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OTUZDÖRDÜNCÜ SÛRE-İ CELÎLE
SEBE' SÛRE-İ CELÎLESİ
Mekkî(; Mekke-i Mükerreme döneminde inmiş)dir.
54 âyet-i kerîmedir. İbni Atiyye (Rahimehullâh)ın nakline göre; yalnızca 6. âyet-i
kerîme Medenî'dir.
O Rahmân ve O Rahîm olan Allâh'ın ismiyle!
1- Bütün hamdler O Allâh'a mahsustur ki, göklerde bulunanlar ve yerde
olanlar(ın tamamı, yaratılış, mülkiyet ve yönetim bakımından) sadece O'na aittir.
Âhirette de (bütün nimetlerin sahibi yine Kendisi olacağından, orada da) tüm
hamdler yine ancak O'na âittir(, zira dünyada da âhirette de bütün nimetler sadece
O'nun tarafından âlemlere ulaşmaktadır).
(İki cihanın işlerini, üstün hikmeti gereği sağlam bir şekilde düzenleyip yöneten) Hakîm
de, (her şeyin iç ve dış tüm yönlerinden hakkıyla haberdâr olan) Habîr de ancak
O'dur.
2- O, yer içerisine girmekte bulunan (ölüler, defineler ve yağmur taneleri gibi)
şeyleri de, ondan çıkmakta olan (bitkiler, gözeler, madenler ve diriltilen Ölüler gibi)
şeyleri de, gökten inmekte olan (yağmurlar, karlar, çiseler, dolular, yıldırımlar,
melekler, kitaplar, kaderler ve rızıklar gibi) şeyleri de ve onun içerisinde
yükselmekte olan (buharlar, dumanlar, melekler ve kulların dualarıyla sâlih amelleri
gibi) şeyleri de bilmektedir.
(Bunca nimetlerin şükrünü yerine getirmemelerine rağmen kullarına çokça acıyan)
Rahim de, (Kendisine karşı takındıkları cahilane cesareti bağışlayan) ğafur da ancak
O'dur.
3- O kâfir olmuş kimseler dedi ki: "O (kıyamet) ân(ı) bize gelmeyecektir!"
De ki: "Hayır! (Duyularla idrâk edilemeyen) tüm ğaybları bilen Rabbime yemin
olsun ki; o (kıyamet) elbette mutlaka size gelecektir!
Ne göklerde, ne de yerde(; ne aşağı, ne üst cihetlerde ve ne de varlık dâiresinde)
zerre ağırlığınca bir şey bile O'n(un sonsuz malûmâtın)dan kaybolmaz.
İşte sana! Ne bundan daha küçüğü, ne de daha büyüğü yoktur ki, pek açık bir
kitap (olan Levh-i Mahfuz) da (yazılı) bulunmasın!
4- Neticede O (Allâh-u Te'âlâ), iman (şartlarına şüphesiz bir şekilde itikad) etmiş
olanları ve (namaz, oruç, hac, zekât gibi) sâlih ameller işlemiş bulunanları
mükâfatlandıracaktır.

İşte sana! Onlar ki, pek büyük bir mağfiret ve (zahmetsiz, külfetsiz) çok değerli bir
rızık sadece onlara aittir!
5- Ama o kimseler ki Bizim âyetlerimiz(e "Şiir", "Büyü" ve "Evvelkilerin masalları"
gibi uygunsuz vasıflar yakıştırıp, müminlerin olanca açıklama gayretlerine karşılık,
onları iptal) hakkında (kendileriyle) yarışırcasına / (kendilerince Bizi) âciz bırakırmışçasınna / koşturmuşlardır (ve Bizden kurtulacaklarını sanmışlardır).
İşte sana! Onlar da, o pek acı verici kötü ve zorlu azap sadece onlara aittir.
6- (Müşrikler ve Ehl-i Kitab'ın inatçıları Kur'ân'a inanmıyorlar,) ama kendilerine ilim
verilmiş olan (sahâbe-i kiram ve Abdullah ibni Selâm gibi Ehl-i Kitap ulemâsından
olan) o kimseler Rabbinden sana indirilmiş olan o (Kur'ân gibi mucizelik vasfına
hâiz olan) şeyi hakkın ta kendisi olarak görmektedir.
Zaten o (yüce kitap), (dâima galip olup, hiç mağlup olmayan ve tüm işleri övgüye
şâyân bulunan) Azîz ve Hamîd'in yoluna hidâyet etmektedir.
