279

13 – RÂ’D Sûresi - 13

13 –

RÂ’D Sûresi

;

43 âyet...

RÂ’D = GÖK GÜRLEMESİ – Sûrenin MEKKE’de indiği sanılıyor.
13.âyette ;
GÖK gürlemesinin bile, ALLAH’a HAMD’ettiği ve
ALLAH’ı, noksan sıfatlardan TENZİH ettiği belirtilmiş..
13.CÜZ

BismillâhirRahmânirRahîm.
Esirgeyen bağışlayan ALLAH adıyla,
13/1. (GİZEMLİ bu harfler için Kitabın başında bilgi verildi.)
ELİF, LÂM, MÎM, RÂ...
Bu âyetler, gerçek Kitabın âyetleridir.
Ey MUHAMMED.! Bunlar SANA, Rabbinden indirilen gerçeklerdir.
Fakat ; İNSANLARIN ÇOĞU İNANMIYOR.!
13/2. (ARŞ = Göklerin 9.Son katı – Bak-> 7/54.âyet)
Ey İNSANLAR.! Şu görmekte olduğunuz gökleri, direksiz olarak
yükselten – sonra ARŞ’a hükmeden – her biri, belli bir süreye
kadar SEYİR-Hareket eden GÜNEŞ ve AY’ı emri altında tutan ve
bütün işleri yürüten RABBİNİZE kavuşacağınıza inanmanız için,
ALLAH, âyetlerini size uzun’uzun açıklamaktadır...
13/3.
Yeryüzünü düzenleyen, orada DAĞLAR ve NEHİRLER yaratan ve her
çeşit ürünlerden çift-çift yaratan O’dur ve O, geceyi gündüzün
üzerine örter. Bütün bunlarda DÜŞÜNEN’ler için ibretler vardır.
13/4.
Yeryüzünde hepsi de AYNI SU ile sulanan ve birbirine komşu olan
topraklarda ÜZÜM bağları ve EKİN’ler ve tek ve çift köklü HURMA
ağaçları vardır. Onları, lezzetçe de birbirinden farklı kıldık.
İşte, DÜŞÜNEN’ler için bunlarda da birçok ibretler vardır.
13/5.
Ey MUHAMMED.! Kâfirlerin SENİ yalanlamalarına şaşıyorsan eğer,
bil ki asıl şaşılacak olan, ONLARIN : “BİZLER, TOPRAK OLDUKTAN
SONRA – TEKRAR – YENİDEN DİRİLTİLECEK’miyiz.!” demeleridir...
İşte ONLAR ; RABLERİNİ İNKÂR edenlerdir ve işte ONLAR ;
boyunlarına demir tasmalar takılacak olanlardır ve işte ONLAR ;
CEHENNEMLİK olanlardır ve orada sonsuza kadar kalacaklardır.
13/6.
Ve PUTA TAPANLAR, iyilikten önce SENDEN kötülük isteyenlerdir..
Oysa onlardan önce NİCE İBRET-ÖĞÜT ALINACAK CEZALAR VERİLMİŞTİ.
Doğrusu RABBİN – insanların zulümlerine rağmen ONLARA,
bağışta bulunur. Fakat Rabbinin cezalandırması çok çetindir..
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13/7. (Bak-> 20/133.âyete.!)
KÂFİR’ler diyorlar ki :
“MUHAMMED’e Rabbinden bir MÛCİZE indirilmeliydi.!” Fakat SEN,
ancak UYARICI’sın ve her milletin de bir uyarıcısı vardır..
NOT ; MEKKE’li kâfirler : “Ey ALLAH.! Eğer MUHAMMED Peygamber’se veya
KUR’AN gerçekse gökten başımıza hemen TAŞ yağdır veya başka AZAP gönder.!”
diyerek KUR’AN’daki tehditlere karşı meydan okumuşlar ve ALLAH TEALÂ’nın
bir MÛCİZE göndermesini istiyorlarmış. Bunun üzerine bu âyetler gelmiş ve
âyette KENDİNİZDEN ÖNCEKİLERE GÖNDERİLEN CEZALARA BAKILMASI.! öğütlenmiş.
Fakat bugünkü insanlar bile TARİHİ HARABELERİ GEZİYOR – İBRET ALMIYOR.!

