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OLUM VE SONRASI
Yunus

CENGiz·

OLUM SONRASINA HAZIRLIK
"By insanfarf Rabbinize kar§l gefmekten sakmm. Babanm og/u, ogufun da babas/ igin bir §ey odeyemeyecegi aunden korkun . Allqh'm verdiffi
siiz §iiphesiz ger~ektir. Diinya hayab sakm sizi aldatmasm. Aldabcdar
sakm sizi Allah i/e a/datmasm. " 1
"Rabbinize kar§t ge/mekten sakmm (itteku Rabbekiim}" ifadesi
Matiirldt'ye gore, '~ah'm iizerinizdeki haklanna riayet edin, Rabbinizle aykm dii§mekten sakmm ve Rabbinizin azabmdan korunun,
an.lamlanna gelir. "2
Matiirldl'ye gore haz, heva ve hevesin insan.lan Allah'1 anmaktan
ve ahirete uygun i§ yapmaktan oyalamas1, diinyanm on.lan aldatmasl
an.larruna gelir. Yanh§a saplananlar eglenceyi saglayan bu diinyayt o
kadar gok ciddiye ahrlar ki her §eyi bu diinyadan ibaret samrlar. Yine de
on.lar igin diinya hayah "Bir oyun ve e§fencedir. ''3 iman ehli igin diinya
hayah bo§ ve anlamsiZ bir §ekilde gegi§ti.rilebi.lecek bir oyun yeri degi.ldir. 0 asJ yurl alan ahirete ula§l:iran bir gergektir.4 Bu anlamda dii§iinuldugiinde oli.im. sonras1 ya§aml ciddiye almamas1 ve cti.inya hayahru
salt eglenceden ibaret gormesiyle inkar ehli igin sadece ahiret degi.l ayru
zamand~ diinya da anlamSIZ hale gel.mi§ olur. Ba§ka bir ifadeyle, diinya
gegici hazlann temin edi.ldigi bir yer olmu§ olur ki bu diinyarun anlamsda~asl demektir.
"Aldatan sizi Allah i.le aldatmasm" ifad.esinde ise §U kastedi.lir:
$eytan kalbinize vesvese vererek Allah, merhamet sahibidir, affedicidiri size eziyet vermek istemez, diyerek ya da Allah'm higbir §eye ihti-

1
2
3
4

Yrd. Dos. Dr., Mardin Artuklu Universitesi.
Lokman 31.33.
Tc 'vi/at 12/255-258.
Had!d 57.20.
Tc 'vi/at 12/255-258.
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yac1 yohlur, size ne diye baz1 §eyleri emretsin ya da yasaklasm, diyerek
sizi kandmnasm. 5
'l1f!ah 'm fJUzunma f!kmayt yalanlayanlar, gergekten zarara ugramt§lardtr. " 6

Matiiridi:, ayette gegen, ':Allah 'm 11Uzuruna gtkmayt yalanlayanlar" ifadesinin di.inya hayahndayken Allah'm verdigi kai§Ja§ma vaa-

dini yalarJayanlar anlanuna geldigini beli.rttikten sonra §U agJJamayr
yapar: Bu kesim ahirette zarara ugrayacak olanlard1r. Nitekim Hadiste gegen ':Al/a/1'/a kar§tla§mayt seven/er... Allah '/a kar§t/a§maktan
ho§lanmayanlar '7 ifadeleri de boyle acla§Jabik. AsJ belirtilen §Udur:
Allah' a donmeyi sevenlerin donii§i.inii Allah da sever. Allah'a donmekten ho§lanmayaclann donii§i.indenAllah da ho§nut olmaz. Allah'1 sevmek nun emir ve buyruklarml yerine getirmektir.

o·

"Gaklerin ue yerin mulku AJ/alt'mdtr. IGyametin kopacagt giln uar ya,
i§le o giln ban/a sapanlar ftiisrana ugrayacaklardtr. "8

Matiiridi: hakh olarak bu ayeti tefsir edei1en ayetin ilk ksrmm baglanuna uygun bir §ekilde yorumlar. Yerin ve gogi.in sahipl.iginin
Allah' a hasredilmesinde di.inyadaki mel.ik ve devlet yoneticJerine l~ar§{
nasJ bir taVli taknmamiZ konusunda bir mesaj vardu-, der. Ba§ka bir
ifadeyle su:f mulk, iktidar, giig, mal ve yonetim onlann elindedir, diye
yiicelterek onlara sayg1da bulunmamiZ ve §ukran duymamiZ bizlere uygun dii§mez. BJalus edindigimiz mal ve mulku Allah'tan bilmek ve
onu yiicelterek ona §u.kran duymarruz laz1m gelir.9
"0r[iin tiim insanlan, diz giikmil§ giiriirsiln. Herkes kendi kitabma gagtn/rr, (onlara §iiy/e deni/ir:) 'Bu gun, yaphklanmzla cezalandmlacaksrmzf'"10
"Casi'ye" diz gokerJer anlanuna gelir. Ayette hesap gi.inii herkesin
Allah kai§Ismda diz gokecej:Ji vurgulamr. 11 Hesap gi.ini.inii dogru eylem
ve hakiki dii§i.incenin gi.in yiizi.ine grkhg1 an olarak dii§i.indiigiimiizde;
ayet, sadece Allah kai§lSmda diz gokmenin dogru bir taVli oldugunu
5
6
7
8
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Tc'viliit 12/255-258.
En'am 6.31.
Buhari, "Ri.kak" 41; Miislim, "Zikir" 14.
Casiye 45/27.
Tc 'vilat 13/338.
Casiye 45/28
Tc 'viliit 13/339.
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ve bu tavnn .ahi.retle smirh bir prank degil diinya hayabna ta§wmasl
gereken bir sivil ahlak olaral~ gorii.lmesi g'erektigini ima eder.
"insanlarin hesaba ~ekilrn.eleri yakla~h. HaJ.buki onlar gaflet i~inde
yiiz gevirmekteler: "U

Mati.iridi'ye gore bu ayet Mekkl olm.as1 hasebiyle mii§rikler hakkmda irrmi§ ols~ bile bu ayetten Musliimanlara da dii§en bir pay vardrr.
<;iinku kafu.ler gibi hesap giiniinii mkar etmeseler de hesap gi.miine
kar§l gaflet iginde olm.alan mii.mkiindii.r. Mati.iridi Katade'den (o.
118/736) dik.kat gekici bir rivayet aktanr. Buna gore, bu ayet indiginde mkarcJardan bazJan bu uyanyr ksa bir miiddet d~ate ab§lar
sonra eski davram§lanna geri donmii§ler. 13
·

KIYAMET

Saatin Bilgisi
"Goklerin ve yerin mulku Allah 'md1r. Saatin gelip gath§1 giin; o giin
batda saplananlar f1usrana ugrayacaklardlr. "14

Ayette geg~n saat kelimesiyle k1yamet kastedilm.ektedir. Matiiridi,
kyametin saat olarak ifade edilmi§ olmasrm iki gerekgeye baglar:
"Sa 'at olay1 da bir giiz ag1p yumma gibi, yal1Ut daha yakmd1r. "15 ayetinde
oldugu gibi lnzh bir §ekilde gergekle§eceginden dolayr ya da kyamet
giiniindeki i§ler ve hesap verme bir saatte gergekle§eceginden dolayr
kyamete saat denihni§fu-. 16
Mati.iridi diinya ya§amrmn degi§~ a§amalanyla k1yamet arum
kar§Ja§hnr: Klyamet diinya gibi degildiri giinku diinyada insan igirl
peyderpey degi§en durumlar soz konusudur. insan bir damla su ~en bir
pilihla§rm§ k.an, sonra bir tutam et pargas1 olur akabmde ba§ka bir §ekil
ve sonunda bebek olur arkasmdan gocuk ve ergin. Diinyadaki ya§am
seriiveni peyderpey degi§irken byamet bzh bir §ekilde gergekle§ir: 17

12 Enhiya 21.1.
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7i?uilat 9/255-256.
Casiye 45.27.

Nah!I6.77.

7i?uilat 13/338.
17 Te'v.lat 5/47_
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"IGyametin kopmas1 ise, gaz ag1p kapa~a gibi veya daha az bir zamandan ibarettir. "18
.
"Saat'in bi&isi O'nun kaandad1r.. Siz O'na donduriileceksiniz. " 19

Matiirldi, yukanda gegen "Saat'in bi/gisi O'mm katmdad1r" ifadesinin birkas; §eki.lde yoru.mlanabilecegini belirtir: Birirtcisi ol~ ile
ilgili.dir. Oliirn saatinin bilgisi onun kahndadrr. $u ayette de bu anlam ifade edilmektedir: "Ve Sura af/enmi§tir. Allah 'm d;/edi§i kimselerden ba§ka, goklerdeki ve yerdeki/erin hepsi olecektir. "20 Digeri deprem Je
ilgilidir. Depremin bilgisi 0'nun katmdadrr. $u ayette bu anlarmyla
gegmektedir: "0 anm depremi gergekten buyiiktiir. "21 BU: diger §eki.lde,
"Korku saatinin bi/gisi O'nun katmd1r." §eklinde.de yoru.mlanabilir. $u
ayette de bu anlam vardrr: "Sura afuriildu§ii gun yerdeki ve goktekiler
korkuya kapdacakfardlr. "22 Bir diger anlarm kalkmak {kyamet) ile ilgili.dir. $u ayette bu anlama vurgu vardrr: 23 "Alemlerin Rabbi igin insanlann kalkaca§1 gunde. "24
"K1}Jamet giiniiniin bi&isi, O'na b1rakd1r. O'nun bi/gisi dl§mda fu"gbir
meyve kabugunu yanp g1kmaz, /1igbir di§i gebe kalmaz ve dogunnaz. ''25

A.yette sozii gegen meyvenin kabugundan gtkanlmasl ve di§irlin
gebe kalmasl ve dogurmas1 hadiseleri "Ktyamet giiniiniin bilgisi, 0'na
brrakJrr" ifadesine bagh olarak ele ahnabilir. Bir yoruma gore bu ifadeleri kyametle ~kill k.J.madan bagrmslZ bir ciimle olarak, ama onceki
§U iki ayetle birli.kte ele almak miimkiindiir: "Gece, giindiiz, giine§ ve ay
da onun ayetlerindedir "26 ve "Sen in yeryiiziinii boynu bakuk gormen de
O'nun ayetlerindendir. "27 Bu durumda ayetin anlarm §U olur: Meyveleri
o:rti.ilerinin altmdan s;tkarmas1 Allah' m birli.gini, giiciinii, bilgisini ve
hikmetini gosteren deli.llerdir. Ayru §eki.lde di§llerin bebegini karnmda
ta§rmas1 ve dogurmas1 da birer deli.ldir. goyle ki. Allah bu meyveleri
o:rti.ilerinin iginde diizenli bir §ekilde yaratmakta, gocugu da ayru §eki.l18 Nahl16.77.
19 Zuluuf 43.85.
20 Ziimer 39.68
21 Hac22.l.
22 Neml27.87
23 Te'uilat 13/276.
24 .lvl ut.affiftn 83.6.
25 Fuosdet 41.47.
26 Fussdet 41.37.
27 Fussdet 41.39.
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de a'nnesinin karrunda perdelerin arkas~da yaratmakta ve buyiitmektedir. Tiim hu perdelerin arkaswda hassasiyetin ve zayrlhgw en agdz
omegini i.izerinde t~§Iyan anne karrundaki bebege g1danw saglanmas1,
sogukluk ve s1cakhg~ ayarlanmasmw yam srra sikwb verecek tiim etkilerden korunmas1 Allah'w rahmetinin ve lutfunun bir eseridir. 0 bu
perdelerin arkaswda gocugu en giizel sekilde yaratbgi igindir ki insan
Allah' w bir tek i.lah oldugunu kabul etmekte; zan v~ ezeli bir bilgiye sa. hip oldugu sonuctina varabilmekte; sonradan edinilen bir bi.lgi ve gugle
bunlann olu§turulamayacagnn bi.J.digi igin Allah'w hi.lgi ve kudretinin
miikteseb ve· miistef;J28 olamayacagrm ogrenebilmektedir.29
Klyametin Alametleri
"Rabbinin bazt isaretleri geldigi giin, onceden iman etmemi§ veya
imarundan bir hay•r kazamnaml§ bir kimseye o giinkii imam higbir yarar
saglamaz. "30

Ayette gegen "Onun alametleri (e§ratul1a, kosullan) zaten belirmi§tir ifadesi iki sekilde yorumlanabi.lir: Bunlardan i.lki, kyametin alametlerinden biri olarak Hz. Peygamber (SAV) 'in gelmig olmasi gosterilebiII

lir. <;urikii 0

peygamberlerin sonuncusudur, onunla peygarnberlik son
bulmu§tur. 0' ndan rivayet edi.ldigi gibi, "jk; parmagmm arasma i§aret
ederek 'benim gonderilmem ve kyamet bu ikisi kadardJI. "'31 Eger bu
yorum dogruysa kyametin alametleri gergekle§zci§ olmaktadrr. ikinci
bir ihtirnal ise alametlerin belirmesiyle kastedi.len kyametin kopmasrm
haber veren Hz. Isa'nw niizulu, dabbetu'l-arzm gtki§I, Deccal'w ortaya gtkroas1 ve diger alametlerin helirmesidir. Hasan Basri bu ·gorii§tedir.
Bu durumda "onun alamatleri ge/mi§tir. ifadesini gelecekte meydana
gelmesi kesin olan bir §e~ olmu§ gibiJir, i.lkesiyle .agJJamak gerekecektir.32
"&ndilerine ge/ip gatmca ibret alma/an neye yarar! ifadesi de iki
sekilde yorumlanabi.lir: ilki, 0 vakit edecekleri imandan yararlanamayacalJadrr giinkii kyamet koptugunda tovbeler kabul edi.lmeyecektir.
11

