın kudretine bakınız ki hiçbir şey olan insanı topraktan yaratarak ona tüm 

zevklerin kaynağı bir nefis vererek bütün kâinat ile münasebettar kılmış ve kâinatın bütün 

kapılarını ona açmıştır. Ayrıca insanı kendisine muhatap yaparak bütün esma ve sıfatı ile 

kendisini tanıyacak olan bir muhatab-ı rabbani derecesine çıkarmıştır. Ve bütün insanları bir 

tek nefis olan Hz. Âdem‟in nefsinden yaratmıştır. Böylece “Bir tek şeyden her şeyi 

yarattığını, kudretini, ilmini, iradesini tüm insanlığa göstermiştir.  

İnsan bir tek nefisten yaratıldığı için bütün insanlık akraba sayılır. Bunlar içinde de 

anne-baba, eş, çocuklar ve sıra ile yakın akrabalar arasındaki yakınlığı korumayı da 

emrederek nefse ve menfaate dayalı bir akrabalık yerine hak ve hakikate dayanan bir yakınlığı 

devam ettirmeyi emretmiştir. İnsanın en önemli görevi bu yakınlığın devamını sağlamaktır. 

Bu hususta insanları görüp gözeten ve hesaba çekmek için amellerini muhafaza eden de yüce 

Allah‟tır.  
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Şimdi böyle bir Allah‟tan elbette korkmak ve sakınmak gerekir. Yüce Allah bu ayetle 

bize bu hakikatleri ders vermektedir.  

 

17. YÜCE ALLAH PEYGAMBERİNE İTAAT İSTEMEKTEDİR: 

 

ِ َيا  ٌَّر ِاَّر ِ إٌِ جَْكفُُسٔ   َ  َٔ ًْٛس  نَّرُكْى  ُظُٕل  ِاْنَ قِّ ِيٍ زَّر ُِّكْى  َ ِيُُٕ  َخ َا  نَُّراُض قَْد َخاءُكُى  نسَّر َٚا أَُّٚٓب

ا ًً ا َ ِكٛ ًً ٌَ ّ ُ َعهِٛ َكا َٔ َٔ ْلَْزِض  َٔ ِت  ا ًَ   ِٙ  نعَّر
 

“Ey İnsanlar! Allah‟ın elçisi olan peygamber sizlere Allah katından hak ve hakikat olan 

hususları getirdi. Sizler kendiniz hakkında hayırlı olan bu hususlara iman edin. Eğer inkâr 

ederek kabul etmezseniz biliniz ki yerde ve göklerde olan her şey Allah‟a aittir. Allah sizlere 

muhtaç değildir. Allah her şeyi bilir ve her işini hikmetle yapar.” (Nisa, 4:170) 

 

AÇIKLAMASI: 

Vakıa mutabık olan şeye hak ve hakikat denir. Yüce Allah‟ın en önemli isimlerinden 

birisi “Hak” ismidir. Allah‟ın yarattığı her şey, yaptığı, yarattığı her fiil haktır ve hakikattir. 

Allah‟ın kelamı olan vahiy ile Allah‟ın irade ve kudretinin tecellisi olan kâinattaki varlıklar ve 

eşya arasında çelişki olmaz. Allah ne yaratmışsa onu haber vermiş, neyi haber vermiş ise o bir 

gerçektir ve hakikatin kendisidir. Bundan dolayı Kur‟an-ı Kerim ile kâinattaki kanunlar ve 

ilimler arasında çelişki asla söz konusu olamaz.  

Allah‟ın peygamberimize gönderdiği Kur‟an hak ve hakikatin tercümanıdır. Kur‟anda 

ne varsa kâinatta o vardır; kâinattan nasıl ise Kur‟an öyle haber verir. Kâinattaki vahdet ve 

bütünlük her yünü ile Allah‟ın eseri ve sanatı olarak kendisini gösterir. İşte bu hakikate iman 

etmek, iman eden için mahza hayırdır. Çünkü hakikate iman etmiş olur. Kim bu durumu inkâr 

eder, peygamberin ve kitabın haber verdiğine inanmazsa hakikate aykırı bir inanca yönelmiş 

olur. Allah ondan ve onun imansızlığından uzaktır ve beridir. Sema ve arzda ne var ne yok her 

şeyin sahibi ve hâkimi odur. Allah inkârcılara muhtaç değildir. Allah her şeyi bilir ve her işi 

hikmetle yapar.  