13/8.
ALLAH, her dişinin rahminde ne taşıdığını ve
rahimlerinin neyi tutup neyi düşürdüğünü de bilir.
Çünkü ONUN katında her şey ÖLÇÜLÜ’dür.
13/9.10.
ALLAH, görüleni ve görülmeyeni de GÖRÜR - Bilir ve
ALLAH, çok büyük ve çok yücedir. ONUN katında,
sözleri gizleyen veya açığa vuran veya gece saklanan veya
gündüz ortaya çıkan arasında bir fark yoktur..
13/11.(SUÇ-CEZA ve KADER’in özeti. Bak-> 9/51. 25/2. 57/22.23.âyetlere)
Ardından ve önünden İNSANIN TAKİPÇİLERİ vardır.(Melek-Şeytan)
ALLAH’ın emriyle ONU gözetlerler.
BİR MİLLET KENDİNİ BOZMADIKÇA -> ALLAH da ONLARIN DURUMUNU
DEĞİŞTİRMEZ ve ALLAH, BİR MİLLET için KÖTÜLÜK DİLEYİNCE,
Artık, ONLARA BİR YARDIMCI da BULUNAMAZ...
NOT ; Her İNSANIN önünde ve arkasında ONU takip eden MELEK ve ŞEYTAN var..
MELEKLER insanlara doğru yolu doğru işi gösteriyor ve ŞEYTANLAR da,
insanları saptırmak, zarara-ziyana uğratmak için, her çeşit kötülüklere
yöneltiyorlar ve bu işler, tamamen ALLAH TEALÂ’nın İZNİ’ne tâbidir..
Bu âyette KADER’in aslı-esası belirtilmiş ve KADER’in insana bağlı olduğu,
“BİR İNSAN veya BİR MİLLET KENDİNİ BOZMADIKÇA” sözünden apaçık anlaşılıyor.
Ve ÖNCE insanlara iyilikler verildiği ve buna şükretmeyip NANKÖRLÜK ederek
sapıtan ve aykırı işlere girişip KENDİNİ BOZANLARA -> BELÂ gönderiliyor.
Yâni ; İNSANLARIN veya MİLLETLERİN KADERİ –> KENDİ ELLERİNE VERİLMİŞ ve
bundan başka bir çözüm, yüce yaratıcıyı suçlayıcı olup, BÜYÜK GÜNAH’tır..

13/12.13.
SİZİ, KORKU ve ÜMİDE düşürmek için - size ŞİMŞEĞİ gösteren ve
yağmur yüklü bulutları da meydana getiren, ALLAH’tır..
Ve GÖK GÜRÜLTÜSÜ, ALLAH’ı TENZİH ile TESBÎH EDER.!
MELEKLER de korkularından, ONU HAMD ile TESBİH ederler.!
Ve ONLAR da, ALLAH hakkında çekişip dururlarken ; ALLAH’da,
YILDIRIM’ları yollar ve dilediğine isabet ettirir arptırır..
ONUN ansızın gelen AZABI, pek kuvvetli ve çok ŞİDDETLİ’dir...
NOT ; âyetteki TESBİH-> ANMAK-Hatırlamak-Zikretmek, demektir ve bu anışın
önü, TENZİH = ALLAH’ı noksan ve kusurlardan uzak olduğunu belirtmek..
Sonu HAMD.. = ALLAH’ı övmek – yüceltmek ve ONA şükretmektir...
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13/14.
GERÇEK DUA yalnız ALLAH’a YAPILIR ve ONDAN başkasına yapılan
DUA’lar asla kabûl edilmez ve onların durumu şuna benzer ;
SU’yun, kendi ağzına gelmesi için SUYA doğru avuçlarını açan
bir kimseye benzer ki, onlar hiçbir zaman suya kavuşamazlar.
İşte, KÂFİR’lerin DUA’ları da böylece – BOŞA gitmektedir...
NOT ; DUA’nın yalnız ALLAH TEALÂ’ya yapılması ve dileklerin yalnız ONDAN
istenmesi, aksi halde DUA’ların BOŞA gideceği, bu âyette vurgulanıyor..
Ancak, DUA’ların ALLAH TEALÂ TARAFINDAN KABÛL EDİLMESİ İÇİN Peygamberlerin
veya Evliyâların ve ALLAH TEALÂ katında değerli kimselerin ŞEFÂAT ETMESİ,
istenebiliyor. ŞEFÂAT = YARDIMCI olması, ŞAHİT olması, VESİLE olması,
bir çeşit ARACI OLMAK – anlamındadır.... Bazı DİN adamlarının ;
“ALLAH İLE KUL ARASINDA ARACI BULUNMAZ” sözü, bir ölçüye kadar doğrudur.
ŞEFÂAT konusu, dünya ve âhiret işlerinde veya isteklerinde olduğu için,
ALLAH TEALÂ ile KUL arasında ŞEFÂATE yetkili olan kimseler vardır...
Bak->39/44.âyetiyle sabittir ki, ŞEFÂAT de -> İLÂHİ İZNE BAĞLANMIŞ...