11

28 Mukteseb ve miistcfid bilgi: Bir ba~ka bilgi veya onciil az:ac•hg•yla ula~Jan bilgi.
29 Te'vilat 13/149-152.
30 En'am 6.158; aynca bkz .Miimin 40.85. Muhammed 47.18; Nahl16. 77. En'am
6.158.
31 Bultari, "Tefsir" 79.
32 Te'vilat 11/399-400;13/399-400.
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iki.ncisi ise, daha once diinyada onlara ogiit verilm.i§ti, ancak n e iman
ettiler ne de ogiit aldJai. Zama.w.D.da·ogiit alamadJ.rlan sonra ogiit .alllll§ olsun veya almasm ne anlanu var. 33
Matiirid1 bu konuyla ilgili ayetlere referansta bulunarak i.ki. benzer ycirwnda bulunur. Ona gore bu tiir alametlerin vuku bulmu§ olmasl tovbenin kabul edilmesinin son smmdtr. Miimkiin gordiigii bir
diger yorwna gore ise bu tiir ayetler ozellikle boyle bir durwnda iman
etmelerirUn imkansclgrm gostermektedir. Bu konunun §U ayet gibi
du§iinulmesi gerektigirri belirtir:
"Artrk onfara, §e/aatgilerin §e/aati /ayda vennez ''34

Bu ayette vurgulanan, o giin baz1 §efaatgilerin bulunup da §efaatlerirUn kabul edilip edilmeyecegi degJdir. Higbir §efaatgirrin o giin
llkarcJar igin §efaatgi olamayacag1 vurgulanmaktadtr.35

Buyiik Bir D epremin Olu§mas1
"By insanlar Rabbinize sr§rnrn,

0

anm depremi fOk §etindir. "36

Bu ayette gegen depremirl kyametin kendisi oldugunu belirten
du§iiniirler oldugu gibi onu hyametin bir habercisi, alameti olarak
sayan dii§iiniirler de olmu§tur. Matiirid1 kyamet siirecinin buyiik bir
depremle ba§layacagrm dii§iiniir. 37 Yeciic ve Meciic'ii saymasak deprem olayt Kur'an'da agtkga belirtilen tek kyamet alametidir. Yeciic ve
Mecuc'iin sembol olma ib.timali du§iinuldugiinde kyametin habercisi olarak gelecek buyiik deprernin diger alametlerden fark anla§~§
olur. Matiirid1 diger alametlere ili§kin ib.timalli yorumlarda bulunurken konu buyiik deprem olunca daha kesin bir dil kullarur.
Yeciic ve Meciic
"Yeciic ve Meciic'iin onii afrfdrgmda her tepeden ve dereden akm ettik/eri vakit. "38

33
34
35
36
37
38

Te'vlfat 11/399-400.

Mudessir 74.48.
Te'vllcit 9/339.
Hac22.l.
Te'vllcit 9/339-341.
Enhiya 21.96.
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· Matfu:ldi'ye gore Yeciic ve Meciic bir tophJ.uktur. Bu topluluk
uzun siire hkah kaldJ.Jan seddi a§arak diinyaya agJ.acaktrr. Ayet onlann siiratle yayilinasma i§ar!'lt eder. Matiirldt bu ayeti agJ.Jarl~en bu
toplulukla il.gili aynnhl bir bil.gi vennez. Hatta Yeciic ve Meciic'ii k yametin bir alameti olarak kabul ettigini belirtmez. Ancak byametle
· ili§kisi g~k ag~ olan §U ayeti seddin ~as1 ve bu toplulukla il.gili
gormesi Matiirldi'nin agrrill egi.liminin bu toplulugu byametin bir
alameti olarak kabul ettigini gosterir:39
"Biz o giin onlan bua.k.IVerrni§izdir. Dalgalar halinde birbirlerine girerler, Sur'a da u[iirii/mii§tiir. Boylece on/ann hepsini bir araya
toplami§IZJ,r. "40

Matiiridi'ye gore ayette gecen "dalgalar halinde birbirine girme" ifadesi genel anla§J.abil.ecegi gibi Zulkarneyn'in in§a ettigi seddin a§Jmas1
igin ugra§an topluluklann olu§turdugu izdi.ham olarak da anla§J.abi-

fu_41

Klyametten Doga S ahneleri .
"0 giinii dii§iin k; daglan yiiriitecegiz ve yeryiiziinii pn/g,p/ak
goreceksin. "42

·

Matiirldi bu ayeti tefsir ederken insanlann daglara ili§kin alg1sma
dikkat geker. Daglar insanlann taruk oldugu en sert, saglam ve sabit
. mek.anlanlrr. Bu ve benzer anlanu i.fade eden diger ayetlerde, en saglam
nesnelerirl bile nasJ. hareket edecegi ve dagJ.acag1 gosteril.erek hafif ve
geV§ek derulebil.ecek nesnelerin nasJ. bir hale gelecegi insanlann du§iinmesine bu:akJ.maktadrr. Ona gore evrendeki bu ciddi fiziksel degi§iklikler, ayetlerin daglar il.e il.gili farkh tanunlamalanndan da anla§Jdlgl
iizere, bir anda degil. bir sfueg igerisinde gergekle§ecektir. 43
.~:B~r _de o daglan fJDrii~ h~;cketsiz sammn; onlar bu!utlann /1areket
ettig1 g.,b, hareket etmekted,r/er. 44

39
40
41
42
43
44

Te ·.;fat 9/323.

Kehf 18.99.
Te'vilat 9/105.

Kehf 18.47.
Te'vilat 9/65-67.
Neml27.88.
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Oncesinden ve sonrasmdan da a.nla§ili.yor ki bu ayette daglann
kyametteki dumm.u anlanlmaktadrr. Matii.rldt bu ayetle ilgi.li olarak
daglann oldukga b.zh bir §ekilde hareket edecegini bundan dola)'l da
sank hareketsizmi§ gibi sarulacaklanm belirtir.45
· ,;insanlann §a§km kelebekler gibi ugu§tuk!an ve daglann da sagt!mt§
yiin gibi oldugu giin ... "46
·
"Bir de sana o giin, dafflann dun1munu sorarlar. De ki: "Rabbim onlan dannac/agm edecek, u/alaytp savuracak, yerlerini dumdiiz, bo§ vaziyette
btrakacak. Orada ne kwnm ne de tiimsek giireceksin. "47

K:tyamet .Anuulan i nsan Sahneleri

"Bu depremi gordii~iiniiz giin, butiin emzik/; kadmlar, emzi~d;k/eri
socuklanm unutur. Butiin hanille kadw.lar socuklanm dusiiriir. Insan- .
lan sarho~ bir halde goriirsiin. Ge~ekte onlar sarho~ de~ildirler. Fakat
Allah'w azab, del1§etlidir. "48
Matfu:ldt bu ayeti referans gostererek kyametten once buyijk bir
·depremin olacagrm ifade ettikten sonra ayette gegen sarho§ olma ve diger ifadelerin temsi.li olarak anlasJmast gerektigini dii§iinfu: Ona gore
gunluk hayatta insanm en gok deger verdigi ve hakknda tela§ ettigi
karde§, anne, baba, gocuk ve e§in unutulmas1 omek verilmek suretiyle
o giiniin deh§eti anlatJmaktadu: 49
"0 fl!'in ki~i kagar, karde§inden ... Annesinden ve babasmdan e§inden
ve 9ocuklanndan, 0 giin, herkesin ken dine yeter derdi vardrr. "50

Matfu:ld!, boyle bir kyamet siirecinde korkuya ve panige kapllm.amanm i.mkanslZhgrm vurgulad~tan sonra bu olaylann ya§anmasl
suasmda irnan ehlinin Allah'ta~ gelen bir esenlik fuere olabilecegini
du§frnfu ve §U ayete gondermede bulunur:51

45
46
47
48
49
50
51

Tc'vilat 9/65-67.
Karia 101.4-5.
Taha 105-108.
Hac22.2
Tc 'vrfat 9/341.
Abese 80.34-37.
Tc'vilat 9/67.
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· "'RabbimizAl/a/1 'ttr!' diyen ve dagru ya/u se~e11/ere ge/ince, anlann iizerine stk stk mefekler iner: Korkmaym ve iiziilineyin, size .vaat edi/mi§ alan
cennetfe miijdefenin. "52

·

"0 benzeri olm~yan buyiik korku onlan iizmeyecek; melekler 'Bu

size soz veri/en giindur!' sazleriy/e anlan kar§tfayacakfar. "53

Surun U fl.erunesi
"Ui SUra ujlen111i§tiT de_ [J,iiklerde kim Vat; yerde kim varsa ~arpt!tp !JI•
k,/mt§flt; ofmii§tiir. Ancak Allah 'm diledigi miistesna. Sanra ana bir daha
ujlenmi§ti" Bu de/a da anlar kalkm,§lar ve bakmaktad,rlar. "5-i

·

Matiirldi surun mahi.yetiyle ilgili. bir tarh§ma)'l alttanr. Tarb§ma
sur kelimesinin farkh anlamlara gelmesine dayamr. Bu kelime Arapgada §ekiller anlanuna geldigi gibi boynuz anlamma da gelir. Tiim kelam
. ehli. ufw.ulmeye konu olanm §ekiller/nesneler oldugunu soylerken ba§ka alimler bunun boynuz -olacaglill soyler.55
Matiirld1 sfuun uflenmesi ile ilgili degi§ik gorii§leri akta~. Baz1
alimlere gore kyamet gi.inii her hangi bir ufurme veya benzeri bir durum soz konusu. olmayacaktrr. l<Iyametin ufurulmeyle agtklanmastnm
sebebi i§in Allah igin ne kadar kolay oldugunu gostermek igindir. ~u
ayetler bu gorii§ii savimanlar igin bir referans kabilindendir:
"Mah!ukatt yaratan sanra anzt diri/tecek alan O'dur; bu O'na daha
kolaydtr. "56
"Ktyamet i§i gaz a~tp kapama gibidir veya da/1a fabuktur. "51

Diger bir yoruma gore k1yamet giinii sura ufurme gergekle§ecek-

tir. Surun ufur.ulmesi bu i§le ilgili melegin gorevirli yapm~s1 igin bir

i§aret olacaktrr. 58
IG.yamet giinii sura kag kez ufurulecegi de degi§ik §ekillerde yorumlanan bir konudur. Yukandaki ayette gegen ifadeden hareketle sura
ufurmenin iki sefer gergekle§ecegini; birincisiyle oliirniin, digeriyle di-

!

I

52
53
54
55
56
57
58

Fussi.let 41.30.
Enhiya 21.103; ayetin yorumu igin bkz. Te'vilat 9.29.
Ziirner 39.68-69.
Te'vilat 12/371-372;12/92-93.
Rilm 30.27.
Nahl16.77.
Te'vilat 12/371-372;12/92-93.
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rilmenin gergeklesecegini soyleyen.ler. oldugu gi.bi Hz. Peygamber'den
nakledilen "Ug sefer sura u/unilur" rivayetini ve a§ag1daki ayeti referans
gostererek ufw:menin iig sefer tekrarla~acagiDl bunun ilk a§amas~
korkuya kapJ.mak oldugunu savunan aliml.er de vardrr:
"Sur 'a ufun;ldufiii gun, Al!al1'm diledikleri miistesna, goklerde ve yerde
bulunanlar Jeh§ete kap1/1r. ''59

Yukandaki ayette oliirnden istisna edilenlerle ilgili olarak Matiiridi

i.ki gorii§ akt:aru: Baz1 ali.mlere gore bunlar diinya hayahnda §ehi.t olan
.kimselerken bazJanna gore bunlar Cebrail, Mikail, israfil ve oliim melegidir. 60
H erkesi E§iUeyen Yasa: O liim.
"De ki: Size veki/ k1/man oliim me/egi, size son verecek, sonra Rabbi. nize dondiirii/eceksiniz. "6l

Bu ayette gegen son verme olayt oliirn vakti gelen insanm hayahnm tamamen sona erdirilmesi §eklinde anla§Jabilecegi gi.bi tiim
insaolann hayahnm sona erdiri.lmesi §eklinde de anla§Jabilir.62
"0, hem dirilten hem de oldurendir. "03

Matiiridi'ye gore her §eyin yarabc1s1 Allah'trr. Hayat sahi.bi olan
her §eye hayat veren ve bedenini cans1Z klan da Allah'trr. A.yetin Mutezile aleyhine bir delil oldugunu savunan Matiirid!, bu ekoliin gorii§lerini akt:aruve ele§tirir: Mutezile'ye gore insan dolayh olsun dogrudan
olsun yaphg1 tiim fillerinin fa.ilidir. Boyle dii§iinuldugiinde insanm hayat veren ve oliirnii gergekle§tiren olarak da kabul edi.lmesi lazrm. Bu
da yukandaki ayete aykmdrr.M
Oliimd en <;tkanlacak D ersler
"Her ne/is aliimii tadacakt1r. IGyamet giinii yapt1klanmzm kar§1/1§1 .
size tastamam uerilecektir. Kim cehennemden uza/JQ§tm/,p cennete k;,nur·

59
60
61
· 62
63

Neml27.87.
Te'u.l6t12/372.
Secde 32.11.
Te 'ull6t 11/274.
Miimin 40.68.
64 Tc'vi/6t 13/89.
458

~~

OLO~I VE SONRASI

· sa o,·gerfekten kurtufu§a ermi§tir. Bu dunya /1ayatt ise aldattct bir!Zevkten
ba§ka bir §ey degi/dir. "65

Matiiridi'ye gore bu ayet baz~. konular igin birer dehl hiikmiindedir:
1. Her canh ya§amaktan haz ahr ve oliimden ho§lanmaz. Hayabn ve oliimiin boyle olmas1 evrenin dogayla degil ba§ka
bir gugle hareket ettigini gosterir. <;iinku irlsarun dogasmda
hayab sevmek ve oliimden ho§larunamak olmaswa ragmen
dogasmw geregi gergekle§miyor. Dogasmw hig ho§lanmayacagl oliim gergekle§iyor. Bu durum tabiatgJann soylediklerinin yanh§ oldugunu gosterir. 66
2. Her canhrun oliimlu olmas1, evrenin dayand1g1 giiciin bir tek
oldugunu gosterir. <;iinku birden fazla giig olsayd1 bu durumda her birisi fark~J bir tasarrufta bulunmak isteyebilirdi. Boyle bir kaos iginde evrenin devam ebnesi irnkansiZdii.67
3. Her canhrun oliimlii olmas1 gergegi Yarabcmw hikmetini ve
bi.lgisini gosterir. Zira oliim filozoflann mahiyetini anlamaktan aciz kaldtklan bir gergekliktir. Bi.lginlerin oliimu arJamaktan aciz kalmalan oliimiin yarabc1smm ne kadar buyiik
bir hi.kmete.ve bi.lgiye sahip oldugunu gosterir.68
4. Her canhrun oliimlu olmas1 oliimiin yok olmak iizere degi.l
ba§ka bir gergekligi ya§amak iizere yaratJd~IDl gosterir. Zira
oliim anla§Jmas1 bu kadar zor olduguna gore ve yarabc1s1
buyiik bir hikmet sah.ibi olmas1 gerektigine gore oliimiin salt
bir yokluk olarak dii§iinulmesi imkansiZ olur. 69

