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Beyanındaki beraatin mucizeliğinin bir vechi olan ispat
bölümünde örnek olarak Kâf Sûresi verilmiş, burayı izah
eder misiniz?
Kaf suresinde öyle parlak, güzel, şirin ve yüksek bir beyanla haşri isbat eder ki,
baharın gelmesi gibi kat'î bir surette kanaat verir. İşte bak: Kâfirlerin, çürümüş
kemiklerin dirilmesini inkâr ederek "Bu acibdir, olamaz" demelerine cevaben neler
söylüyor. Beyanı su gibi akıyor, yıldızlar gibi parlıyor. Kalbe hurma gibi hem lezzet,
hem zevk veriyor, hem rızk oluyor:

1. “Kâf.”
ِ“ ﻭَﺍﻟْﻘُﺮْﺁﻥِ ﺍﻟْﻤَﺠِﻴﺪKur'an-ı Mecid’e andolsun.”
ْﺑَﻞْ ﻋَﺠِﺒُﻮﺍ ﺃَﻥْ ﺟَﺎءَﻫُﻢْ ﻣُﻨْﺬِﺭٌ ﻣِﻨْﻬُﻢ
2. “Doğrusu kendi içlerinden bir uyarıcı geldiğine şaşırdılar.”
ٌ“ﻓَﻘَﺎﻝَ ﺍﻟْﻜَﺎﻓِﺮُﻭﻥَ ﻫَﺬَﺍ ﺷَﻴْءٌ ﻋَﺠِﻴﺐKafirler şöyle dediler: Bu şaşılacak bir şey!”
ﺃَﺋِﺬَﺍ ﻣِﺘْﻨَﺎ ﻭَﻛُﻨَّﺎ ﺗُﺮَﺍﺑًﺎ
3. “Öldüğümüzde ve bir toprak olduğumuzda mı (tekrar dirileceğiz?)”
ٌ“ﺫَﻟِﻚَ ﺭَﺟْﻊٌ ﺑَﻌِﻴﺪBu çok uzak bir dönüş.”
ْﻗَﺪْ ﻋَﻠِﻤْﻨَﺎ ﻣَﺎ ﺗَﻨْﻘُﺺُ ﺍْﻷَﺭْﺽُ ﻣِﻨْﻬُﻢ
4. “Biz toprağın onlardan neyi eksilttiğini elbette bilmekteyiz.”
Toprağın, onların cesetlerinden neler yediğini biz biliriz.
İnsanın aslının toprakta kaybolup gitmesinden hareketle, ölülerin diriltilmesini
istib’ad ediyorlar, yani akıldan uzak görüyorlar. Âyet ise, bu akıldan uzak görmeyi
reddediyor.(1)
ٌ“ﻭَﻋِﻨْﺪَﻧَﺎ ﻛِﺘَﺎﺏٌ ﺣَﻔِﻴﻆYanımızda her şeyi muhafaza eden bir kitap var.”
Bu kitap, her şeyin ayrıntılarını muhafaza eden bir kitaptır.
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Âyetten murat, ezbere kitabı mütalaa eden birinin onun tamamına hâkim olması
gibi, Allahu Tealanın da mülkünde cereyan eden her şeye hâkim olmasını temsilen
anlatmaktır.
Veya “her şeyi muhafaza eden kitap”tan murat levh-i mahfuz olabilir. Allah, her
şeyin ayrıntılarını nezdindeki levh-i mahfuzda belirlemiştir.
ْﺑَﻞْ ﻛَﺬَّﺑُﻮﺍ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﻟَﻤَّﺎ ﺟَﺎءَﻫُﻢ
5. “Doğrusu hak kendilerine gelince onu yalanladılar.”
ٍ“ﻓَﻬُﻢْ ﻓِﻲ ﺃَﻣْﺮٍ ﻣَﺮِﻳﺞŞimdi onlar kararsız bir hâldedirler.”
ْﺃَﻓَﻠَﻢْ ﻳَﻨْﻈُﺮُﻭﺍ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﺀِ ﻓَﻮْﻗَﻬُﻢ
6. “Onlar üstlerindeki göğe bakmadılar mı?”