13/15. (SECDE kelimesi geçtiği zaman KIBLEYE dönülür 1-SECDE yapılır)
YERDE ve GÖKLER’deki KİMSELER ve GÖLGE’leri de,
SABAH ve AKŞAM, İSTER - İSTEMEZ ALLAH’a SECDE EDERLER...
NOT ; Bazı Sûrelerde – SECDE kelimesi geçiyor ve bu kelimeyi okuyanların,
ALLAH’a BAĞLILIK ve SAYGI GÖSTERMESİ ve HEMEN KIBLEYE DÖNÜP BİR KERE SECDE
ETMESİ GEREKİYOR. Ancak KUR’AN OKUMA bittik sonra da SECDE yapılabiliyor,
fakat UNUTMA tehlikesi var çünkü ŞEYTAN’ın unutturma gücü var.! ve SECDE
edilen yerde IŞIK olduğu için, GÖLGE’nin de SECDE edeceği muhakkaktır...

13/16.
Ey MUHAMMED.! Onlara de ki : “Göklerin ve yerin RABBİ KİM’dir.?
ELBETTE ALLAH’tır..” de.. Şu halde - ONU bırakıp da kendinize
bir fayda ve zararı olmayan DOST’lar mı edindiniz.? ve KÖR ile
görenler veya KARANLIK’la aydınlık, hiç eşit ulur mu.? de..
Yoksa ONLAR, ALLAH gibi yaratan, ALLAH’a ortak olan PUT’ları
buldular da, yaratmayı birbirine benzer mi gördüler.?
ONLARA de ki : “Her şeyi yaratan yalnız ALLAH’tır ve ALLAH,
bir-tektir, galiptir ve kahredici güce de sahiptir..
13/17
ALLAH, gökten SU’yu indirir, Dereler SU ile dolar ve akar.
SEL’ler de üstteki KÖPÜĞÜ alır götürür. SÜS ve ziynet eşyası
yapmak için ateşte eritilen şeylerin de benzer KÖPÜK’leri
olur. ALLAH, HAK-Gerçekle SAPIK-Bâtıl için şu örneği veriyor;
KÖPÜK uçup gider, fakat insanlara faydalı şeyler kalıcıdır.
İşte ALLAH, bunun gibi nice örnekleri sizlere bildiriyor..
NOT ; ALLAH TEALÂ, yukarıdaki âyetlerde önemli örnekler veriyor ;
ALLAH’ın VARLIĞI BİR-TEK OLUŞU-> HAK-GERÇEK ve AYDINLIK ve FAYDALI SU gibi.
ALLAH’a ortak koşulan PUT’lar -> SAPIK-BÂTI ve KARANLIK ve SULARIN ÜSTÜNDE
YÜZEN PİSLİKLER, HİÇBİR İŞE YARAMAZ KÖPÜKLER, olarak benzetmeler yapılmış.
Ayrıca, PUT’ların zarardan-pislikten başka bir faydaları olamayacağı ve
YOK olup kaybolacakları vurgulanarak, örneklerin DÜŞÜNÜLMESİ öğütlenmiş..
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13/18.
Ve RABLERİNİN çağrısına uyanlara, çok güzel karşılıklar var..
Fakat uymayanlara gelince ; O’KİMSELER, yeryüzündeki her şeye
SAHİP olsalar ve bir misli daha servetleri olsa da,
kurtuluşları için hepsini FİDYE olarak verseler bile,
ONLAR için kötü bir sorgulama vardır ve
ONLARIN yurtları da CEHENNEM’dir ve orası kötü bir KONAK’tır.
13/19.
Ey MUHAMMED.! SANA, Rabbinden indirilenlerin gerçek olduğunu
bilen kimse, onu inkâr eden KÖR kimseler gibi olur mu.?
Bunu, ancak akıl sahipleri bilir ve ibret alır...
13/20.21
İşte BUNLAR, ALLAH AHDİNİ yerine getirir ve verdikleri SÖZÜ
tutarlar ve ALLAH’ın emrettiği şeyleri de yerine getirirler
ve Rablerinden KORKAR’lar ve çetin hesaptan da ÜRKER’ler..
NOT ; Buradaki ALLAH’ın EMRİ-> Akraba ve Müslümanlarla olan bağları sağlam
tutmak ve bölünüp-parçalanmaya ENGEL olmak ve bunlar arasındaki dostluğu,
Sosyal ve Ekonomik yardımlaşmayı SAĞLAMAK - olduğu tefsirlerde açıklanmış.