SESSiZLERiN DiYARI: KABiR
"Birisine sonunda oliim gelince: 'By Rabbim!' der, 'Beni geri dondiir,
be/k; yapmadt§lmt tamamfar ve sa/ih ame/ i§/erim. 'Haptr... Bu onun soy/ediqi bir !a/tan ibarettir. On/ann gerisinde ise, yeniden diri/ecek/eri giine
kadar bir ber2a/1 (perde) vardtr. "10

65 AI-itmrSn 3.185.
66 Te 'vrlat 2/50 1.
67 Te'vlfcit 2/502.
68 Te'vrlcit 2/503.
69 Te'vrlcit 2/503.
70 Miimi.nun 99-100; aynca bk. Munafikun 63.10; Mii.min 40.84.
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Ayette gegen berzah kelimesiyle ilgili degi§i.k yorumlar yapJ.nughr.
Baz1 dii§iiniirler perde anlarruna gelen herzahm sura yapJacak i.ki ufurme arasmdaki zaman oldugunu soylerken Miicahid {o. 103/72l)'in
de aralarmda bulundugu alirnler ayette gegen berzah kavrammm .bir
zaman dilimini veya mekaw degil, oliimden sonra tekrar diinyaya donmenin irnkansiZhglDl ifade ettigi.mi soylerJ1
"Ni/1ayet Al/aft, on/ann ku~duklan tuzaklann kotulaklerinden bu zab
korudu, Firavun 'un kavmini ise kotii azap ku§abverdi. On/ar sabah ak§am o ate§e arz olumalar. IGpametin kopaca§1 gunde: Firavun ailesini
azabm en ~etinine sokun (deni!ecek). "12

Kabir azab1n1 savunanlar, bu ayeti delil olarak ileri siirerler.
Matiiridi gorii§lerini §oyle agJJar: Inkar ehli kab~ hayatllli ya§arken
yeniden du:ili§ sonras1 gireceklexi. ate§ kendilerine gosterildi.kge beden7
lerinde §iddetli ac1 hissederler. Iman ehli ise cennet kendilerine gosterildikge bedenlerinde lezzet h.issederler. Sabah ve ak§am ifadeleri ise i§in
siirekliligini ifade eder. Ancak Matiiridl'ye gore bu ayet kabir hayanyla
ilgili degildir. Cehennem ehli ate§le cezalandmlmadan once girecekleri
yer kendilerine gosterilecek, bunun zamaw ise hesap giinii olacakhr. 73
"By Rabbimizf diyecekler: Sen bizi ;k; de/a aldardan, ;k; de/a d;ri/ttin!
GunaManmiZI itira/ ettik bir kurtufu§ yo/u var nud~r?'74
.

Ayette gegen i.ki sefer olmeyi ve i.ki sefer dirilmeyi yorumlayan
ibn Abbas (o. 68/687) ve ibn Mes'ud'un {o. 32/652) da aralannda
. bulundugu alimlerin bir klsrru, i.nsawn bir damla su olmast halini bir
oliim, hayatmm son bulmaslDl i.k.inci oliim; dogmaslW birinci dirilme
k1yamet sonras1 dirilmeyi de ikinci dirilme olarak befutmi§ ve §U ayete
de ayw anlarru venni§lerdir:
"Sonra siz/eri yine ofdurecek sonra sizleri yine diri/tecek. Sonra da dondaralup ona gotiiriileceksiniz. '75

Ibn Ravendi.'nin (o. 298/298) de aralannda bulundugu bir bsrm dii§iiniir ise kabir hayanndaki dirilmeyi birinci, byamet sonras1
71 Te'vilat 10/63-64.
72 Miirnin 40.45-46

73 Te'vllat 13/60.
74 Miirnin 40.11.
75 Ba.bra 2.28.
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diri.lmeyi .ikinci dirilme olarak yorumlarm§lardiL Matiiridi, bu gorii§te
oldugunu belirtir ve bu gorii§iin en dogru gorii§ oldugunu savunur. 76
"Byoo/1 bize! Kim bizi uyudugumuz yerden ka/d,rd,?"71

· Kabir azabl.W kabul etrneyenler bu ayeti delil olarak getirit:ler ve
gorii§lerini §oyle temellendirirler: Uyku yeri, dinlenme yeridir. Kabir
hayatmda azap ortann ya§tyor olsalardl, ya§adtklan bu hayat uyku ve
dinlenme olarak arulmayacakh. Kabir azabi.IliD olacagl.W dii§iinenler
ise Yasin suresindeki bu ayeti yorumlarken cehennem azabmm getinligi kar§tsmda kabir azabi.IliD dinlenme gibi olacagrm belirterek dii§iincelerini savurturlar. Ayrtca kabir azabmm olacagl.W savunan bir bsrm
alime gore, kabir hayatmda azabt ya§ayacak olanlar gektikleri actdan
sonra kendilerine bir muddet uyku izni verilecekfu. Yeniden diri.lme
suasmda sorulan bu soruda bu uykuya gonderme yapiliru§tu:.18
Matiirldi'ye gore kabir azabt azab-1 'arz, yani azabm ki§iye gosteril:mesidir. Ahiret azabt ise azab-1 'ayn, yani azabm kendisidir. Burta
gore hesap sonrasmda gekecegi azap veya alacagt mukafat kabir hayatmda insana gosterilir veya bJdirilir; hesap sonrasmda ise ~i hak
ettigi cezayt veya odulii gergek bir §ekilde ya§ar. Matiiridi kullandtgt
'arz kelimesirte §U ayetle agJilik getirir: 7 9,
'.t\.te§; saba/, ak§am, ona sunufur. "80

"0 Gun sura uf/enir ve sw;lu olanlan, gazleri donukla§m'§ olarak
toplayaca$Jz. Birbirleriy/e f,sdda§arak: 'on giinden /azla ka/madm1z' diye
konu§acaklar. "81

A.yette gegen on giin rakaromm azhk belirttigini belirten Matiirldi
ayette gegen diyalogu, "Bu kadar az bir siirede bu kadar sugu nas1/ i§/edik?" §eklinde yorumlar. Ayetteki on giin ifadesini kimi islam alimi
diinya hayabyla Jgili goriirken kimisi de burturt kabir hayahyla Jgili
oldugunu ifade etmi§tir. Kabir azabi.IliD olmayacagl.W savunanlar bu

76
77
78
79
80
81

Te 'u;lat 13/21.
Ya-Sin 36.52.

Te'uilat 12/93-94.
Te'uifat 9/29.
Miimin 40.46.
isra 17.102-103.
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ayeti delil olarak getirirler. Onlara ·gore .gergekt:en de kabir hayah olsaydl gordukleri azabm siiresini azunsamayacaklard1.82
. "!Gyametin.. koptu§u giin suflular, bir saaften /azla· dunnad,klanna
yemin ederler. Once de boyle {haktan) r;euriliyorlardl. "83

Matiiridi'ye gore dogru olan lim ayetten kabir hayatuu degil imtihan diirryasrm anlamaktrr. Diirlya hayatmdaki yalanlamalarrm, Jeyhlerine ag1ga vurulan hata, giirlah ve ge§itli inkarlarrm .k sa tutmak isteyecekler ki biz diirlyada bu kadar giirlah ve hata yapacak kadar bir
zaman kalmadrk, diyecekler. ~uras1 dikkat gekicidir ki diirlya hayatmda kaldrklan siireyi oyle bir yads1yorlar ki "Once de boyle (haktan) 9evriliyorlard," ifadesi onlann durumunu gostermektedir. Onlar aym §ekilde
diirlya hayatmda dirili§i, oliimden sonraki hayah ve hesap vermeyi yalanhyorlardl. Ba§taki ayetin anlanu bu degilse, Matiiridi'ye gore, §oyle
demek gerekir: <;ektikleri azap, kapJdrklan korku ve uzun siiren ahiretteki durumlanndan dolayr diirryadaki kalma siirelerini ksa goriirler.
Yine de bu ayetle ilgili getirilen birinci izalu daha dogru goriir. 84
.
':Alla/1, olenin alum zamam gelince, olmeyenin de uykusunda iken canlanm al1r da o/umiine /1ukmefti§i tutar, iitekini muayyen bir vakte kadar
b1rak1r. $uphe yok k; bunda iyi dii§iinecek bir kauim igin ibre_tler uard1r. "85

Matiiridi'ye gore bedende hem nefis hem de ruh vardrr. Nefsin
gorevi idrakin saglanmas1drr, ba§ka bir ifadeyle haz ve acmm duyulma511 duyma, gorme gibi duyusal etki:nliklerin saglanmas1 ve dii§iirunenin
gergekle§tirilmesidir. Ruhun gorevi ise uyku halinde ve diger zamanlarda bedenin canh kalmas~ saglanmas1drr. Uyku halinde, nefsin
duyusal etkinlikleri ve dii§iirlmesi olmaz sadece haz ve ac1 almak gibi
en alt diizeydeki etkinlikleri gergekle§iri ruhun ise canhhk saglama etkinligi devam eder. Bu da gosteriyor ki idrak etmeyi saglayan unsur ile
canhhg1 saglayan unsur farkhdrr. Uyku igin soylenecler kabir hayah
igin de soylenebilir. Rub. bedenden aYnhp, olfun gergekle§inCe daha
once idrak ettigi haliyle idrak etmezj duyma ve dii§iirlme yeterliligi
kaybolur, ancak en dii§uk diizeydeki nefsin (en-ne/su 'd-derrake ') haz ve

82 Tc 'vi/at 9/29.
83 Rum 30.55; Miimimin 23.112-113.
84 Tc 'vilat 11/216.
85 Ziimer 39.42.
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act alma etkinligi devam eder. Kabir azabt ruh iizerinden degi.l, act ve
haz alma)'l saglayan en-ne/su 'd-derroke' iizerinden gergekle§ir.86

YENiDEN DiRiLiS

Yeniden Dirili§ Baglarmnda inang, Zan ve Bi.lgi
Kavramlan
.
'% dediler
. degi/iz. "87

ki:

Sadece dunya /,ayabm1z vard1r, biz diri/ti/ecck de

Mekkel.i mii§riklerin oneml.i bir bsrm, tekrar dirilmenin olacagtna inanmazdt. Zamam geldiginde oleceklerini boylece sonlanmn gelecegini kabul ederlerdi. Matiiridl'ye gore onlann bu inanCiyla Dehril.erin
(maddeci.ler) oliirn sonrasma ~kin inanglan paraleldir. Dehnler de
yeniden di.ril1neyi ve oliirn .sonras1 hayah in.kar ederler. Onlara gore
bitki.ler nasJ ki ye§erip soluyorsa insanlar da oliip toprak olur. 88 Kur' an
bu tiir bir oliim anla)'l§ma §oyle deginir:
"0/iiriiz ve ya§anz; zamandan ba§kas1 bizi yok etmez. "89

Boyle bir inanCID higbir bi.lgi temel.ine dayanmadtgt sadece sawlara dayandtgt, Kur'an' da ifade edi.lir:
"Fakatonlann bu konuda hifibirbi/gileri yok, onlar sadecezannederler. "90
':Allah 'm sozii gerfiektir ve Sa at 'in kesin/e§mesi kafilm/maz bir o/ayd1r,
deni/diqillde; Saat'in ne o/dugzmu bi/meyiz! Biz sadece fie~it/i zanlara saltibiz ve bu konuda bir inan!i ifiinde (,niisteykinfn) degi/iz, derdi11iz. "91

Matiirid1 ah.irete ili§kin bi.lgisel ve edimsel tavrr agiSmdan insanlan ikiye aymr: Birinci grup, del.illerini bi.lerek ah.iretin olacagma inandxgt halde bu inancm geregini yerine getirme ve ah.irete hazxrlanma
agtsmdan zan igindeymi§ gibi davramr. ikinci grup ise zan ve kU§kuyla
ah.ireti inkar etmesine ragmen sanki kesin bir inangla reddediyormu§
gibi davrawr. 92 DolaYIStyla ah.irete inanmak hem teori1 hem de prati.k
86 Tc'vilat 12/341-344.
87 Eo'am 6. 29.
88 Tc 'vrlat 5/46.
89 CBsiye 45. 24.
90 Ciisiye 45. 24.
91 Casiye 45.32.
92 Tc 'vilat 13/343.
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yonii alan bir eylem olarak kendisini gosterir. Matiirld1 a§ag1daki ayeti
agJJarken inanma eyleminin bJgisel ve edimsel igerigine dikkat geker.
.
"Size hapat veren O'dur sonra sizi aldiiriir, sonra yine diri/tir. Gergek-·
ten in san gok nankordiir/inkarctdtr. "93
.