Allah‟ın kâfirleri yaratmasındaki hikmeti de dünyada hikmetini işletmek, onları diğer 

canlılar gibi istihdam etmek ve ahirette de cehennemde yine hikmeti gereği çalıştırmaktır. 

Çünkü akıl, ilim verdiği ve eşyada tasarrufa memur ettiği imansız kullarını yok edecek değil, 

onları cehennem âlemlerinde ahirete ait hikmetini işlettirecektir. Cehennem âlemlerindeki 

hikmetinin inkârcı ve isyan edenlerle tezahür ettirmek istemesi akla daha uygundur. Allah her 

şeyi bilerek hikmeti gereği yaratmıştır. Her işini ilmi ile yapmakta ve her şeyde hikmetini 

işlettirmektedir.  

Yüce Allah imanı de küfrü de yaratmıştır. Kullarına akıl ve irade vermiş, onları hür 

bırakmış, inanmalarını da inkâr etmelerini de dilemiştir; ancak Allah‟ın imana rızası vardır, 

küfre ve günaha rızası yoktur. Allah razı olacağı ve razı olmayacağı hususları da 

peygamberleri aracılığı ile insanlara haber vermiştir. Bundan haberdar olan kullarından 

rızasını kazanacak amelleri işleyen kullarını cennete, razı olmayacağı fiilleri ve günahları 

iktisap edenleri de cehenneme sokacağını vaat etmiştir.  

Öyle ise insanın vazifesi hak ve hakikati aramak, hak ve hakikat ehli olan 

peygamberlere ve getirdiği kitaplara inanmaktır. İnsan için hayırlı ve doğru olan budur. Şayet 

bunları kabul etmezse o kimse sadece kendisine zarar verir. Onun inkarı ve isyanının hak ve 

hakikate, dolayısıyla bunu haber veren dine, kitaba, peygambere ve yaratan Allah‟a hiçbir 

zararı olmaz.  

Bütün bunlar Allah‟ın ilmi ve hikmeti ile işler durur.  

 

 



18. YÜCE ALLAH GÖNDERDİĞİ KİTABINA İNANMAYI İSTEMEKTEDİR: 

 

ٍَ آَيُُٕ   ا  نَّرِرٚ بًُِٛا             َ َيَّر ُْٛكْى ًَُٕز  يُّب أَََصْنَُا إِنَ َٔ ٍ زَّر ُِّكْى  ٌٌ يِّ َا  نَُّراُض قَْد َخاءُكى  ُْسَْا َٚا أَُّٚٓب

ا ًً ْعحَقِٛ ِّ ِ َس طًا يُّب ْٛ ِْٓى إِنَ ِْٓدٚ َٚ َٔ َٔ َْ ٍم   ُُّْ ٍة يِّ ًَ ِّ  ََعُْٛدِخهُُْٓى  ِٙ َزْ  ِ   ٕ ًُ َٔ ْعحََ    ِاّاِ 

 
“Ey İnsanlar! Sizlere Rabbiniz katından apaçık bir bürhan ve delil geldi ve biz size 

apaçık bir nur inzal buyurduk. Şayet buna iman eder ve salih amel işler ve Allah‟ın kitabına 

sımsıkı yapışırsanız o zaman sizleri rahmetimle kuşatır ve istikametli dosdoğru yola 

ulaştırırım.” (Nisa, 4: 174–175)  

 

AÇIKLAMASI: 

Yüce Allah bu ayet-i kerimede insanlara hitaben göndermiş olduğu kitaba ve seçtiği 

peygamberinin doğru söylediğine inanmaya davet etmektedir. Gerek gönderdiği peygamber, 

gerekse kitabından “Bürhan” ve “Nur” ismini vererek “Kim bunlara iman eder, sımsıkı 

yapışırsa Allah‟ın rahmetine, fazlına ve “Sırat-ı Müstakim” olan hidayet yoluna gireceğini 

ifade etmektedir. 