13/22.->24.
Yine BUNLAR ; Rablerinin RIZA’sını dileyerek SABREDER’ler ve
NAMAZ kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan da,
gizli veya açık olarak – ALLAH yolunda HARCAR’lar ve
Kötülükleri, İYİLİK yaparak ortadan kaldırırlar. İşte BUNLARA
karşılık olarak İYİ BİR SONUÇ vardır ve bu kimselerin gireceği
ADEN CENNETLERİ vardır. Babalarının ve eşlerinin ve çocuklarının
İYİ OLANLARI da oraya gireceklerdir ve MELEKLER, her kapıdan
yanlarına gelince : “SABRETMENİZE KARŞILIK SİZE SELÂM OLSUN..
İŞTE BURASI DÜNYADA YAPILANIN EN GÜZEL KARŞILIĞI’dır.” derler..
13/25.
ALLAH'a söz verdikten sonra, sözlerinden dönüp - sapanlara ve
ALLAH'ın emirlerine karşı gelenlere ve BOZGUNCULUK yapanlara da
LÂNET vardır ve kötü yurt olan CEHENNEM de onların hakkıdır...
NOT ; ALLAH'a söz vermek-> RÛH’lar âleminde iken verilen söz, Bak-> 7/172.
veya TÖVBE’leri bozmak ve Dinden-İmândan sapmak – anlamında...

13/26.
ALLAH, KİMİ DİLERSE ONUN RIZKINI BOLLAŞTIRIR veya DARLAŞTIRIR
Ve ONLAR, dünya yaşayışı ile ŞIMARIR ve böbürlenirler.!
Oysa, ÂHİRET yanında, DÜNYA hayatı değersiz ve süresi AZ ve
GEÇİCİ bir yaşamdan – bir faydalanmadan ibarettir...
NOT ; Zenginlik-Yoksulluk veya Başarı-başarısızlık gibi durumlar bu âyette
RIZIK kelimesiyle belirtilmiş ve bütün bu durumların İLÂHİ TAKDİR - HÜKÜM
olduğu belirtilmiş. Ancak, KÂFİRLERİN bile, dünyadaki yeme-içme rızkından
mahrum edilmediği, çeşitli âyetlerde - belgelerde bildirilmiştir...
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13/27.28. (Bak-> 13/7.âyete.!)
KÂFİR’ler : “MUHAMMED’e – Rabbinden bir mûcize indirilmesi
gerekmez’miydi.?” diyorlar. ONLARA de ki: “Muhakkak ki ALLAH,
kimi dilerse onu saptırır ve GÖNLÜNÜ ALLAH’a ÇEVİRENLERİ de,
DOĞRU YOLA SEVK EDER-ERİŞTİRİR. İşte bunlar inananlardır ve
KALPLERİ de ALLAH’ı anmakla HUZURA kavuşmuştur. İyi bilin ki,
KALPLER –> Ancak ALLAH’ı ANMAKLA HUZUR’a - SÜKÛN’a KAVUŞUR...
NOT ; KADER’i ETKİLEYEN -> İRADE’nin öncelikte olduğu ve insanların kendi
isteği ile DİNE YÖNELMESİ gerektiği, sonra da ALLAH TEALÂ’nın bunları DİN
YOLUNDA sağlam yürüteceğine ve İNSANIN ancak ALLAH’ı HATIRLAMASI ANMASI ve
yalnız ALLAH’tan YARDIM İSTEMESİ ile HUZURA KAVUŞABİLECEĞİNE işâret var..