Matiiridi'ye gore ayete konu alan insanlar, yeniden ~i kabul
etmeyen ya da Allah'm verdigi nimetler kar§Ismda inkarcJann tutumuna benzer bir taVJ.r iginde olan insanlardrr. Allah pek gok nimeti
insanm hizmetine vermi§tir. insanlann bir ksrm verilen nimetlere bakarken Allah' m keremini ve comertligini degil d1§ goriinii§teki sebepleri itibara ak. Oysa onlar Allah' m bolca keremi ag1smdan meseleye
baksalar inkarc1 ve nankor ~iler de gil, §ukreden hl§ller oluverirler.94
Yeniden

Dirili§in Bilgisel Temelleri

"0/ii toprak onfar igin bir de/;/dir. Biz onu diri/ttik, ondan tanefer gtkannz da ondan i:lerfer ve orada /7umwftk!ardan, iiziim baglanndan bahgeler
!laratttk ve oradan kaynaklar ftkanp akttttk. Yesinfer diye f!riin/erinden ve
kendi el!erinin iirettik/erinden, hafa §iikretmeyecekler mi?"9~

Higbir bitkiyi iizerinde ta§unayan kupkuru t~pragm farkh tiirden
bitkilerle yemye§il hale gelmesi dirilmenin anla§kas~ igin omek olarak verilmektedir. Bu tiir omekler kupkuru hale gelen bedenlerin de
yarahc1 tarafmdan tekrar diriltilebilecegini gosterir. Matiiridi bu tiir
kamtlan gozle gorulen duyusal kamtlar olarak ifade eder.96
"i§te. bwzfar Allah 'm rafzmetinin iiriinleridir; alii topraga nastl da can
veri!jor! l§te oliiye tekrar can veren de O'dur; zaten 0, her §eyi yapmaya
kadirdirf"97

A.yette yagmur ve yerin ye§ermesi iizerine dii§iinrneye davet vardrr. Yerde ge§itli renkte bitkiler bitmekte kuru agaglar mevsimi geldiginde tekrar canlanmaktadrr. Bunlar iizerine dii§iinen insan Allah'm
kudretini fark eder ve 0'nun tekrar diriltmeye kadir oldugunu anlar. 98

93
94
95
96
97
98

Hac 22. 66.
Te'viltit 9/405.
Ya-Sin 36. 33-35.
Te'vilatl2/16-17.
Rum 30.50; aynca 1b Fahr 35.9.
Te'v;/atll/211-212; 12/18.
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'-' (Jzerinde otlann bitmedigi yerlere su!!.u ula§tlrdrgrmrzr, onunla .!lerek
hayuanlanmn gerekse kendi/erinin yiyegefdik/eri ~ini grkarmakta oldugumuzu da giinn~iler mi, hala da giiremeyecekler mi?"99

.Mati.iridi'ye gore ayette gegen ii.riinler (eserler) yagmurun kendisi
. olarak anla§Jabildigi gibi yagmurun sonuglan olarak da anla§Jabilir.
Bedene canhh.k kazand.umasl ve insanm gereksinirnlerinin pek gogunu
kai§Jad1g1 igin, yagmur ve sonuglan :rahmet olarak ifade edil.mi§fu
Dahas1 insan bu :rahmetle edindigi ya§am ve imkanla dinini ve ahiretini kendisiyle tamdtg1 bir ba§ka Rahmet'i tanmu§ olur ki bu da Hz.
Muhammed'dir. 100
''Ye§i/ agaflan sizin igin ate§ grkaran O'dur. i§te siz ate§i ondan yakryorsunuz. "101

Hayatm son bulmas1 ve tekrar insana hayatm verilmesi, yani insanm diriltilmesi ilk b~ tezat gibi goriinen olgulardu: Ama ashoda
derirJemesine dii§iinuldugiinde, birbirini tamamlayan olgular olmas1
hasebiyle Kur'an'da yeniden d~ konusu kar§lt gibi goriinen olgular
iizerinden anlatJmakta ve bu olgulann birbirlerinin pe§i srra nasJ vuku
bulduklanna dikkatler gekilmektedir. Bu baglamda yukandaki ayette
yemye§J bir a~acm nasJ ate§e donii§hlgii omegi verihni§tir.
Yukanda verilen Ya-Sin suresinde gegen ye§ll agacm ne tiir bir
agag olabilecegiyle ile ilgili fa:rkh yorumlan Matiiridi bizlere aktanr.
Baz1 yorumcular bu agac1 belirli bir agag tiirii ile sdandmrken bazllan da daha genel anlamda konuyu yorumlann§hr. ikinci yoruma gore
bpk bir damla sudan tam bir canh olma siirecinde insanm gegirdigi
saf halar gibi her hangi bir agacm gegirdigi saf halar insana ammsahlmaktadu: Ye§J haliyle agag bir haz irnkaru olu§turmakta; meyvesiyle,
yapraklanyla doganm bir pargas1 olmastyla ge§itli yararlar saglamakta
sonra da odun oluvermekte ve insanlann yakacak irnkamru saglamaktadrr. Boylece agacm temel kaynagmm su oldugu dii§iinuliirse ate§i
sondiirebilen bu· nesne agacm temel bile§eni olduktan sonra kolayca
yaruc1 bir maddeye donii§eb.ilmektedir. 102 Boylece irnkansu gibi goriinen bir olgu belli bir siiregten sonra miirnkiin olmaktadu:
99 Secde 32.27.
100 Tc"vflat 11/212.
101 Ya-sm 36.80.
102 Tc"vrlat 12/114.
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"Gece de onlar i~in bir deMdir. Biz ondqn gunduzii stymp fekeriz de
onlar karanltklara gomulurler. " 103
.

Bitkilerden verilen omeklerin yam su-a yeniden diril.i§in zihinlerde somutla§masl igin Kur'an' da gece giindiiz ome~ji verik. Geceleyin
giindiizden, giin iginde geceden higbir eser k~lmamasma ragmen zamam geldiginde giindiiz butiin i.hti§armyla ortaya gJ.unakta ve i.iim
canhlar igin bir hayat kaynagt olmaktadu. Bu omek de digerleri gibi
Allah' m her §eye kadir oldugunu ve tekrar diril.tmenin Allah igin kolay
oldugunu gostermektedir: 104
"Gokleri ue yeri !/aratan, on/ann benzerlerini !/aratmaya kadir degil
midir? Euetf E/bette kadirdir. 0, Iter §eyi ltakk,y/a bi/en yarahctdtr. "105

$imdiye kadarki omeklerde insanm olu§masma §ahit oldugu ve
bir varhgm nasJ kar§th gibi goriinen bir ba§ka varhga donii§hlgiinii
gosteren omekler verildi. Bu ayette ise yer ve gogiin higbir §ey yokken
yarahlmast yeniden ~ igin bir deW olarak getirilmektedir. Manhksal ag1dan bir §eyi yoktan var eden bir varhgm ikinci bir defa yaratmaya
giig yetirebilmesi oncelikle dii§iinulfu. 106
"&ndi yarat,/ljlllt unutarak bize kar§t misa/ getirmeue kalkt§tyor ve
§U ~urilmii§ kemikleri kim diriltecek? diyor. De ki: On/an ilk de/a yaratmt§
alan diriltecek. (:unku 0, Iter tiirlu yaratmayt gayet iyi bi/ir. "107

A.yette insanm kendi yarahh§t kendisine ammsahhyor. Yarahh§1 iizerinde yogunla§arak insanm yeniden dirili§ iizerinde dii§iinmesi
isteniyor. Yukandaki ayette kendi yarahh§tm umursamayan ama yeniden dirili§ aleyhine kamt getirmeye g~an bir insan portresi giziliyor.
Matiirldi boyle bir insanm iig konuda umursarnaz oldugunu vurgular:
ilk yarahh§ma giig yetiren bir varhgm tekrar onu yaratmaya kadir oldugunu dii§iinmeme, ilk yarahh§lD.lD. hikmetini anlamama ve yeniden
dirili§in hikmetini kavramama. 108
Mati.i.rldi fat.:kh omeklerle anlahlan Allah'm kudretirtin buyiikliigii ve yeniden dirili§in insana kavrahlmastyla ilgili ayetlerin aym
zamanda yeniden ~i yaratacak giiciin tek bir varhk oldugunu gos103
104
105
106
107
108

Ya-Sin 36.37-38; aynca bkz. Lobnan 31.29.
Tc'urfat 12/76.
Ya-Sin 36.81.
Tc 'urlat 12/115.
Ya-Sin 36.79; aynca bkz. Va.kia 56.62.
Tc'urlat 12/111.
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terdigini .ifade. eder. <:;i.inku her bir bitk.i tiirii benzer bir §ekilde yerden
gkakta ve tiim bitkiler benzer ozellikler edinmektedir. Yeniden di.rili§i saglayan giig birden "fazla olsaydt bu kadar uyumun olmast mi.im.kiin
olmayacakh. ~agtdaki ayette omek olarak verildigi iizere kupkuru ve
sei:t toprag1 yara yara zayrl ve ck bir bitkinin gtktvermesi, Allah' m
kudretini ve yaratmasmm b.ilunetle oldugunu gosterir. 109
"Kupkuru gordii§iin yeryiiziiniin, Biz ona su indirdi§imiz zaman harekete g~mesi, kabannast, AJ/alt 'm r:arft§mm behe/crindendir. Ona can
vcren Allah §iipltesiz olu/eri de diri/tir. Do§msu 0 her §eye kadirdir. "110

Yukanda verilen omekler, toprakta biten farkh bitkiler, her birisinin gell§im seyri ve insan hayabna olan farkh katkst, gece ve giinduziin donii§iimii, yerin ve gogiin yarattlmast ve insanm kemale eri§
siireci yarabClD.l.D. onlardan ve evrendeki her §eyden haberdar oldugunu
gosterir. Boylece yapJan gizli-sakh ve agtk higbir davraru§ID Allah' a
gizl.i kalmayacagt ve mutlaka hesabmm verilecegi msana arumsab.hyor.I l l DolaylSlyla diinya hayabndaki emir ve yasaklar olsun, ahirete
ili§kin bJgi olsun en iist diizeyde bJgi sahibi olarak yarabct tarabndan
verilen tiim bJgilerin iyice dii§iinulmesi ve ona gore davranmast irlsandan istenir. 112

Yeniden Di.ri.li§in AlJa.ki. Ternelleri
"Sizi fw§una yaraitt§tmtzl ve bize tekrar dondiiri.i/meyece§inizi mi
sandmtz ?"ll3

L

I
I

Allah diinyadaki her §eyi irlsan igin yaratnu§br. Bunun tek istisnast insanm insan igm yarablmarru§ olmastdrr. Yeniden diril.i§ olmadtgt
takdirde msanm ve diger tiim varltklann yarahlmt§ olmast anlamsiZ
olacakhr. Dahast, goklerde irlsarun heniiz bilmedigi saytslZ gok cismi
ve gezegen vardrr. l<l.yametten sonra di.rili§in ol.madtgt dii§iinuldugiinde bunlann hepsi anlarnstz olacaktrr. Oysa evrenin yarabctsl anlamstz
i§ler yapmaktan uzaktrr. 114 Bundan dolayt Allah msanlara §Oyle hitap
etmektedir:
109 Te'urlat 13/138-139.
110 FussJet 41.39; aynca bkz. Zuhruf 43.11; Fabr 35.9; Rum 30.19; Hac 22.6-7.
111 Te'ur/,;t 12/76-77;12/115.
112 Te'urlat 12/115.
113 Miiminan 23.115
114 Te'urfat 12/112;7/71; 9/160.
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"Gogii, yeri ve ikisi arasmdakileri biz bo§ yere yaratmad,k. Bu, inkor
.
edenlen·n zanmd1r. "115 ·

Kur' an' da insanlann sJ.ilikla gordugii omekler tlzerinden yeniden
dirili§ konusu anlahhr. Ozellikl.e, Yasin suresinde oldugu gibi yeniden
dir:ili§ konusu insana verilen nirnetler, insanm onsuz kalamayacagt temel gtdalar ve su iizerinden i§lenmektedii. Matiirldi bundan hareketle
bu tiir nirnetlerin verilmi§ olmasmm sadece dirilmenin imkanma dehl
olmadtgliD, ayru zamanda diriltnenin olmast gerektigine de dehl oldugunu i.fade eder. <;;i.i.nku verilen bu kadar nirnet kat§1smda insanlann
takmacagt taVtr aym olmayacagwa gore, kimi.n §ukreden kimin nankor oldugunun ayut edilmesi ve bi.lingl.i tercihlerin kar§ilik bulmast lazundtr. 116 Yeniden ~ olmasaydt, diinya hayatmda iyihk ve kotiiluk
yapan, Allah' a dost ve Allah'a di.i§man olan arasmda bir fark kalmaz;
iyihkler ve kotiilukler kar§ilik bulmazdt. 117 Ba§ka bir ifadeyle herhangi
bir emir ve yasaga insanm muhatap olmamast dii§iinulemez. Dolaystyla diinya hayah bir imtihan olduguna gore dir:ili§ olacakm ve herkes
yaphgmm kar§iligliD alacaktu. 118
Dirili§in Karutlan Kaqtsmda

inkarc.lann Tepki.si

Yeniden diril.i§e il.i§kin getirilen onca dehle ragmen yeniden diril.i§i
inkar edenlerin psikolojik halleri Kur 'an'da anlahk. Oyle anla§iliyor
ki bu kesim, ahiretle ilgil.i i.lahl mesaj kat§tsmda alayct ve buyukluk
tasla)'lCl tavtrlann yaru stra higbir bilgiye dayanmadan inkar etme ve
yarahl§ hikmetine aykm talepte bulunma gibi sagduyuyla izah edilemeyecek taVtrlar gosterirler.
"Onlara a~'kfll avetlerimiz okundu.ff.u zaman: Do§ru sezlu iseniz atalanm'z' getirin, demelerinden ba§ka delil/eri yoktur. "ll9

Matiirldt mi.i§riklerin bu talebini §oyle degerlendirir: Bu gegersiz
bir delildir. <;i.inku deliller ve ayetler oyle her insanm istek ve arzulanna
gore getirilmez. Allah'tan gelen dehller bir hikmete binaen gel.ir. Aynca
manhlsal agtdan yanh§ bir kat§l dehldir. <;;iinku iddia sahibine dii§en
115
116
117
118
119

Sa'd 38.22.

Te'uilat 12176-Tl; 13/332.
Te'uilat 9/160.
Te 'uilat 12/76-77.
Casiye 45.25; aynca bkz.