7- O kâfir olmuş kimseler (birbirine Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)i
göstererek, şaşkınlık içerisinde ve alaylı bir üslûpla) dedi ki: "Size bir adamı
gösterelim mi ki, o size: '(Ölümünüzün ardından hayli bir zaman geçmesiyle
çürüyüp) büsbütün bir parçalanışla paramparça edildiğiniz zaman, gerçekten
siz elbette yepyeni bir yaratılış içinde (diriltilen kimseler olarak Allâh-u Te'âlâ'nın
huzuruna haşredilecek) siniz' diye haber vermektedir!
8- O, Allâh'a karşı bir yalan mı uydurmuştur, yoksa kendisinde bir tür delilik mi
vardır?" (Evet! Kâfirler böyte deyip durmaktadır. Ama) doğrusu âhirete
inanmamakta olan o kimseler, o (sonsuz) azap ve (geri dönüşü umulmayacak
şekilde haktan) çok uzak bir sapıklık içerisindedirler.
9- Onlar, önlerinde ve arkalarında bulunan (gezip dolaştıkları her yerde kendilerini
çepeçevre kuşatmış olan ve nereye giderlerse gitsinler, kendilerinden dışarı çıkma
imkânı bulamadıkları) o gökle yeri görmediler mi? Biz dilesek o (sana karşı
ola)nIarı (şirk ve inkârları yüzünden) yere batırırız, ya da üzerlerine gökten büyük
parçalar düşür(erek onları öldür)ürüz!
İşte sana! Gerçekten de (gökte ve yerde bulunan) bun(ca varlıklar)da, (Rabbine)
yönelen her bir kul için elbette pek büyük bir âyet vardır.
10- Andolsun ki; elbette Biz Dâvûd'a tarafımızdan kesinlikle(, peygamberlik, kitap,
saltanat, güzel ses ve mahlûkatın boyun eğmesi gibi) bir(çok) fazîlet verdik.
(Nitekim Biz, dağlara ve kuşlara:)
"Ey dağlar ve kuşlar! Onunla birlikte tesbîh tekrarı yapın! / Onunla birlikte
ağIayıp dövünün! /" (diye emir buyurduk.) Demiri de onun için (mum ve hamur gibi)
yumuşattık. (Bu yüzden ateş ve körüğe ihtiyaç duymadan demire istediği şekli
verebiliyordu.)
11- (Biz kendisine) şöyle (emrettik) ki: "(Tüm bedeni kaplayacak şekilde uzun ve)
genişçe mükemmel zırhlar yap ve dokumada ölçülü git(; halkalarını çok ince
yapma ki sallanmasın, çok da sert yapma ki taşıyıcısına ağırlık vermesin)! Böylece
(ey Dâvûd ve Ehl-i Beyti! Bunca nimetlerimize şükretmek üzere) siz sâlih bir amel
işleyin!
Şüphesiz ki Ben sizin yapmakta olduklarınızı (hakkıyla gören ve karşılığını verecek

olan bir) Basîr'im!"
12- (Dâvûd (Aleyhisselâm)ım oğlu) Süleymân'a da rüzgârı (itaatkâr kıldık) ki, günün
ilk saatlerindeki gidişi de bir ay(lık mesafe), (o rüzgârın) gün sonundaki dönüşü
de bir aydı. (Böylece o, iki aylık mesafeyi bir günde kat etmekteydi.) Biz onun için
(Yemen topraklarında bulunduğu sırada üç gün üç gece pınar gibi fışkıran) bakır
gözesi akıttık.
Cinlerden de öylesi vardı ki, Rabbinin izni (ve emri)yle onun önünde sürekli
çalışmaktaydı.
Zaten onlardan her kim Bizim (Süleymân (Aleyhisselâm)a itaat) emrimizden
dönerse, (bir meleğin vuracağı ateş kamçısıyla) ona o şiddetle tutuşturulmuş
ateşin azabından tattırıyorduk!
13- Onlar onun için dilediği şeyleri; sağlam köşkleri / yüksek evleri/ mescitleri /,
(peygamberlerin ve velilerin, hayvanların ve kuşların) heykelleri(ni), büyük havuzlar
gibi çanakları ve (büyüklüğünden dolayı aşağı indirilemeyip, merdivenlerle çıkılan ve)
sabit sabit (ayaklar üzerinde yerleşmiş olan) kazanları yapıyorlardı.