13/29.
İNANIP’da FAYDALI İŞLER YAPANLARA (âmenû ve âmilûs’sâlihâti)
MUTLU bir yaşam ve bunlara, dönecekleri güzel bir YURT vardır.
13/30.
Ey MUHAMMED.! SENİ, daha önce gelip-geçmiş nice ümmetlerden
sonraki bir ÜMMETE - SANA VAHY’ettiklerimizi bildirmen için,
gönderdik. Çünkü ONLAR da RAHMÂN’ı İNKÂR ediyorlardı ve SEN de
ONLARA de ki : “ALLAH, benim Rabbimdir. ONDAN başka TANRI-İLÂH
yoktur. BEN yalnız ONA güvenirim ve dönüşümüz de ancak ONA’dır”
13/31.
Eğer, KUR'AN ile dağlar yürütülse veya yeryüzü parçalansa
veya ölüler konuşturulsaydı İNKÂR edenler yine de inanamazdı.
Çünkü, bütün işler ALLAH'a aittir ve her şey ALLAH’ın İZNİNE
tabidir ve İNANANLAR bu gerçeği niçin anlamıyorlar.?
"Eğer ALLAH DİLERSE bütün insanları doğru yola eriştirebilir.
ve ALLAH'ın emirlerine uyulmadığı sürece, onların yaptıkları
KÖTÜ işler sebebiyle BİR BELÂ, inkârda ısrâr edenlerin BAŞINA
veya EVLERİNİN YAKININA gelir. Bu husus ALLAH’ın verdiği bir
sözdür ve muhakkak ki ALLAH, verdiği sözden asla caymaz..."
NOT ; O’günkü MÜŞRİKLER ve bu günkü bazı kimseler de KUR’AN ÂYETLERİ ile
bazı mûcizelerin gerçekleşebileceğine -> inanıyorlar.. Rivayete göre ;
Mekkeli müşriklerden biri : “YÂ MUHAMMED.! MEKKE ETRAFINDAKİ DAĞLAR BİZE
ZARAR VERİYOR BUNLARI KALDIR GENİŞLEYELİM. DAĞLARIN ARASINDAN da BİR IRMAK
AKIT da ZIRAATİMİZE BEREKET GELSİN. ÖLMÜŞ YAKINLARIMIZI da DİRİLT Kİ SENİN
SÖYLEDİKLERİNİN DOĞRU OLUP OLMADIĞINI-> ONLARA SORALIM ve SANA İNANALIM.!”
diyerek Hz.MUHAMMED’ten,sav bazı mûcizeler isteyince – bu âyet inmiş...
Bu suretle KUR’AN ÂYETLERİ ile mûcizelerin gerçekleşmeyeceği vurgulanmış..
İnsanları İMÂNA getirmenin veya KALP mühürlemesinin, sadece ALLAH TEALÂ’ya
ait olduğuna. BELÂ ve CEZANIN haddi aşanların başına veya onlara bir SÜRE
verilmişse evlerinin yakınına gelip beklediğine de apaçık işaret edilmiş..