Du.bao 44.36.
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haddizatmda iddiasma delil olabilecek bir §ey getirmesidir; muhatabm
her talebini bir delille kar§Jamak, iddia sahibinin gorevi degildir. 120
"Haytr, sen §O§IYOTSUI1. Halbuki onlar alay ediyorlar. &ndilerine ogiit
veri/digt vakit ogiit almazlar. ve bir mesajla muhatap ofdukfannda onu
kiifiimserfer "121

Katade {118/736), getirilen bunca karuttan sonra i.nkarcJarm
ogiit almamalanru "Odar sa§~rlar, dilsizler ve ko,.ferdir" 122 ayetiyle paralel bir §ekilde ele ahr. Bu ayette vurgulandtgt gibi i.nkarcJar duyu
orgarJanru J ogru kullarunadxklan igin getirilen deliller iizerine dii§iinmemi§lerdir. Hatta i.nkarcJarm getirilen tum agxklamalarla inatla§ma
ve getirilen J elilleri alaya almas1 soz konusudur. 123
"Ne? 0/iip toprak ve kemik ytgmt ha/;ne ge/dikten sonra sa/1iden yeniden dirilecek miyiz? Yani eski atafammz da 1111 ?"124

Matiirldi orJann bu sozlerini inatla§malanrun ve mesaj1 alaya almalanrun bir ifadesi olarak goriir. Onlann bu tavn ciddiyetten yoksun
oldugu igin devammda gelen Kur'an'm cevab1 ayrmh1 degi.l sadece "De
ki: Elbette, hem de en pen§an ve zaval!t §eki/de/"125 §eklmdedir. 126
"On far k; beni /1aftrfatan /1er §eye kar§t gozferi perde/iydi, din/eyemezferdi de... "127

Matiiridi ayette gegen bili§sel kavramlann goz:iirnlenmesirri
onemli goriir. Ona gore i.nkann karanhg1 kalpteki nurun yam srra goz,
kulak, kalp ve diger organlann nurunu sondiiriir. <;iinku tiim organlann oziinde bir nur ve aydm.L.k vardu: Hakk gormek ve dirJemek
ile delilleri kabul etmek iki nurla mii.mkiindiir: Zahiri nur ve deruui
nur. inkar, deruui nuru orler ve hakiki gormeyi engeller, boylece hl§i
ibret nazanyla meselelere bakamaz olur. Bu durumda zahiri nurla da
hakikatin ortaya gtkanlmast engellenmi§ olur. iman gormeyi ve duymayt saglayan bir nur ve aydmltktrr. Hakikat goriiniinceye dek ti.im
perdeleri kaldmr. Elde edi.len bu hakikatle neyin giizel neyiu girkm
1i0
121
122
123
124
125
126
127

Te'vlfat 5/46; 13/337.
Saffat 37.12-14.
Bakara 2.18.
Te 'vlfat 12/129.
Saffat 37.16-17; aynca bkz. Secde 32.10.
Saffat37.18.
Te 'vilat 12/134.
Kehf 18.101.
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oldugu anla§ilir. Soyle de agtklanabilir: insanm bir nesneyi gormesi
gozlerin.ID ferine ve l§tgm bulunmasJ..Qa baghdrr; birisi yoksa digeri de
i§lemez olur. Za.b.iri ve batmi nur da boyledir. hte boyledir, bir .§eyi bilmek ve hakikatirle ula§mak iki nurla miimkiindiir: Aklm (kalbm) nuru
ve duyulann nuru. iman onlan aydinlatrr boylece ki§i hakkt batJdan
gergek karutlan sahtesmden a)'liilll§ olur. 128
Dirili§in Keyfiyeti
"Hepinizin yaratr/mast ve yeniden diri/ti/mesi tek bir can gibidir. " 129

Bu ayetirl irll§ sebebi olarak Kurey§'ten bir adarrun Hz.
Peygamber'e "Allah bizi bir dam/a sudan sonra et pargasma sonra da
ete ve kemige buriindiirerek a§ama a§ama yaratfl. $imdi sen Allah 'm
tiim insanlan aym anda beraber yarataca§m1 soy/iiyorsun. Bu nasd olur?"
sorusu gosterili.r. 130
·
Matiiridt bu ayeti yorumlarken onemli bir noktaya dikkat geker:
insanlan dii§iindugiimiizde onlann bir anda pek gok i§i beraber yapamamalanrun sebebi ya acziyet, ya bilgisiztk ya da me§guliyettir. Allah
kendisirle acziyet getirecek tiim noksanhklardan miinezzehtir; higbir
§ey 0'na gizli kalrnaz ve higbir §ey onu diger bir §eyden me§gul kJmaz.
Bu durumda 0'nun igirl tfun insanlan tekrar yaratmak ile bir irlsaru
yaratmak arasmda bir fark yoktur. <;iirtku azhk da gokluk da 0'nun
"ol" soziiyle gergekle§ir. 131
"Bir §ey yaratmak istedigi zaman Onun yaptt§t "Of" demekten ibarettir. Hemen oluverir. "132

Mati.irldi bu ayeti yorumlarken ayette gegen "kan (olj" ifadesirll
§oyle yorumlar: Sonsuza kadar olan her §eyin yaratJmas1 "kiin" iledir,
denildigmde bundan K ve N seslerini anlamak gerekmez. Ayette bu
seslerin verilmi§ olmast yaratmarun Allah igirl ne kadar kolay ve lnzh
oldugunu gosterir. Ozellikle bu seslerin en hafif ve soylenmesi en kolay
seslerden oldugu dii§iinuldugiinde lwnu daha da anla§tlmt§ olur. Ba§ka
bir ifadeyle kan demek irlsanlara ne kadar kolay geliyorsa, evrendeki
128
129
130
131
132

Tc'vdat 13/105-108.
Lokman 31.28

Tc 'vrlat 11/250.
Tc'vrlat 11/250.
Ya-Stn 36.82.
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heqeyi yaratmak dolaylSlyla oliim sonras1 di.ri.li§i, cermet ve cehennemi yaratmak da o kadar kolaydrr.133
"Gun ge/ecek ayetferimizi inkar edenleri bir ate§e sokaca§IZi deri/eri
pi§tikge, ac1y1 duysunlar diye deri/erini bir ba§kas1y/a de§i§tiririz. "134

islam dii§iincesinde ha§r-i cismani ve ha§r-i ruhani meselesi, ba§ka bir ifacleyle yeniden di.ri.li§in sadece ruh ile mi yoksa hem beden hem
de ruh ile mi; bedenle olacaksa mevcut bedenle mi yoksa ba§ka bir
bedenle mi olacag1 konusu stk bir §ekilde tarh§Jan bir konudur.
Matiiridt' ye gore ayette belirtilen derinin degi.§tirilmesi bedenin
yeni.lenmesinden ba§ka bir anlann ifade etmez, daha net bir ifadeyle ilk beden yanarak i§levsiz hale gelince yeni.lenir. Matiirld1 bedenin
ayru beden olmas1 konusunda 1srarc1 davramr, dolaytsiyla bedendeki
degi§imi bedenin kendisinirl (aymn} degi.§imi olarak degil bedenin donii§iirnii olarak dii§iiniir. Dil ag1smdan konuyu temellendirmek igin
bir omek verir: "$u adam degi§ti" denildiginde, oziiyle degi.§tigi degil,
renkten renge girmesi ve bir ba§ka hale biiriinmesi kastedilir. 0 ag1dan,
dii§iiniire gore degi§im bedenin oziiyle ilgili degil, vastflanyla ilgilidir.
Bundan hareketle oliirn sonras1 dirilmenin bedenin yenllenmesi olarak
dii§iinulmesi gerektigi sonucuna vanr. Kur'an'm yeniden dirili§i "yeni
bir yaratma olarak" 135 ifade etmesinin de boyle anla§Jmasl gerektigini
vurgular. 136
.
Matiirldt yeniden d~in keyfiyeti konusunda farkh gorii§lerin
oldugunu belirttikten sonra kimi dii§iiniirlerin ruh ile dirili§i savundugunu kirrusinin de beden J.e dirili§i savundugunu bel.irtir.
Felsefecilerin ruh yerine nefis kavrannm, ruham cevher veya basit
cevher kavraffiilll kullandtklanm da arnmsatan Matiirldi, ruh ile dirili§i
savunanlann gorii§lerini §Oyle ozetler:
Ya§am siireci boyunca beden ve ruh be.raberdir. Ruh saydam ~a
ti/) bir cevher olarak bedende yer edinir. Beden ruh igin bir engeldir,
ba§ka bir ifadeyle ruhun bedende yer edinmesi, boylece ruhun zapt
u rabt almmas1 muhtemel segeneklerin yapJabilmesinin ko§ullanrlill
kalkmasrm beraberinde getirir. Uyku durunm diinya hayatmdaki ve
133 Te 'vi/at 12/115.
134 Nisa 4.56.
135 Kaf 50.15; Ra'd 13.5.
136 Te'vrlat 12/274.
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ahiretteki ruhun fonksiyonunu dii§iinmem.iz i~in giizel hir omektir.
Kur'ao'm ·~ah, oleo.in oliim zamall:l gelince, olmeyeoin de uykusunda i.ken canlanm ahr da oliimi.ine hukmettigi cam tutar, otek:ini muayyeo bir vakte kadar buaku-"137 ayetinden de anla§Jdtgt gibi nefis, uyku
esnasmda bedendeo aynk Uyku esnasmda organlar yerinde durdugu
halde bedeo.in alg1 fonksiyonu biter, aocak bu fooksiyon ruh cevheri
iizerindeo devam eder. Bunun i~iodir ki ·uykuda olmasma ragmen ~i
hlg gitmedigi uzak diyarlara gider ve hayatmda hlg gtkamayacagt yiiksek yerlere ula§I.I'. Hatta uyandtgmda saoki oralan gormii§ gibi oolardao bahseder. Bu omek bedencleo aynlao ruhun imkaomm oe kadar
gen.i§ledigioi gosterir. <;iinku uyku halmde goruldugii iizere ruh bedendeo aynldtgmda bedeode oldugundan gok daha fazla goriiyor, duyuyor
ve dii§iiniiyor. Besleomesi keodinde olao tiim cevherlerin ve ya§arm
belli bir nesneye baguoh olmayao tfun cevherlerin durumu boyledir.
Ruh bedeode belireo ve tfun lusmJanna yayJao yetilerdir {kuvve). Ruh
bedendeo aynlmca, oliim soorasmda bu diinya hayatmda bedeo.in ksunlannda etkiol.igioi siirdiireo yetiler ruhuo bir ozelligi olarak varltgtru daha gen.i§ bir §ekilde devam ettirir. Ruh ahirette nimetlerin ihsaru
aomda eo mukernmel §ekliy~e beden gibi arizl bir ksttla}'lcmm etkisioe
ugramadao Allah'10 ihsaoma mazhar olur. Hz. Peygamber'in "Goziin
gormedigi kulagm i§itmedigi irlsaom aklmdao gegmeyeo" 138 olarak
cennetteki oirnetleri betirnlemesi sadece ruhun bu oirnetleri kavrayabi.lecegioi gosterir. Ahiretteki nimetlerin lezzeti ruhaoidir, diinya hayahoda oldugu gibi goz ve kulak ve diger duyu organlann mevcudiyetiyle degi.ldir. Bedeoin lezzet almast tad ve damakladli, renk ve gozledir.
Oysa cennetteki durum farkhd1r, orada haz duymak ruhlad1r. Bundao
dola}'ldli ki bedeole yapJao ibadetler cennette yapJmaz; hamd ve seoa;
yiiceltme ve marifet gibi ruhaoi ibadetler yapJn: Hatta bedensel eogeller kalkhgt igio bu ibadetler arlar. Buodan dola}'l di.inya hayatmdaki
gorme anlammda, Allah' m gozle gorulmesi gergekle§meyecekfu. 139
Ha§r-i ruhaniyi savuoanlardan bir ksrm, ruhani oziin oliim Sliastoda yok olmp.yacagllli dii.§iiniir. Onlara gore dirilme ruhun bedendeo
aynlmas1 ve -r'uhani oziin baki kalmastdu. Bir ksrm ise ruhun oliim
137 Zilm.er 39.42.

138 Buhan, "Bedu'l-Hall< 8; Miislim, "Cennet" 2.
139 T';}ilat 3/279-281.
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sua!?mda yok olacagrm ve oliirn sonrasmda gegmi§teki. §ekliyle tekrar
dirilecegini du§i.iniir. Bu kesim1 bir §eyin ash yok ol.madan yenilenrnesinden soz edile111.eyecegini dii§iincelerine gerekge gost:erir. 140
Ha§r-i cismaniyi savunanlar ise1 mevcut bedenin diinya hayatmda bitmek-tiikerunek gibi stkmtJarla kat§l kar§tya oldugunu, bundan
dolayt da latif cevherlerin, ba§ka bir ifadeyle ruhani algJaYl§ ve kavrayt§ID engellerle kat§Ja§hgrm ancak bedendeki. bu stkmtJarin kalkmastyla
ruhani kavrayt§m tiim yetkinligiyle beden iizerinden ortaya gtkacagrm
savunur. Bu kesim prensip olarak ruhsal donanuru mukemmel gordugii gibi canhhgrm yitirmek ozelligi dl§arda tutulursa bedeni de ideal
bulur. Bed~nin kusursuzlugunu savunmak igin de insa~ en giizel
§ekilde yaratJd1grm ve Allah' m insanogluna ihsan ettigi yetki.nligi ifade
eden ayetlere gondermede bulunur.141 Onlara gore insanm kahCl olarak
diriltilmesiyle e§Yarun hakikatini ve igyiiziinii kavramalanm engelleyen
sebepler de kalkmt§ olacakhr. Boylece insaular kendi asli bedenleriyle
d~ olacaklar ve ruhani cevherlerini ta§1yan bedenleriyle birlikte
kendilerine vaat edilen nimetlere kavu§acaklar. Olumsuz ozelliklerinin
kallm1as1yla, yani bitmek-tukerunek, olmek ve diger stkmn verici ihtimallerin kalkmas1yla beden, ruhani bir varhk gibi meselelerin igyiiziinii
bilen, saf iyi ve ideal bir ki.mlige kavu§ur. Bu .kesime gore ashnda ihsan
edilen nimetlere mazhar ol.mak diinya hayatmdalri gibi yarar edirrme
ve beslenme amagh degildir, dogal istek (§ehevat) ve hazlann doyumu
qezzat) ama~hdrr. Bu tam da ruhun ve bedenin uyumunu ifade eder.
Boyle bir kim.lige kavu§an bedenin salt 1uhani bir varhga gore kah. c1 olmas1 oncelikle dii§iinuliir. <;iinku diinya hayatmda da ruhani bir
varhgm hayatiyeti ve siirekliligi beden sayesindedir. Diinya hayatmda,
beden arizi stkmnlarla kat§Ja§bgmda beslenmek cauliligt ve ruhuu korurunasrm saghyordu. Nimetlerin ihsaru siirecinde insarun beslenme
gereksinimi ol.mayacaktrr. Beslenme yerine dogal isteklerin tatmirll ve
hazlann tatmini soz konusu olacaktrr. 142 Bu da, onlara gore, bedenin
bitmek-tukenmek gibi korkularla kar§Ja§mayan ve beslenme gereksinimi duymayan mukemmel bir hale kavu§masl anlamma gefu.