Ey Dâvûd hânedânı! (Bunca nimetlerimize karşılık) şükür için (sâlih) amel(ler)de
bulunun! / şükür amelinde bulunun! / Zaten kullarımdan (her hâline) çokça
şükreden (ve şükrü nimet bilerek şükrettiğine de şükreden kimseler) pek azdır!
Heykel sanatı Süleymân (Aleyhisselâm)ın şerî’atında caizdi, cinler ona; bakır, mermer
ve cam gibi malzemelerden; aslan, kartal ve akbaba heykelleri yapıyorlar ve tahtına
yaklaşanlar onun heybetine kapılsın diye bu heykelleri tahtın aşağı tarafına ve üstüne,
ayrıca merdiven basamaklarına koyuyorlardı. İnsanlar görerek ibadete hevesleri artsın
diye de, peygamberlerin ve sâlihlerin ibadet ederkenki hallerini heykelleştirerek
mescitler içerisine koyuyorlardı.
Heykel yapma işi; adam öldürmek, zulüm ve yalan gibi aklen çirkin şeylerden olmadığı
için, şeri'atlere göre hükmü değişebilen konulardandır. Ancak bizim şeri'atımızda
kesinlikle haram olup, bunlarla uğraşanlar en şiddetli azap ile tehdit olunmuşlardır.
(Ebussu'ûd, Âlûsî)
14- Sonra onun üzerine ölümü hükmettiğimizde, (ruhunu kabzettik, fakat onun
ölümünü anlayınca cinler iş bırakır da, Mescid-i Aksâ'nın henüz devam eden İnşaatı
yarım kalır diye onu bastonuna yaslanmış bir halde bir sene sakladık. Bu süre zarfında
cinler işe devam ettiler, neticede) onun ölümünü onlara ancak, asasını sürekli
yemekte olan o yerdeki bir canlı (ve değneğinin kırılmasıyla yere düşmesine
sebebiyet veren bir ağaç kurdu) gösterdi.
Böylece düştüğü zaman(, o ana kadar reislerinin gaybı bildiğini zanneden) cinler
iyice anladı ki, kendileri(ni yönetenler) gaybı bilmekte olsaydılar, (bunca zaman
çalışan cinler) o alçaltıcı azap içerisinde (bu kadar uzun süre) beklemezlerdi.
15- Andolsun ki; elbette Sebe' (toplumu) için, yerleşim yerlerinde gerçekten de
(Allâh-u Te'âlâ'nın kudret ve nimetine delâlet eden) büyük bir âyet vardı!
(Yurtlarının) sağ(ından) ve soI(un)dan (doğru) iki cennet (gibi dizi dizi bağlar ve
bostanlar vardı)!
(Peygamberleri onlara:) "Rabbinizin rızkından yiyin ve O'na şükredin! (İşte burası)
tertemiz bir belde ve (Rabbiniz, günahlarınızı çokça bağışlayan) Ğafur bir Rab!

16- Fakat onlar (şükürden) yüz çevirdiler, Biz de o zorlu seli / o şiddetli yağmurun
selini /barajlar selini / (baraj seddini oyan) köstebek selini / Arim (vâdisinin) selini/
üzerlerine salıverdik ve iki cennetlerinin yerine onlara, ekşi / acı / yemişli (ağaçlarla dolu), (acı) ılgınlı ve Arabistan kirazından pek az bir şeye sahip iki bahçe
verdik.
17- İşte sana! Nankörlükleri nedeniyle / (kendilerine gönderilen on üç peygamberi)
inkârları sebebiyle / onları bununla cezalandırdık!
Zaten Biz, son derece nankör / aşırı kâfir / olandan başkasını (bu şekilde)
cezalandırmayız!
18- Biz onlar(ın bulunduğu Sebe' topraklarıy)la, içlerine (maddî ve manevî)
bereketler yerleştirdiğimiz o (Şâm-ı Şerif) karyeler(i) arasında, belirgin (bir şekilde
birbirinden görülebilen ve ana yollardan uzak olmayan) nice kasabalar yarattık ve
oralarda (bulunan konaklar arasında) yürüyüşü (ve gidip gelmeyi) takdir ettik.
(Böylece o konakları belli mesafelere ayırıp, bir yerden sabah yola çıkanın kuşluk vakti
diğer bir meskun mahalle ulaşacağı, öğleden sonra yolculuk yapanın da, gün
batımında ihtiyaçlarını kolayca temin edebileceği bir yere varacağı şekilde belirledik
Bu yüzden onlar azık taşımaktan da, tehlikelerden de kurtuldular. İşte o sırada bir
peygamber vasıtasıyla Biz onlara:) "Oralarda emin kişiler olarak geceler ve günler
boyu seyahat edin!" (buyurduk.)