13/32.
Ey MUHAMMED.! Andolsun ki senden önceki Peygamberlerle de ALAY
edildi ve BEN, O’kâfirlere önce SÜRE verdim ve sonra da ONLARI
helâk ile yok ettim. ONLARIN hali nasıldı bir görmeliydin.!
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13/33.
Herkesin ne kazandığını GÖRÜP-Tespit eden ALLAH, ONA Eş-Ortak
koştukları PUT’lar gibi’midir.? ONLAR, ALLAH’a ortak koştukları
birtakım PUT’ları İCAT ettiler. De ki : “BU PUT’lara BİRER İSİM
KOYUN. YOKSA SİZLER YERYÜZÜNDE BİLMEDİĞİ BİR ŞEYİ ALLAH’a HABER
Mİ VERİYOR’sunuz.? Yoksa SİZLER boş sözlere mi kapılıyorsunuz.?”
Bu sebeple KÂFİRLERE ; KURDUKLARI DÜZENLERİ ve YAPTIKLARI SAPIK
İŞLERİ GÜZEL gibi GÖSTERİLDİ ve DOĞRU YOL ONLARA YASAK EDİLDİ ve
ALLAH’ın yoldan saptırdığı kimseyi hiç kimse doğru yola sokamaz.
13/34.35.
ONLARA dünya yaşayışında AZAP vardır. ÂHİRET AZABI daha ağır ve
daha şiddetlidir. ALLAH'a karşı onları koruyacak kimsede yoktur.
ALLAH’a karşı gelmekten SAKINANLARA söz verilen CENNET şöyledir;
Altından IRMAKLAR akar ve yiyecekleri de gölgeleri de süreklidir
ve BU, sakınanların mükâfatı ve Kâfirlerin cezası da ateştir..
13/36.
Ey MUHAMMED.! KİTAP verdiğimiz kimseler, indirilen KUR’AN
için sevinirler. Fakat, SANA karşı birleşenlerin içinde
KUR’AN-ın bir kısmını İNKÂR eden kimseler de var ve
ONLARA de ki : “BANA yalnız ALLAH’a KUL’luk etmem ve
ONA Eş-Ortak koşmamam emredildi ve BEN hepinizi,
ALLAH’a çağırıyorum ve dönüş ancak ONA’dır...”
13/37.
Ve BİZ KUR’AN-ı ARAPÇA HÜKÜMLER OLARAK İNDİRDİK.
SANA İLİM geldikten sonra onların heveslerine uyarsan eğer.
ALLAH azabından SENİN de koruyucun ve bir yardımcın yoktur.
13/38.
Andolsun ki – SENDEN önce de nice PEYGAMBERLER göndermiştik
ve onlara da eşler-çocuklar verdik. ALLAH’ın İZNİ olmadıkça,
PEYGAMBERİN BİR ÂYETİ ve MÛCİZEYİ GETİRMESİ MÜMKÜN DEĞİL’dir.
Ve her DEVRİN yazılmış bir hükmü, bir nûrlu KİTABI vardır..
13/39.
ALLAH, dilediğini mahveder-SİLER veya dilediğini de bırakır.
ve ANA KİTAP, ONUN katındadır.. (LEVH’i MAHFÛZ)
13/40.
Ey MUHAMMED.! Onlara söz verdiğimiz azabın bir kısmını SANA
göstersek veya SENİ öldürsek de GÖREVİN sadece TEBLİĞ ETMEK,
ve İNSANLARA BİLDİRMEKTİR. HESABA ÇEKMEK yalnız BİZE AİT’tir.
NOT ; Bu âyetler gurubunda, KUR’AN ve âyetler hakkında belirtilenler ;
1.Bazı insanların, işlerine gelmeyen âyetleri RED ettikleri.!
2.KUR’AN-ın ARAPÇA İLÂHİ HÜKÜMLER olduğu, âyetlerin uygulanması gerektiği.
3.Peygamberlerin görevinin emir ve yasakları bildirmek - uygulamak olduğu.
4.DİNİ ÂYETLERİ duyan ve öğrenen kimselerin, bunlardan SORUMLU olacağı ve
bundan sonra sapan ve başka yöne dönenlerinde bir koruyucusu olmayacağı.
5.ALLAH TEALÂ’nın İZNİ OLMADAN, âyet veya bir mûcizenin getirilemeyeceği..
6.ZAMANA göre gerekli hükümleri taşıyan NÛRLU-İLÂHİ KİTAPLAR gönderildiği
ve bütün kitapların temeli olan LEVH’i MAHFÛZ’un ALLAH katında olduğu,
7.ve ALLAH TEALÂ’nın, bazı hükümleri-âyetleri zamana göre değiştirdiği ve
8.Bütün insanların öldükten sonra ALLAH’ın huzuruna çıkıp, HESAP vereceği
ve HESABA ÇEKMENİN, yalnız ALLAH’a ait OLDUĞU – vurgulanmış...
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13/41. (Bak-> 21/44.)
İNANÇSIZ kimselerin SAHİP OLDUKLARI YERLERİ,
GİDEREK AZALTTIĞIMIZI - ONLAR GÖRMÜYOR’lar mı.?
Hüküm vermek ALLAH'a AİT’tir. Andolsun ki, ONUN verdiği
hükümleri bozacak kimse yoktur ve O, hesabı çabuk görür..
NOT ; Bu âyette – değişik bir İLÂHİ CEZA şekli görülüyor; İNKÂR’da DİRENEN
İNATÇI KÂFİRLER – SAHİP OLDUKLARI YERLERİ YAVAŞ’YAVAŞ KAYBETMİŞLER ve
pek tabii ki, İnançlı-imânlı Müslümanlar da bu yerleri ele geçirmişler..
Bundan sonra da bu cezanın Kıyâmete kadar da geçerli olduğu anlaşılıyor.
Acaba HARAM ve ŞİRK içine düşmüş Müslümanlara da bu hüküm uygulanıyor mu.?
580 senelik OSMANLI KANUNİ’den sonra bu sebeple mi TOPRAKLARINI KAYBETTİ.?
Çünkü HARAM ve ŞİRK ile sadece TOPRAKLAR değil -> İMÂN da elden gidiyor..