Yüce Allah‟ın insanlara peygamber ve kitap göndermesinin dört temel amacı vardır. 

Birincisi, Tevhid‟i, yani Allah‟ın birliğini anlatmak. İkincisi, insanları cehaletten kurtararak 

ilimle terakki ve tekâmüllerini sağlamak. Üçüncüsü, insanları nefis ve şeytanın esaretinden 

kurtararak ahlaki olgunlukla ruhu terakki ettirmek. Dördüncüsü de toplumdan zulüm ve 

haksızlıkları kaldırarak Adaleti sağlamaktır.  

Bu dört amacın en birincisi ve en önemlisi Allah‟ın birliğini insanlara anlatmaları ve 

ispat etmeleridir. Çünkü diğerleri buna bağlıdır. Bu dört amacı gerçekleştiren ve bunu ispat 

eden delil ve burhan, peygamber ve getirdikleri kutsal kitaplardır. 

Bilhassa ahirzaman peygamberinin kendi zatı ve ahlakı peygamberliğine delil olduğu 

gibi getirdiği ilahi ve ebedi mucize olan Kur‟an da peygamberimizin hakkaniyetine delildir. 

Hem Kur‟an-ı Kerim, hem peygamberimiz (sav) Allah‟ın birliğine delildir.  

Rabbimizi bize tanıttıran üç külli muarrif ve tanıtıcı vardır. Birincisi kâinat kitabı bütün 

ayetleri, yani zerrelerden kürelere kadar bütün varlıkları ve fiilleri ile Allah‟ın varlığına ve 

birliğine delildir. İkincisi konuşan delil dediğimiz peygamberimizdir. (sav) Üçüncüsü ise 

okunan delil dediğimiz Allah‟ın kitabı olan Kur‟an-ı kerimdir.
62

 

Her iki delil ayrıca insanların akıllarını ve kalplerini aydınlatan birer “Nur”dur. Kur‟an 

Nurdur insanın altı yönünü aydınlatır. Geçmişini yaptıklarının saklandığı, geleceğini ebedi bir 

hayat ümidi, bu gününü Allah‟ın rahmeti ve himayeti altında olduğu, alt ciheti olan kabir 

cennet bahçelerinden bir bahçe olduğu, üst cihet Allah‟ın himayeti içinde olduğunu göstererek 

nurlandırır ve aydınlatır. 

İnsanların görevi bu delilleri aklen kabul edip getirdiği iman ve hidayet nuru ile 

kalplerini, ilim ve hikmet nuru ile de akıllarını aydınlatmaktır. Ancak sadece iman yeterli 

değildir. Bu imanı salih amelle güçlendirmeli, ruhlarını yüceltmeli ve davranışlarını ibadetle 

düzeltmeli ve mükemmel müttaki Allah‟ın sevgisini kazanan kullar olmalıdırlar.  

İman ve salih amelle Allah‟ın rahmeti celb olur ve insan bu şekilde istikametli hidayet 

yoluna girer. Ayet-i kerimede yüce Allah bu hususları anlatır.  
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19.  YÜCE ALLAH IRKÇILIK YAPMAMAMIZI İSTEMEKTEDİR: 

 ِ ٌَّر أَْكَسَيُكْى ِعَُد  َّر قَبَائَِم نِحََعاَز ُٕ  إِ َٔ َخَعْهَُاُكْى ُاُعٕ ًا  َٔ أَُثَٗ  َٔ ٍ َذَكٍس  َا  نَُّراُض إََِّرا َخهَْقَُاُكى يِّ َٚا أَُّٚٓب