140 Tc'vrfat 3/279-281.
141 Bkz. Tin 95.4;isra 17.70; insan 76.28.
142 Tc'vrlat 3/284.
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Yeniden di.rili§in olacagllli hab~r veren a.yetler de dii§iinhldiigiinde ha§r-i cismaniyi savunrnak Matfu.:ld!'ye gore en dogru gorii§f:iir. 143
Omegin Yasin suresinde du~ aleyh.ine getirilen gi.iriirnii§ kemikler
darb-1·mesel.i bedenle Jgil.idi.r ve ayet getirilen itiraza kar§ilik insarun
Jk yarabh§ma dikkat gekmekte ve hedenin gegirdigi saf halar iiz~rine
dii§iinulmesini istemektedir. 144 Dolayts1yl~ muhataplann mkan ruhla
degil bedenle dirili§le Jgil.idir. .Ayetlerde onlann bu mkanna kar§ilik
bedenle dirilmeye il.i§k.in delil getirilmektedir. <;iinku lati.f varhklann
tekrar tekrar meydana gelmesi §ahlt olunan bir durumdur. Omegin
gece-giindiiz, aydmhk-karanlrk birer lati.f varhklardu. insanlar bunlann donii§iimiine defalarca taru1 olmu§lardu.145 Dolayt51yla onlar igin
asJ problem lati.f bir varhk olarak ruhun tekrar di.rili§i degJ beden gi.bi
somut bir varhgm tekrar di.rili§idir.
$uras1 Matiirid! ag1smdan dikkat gekicidir ki Allah, insanlan haz
alan ve aClyla kar§l kaq1ya kalan varhklar olarak yarath ve ahirette kar§Ja§acaklan benzer §eylerle miijdelemekte ve tehdit etmektedir. Ruhsal
olarak olsun bedensel olarak olsun kar§Ja§hklan srkmh ve refah, onlan
sevindirmekte veya iizmektedi.r. Seving ve iiziintii, ac1 veya haz iizerine
kurulu iki temel unsurdur. Bunun iginde oliim sonrasma il.i§kin vaat,
ac1 ve haz veren §eyler iizerinden yapJmaktadu. Bedenin bu §ekJde
yarattlmr§ olmasmm hikmeti de bu olsa gerektir. Haz ve ac1 insarun
dogal yap1smdan oldugu igin, miijdesi verilen ve korkunglugu belirtilen
mesajda daha gok anla§Jnn§ olur. <;iinku ahirete il.i§k.in verilen haberlerde bJdirilen sevindirecek bir §eye kaq1 arzu duymak ve iiziilmeye
sebebiyet verecek bir §eyden kagmmak, onlan dii§iinebilmekle miimkiindiir. Bedenin diinya hayahnda benzeriyle haz ve ac1 duymas1, vaat
edJenlerin anla§Jmasllli da kolayla§hrmaktadu. 146
Matiirid! konuyla Jgil.i degi§ik gorii§leri aktariliktan sonra konuyu §6yle baglar: Hem Kur' an' daki ayetler hem akJ ag1smdan yeniden dirilmenin keyfiyeti iizerine dii§iinhldiigiinde, bedenle dirilmeyi
savunrnak daha dogrudur. Allah bu konunun hakikatini en iyi bJendir.
Ba§an Allah'tandu. 147
143
144
145
146
147

Bkz. Hac 22.5; isra 17.49; Yasin 36.78-79.

Tc'vilat 12/113.
Tc'vilat 3/285.
Tc'vilat 3/285.
Tc'vilat 3/285.
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Yeri:n ve Gogiin Kuruhnas1
"0 giin yer ba§ka bir yere, pokier ba§ka gaklere donii§tiiriilecek ve giiciine ka r§l durulamaz alan Allah 'm huzuruna toplanacaklardtr. "148

Bu ayetle ilgi.li olarak Mati.i.ridi, iki yorumun yapJabJecegini
sayler: ilki, soz konusu olan yeryiiziiniin degJ yeryiizii. hal.kmm, yani
insanlann degi§ti.ri.lmesidir. Niteki.m Kur' an' da boyle bir ifade tarzmm
omekleri goktur. Omegin Hz. Yusuf'un bssasmda karde§leri "iginde bulundugumuz kasabaya sor" 149 derken kasaba halkru kastetm.i§lerdir. Buna gore ayet, ya §U anki durumdan farkh olarak insanlann
Allah'a teslim. ohnU§ bir hale donii§mesini ya da iman sahiplerinin
siirekli nimetlerle mukafatlandmlmasnn ve inkarcJann hak ettikleri
azaba dugar olmala= ifade eder. ikinci yoruma gore ise degi§tirilecek
olan, yeryiiziiniin ve goklerin kend.isidir. Bu yoruma gore mevcut yeryiizii ozeJ.likleri itibanyla degi§ecektir ya da ba§ka bir yeryiizii insanlar
igin mesken kJmacaknr ki bu durumda cennet ve cehennemin ba§ka
bir yerde oldugunu soylemi§ oluruz. Ozelliklerinin degi§tirilmesi suretiyle yeryiiziiniin byamet sonrasmda insanlar igin mekan olacagrm
savunanlar, k1yametin uzun bir siireg iginde gergekle§ecegini Jeri siirer.
Bu yorurn sahipleri byamet siirecinde gergekle§ecek fiziksel degi§irni
ifade eden ayetleri referans gostererek bu degi§im siirecinin sonunda
mevcut diinya ve gokyuziiniin byamet sonrasmda insanlann ceza ve
mukafatlarrm alabJecegi uygun bir yurt.haline gelecegini kabul ederler.
150

Mati.irldi ise evrende meydana gelecek fiziksel degi§imi mevcut
diinyarun donii§iimii olarak degJ bu diinyarun yok olmasmm a§amalan olarak ele ahr. Bu yiizden gogiin yanlmas1, daglann dagJmas1 ve toz
duman olmasnn ifade eden ayetleri referans gostererek bu diinyanm
ve gogiin siireg iginde yok olacagnn ve yeni bir mekarun yaraulacagrm
savunur. 151 $u ayeti de bu §ekilde agikiar:

148
149
150
151

ihrah.im 14.48.
Yasuf 12.82.
Tc'urlot 7/524; aynca bb. 10.243.
Tc'uilat 9/330; aynca bb. 10.243.
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"0 Giin gokleri sayblan durer gibi durecegiz; &lemi ilk kez nas,/ ya·
raftlysak OIIU yeniden yine oyle yarafac;agrz. "lSZ

HESAPGUNU
Hesap giinii Kur'an'da ge§itli isimlerle zi.kredilir. Bu isimler hesap giiniin ayn ozelliklerine dik.kat gekmesi agxswdan onemli.dir. Bu
isimleri §c3yle su-alayabiliriz: Yevmii'd-din (din giinii), 153 yevmii'/.k,yame
(kyamet giinii, durtl§ma giinii), 154 yevmii't-tefak (bulu§ma giinii)l55
yevmii'l-azife (yakla§makta alan giin)l 56 yevmii't-tenad (kai§xLkh sesle~leri yan.kJand1g1 giin, azabx gorenlerin kagmaya te§ebbus ettikleri
giin)l57 daru'l-karar (karar yeri) 158 yevmii'l-/asl (hakk batJdan ayuan
giin) 159 yevmii 'l-cem' (toplaruna giinii)l60 tegabun (karve zarar giinii). 161

Ha§r: Toplanma ve Aynlma Gunii
"J<jyamet kopacagr gun, i§te o gun birbirlerinden aynlacaklardtr. "162

Kur' an' w "Sizi bir arada toplayaca§' gun "163 ayetinde bu giin toplamna giinii, yukandaki ayette ise aynlma giinii olara.k tamm.lamnl§hr. D~in ve toplamnanw ilk a§amaswda bu bir toplamna giiniidiir.
Hesap verecekler ebedi olarak bir arada bulunmayacak, "Bir k1sm1 cennette, bir k1s1m da celtennemdedir "164 ayetinde ifade edildigi gibi insanlar
birbirindeu aynlacakhr. Dolayxs1yla belli bir durum ve zaman ag1swdan
bu bir toplamna giinii iken belli bir durum ve zaman ag1smdan aynlma
giinudiir. Matiiridt bu gorii§iin dogru olduguuu soyler. 165 Yorumcular152 En.biy.i 21.104
153 Omek olarak hkz. Fat:iha 1.4; Hicr 15.35.
154 Hud 11.98. C4siye 45.17.
155 Miimin 40.15; hu ~ekilde isimlendirilmesinin sehehi insanm kendi ame~yle hulu,omasiDdan dolay>dJ.C. hh Tc 'vllat 13/25.
.
156 Miimin 40.18; hu §ekilde isimlendi.tilmesinin sehehi yakm olasiDdan dolay>dJL Arap~da yann veya dak ya.lun zaman isin lnJ.IamL.r. hk. Te'vilat 13/29.
157 Miimin 40.32; anlanu i)in hk. Tc'vtiat 13/48.
158 Miimin 40.39.
159 Duhan 44.40; Saffat 21; Yasin 36.59; anlanu isin hk. Te'vrlat 13.309 ve 12.98.
160 Sura 42.7.
161 Te~aholn 64.9.
162 Rum 30. 14
163 Te~.iho.n 64.9.
164 $ura 42:7

165 Tc'urfat 11/164-165.
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dan bazJan ayette gegen ayn.l.mayt §oyle te'vil ederler: Diinya hayatmda bir arada bulunuyorken o giin ibadet eden ve ibadet edil.en, tabi olan
ve tabi olunan bir birinden aynlacaklardu. Bu yoruma uygun olarak §U
ayeti gosterirler:
"Sonra k1yamet giinii birbirinizi tammaz/,ktan ge/eceksiniz. "166

"0 JJiin onlar, orlaya f.'karlar. Hifibir §ellen Allah 'a giz/i kalmaz. Kimindir bugiin mii/k? 'lkhid, Kahhar olan Allah 'm. "167

Allah, insan.lan dirilttigi zaman on.lara "Kimindir bugiin mii/k?"
diye sora.r. Her ne kadar diinya hayatmda insanlann bir ksnu Allah'1
inkar ediyoisa da veya kendil.erini il.ah ve mulk sahipleri olarak goriiyorlarsa da, o giin herkes diinyanm mulkii de ahiretin mulkii de
kahhar olan Allah'mdu, 168 diyeceklerdir.169
"\.{; /1epsi stra s1ra Rabbinin huzunma. f'kanlmt§lardrr: Andofstm k;
sizi ;/k defasmda yarattr§lmiZ §ekilde bize geldiniz. Oysa size vadedilenlerin
ta/1akkuk edece§i bir zaman tayin etmedigimizi sanml§fmtz, degi/ mi?"110

Ayette gegen Sira Sira (sa/len) keli.mesi igin baz1 alimler 'toplu
olarak' anlanuru bazJan da 'heJ:kes hak ettigi grup igerisinde' anlaUl.lD.l
vermi§lerdir. Allah' w huzuruna gikmak ile ilgili olarak denilebilir ki;
aslmda her zaman insan.lar Allah'a arz olun.mu§ vaziyettedir. <;ii.nku
Allah her yapttk.lanru bilir. Ancak hesap giiniinde farkh olarak tUm insanlar Allah'w kudretini, birligini ve yeniden dirili§i ikrar edecektir. 171
"Ye~iizii, Rabbinin min1 i/e aydmlamr, kitap konulur, peygamberfer
ve §Gf1itler gctiri/ir l."e aralannda /1akkaniyetle f1iikiim L'enlir. Onlara asia
zufmedilmez. " 172
·

Allah' w zatmdan kaynakh maddi bir nur olamayacagma gore
bu ayette gegen Allah' m nuru ifadesini yoru.mlamak gerekecektir.
Matiiridi'ye gore "Rabbi'nin nunt'' ifadesini Kur'an'm ba§ka yerinde
gegen "Rabbinin nimeti" 173 olarak an.lamak mii.mkiindiir. Allah'w nurunu Allah'm adaleti olarak yorum.layan.lar da olmu§tur. Yerin nurlan166 Ankebiit 29:25.
167
168
169
170

Miimin 40.17.
Miimin 40.17.
Tc 'utflit 13/28.
Kehf 18.48.

171

Tc'ufflit 9/67.

172 Zilmer 39.69.

173 Kalem 68 2.
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dmlmast ifadesinden ise goklerde ve yerl~rde meydana gelecek fiziki ve
her ti.ilu degi§i..kligi anlamak miim.kiindii.r. "0 giin yer. ba§ka bir yere,
gokler, ba§ka goklere donii§tiiriilecek "174 ayeti baglarrunda dii§iinuldiigiinde, yerin aydtn.lanmast daha agtk bir §ekilde anla§ilir. Yerin aydtn.lanmast ifadesiyle anla§Jabilecek bir diger anlam ise §udur: Yeniden
diril.i§le birlikte gergegi anlamanuzt engelleyen her tiirlii perde kal.k.rru§
olacaktu:. Bu diinyada gergek ve yanlt§ ig ige kail§rru§ vaziyette olabil.iyorken, ahirette her §ey apagtk olacaktu:. "Hepsi Allah 'm huzuruna
f'kaca klar" 115, "Donii§iiniiz O'nadrr 1 ~6 ", "O'na dondiiriileceksiniz" 177
ve "0 giin mulk Alla/1 'md,r" 118 ayetlerinde ifade edildigi gibi donii§
Allah' a olacak ve herkes tevhit hakikatini seslendirecektir. Aynca diinya hayatmda Allah'a kai§t isyan olabiliyorken o giin Allah'a sadece
.
itaat vardrr. Bu da Allah' m yeri aydtclatmast anlamma gefu.179
Ayette gegen "Kitap konulur" ifadesini "Mizan konulur" 180 ayeti
gibi dii§iinerek kitabt rnizan olarak dii§iinmek miimkiin oldugu gibi
kitap ve mizam ayn ayn dii§iinerek insanm yaphgt her tiirlii iyilik ve
kotuliigiin kaydedildigi kitap olarak dii§iinmek de miimkiindiir. 181
Mizan: Aclalet Tera~eri

"0 giin /1i!;bir kimse em u/ak bir /,aks,zh§a u§ramaz. Siz orada ancak
yapflklanmzm kar§1h§m1 al~rsmtz. "l8!