19- Derken onlar (uzun süre mazhar oldukları nimetten usanıp: "Ticaret güzergâhımız
daha uzak mesafelerde olsaydı, oralardan getirdiğimiz ürünler daha zevkli ve pahalı
olurdu, bir de bineğimiz ve azığımızla fakirlere hava atardık!" diyerek kasabaların,
ovalar ve çöllerle birbirinden ayrılmasını istemek üzere:) "Ey Rabbimiz! Yolculuk
(yaptığımız sefer saha)larımız arasında uzaklık meydana getir!" dediler ve böylece
kendi(lerini azaba maruz bırakarak) nefislerine zulmettiler. Biz de onları
şaşkınlıkla konuşulup dinlenen birtakım havadis (ve efsaneler) yaptık(, bu yüzden
onlardan sonra gelenler, bir daha toplanamayacak şekilde dağınıklığa uğrayan
herhangi bir millet hakkında: "Sebe' kavminin nimetleri gibi darmadağın oldular!"
sözünü sarf eder oldular) ve onları büsbütün bir parçalayışla paramparça ettik.
İşte sana! Gerçekten de (belâlara ve şehvetlere karşı) çokça sabreden ve
(nimetlere karşı) hakkıyla şükreden her bir (İmanlı) kişi için elbette bu (anlatıla)n(lar)da pek çok ve çok büyük âyetler vardır.
20- Andolsun ki; elbette İblîs hakikaten ("Âdemoğullarını kandırabilirim!" şeklindeki)
düşüncesini onlar üzerinde gerçekleştirdi / doğru buldu /.
Bu nedenledir ki, müminlerden oluşan bir fırka dışında hepsi ona tamamen
uydular.
21- Oysa onun onlar üzerinde hiçbir gücü bulunmamaktaydı. Ancak Biz âhirete
inanmakta olanı, kendisi o (âhiretin vukuu)ndan büyük bir şüphe içerisinde
bulunandan ayıralım diye / âhirete inanmakta olanla, kendisi ondan büyük bir
şüphe içerisinde bulunanı (bildiğimiz gibi herkese de) bil(dir)elim diye / (şeytanı
onlara musallat ettik)!
Zaten senin Rabbin her şey üzerine (gözcü ve yönetici olan bir) Hafîz'dir.
22- (Rasûlüm! Sebe' kavminin başına gelenleri iyi bilen o müşriklere) de ki: "Allâh'ı
bırakıp, o boş yere (ilâhlıklarını) iddia ettiğiniz (Îsâ, Uzeyr, melekler ve cinler gibi)
kimseleri çağırın (da, içine düştüğünüz dardan sizi kurtarsınlar)! Onlar ne göklerde,

ne de yerde zerre ağırlığınca bir şeye (bile) sahip olamazlar. Zaten onlar için o
ikisi(nin yaratılışında da, mülkiyetinde de, yönetimi)nde de hiçbir ortaklık bulunma
maktadır. O'nun (gibi güçlü bir yaratıcı) için onlar (gibi âcizyaratıklar)dan hiçbir
yardımcı da olamaz!
23- O (Allâh-u Sübhânehû)nun katında, kendisine (şefaat etme hususunda) izin
verdiği o (peygamberler, âlimler ve şehitler gibi sâlih) kimselerden başkası için
şefaat (hakkı yoktur, bu durumda herhangi bir kişi şefaat etmeye kalkışsa da kimseye
bir) fayda vermez. (Dolayısıyla bâtıl ilâhlarınızın hiçbir yararını asla beklemeyin!) /
O'nun katında, kendisine (şefaat oluna bilmesi için) izin vermiş olduğu o (imanla
ölmüş olan) kimselerden başkasına şefaat faydalı olmaz! /
(İnsanlar mahşerde uzun süre dehşete kapılmış bir halde işin nereye varacağını
bekleyip dururlarken,) nihayet (Rabb'ü'l-izzet'in şefaat müsaadesiyle, şefaat edecek
ve edilecek olanların) kalplerinden (tüm) korku(lar) tamamen giderilince(, şefaat
beklentisine girenler, şefaat yetkisine sahip kişilere): "Rabbiniz ne şeyi buyurdu?"
derler.
Onlar da: "(Müminlere şefaat izniyle alâkalı olarak) hakk (olan kelâm)ı (buyurdu)!