َ َعهٌِٛى َخبٌِٛس  ٌَّر  َّر أَْجقَاُكْى إِ

“Ey İnsanlar! Biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık. Sonra sizleri tanışasınız diye 

kabilelere ve milletlere ayırdık. Şüphesiz ki Allah katında en hayırlı olanınız takvada en ileri 

olanınız ve Allah‟tan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah her şeyi bilir ve her şeyden 

haberdardır.” (Hucurat, 49:13)  

 

AÇIKLAMASI: 

Yüce Allah Âdem‟i (as) yeryüzünün her tarafından alınan topraktan yarattı. Bu sebeple 

insanlar toprak gibi muhtelif renk, karakter ve mizaçlara sahip oldu. Yüce Allah bunu “Biz 

Âdem‟i topraktan yarattık”
63

 ayeti ile bize haber verir.  

Bütün insanlar topraktan yaratıldığı için aralarında eşitlik vardır. Aralarında üstünlük 

söz konusu değildir. Varlıkların ne kendilerine ibadet edilecek derecede yüceltilmesi ve ne de 

insanların diğer varlıklara karşı büyüklenmesi doğru değildir. Çünkü “Mahlûkat 

ma‟budiyetten uzaklık noktasında müsavi oldukları gibi, mahlukiyet nispetinde de birdirler.”
64

  

İnsan ancak kendi irade ve ihtiyarı ile yaptığı hayırlı işleri ve çalışmaları ile övünme 

hakkı vardır. Kendi çaba ve gayreti olmadan Allah‟ın kendisine verdiği üstün vasıflarla 

övünme hakkı yoktur. O Allah‟a aittir, kendisine ait değildir. Ancak Allah varlıkları içinde 

kendisini tercih edip o nimetleri ona verdiği ve rahmeti ile taktığı için şükür ve hamd etme 

sorumluluğu vardır. İnsanlığın gereği kendisine yapılan bir iyiliğe teşekkür etme duygusudur. 

İnsan ise Allah‟ın kendisine verdiği şeyleri yerli yerinde kullanmakla mükelleftir. 

Binaenaleyh insan kendisine ait olmayan ırkı, rengi, aklı ve zekâsı ile övünemez. Bunlar 

Allah vergisidir ve insan bunlara şükretmekle mükelleftir. Şükretmek ise bunları veriliş 

amacına uygun kullanmakla gerçekleşir. Bu nimetleri kendisine verene isyan için kullandığı 

takdirde elbette cezayı hak edecektir.  

Bunun için yüce Allah “Ey insanlar, sizi, bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizle 

tanışmanız için milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah indinde en üstününüz, takvada en ileri 

olanınızdır” buyurarak üstünlüğün irade ve gayreti ile emir ve yasaklarına uymakla kazandığı 

takva ile olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla insan kendi kazanımı olmayan ırkı ile 

övünmeye hakkı yoktur.  

Yüce Allah insanları çeşitli ırklarda, dillerde yaratılmasının sebebini de “Sizi taife taife, 

millet millet, kabile kabile yaratmışım, tâ birbirinizi tanımalısınız ve birbirinizdeki hayat-ı 

içtimaiyeye ait münasebetlerinizi bilesiniz, birbirinize muavenet edesiniz. Yoksa sizi kabile 

kabile yaptım ki, yekdiğerinize karşı inkâr ile yabanî bakasınız, husumet ve adavet edesiniz 

değildir”
65

 buyurarak tanışma, yardımlaşma ve toplum hayatını oluşturma olarak belirlemiştir. 

İnsanlar ayrı kabile, millet ve ırklara ayrılmamış olsalardı birbirlerini tanımaları ve 

yardımlaşmaları mümkün olmazdı. Tanıma imkânı olmayınca aralarında yardımlaşma 

olmazdı. Yardımlaşma olmazsa o zaman da toplum hayatı dediğimiz sosyal hayat olmazdı.  

Allah her şeyi bilir ve bilerek yaratmıştır. Her şeyden haberdardır.   
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