13/42.
Ey MUHAMMED.! Onlardan öncekiler de düzenler kurmuşlardı.
Ancak, BÜTÜN DÜZEN ve TUZAK’ların HEPSİ ALLAH’ın ELİNDE’dir.
Ve ALLAH herkesin ne yaptığını bilir ve KÂFİRLER de dünyanın
karşılığının KİME ait olduğunu yakında görüp - anlayacaktır.
13/43.
Ve KÂFİRLER : “SEN, PEYGAMBER DEĞİLSİN.!” diyorlar.
ONLARA de ki: “Benimle sizin aranızda, ŞAHİT olarak ALLAH ve
KİTABI BİLEN Kimseler yeter..”
NOT ; İnsanlara gönderilen bütün PEYGAMBERLERE, önceleri şiddetle karşı
çıkılmış. Peygamberlerin hepsi de insanlardan hiçbir MENFAAT istemediği
ve onlara MÛCİZELER getirdiği hâlde – bütün PEYGAMBERLERİ ÖLDÜRMEK için
çeşitli düzen ve tuzaklar kurulmuş ve bu husus birçok Sûrede anlatılmış.
Bunların veya insanların –> başka insanlara karşı kurdukları, yaptıkları
her şeyin ve bütün tuzakların da ALLAH TEALÂ tarafından bilindiği ve
ALLAH TEALÂ’nın elinde ve ONUN İZNİNE tâbi olduğu bu âyette belirtilmiş.
ŞÂHİTLİK, Dünyada da ve Âhirette de çok önemli bir husustur. Bu sebeple,
İnsanların İYİ kimseler olması için şâhitler gerekiyor ve CENAZE musalla
taşında iken : “BU KİMSEYİ NASIL BİLİRSİNİZ.? İYİ BİR MÜSLÜMAN OLDUĞUNA
ŞÂHİTLİK EDER MİSİNİZ.? gibi sözler söyleniyor.. Fakat, bazı şâhitlikler
için ve PEYGAMBERLER için de ALLAH’ın YETERLİ OLDUĞU âyette vurgulanmış.

----------*****----------

Sadakallâhül'azîm.
Doğruyu apaçık söyleyen ALLAH, çok güçlü ve azametlidir.

Elhamdü'lillâhi'Rabbil'âlemîn.

Âlemlerin RABBİ olan ALLAH’a HAMD’olsun.
----------*****----------
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