Zaten (huzurunda değil şefaat, Kendisinden izinsiz hiçbir meleğin ve peygamberin bile
konuşamayacağı derecede ululuk ve büyüklük sahibi olan) Aliyy de. Kebîr de ancak
Odur!" derler.
24- (Habîbim! Müşriklere tevhîd gerçeğini itiraf ettirmek için) de ki: "Göklerden ve
yerden sizi sürekli rızıklandıran kimdir?" (Onlar bunu bilseler de mahcup duruma
düşmemek için sessiz kalabilirler. O zaman sen) de ki: "Allâh'tır! (Bütün nimetlerin
sahibi olan Allâh'a ibadet edenle, hiçbir şeye yaramayan cansız varlıkları O'na ortak
edenler eşit olamayacağına göre,) gerçekten de biz yahut siz(; iki fırkadan birimiz)
elbette büyük bir hidâyet üzeredir, ya da pek açık bir sapıklık içe risindedir!"
25- (Rasûlüm!) De ki: "Bizim işlemiş olduğumuz suçtan siz sorulmayacaksınız;
sizin yapmakta olduklarınızdan da biz sorulacak değiliz!"
26- (Habîbim!) De ki:
"(Kıyamet günü) Rabbimiz aramızı birleştirecek, sonra da (hiçbir zulme mahal
bırakmadan) aramızda hak ile hüküm verecektir / (haklıları cennete, haksızlarıysa
cehenneme göndermekle) ayırım yapacaktır /.
Zaten (en zor konulara varıncaya kadar her hususta açıklayıcı hüküm veren) Fettâh
da, (kimin hakkında ne hüküm vereceğini hakkıyla bilen) Alîm de ancak O'dur!"
27- (Ey Nebiyy-i zî şânım!) De ki: "O'na kattığınız o ortakları bana gösterin
(bakalım! Bu odunlar ve taşlar mı Rabbimin ortaklarıymış)!
Hayır! (Bu âciz yaratıklar asla Rabbime ortak olamazlar!)
Doğrusu Azîz ve Hakîm olan Allâh ancak O'dur. (Şöyle ki; O'nun gücü sadece
varlığı kendinden olan bir Zât’ta bulunabilir. O'nun yüce hikmeti de ancak Kendisi gibi
her şeyi ilmiyle kuşatan bir Zât'a âit olabilir! Sizin taptıklarınızdaysa bu vasıflar ne
arar?)"
28- (Rasûlüm!) Biz seni (Arap-Acem, siyah-beyaz ayrımı olmaksızın) topluca bütün
insanlara, ancak (inananlar için) gerçek bir müjdeleyici ve (inkâr edenler için) tam
bir uyarıcı olarak gönderdik. Lâkin insanların pek çoğu (bu gerçeği) bilmez
(olduklarından, bu cehaletleri onları sana karşı gelmeye sürük)ler (durur).

29- Onlar (sana ve ashabına): "İşte bu (kıyamet kopacağına dâir) vaad(in
gerçekleşmesi) ne zamandır? Eğer (azabın geleceğine dâir sözünüzde) doğru
kimseler olduysanız(, onu bize çabucak getirin)!" diyorlar.
30- (Habîbim!) de ki: "Sizin (kıyametle karşılaşmanız) için, vaad edilen öyle büyük
bir gün vardır ki; (vakti geldiğinde) ondan bir an bile sona da kalamazsınız, öne de
geçemezsiniz."
31- O (şirk koşarak) kâfir olmuş kimseler (kendi kitaplarında senin vasıflarını ve
dirilme konusunu bulup bulmadıklarını kitap ehline sordular. Onlardan bu yönde
müspet cevap alınca ): "Ne işte bu Kur'ân'a, ne de onun önünde bulunan
(kitap)lara asla inanmayacağız!" dedi(ler).
(Habîbim!) Sen o zâlimleri, Rableri katında (hesap vermek için) durdurulmuşlarken
bir görecek olsaydın! Onların bir kısmı diğer bir kısma söz çevirir de, o zayıf
tutulmuş kimseler o büyüklük taslamış olan kişilere:
"Siz (bizi doğru yoldan engellemiş) olmasaydınız elbette biz (İslâm'a) inanan
kimseler olmuştuk." der.
32- O büyüklük taslamış olan kimseler o zayıf tutulmuş olanlara (cevaben) dedi
ki:
"Size geldikten sonra, o hidâyetten sizi biz mi engelledik? Doğrusu siz (körü
körüne taklitçiliği hidâyete uymaya tercih eden) suçlu kimselerdiniz!"