Mati.irlch, zuliim kel.imesini, yaygm bir ifadeyle, bir §eyi konulmast gereken yerin dt§ma koymak olarak tanmJadtktan sonra bu taruma uygun yorumda bulunur: 0 giin Allah hlg hlmseyi bak ettigi
konumunun dt§IDa koymayacakn.r. Herkesi diinyada edindigi konuma gore yerle§tirecektir. Aynca a§agtdaki ayetten de anla§Jdtgt iizere,
zuliim kel.imesi ksmak anlarruna da gefu; dolaytStyla hesap giinii hlg

174
175
176
177
178
179
180
181
182

i1rahim 14.48.
i1rahim 14.21
Mrude 5.18;

Sura 42.10

Bal.ara 2.245; Yitnus 10.56.
Hac 22.56.

Tc'vi/at 12/371-375.

Rahman 55.7.
Tc 'vi/at 12/375.
Yi-Sfu 36.54.
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kimsenin amelinden bir .bsma soz konusu olamayacaktu- ve hig kimsenin yiikii ba§kaswa ta§Ihlmayacaktu-: 183

"0 gii" tarb fraktrr. Kimin tam/an agrr gefirse, i§te onlar kurtu!u§a
pren/erdir. Kimin de tartrlan /1a{;f gefirse, i§le onlar, O!fcllerimize kar§l /,aksrzlrk ettiklen·nden do/ayr kendile.rini ziyana sokanlardrr. "IIU
Hesap giinii kurulacak adalet terazilerinin mahiyetiyle Jgili.
Matiirldl'nin aktardtg1 gorii§ler i.ki gruba aynlabilir. Birinci gruba gore
kurulacak teraziler diinyadaki teraziler gibi somut terazilerdir, hatta
iki kefeli terazilerdir. Ancak diinyadaki terazilerde ihtiyag, cehalet ve
haksuhk yapma istegi gibi sebeplerden dolaYI hakkm yerini bulmamas1
miimkiin olurken, adalet terazilerinde higbir eksi.klik ve fazlahk soz konusu olmayacagwdan tiim iyilikler ve kotiilukler kai§iligini bulacaktu-.
Hasan Basn'nin bu gorii§ii savundugu aktarthr. Matiirldt iki kefeli bir
terazi dii§iincesinin yanb§ oldugunu belirtir. Terazinin her defasmda
bir kefesinin iman ehli veya inkar ehli igin agii gelecegini dolaYJslyla bu
yorumun kabul edilemeyecegini helirtir. i.kinci grup ise, Matiiridt'nin
ifadesiyle ehl-i te'vil {yorum ehli), terazileri soyut bir olgu olarak ele
ak. Terazilerin adaletin kendisi olarak anla~as1 gerektigini savunux.
Diinyada nasJ ki olgii ve tarh terazilerle yaprhyorsa ve insanlarm muktesepleri ona gore belirleniyorsa ahirette de h.ighir iyiligin eksiltilmedigi, h.igbir sugun arhnlrnad1g1 ve her sugun mutlaka kai§iligllll bulacag1
adalet gergekle§ecektir. DolaJislyla terazi ifadesi temsili. olarak adaleti
ifade eder. Terazinin adaletle ayru anlarm ta§Idtgini savunanlar §U ayeti
gerekge gosterirler:
"Biz, kryamet giinii igin ada/et terazi/eri kuranz. Arttk kimseye, higbir
§eki/de /,akrzlrk edi/mez. Bir /1arda/ tanesi kaJar da/1i o/sa, onu getiririz.
Hesap goren ofarak biz yeten·z. "185

Hesap giiniiniin terazisini aynca hak olarak veya kitap olarak yorumlayanlar da olmu§tur. Herne kadar Matiirldl bir tercihte bulunmadan Allah tarhyla ne kastettigini en iyi bilendir, dese de hemen sonraki
ifadelerde 1Srarc1 oldugu bir noktaYI §U §ekJde vuxgular: Tarbsinin agii
gelmesi veya hafif gelmesi'ifadesi temsili bir ifadedir, gergek anlanuyla
degildir. Amellerin agii olmas1 dogru eylemlere ili.§kin kararlrhg1, hafif
183 Te 'uilat 12/95.
184 Krs£7.8-9.
185 Enbiya 21.48.
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olrnast ise bu eylem.lere ili§kin geV§ekligi gosterir. Matiirlch getirdigi bu
yoru.rnu desteklemek iizere Kur'an'm temsili anlaturunm yer aldtgt §U
ayetlere gondermede bulunur: 186
"Gonnedin mi Af/a/1 nas1/ bir misal getirdi: Gaze/ bir sOzii, kokii (yerde) sabit, daRan gokte alan giizel bir a§aca (benzetti). "187
"Kotii bir siiziin misa/i, govdesi yerden kopan/ml§, o yiizden ayakta
durma imkt!im a/mayan (kotii) bir a§aca benzer. "188
"'Verim/i yore, Aflal1'm izni ile iiriinii comerlfe verir. lGraf yore ise cd1z
iiriin L>erir. " 189
"inkar eden/ere ge/ince, on/ann ameHeri, ISSIZ ¢Rerdek; serap gibidir k;
susayan onu su zanneder"190

Kitalnn Verilmesi
"Kitabm, oku! Bugiin sana /1esap sorucu olarak kendi ne/sin yeter. "191

Matiirldt'ye gore bu ayette ge~en kitap kavrammt, ger~egi insanlara aktarmast hasebiyle Kur'an olarak degerlendinnek mi.imkiin oldugu gibi melekler tarafmdan her bir insanm iyi ve kotii amellerinin
tutuldugu kaYit olarak dii§iirunek de mi.im.kiindiir. A.yette ge~en yaZiya
ge~irme (istinsah) kel.imesiyle i.lgili olarak Matiirlch pek gok gorii§ aktanr. Alim.lerin bir ksrm insanm yaphgt eylernlerin pe§i srra meleklerin
yazdtgl kaydm ayette kastedildigini belirtirken bir ksrm da ezelde yadml§ olan levh-i mahfuz veyaAllah katmdaki diger kaYitlann kastedildigini savunmu§larchr. Matiirld!'ye gore a§ag1daki ayetten de anla§Jacagt
iizere diinya hayatmda yapJan eylem.lere §ahlt olarak getirilecek olan
kaYit insanm yaphgt eylernlerin pe§i srra yanlrm§ olan kitap olmahdrr.
Zu-a eylem oncesi bir kitap degil eylemlerin pe§i srra yazJan bir kitap
ancak del.il olabilir. ~agtdaki ayetin de bu baglamda degerlendi.rilmesi
gerek.ir. 192

186
187
188
189
190
191
192

Tc'vilat 5/293-295; 9288.
ihrahim 14. 24.
ihrahim 1425.
Xra.f 7.58.
Nnr24.39.
ism17.14.
Tc'urlatl3/341.
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. "Ote yandan, Biz Iter insanm kadcn"ni (kendi} bo}JtlUna do/amt§tZdtr;
ayle k; IGyamct giinii onun oniinc, lzer §Cyi Oytk Oylk kaydedilmi§ bulaca!Jt
bir kitap ftkaraca!Jtz. "193

Kur'an'm pek ~ok ayetinden anla~iliyor ki hesap giinii iman ehline sa~dan, inkar ehline soldan ki.taplan veri.lecektir. Matiirld! veri.lecek
"alan k.itabm ·hesap beyam (/,;sab) olarak anla§Jabi.lecegi gibi melelJer
tarafmdan yazJan ki.tap olarak da dii§iinulebi.lecegini bektir. 1 9~

Kitab1 Sagmdan Veri/enler
"Kitabt sag tara/mdan uerilen: Aim, kitabmu okuyun; dogrusu ben,
lresab,m/a kar§,/a§aca!Jm11 zaten biliyordum, dcr. "195
"iman edip d~nt ue salih ame/ yapanlara gelince, Rableri onlan ra/,.
mctine kabul adecektir; i§te bu (on/ann) bariz iistiin/iik/eri olacaktrrf"196

Matiiridi: bu ayeti tefsir ederken irnan etmeyi, inanJmas1 ve tasdik edi.lmesi gerekenlerin tiimiine inanmak olarak; sa.lih ameli ise akl-1
seli.min (/,;kmet) zorunlu gordiigii yararh i§ler olarak a~JJar. iman eden
ve salih amel i§leyenler ayette rahmetle miijdelenmektedir, ba§ka bir
ifadeyle cennete girecekleri bi.ldiri.lmektedir. 197

Kitab, So/undan Veri/en/er
"Kitab, sol eline tutu§lttrulanlara ge/ince, 'ByvaM' diye /eryad edecek,
'Ki!§ke kitabmr baira gosterilmeseydi. "'198
"Kitap ortaya konmu§fttr: Suglulann, onda yazt!t ofanlardan korkmu§
ofduklanm giiriirsiin. 'U,y luslimizef dcrlcr, bu nastf kitapmt§f Kiiyiik bu!fiik /,;ybir JC!J btrakmaks,zm /1epsini say'P dakmii§!' Bayfece yapttklanm
kar§tfannda bulmu§/ardtr. Sen in Rabbin lriy kimseye zu/matmez. "199

Kitaplan kendilerine veri.lince inkarcJar ilkin yemin ederek
Allah'a ortak lw§madx.kl.anru soyleyerel~ yapuklanru gizlemeye ~ah§a
caklardJI. Diinya hayatmda takmdJJan inkarc1 tavulanm ve i§ledikleri

193
194
195
196
197
198
199

isrs 17.13.
'L 'vrfat 9/69.
Hakka 69.19-20.
Casiye 45.30.

T. 'vrlat 13/338.
Ha.kka 69.25.
Kehf 18.49.
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:lleri "Biz o:rtak ko§anlardan degi.ldik"200 diyerek inanglanru inkar
.eleri iizerine Allah, yaphklaO: §eyleri anlatinak iizere organlannm
tU§masma izin verecektir:

'

l

"0 giin c:§rzlanna miihiir vuraca§rz, /akat el/eri di/e gelecek ve a yak/an
yapmr§ olduklan Iter §eye tamk/,k edecektir. "201
"Deri/erine soracaklar: "Neden aleyhimize tamk/,k yapbmz?" Onlar
da: "Her §eye konu§ma imktSm veren AJ/a/1, bize (de) vermi§tir. "202

..f

Matiitidi bu ayetleri aktarcLktan sonra organlar nasJ konu§ur?
usuna cevap olm.ak iizere §unlan soyler: Dil kendisinden dola}'l
llU§ma yetisine sahip degi.ldir. Allah'm bir lutfu olarak bu yeti dilyarahld1g1 igin di.l i.le konu§ulabiliyor. Hangi organda bu yetenek
cahlsayd1 o organ bu yetenege sahlp olurdu. $ayet dJ kendisinden
ynakh olarak konu§ma yetenegine sahip olsayd1 her di.l sahibinin kot§abi.lmesi gerekirdi. Aym durum diger organlar igin de gegerl.idir. 203
. Yaphklan her §eyin apagik olarak kaydedi.ldigini go~ce mazeret
·durmaya ba§layacaklar. Bunun bir omegi olarak da diinyada kaldikn siirenin azLgrm mazeret gostereceklerdir. 204 Ancak onlardan higbir
.azeret kabul edilmeyecektir. 205
Gergegin artik mkar edi.lemeyecegini ve higbir mazeretin .kabul
li.lmedigini goriince yaphklanru itiraf edecek, pi§IDanlik!anru di.le gerecekler:

I

l

I

1I
!

"Peki, giinahlanmiZI itira/ etti§imiz §U anda bir kurtu/u§ yo/u yok
mudur?""206

.A.yette gegen itirahn konusuyla i.lgili Matiitidi iki yorumun yapltbi.lecegini soyler:207 Birincisi, diinya hayatmda mkar etmi§ olduklan
emel esaslardu, yani Allah' m kudreti, yeniden dirili§ ve diger esaslarlu. i.kincisi ise, onlar Mulk suresinde ifade edi.len giinahlaruu, yani
reygamberl.ere uymadiklanm itiraf edeceklerdir. 208
!00 En'lim 6.23; aynca bk. Mucadele 58.18.
!01 Y&-Sin 36.65; aynca bk. N11r 24.24.
!02 Fussaet 41.20-21.

l03 Te 'vilat 12/102.
l04 Ram 30.55.
zos Ram 30.57.
206 Miimin 40.11.
207 Te'vilat 13/21.