Yeniden hayat bulmayı inkâr ederlerken, bunlar âlemin yaratılışında Allahın kudret
eserlerine bakmadılar mı?
“ﻛَﻴْﻒَ ﺑَﻨَﻴْﻨَﺎﻫَﺎ ﻭَﺯَﻳَّﻨَّﺎﻫَﺎBiz onu nasıl bina ettik ve süsledik?”
Biz o semayı direksiz olarak nasıl bina ettik ve onu yıldızlarla nasıl süsledik?
ٍ“ ﻭَﻣَﺎ ﻟَﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﻓُﺮُﻭﺝOnun hiç bir çatlağı yoktur.”
ﻭَﺍْﻷَﺭْﺽَ ﻣَﺪَﺩْﻧَﺎﻫَﺎ
7. “Yeryüzünü de yaydık.”
َ“ ﻭَﺃَﻟْﻘَﻴْﻨَﺎ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺭَﻭَﺍﺳِﻲVe orada sabit dağlar yerleştirdik.”
ٍﻭَﺃَﻧْﺒَﺘْﻨَﺎ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺯَﻭْﺝٍ ﺑَﻬِﻴﺞ
“Ve onda her türden iç açıcı çift bitkiler bitirdik.”
ٍﺗَﺒْﺼِﺮَﺓً ﻭَﺫِﻛْﺮَﻯ ﻟِﻜُﻞِّ ﻋَﺒْﺪٍ ﻣُﻨِﻴﺐ
8. “(Bütün bunlar), içtenlikle Allah’a yönelen her kulun gönül gözünü açmak
ve ona öğüt vermek içindir.”
ﻭَﻧَﺰَّﻟْﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﺀِ ﻣَﺎﺀً ﻣُﺒَﺎﺭَﻛًﺎ
9. “Bir de gökten bereketli bir su indirdik.”
ِ“ﺄَﻧْﺒَﺘْﻨَﺎ ﺑِﻪِ ﺟَﻨَّﺎﺕٍ ﻭَﺣَﺐَّ ﺍﻟْﺤَﺼِﻴﺪOnunla
َﻓ
bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik.”
İndirdiğimiz o mübarek su ile meyve dolu bahçeler ve buğday, arpa gibi hasat edilen
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mahsuller bitirdik.
ٌﻭَﺍﻟﻨَّﺨْﻞَ ﺑَﺎﺳِﻘَﺎﺕٍ ﻟَﻬَﺎ ﻃَﻠْﻊٌ ﻧَﻀِﻴﺪ
10. “Tomurcukları birbiri üzerine dizilmiş uzun boylu hurma ağaçları
yetiştirdik.”
Bu özellikte hurma ağacının müstakil olarak zikri, gayet yüksek ve çok faydalı
olmasındandır.
ِﺭِﺯْﻗًﺎ ﻟِﻠْﻌِﺒَﺎﺩ
11. “Kullara rızık olarak (yaptık).”
Bütün bu topraktan bitirdiğimiz yiyecekleri kullara rızık olmak üzere yarattık.
“ ﻭَﺃَﺣْﻴَﻴْﻨَﺎ ﺑِﻪِ ﺑَﻠْﺪَﺓً ﻣَﻴْﺘًﺎOnunla ölü bir beldeye hayat verdik.”
ُ“ ﻛَﺬَﻟِﻚَ ﺍﻟْﺨُﺮُﻭﺝİşte (kabirlerden) çıkış da böyledir.”
Bu ölü belde gökten indirdiğimiz su ile hayatlandığı gibi, ölümden sonra sizin
kabirlerden çıkışınız da böyle olacaktır.
...
(1) Çünkü her ne kadar insanın cesedi toprakta kaybolup gitse de her insanı yoktan
var eden Allah onların proğramlarını bilmektedir. Bir şair, bir kâğıt parçasına yazdığı
şiiri, o kâğıt yansa da başka bir kâğıtta kolayca tekrar yazması misali, Allah Teâlâ
her insanın proğramını bildiğinden, onların toprakta kaybolup gitmeleri,
diriltilmelerine engel değildir.
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