33- O zayıf görülmüş olan kimseler İse, o büyüklük taslamış olan kişilere (karşı)
dedi ki: "Doğrusu (bizi hidâyetten engelleyen kendi suçumuz değildi, bilakis) gece ve
gündüz(ler)deki hile (ve tuzaklarınızla şirki süslü gösterecek faaliyetlerde bulunmanız
bizi yoldan çıkardı) ki; hani siz sürekli bize Allâh'ı inkâr etmemizi ve O'na eşler
tanımamızı emrediyordunuz!"
Böylece onlar o (korkunç) azabı gördüklerinde (dehşete kapılarak ne yapacaklarını
şaşırdılar da,) pişmanlığı (ve onun neticesi olarak ağlayıp el ısırmayı açıkça yapma
imkânı bulamayınca gam ve kederlerini içlerinde) gizlediler (ve için için yandılar). /
Böylece onlar (şiddetli) azabı gördüklerinde (daha fazla direnme imkânı bulamayıp)
pişmanlık açıkladılar./
Ama Biz (onlara hiç acımayarak) o kâfir olmuş (kibirli) kimselerin boyunlarına o
(ateşten) bukağıları geçirdik! Zaten (kıyamet günü) onlar (dünyadayken) yapmakta
bulunmuş oldukları (kâfirlik ve günahlar gibi kötü) şey(lerin kazandıracağı azap ve
işkence)den başkasıyla cezalandırılmayacaklardır.
34- Biz herhangi bir memleket içerisinde bir uyarıcı göndermişsek, mutlaka
oranın bollukla şımartılan kişileri:
"Gerçekten de biz, sizin kendisiyle gönderilmiş olduğunuz şeyi İnkâr edicileriz!"
dedi(ler).
35- (O kodaman kâfirler fakir müminlere) dediler ki: "Mallar ve çocuklar bakımından
biz (sizden) daha fazlayız! (Böylece) biz asla azap edilecek kimseler olmayız!"
36- (Rasûlüm!) De ki: "Şüphesiz benim Rabbim (üstün hikmetine göre) dilediği
kimselere rızkı genişletir ve daraltır.
Lâkin insanların pek çoğu (bu gerçeği) bilmezler (de, bu yüzden Allâh indindeki

üstünlük ve düşüklük ölçüsünün zenginlik ve fakirlik olduğunu sanırlar)."
37- İman (şartlarına şüphesiz bir şekilde itikat) etmiş olan ve (malını hayır yolunda
harcayıp, evlâdını İslâm üzere yetiştirerek) sâlih bir amel işlemiş bulunan kimseler
dışında; ne mallarınız, ne de çocuklarınız asla sizi Bizim katımızda tam bir
yaklaştırmayla (rızamıza) yakınlaştıracak şeyler değildir.
/Ne mallarınız ne de evlâdınız sizi asla Bizim katımızda bir yaklaştırmayla
yakınlaştıracak şeyler olamaz. Lâkin iman etmiş ve sâlih bir amel işlemiş olan
müstesnâ(, çünkü bu inanç ve ameli ona fayda verecektir)! / İşte sana! Onlar ki,
yapmış oldukları (güzel) şeyler sebebiyle katlanmış mükâfat sadece onlara aittir.
Üstelik onlar o (cennetteki yüksek ve değerli) konaklar içerisinde (her türlü
korkulardan) güvenli kimselerdir!
38- Ama o kimseler ki Bizim âyetlerimiz(e "Şiir", "Büyü" ve "Evvelkilerin masalları"
gibi uygunsuz vasıflar yakıştırmakta ve müminlerin olanca açıklama gayretlerine
karşılık, onları iptal) hakkında (kendileriyle) yarışırcasına koşturmaktadırlar(, bir de
Bizden kurtulacaklarını sanmaktadırlar); işte sana! Onlar o (dayanılmaz) azap
içerisinde (sürekli kalmak üzere) hazır kılınmış kimselerdir.
39- (Habîbim!) De ki: "Gerçekten de benim Rabbim (istediği zaman) kullarından
dilediğine rızkı genişletir ve (dilediğinde) yine ona daraltır. Ama (hayır yoluna)
herhangi bir şey harcarsanız, O onun yerine (kat kat fazlasıyla) bedelini verir.
Zaten (tüm rızıkları yaratan sadece Allâh olduğundan,) rızık veren (ve geçim temin
eden)lerin en hayırlısı ancak Odur!"
Nitekim emrindekileri yediren bir padişah yahut işçilerini geçindiren bir zengin veya
çoluk çocuğuna rızık getiren bir ev reisi, ancak Allâh-u Te'âlâ'nın rızkıyla onları
geçindirmektedir, bu nedenle de sebebiyetten öte geçememektedir. Allâh-u Te'âlâ
bazılarına göndereceği rızıkları diğer bir kısmın elleriyle ulaştırmaktadır. Dolayısıyla
rızıkları da, rızıklandırılanların o rızıklarla faydalanmaları için gerekli sebepleri de
yaratan gerçek râzık ancak Allâh-u Te'âlâ'dır.
40- (Allâh-u Te'âlâ'nın) o (önderleri, uyuntuları ve Kendisi dışında tapı)n(ılan)lan hep
birlikte (huzuruna toplayıp) haşredeceği, sonra da meleklere:
"İşte şunlar, özellikle size mi ibadet etmekteydiler?" buyuracağı gün (olacakları
hiçbir söz tam manasıyla açıklayamaz)!
41- (O zaman melekler:) "(Sana ortak koşulmaktan) tenzih Sana! Bizim (gerçek)
Velîmiz (ve dostumuz) onlar değil, ancak Sensin!
Doğrusu onlar (putlara taparlarken, aslında onlara tapmayı kendilerine süslü
gösteren ve ibadetleri esnasında putların içine girerek onları gerçekte kendilerine
taptıran şeytanlara ve) cinlere tapmaktaydılar! (Müşriklerin) pek çokları o
(şeyta)nlara inanıcı (olarak tapmakta)ydılar!" derler.
42- (Bunun üzerine Mevlâ Te'âlâ onlara tapanların ümidini büsbütün kırmak için
meleklere hitaben:)
"İşte bugün bir kısmınız diğer bir kısım için ne bir fayda (sağlama)ya, ne de bir
zarar(dan kurtarmay)a sahip olamaz!" (buyurur.) Böylece o (meleklere taparak)
zâlim olmuş kimselere: "(Dünyadayken) kendisini yalanlamakta bulunmuş
olduğunuz o (cehennem) ateşin(in) azabını tadın (bakalım)!" buyururuz.

43- Âyetlerimiz onlara açık seçik bir halde ard arda okunduğu zaman:
"İşte bu (Muhammed), sizi babalarınızın tapmakta olduğu şeyler(e ibadet
etmek)den engellemek isteyen bir adamdan başkası değildir!" dediler.
Ayrıca: "İşte bu (Kur'ân) ancak uydurul(up Allâh'a yakıştırı)lan bir yalandır!"
dediler.
Bir de o kâfir olmuş kimseler, kendilerine geldiği anda (hiç düşünme ihtiyacı dahi
hissetmeden) o hak (olan Kur'ân) için: "İşte bu apaçık bir büyüdür!" dedi(ler ve
böylece büyük bir çelişki sergilediler).
44- Biz o (müşrik ola)nlara kitaplar vermemiştik ki, onları ders olarak oku(rken,
putların Altâh-u Te'âlâ'nın ortağı olduğuna dâir onlarda bir bilgi bul)sunlar, senden
önce onlara(, şirk koşmamaları hâlinde onları azapla tehdit eden) hiçbir uyarıcı da
göndermemiştik!
(Hal böyleyken, şirkin doğruluğunu ve bundan dolayı azaba düşmeyeceklerini hangi
delile dayandırmaktadırlar?)
45- Onlardan önceki kimseler de (peygamberlerini) yalanlamıştı. Hâlbuki bunlar
onlara vermiş olduğumuz (güç, kuvvet, zenginlik, uzun ömür ve mal-mülk gibi)
şeylerin onda birine bile / binde birine dahi / ulaşamamıştırlar. İşte onlar Benim
elçilerimi yalanlamıştılar! Peki (bunca güçlerine rağmen) Benim (onları) tanıma(yıp
yıkıma uğrat)mam nasıl olmuştu?
(O halde seni inkâr eden zavallılar imana gelsinler de, bu gibi belâlara çarpılmaktan
sakınsınlar!)
46- (Habîbim! Sen onlara) "Ben size ancak bir şeyle öğüt vermekteyim ki o da;
(izdiham nedeniyle fikirler ve sözler karışmasın diye benim huzurumdan topluca değil
de,) ikişer ikişer ve teker teker Allâh için kalk(ıp, kalben ve fikren toplan)manız,
sonra da (benim gibi üstün akla sahip olan) arkadaşınızda hiç bir delilik
bulunmadığını iyice düşünmen izdir." de!
(Evet! Gerçekten de) o (yakinen bilip tanıdığınız zât) ancak, pek şiddetli bir azabın
öncesinde sizin için (gönderilmiş) önemli bir uyarıcıdır.
47- (Rasûlüm!) De ki: "(Ben tebliğime karşılık) siz den (hiçbir ücret istemedim, ama
Ehl-i Beyt'imi sevmenizle alâkalı) herhangi bir karşılık istemişsem, o sizin içindir!
(Zira benim ve onların şefaati yine size yarayacaktır!)
/ Sizden herhangi bir ücret istemişsem, o sizin olsun! /
Benim ecrim ancak Allâh'a aittir! Zaten O, her şey üzerine (hakkıyla şahit olan,
dolayısıyla da benim doğruluğumu ve hâlis niyetimi bilen bir) Şehîd'dir."
48- (Ey Nebiyy-i zî şânım!) De ki: "Şüphesiz o hakk (olan kitaplar)! (kulları
içerisinden seçtiği peygamberlerine) benim Rabbim indirmektedir / hakkı (bâtıl
üzerine) benim Rabbim atıverir (de, böylece bâtılı ortadan kaldırır) / o hakk (olan
İslâm)ı (yeryüzünün köşe bucak her tarafına) Rabbim atar (da, böylece onu dünyaya
yayar) / !
(O Rabbim, kimsenin bilmediği) bütün gaypları hakkıyla bilendir!"
49- (Habîbim!) De ki: "Hak (olan İslâm, tevhîd ve Kur'ân-ı Kerim sana Rabbinden)
geldi.
Artık bâtıl (olan küfür ve şirk) yeni bir şey de yapamaz, (eskiden yaptığı yıkımı) geri

de getiremez!
(Çünkü İslâm'ın gelişiyle onun eseri bile kalmamıştır.)"
50- (Rasûlüm!) De ki: "Eğer ben (haktan) saparsam, ancak kendi aleyhime
sapıtmış olurum!
Hidâyet bulursam da, Rabbimin bana vahyetmiş olduğu şeyle (doğru yolu
bulurum)! Gerçekten o (benim Rabbim), (sapıtan ve hidâyet bulan herkesin ne
dediğini hakkıyla işiten bir) Semî'dir, (bana da size de şah damarımızdan daha yakın
olduğundan, gizli-açık her yaptığımızın karşılığını verecek bir) Karîb'dir."
51- (Habîbim!) Hani o (kâfirlerin, Bedir'de gebertilirken. Ölüm anında ve kabirden
diriltilirken) dehşete kapıldıkları ânı bir görecek olsaydın(, elbette çok müthiş bir
manzarayla karşılaşmış olurdun)!
Artık (Allâh-u Te'âlâ'nın azabından) hiçbir kaçış (İmkânı) yoktur ve onlar pek yakın
bir yerden yakalan(arak, Bedir sahrasından Kalîb çukuruna, yerin üstünden altına ve
mahşerden cehenneme atıl) mışlardır!
52- (Azabı gördüklerinde:) "Biz O (Allâh-u Te'âlâ'ya, Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve
Sellem)e ve Kur'â)na iman ettik!" dediler. Ama (kendileri âhiretteyken, dünya gibi)
pek uzak bir yerden (imanı) kolayca alabilmek nerede onlar için?
53- Oysa daha önce (dünyada Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e iman etme
imkânına sahipken) gerçekten onu inkâr etmişlerdi. Ama onlar (Allâh'a ortak
koşuyorken, meleklerin dişi olduğuna inanıyorken, Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve
Sellem)e büyücülük isnat ediyorken ve tehdit edildikleri azabı kesinlikle reddediyorken, doğru bilgiye) pek uzak bir yönden(, gerçek yüzü kendilerince) gizli olan
(bu gibi) şey(ler)e (rastgele) atış yapıyorlardı!
54- (İşte) böylece onlarla, istemekte oldukları o (dünyaya dönüş, makbul iman,
Allâh'a itaat ve tevbeyle cehennemden kurtuluş gibi) şeyler arasına (âhirette) engel
konmuştur.
Tıpkı daha önceki benzer (ümmetlerin kâfir)lerine yapıldığı gibi! Şüphesiz ki onlar
(da bunlar gibi), çok huzursuz edici pek büyük bir şüphe içindeydiler.
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