I

I

I

208 Bk. Mull. 67.8-9.
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"Rabbimiz! Gorduk duyduk, §imdi bizi geri gander de, iyi i§ler yapa/,m, arnk kesin olarak inanJ,k. "209

inkarcJann ii.ziintii ve pi.§man olma hallerinin bu ayette betimlendigine dik.kat ge1en Matlind1, "0 gun inkarcdar 'Ya Rabbi delillen"yle
apag1k bir §ekilde gerge§i gormii§ olduk ue kabul ettik, bizi smanmak iizere
tekrar dunyaya dondiir k; iyi i§ler yapaltm"' §ekli.nde ayeti agJJar.210
"Yuklerini Slrtlan;lO yiiklenmi§ olarak: 'Kaybettiklerimizden otiirii yaZ/klar o/sun bizel' dediler. Ne kotii §eyfer yukfenip la§lyorlar!"211

Sorgu .An.uula. Diyaloglar
" 0 giin, korunanlann d1§mda, dostfar birbir/erine dii§man
o/acaklar. "212
Kur'an'da ahiretteki. sorgu ortarm anlahhrken diinya hayatmda birbirlerine dost olmalanna ragmen inkarcJann o giin birbirlerine dii§man olaca.klan vurgulamr. Hz. ibrahim'in kendi donemindeki.
inkarcJarla yaphgt diyalog bu ayetin daha iyi anla§Jmasllli saglamakta;
sosyal gevre ve dostlugun insaru akl-1 selim kar§Ismda nasJ edilgen bir
duruma dii§i.irebildigini gost:ermektedir:
"{ibrahim onlara) dedi ki: Siz, s~r/ aramzdaki diinya hayatma lzas
muhabbet u§runa Al/a/1'1 brrakrp birtakrm P.utlar edindiniz. Sonra krvamet
giinii birbirinizi tammazlrktan ge/ecek ue birbirinize Janet okuyacaksrmz.
Urraca§mrz yer ce/1ennemdir ve hig yardrmcrmz da yoktur. "213
"(0 giln) kutsananlar, kendi/erine tabi o/anfan tammazfrktan Elefecekfer
ue on/ara tabi ofanlar, butiin iimit/eri paramparfa ofmu§ bir §eki/de azab1
fekecek/erdir/"214

Matiirldi ha.kh olarak yukanda verilen Zuhruf suresi ayetinde gegen korunanlar (takva sahipleri) i.fadesini, kendisini ve gevresini ate§ten
koruyanlar olarak yoru.mlamakta ve §U ayete referansta bulunmakta-

dtr: 215

209
210
211
212
213
214
215

Secde 32.12.
Tc'v/lat 11/275-276; Tc'v/lat 11/217.
En'am 6. 31.
Zuhmf 43.67.
Ankebat 29.35.
Ba.bra 2.166.
Tc 'vllat 13/270.

• 0L0~1 VE SONRASI

"By inananlar! ~ndinizi ve ai/e~Jizi, yak1a insanlar ve ta§lar alan
ate§fen koruyun. "216 .
M~tii.rlch'nin dedigi gibi ate§ten korumak insawn gevresine kar§l
sorumlu oldugunun farkmda olarak onlan iyiye gagmnast ve kotii.lukten uzakla§malanru istemesiyle olux. Miiminlerin duyar1 bir birey ~la
rak gevresiyle yapacagt diyalog, berabe.rinde diinya ve ahiret karde§llgini
getirir. 211

Kur'an aglSmdan pratik bir olgu olarak dostluk olgusu iman gibi
teoril~ bir konudan bagtmSlZ deglldir. 0 agtdan a§agtdahl ayette goruldugii iizere sosyal ili§kilerde dikkat edilmesi gereken smn:lara miiminlerin dikkati gekilmektedir:
':AJ/a/1 'a ve af1iret !Jilniine ina nan bir topfwnun -baba/an, ogul/an, kard~/eri, yafwt akrabalan da . ofsa- Al/a/1 'a ve Restifune du§man alan/aria
dost/uk ettigini goremezsin. I~te on/ann ka/bine :JY!a/J, iman !f~Zm!.§ ve katmdan bir ru/1 i/e on/an destekfemi§tir. On/an iderinden Jmlak!ar akan cennetfere sokacak, orada ebed; kalacaMardlr. Allah onlardan razt ofmu§, onlar
4a Af/a/1 'tan /10§/IL/t olmu~(ardrr. l§te on/ar, Afla/1 'm tarapnda olanlard,r.
lyi bi/in k; kurtu/u§a erecekler Je sadece Af/a/1 'm tarapnda ofanlardrr. ''2IS

iNSANLARIN NiHAi YURTLARINA YERLESTiRiLMESi
Ceh enne:mle Kar§J a§ma
"\4 o Gut~ hakk, inkar edenlerin kar§tsma celumnemi f'kannz. "219

Matii.rld1'ye gore inkar ehlinin cehenneme arz edilmesi ate§e konulmalanndan oncedir. f;'u ayetlerde bu du.rumdan soz edilmi§tir:220
'.1\t~, saba/1 a~am ana sunufur. "221

'.1\te§e arz o!wwrlarken on/ann, zfl/ettetl ba§lam1! one egerek g5z ucuy:
fa giz/i giz/i bakttklanm goreceksin. lnanan/ar da: l§te as,/ ziyana u§r_ayanlar, k,yamet giinil kendi/erini ve adeferini ziyana sokanfard1r, diyecekler.
&sinlikle biliniz k; zalimler, siirek/; bir azap igindedirler. "222

216 Tah.rim 66.6.
217
218
219
220
221
222

Tc'uilat 13/270.
Miicadele 58.22.
Kch£ 18.100.
Tc'vilat 13/206;13.378.
Miimin 40.46.
Sura 42.45.

0L0H VE SONRASI

"Ce/1e!1mun ate§i uzak bir mesa/eden kendilerini giiriince, onun o/kefe. ni§irii L'f! ugu/tusunu i§itirler. ''223

Cehennem el:Ji, ate§e ahl.madan once ortamm olu§turdugu korkudan dola}'l sadece goz uglanyla ate§e bakacaklard~.r ve ba§lanru I~alch
ram~yacaklard~.r. Matiiridi benzer anlanu ifade eden §U ayeti. hatu:lab..r:
"Zihin/eri bomboJ olarak kendilerine bile doniip bakamaz dummda,
giiz/eri gii§e J;kilmi§ bir uo.ziyette ko§arlar. ''ZU

Ayetlercle bel.irtilen, i.nkar eh.linin ancak goz uglanyla bakabilmesi
Matiiridi'ye gore mahcubiyeti. ifade eder, yani yapJan koti.ili.iklerden
dola}'l insanlann yiiziine bakamama}'l ifade eder.225
"Sonra onlara: Al/a/1'r brrakrp da ko§tugunuz ortaklar nercdedir? denilccck. On!ar da: Bizdcn uzak/aftrlar. A.sfmda biz bir §eye tapmryorduk,
diyccekler. l§te Alla/1 kaf;rleri boyle §G§Irhr. "226

Bu diyalogun ahiret si.irecindeki yerini saptamak igin Matiirlch §U
agJJama}'l yapar: Zahiri agmdan dii§iini.ildugiinde bu diyalog "Boyunlarmda demir halkalar ve zincirler o/dugu halde, s1cak suya siiriik/enecek/er,
sonra da ate§te yak,/acaklard,r"227 ayeti.nden sonra geldigi igin cehennemdek.i bir konu§mad~.r, denilebilir. 6te taraftan sonraki ayet, "icsinde ebedi kalrnak iizere cehennemin kapJarmdan gu:in! Kibirlenenlerin
doniip gidecekleri yer ne girki.ndir! "228 dii§iini.ildugiinde ate§e girmeden
once yapnklan bir konu§madJ.r, denilebilir. 229 .
inkar ehl.i azapla yiiz yiize kalmca putlara tapnklanru ve Allah' a
ortak ko§tuklanD.l inkar edecekler. Yukandaki ayette gegen "Biz bir
§eye taprru.yorduk" ifadeleri de onlann bu i.nkanru gosterir. 230 Matfuldi
ayette gegen, "Biz bir §eye taprmyorduk" soziiniin ba§ka bir §ekilde de
yorumlanabi.lecegini soyler: ibadet ettikleri putlarm o giin onlan kurtarmayacagWI ve b.igbir fayda ve1meyecegini goriince mii§rikler, "De-

223 Furkan 25.12.
224 i1rahim 14.43.
225 Tc'vi!dt 13/206.
226 Miimin 40. 73-74.
227 Miimin 40. 71-72.
228 Miimin 40. 76.
229 Tc 'vi!dt 13/91.
230 Tc 'vi/6t 13/91-92.
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mek ki biz big olan bir §eye inan.nJ.l§lZ. <;iinku onlann bugiin bizlere
higbir faydas1 olmad1" diyecekler. 231
C~henneme~
"0 ku/redenler, bofuk lu2finde cehenneme siirii/iir. Ni/wyet oraya gel.
dik/eri zaman kap1/an agd1r. ''232

Ayette gegen "kapt" gergek anlamda anla§JabJecegi gibi yol anlamwda da anla§JabJir. Buna gore kapJann onlara agJmas1 cehennem
yolunun onlara goriinmesi anlamma gelir. 233
'A.te§in it;inde birbir/eriy/e t;eki§irlerken zay,f ofcmlar, o buyukfuk taslayanlara: Biz size uymu§tuk. $imdi ate§in birazm1 bizden savabi/ir misiniz? derfer. "234

Matiiridt'nin dedigi gibi ashnda zayrl olanlar bayiikluk taslayanlann onlan cehennem ate§inden kurtaramayacaklannl gonnii§ olurlar. Ancak boyle soylemekle, pi§manltklannl dJe getirmi§ olacaklar.235
Matiirid1 bu baglamda ba§ka bir yorumun yapJabJecegini belirtir. Ona
gore bu diyalogda bayiikluk taslayan ve onlara uyan zayrl insanlann
diinya hayatmdaki konugmalanna bir gonderme vardu:236
"Kaf;rfer, iman eden/ere: Bizim yo/umuza uyun, sizin giinah/anmz1 biz
yiik/enefim, derler. ''237

Buyiikleneler onlara §oyle cevap .verecektir:238
. "0 buyukluk tasfayanlar ise: Dogrusu ltepimiz bumm it;indeyiz. $uphe yak ki Allah kullan arasmda verece§i hukmii verdi, derfer. ''239

"Ve ate§in it;inde ofanfar cehennemin bekt;ilerine, "Ne ofur Rabbinize
yaluann da bir giin {bile olsa) bu azab1m1Z1 haftf/etsin!" diyecekfer. ''240

inkarcJann ahiretteki diyaloglan Je diinyadaki konu§malan arasmdaki paralelligi ozellikle vurgulayan Matiiridt bu ayetteki taleplerini
231
232
233
234
235
236
237
238
239

Te'uilat 13/91-92.
Zumer 39.71

Te'uffat 12/376.

Mu.min 40.47; aynca bkz ibrahim 14.21.
Te'uffat 13/63.
Te'vllat 13/64.

Ankbut 29.12.
Te'vllat.l3/64.

Miimin 40.48.
240 Miimin 40.49.
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de diinyadaki karakterl~riyle agiklamaktadrr. inkar eh1 diinya hayatmda da bir belayla kar§Ja§hg1 zaman, hemen insanlan panige sokarak talepte bulunurlar. SJuntJan arthg1 zamanda Allah' a yalvanrlar.
Matiirldi inkar eb.linl.n cermet ehlinden su talep etmelerini de bu baglamda ele alrr ve §U ayet:i hahrlahr:
"Cehennem eh/i, cennet eh/ine: Suyunuzdan ve!/a Allah 'm size verdigi nztktan biraz da bize verin! diye seslenirler. On/ar da: .Alla/1 bunlan
kci/irlere haram k,/mt§ttr, derler. "241

Cermet ehli.yle aralannda gegen konu§madan sonra cehermemin
bekgisi Malik'e yalvaracaklar ve oli.imlerini talep edecekler:
"By Malik! Rabbin bizim i§imizi bitirsin! diye seslenirler. Malik de:
Siz boyle kalacakstmzf der. "242

Matii.ridi cehermem ehli.nin bu a§amadan sonra tiim cehermem
bekgi.lerine yalvaracaklanm belirfu. Bekgi.ler ise §U cevab1 verir:
"Size peygamberleriniz agtk agtk de/iller getirmediler mi? derler. Onlar
da: Getirdiler, cevabmt verirler. {Bekgiler ise): 0 ha/de kendiniz yalvann,
derfer. .Ama kaf;r/erin yalvarmast bo§unadtr. "243

Bu ayette aleyhlerine delil olarak peygamberlerin gonderilmi§ olmasl gosterilmektedir. Matiirldi'ye gore ashnda insanlann tevhit inancma sahip olmas1 ve ahirete inanmas1 konusunda baglayrcilik agismdan akli delillerle peygamberlerin gonderilmi§ olmas1 arasmda bir fark
yokhrr. Peygambedet gonderilmemi§ olsa dab insanlar temel esaslara
inanmakla yiikiimludiir, ancak ayette peygamberlerin gonderilmi§ olmasllllll delil. olarak get:irilmesinin sebebi akli delillere gore daha agik
bir deli.l olmas1 ve muhataplann peygamberleri alaya almalan ve onlarla
inatla§malandiL Konunun baglarm boyle olunca somut bir deli.lin muhataba gosterilmesi igin akli deli.ller degi.l, elgi.lerin gonderi.lmi§ olmas1
aleyhlerine deli.l olarak get:irilmi§tir.244
Tiim bu yalvannalar inkar ehline fayda vermeyince Allah' a yalvaracaklar. Matiirldi §U ayetleri omek g6sterir:245

241
242
243
244
245

Araf 7. 50.
Zuhruf 43.77.
Miimin 40.50.
Te'vilat 13/66-67.
Te'vrfat 13/64-65.
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"Rabbimiz, bizi gtkar, yapttgnntzdan ba§ka salift bir amefde
bufuna/,m. "246
· "By Rabbimiz! Yakm bir miiddete kadar bize siire verde sen in davetine
uyaftm ve peygamber/ere tabi ofalun "247

Cehennem ehli higbir garelerinin olmad1grm somut olaral~ anlaymca ke§keyle ba§layan ciimleler l'<urmaya ba§larlar: 248
"Yuzleri ate§e gevrildi§i £1iin: "Ke§ke Alfalz 'a itaat etseydik, ke§ke Peygambere itaat etseydik" derler. "249
"By Rabbimiz! Biz onderferimize ve biiyiik/erimize'uyduk da on far bizi
yo/dan sapttrd,/ar, derfer. "250
"Ka{irler cehennemde: Rabbimiz! Cinlerden ve insanlardan bizi sapttranlan bize gaster de O§agtfanmt§fardan ofszmlar diye onfan ayaklanmtzm
altma alalnn! diyecekler. "251

.A.yette gegen saptrranlann genel olarak dii§iinulmesi gerektigini vurgulayan Matfu:!di li!otii eylernlerin yapJmasrm telkin etmek igin
kalbe vesvese veren tiim cin taifesinin ve ki§iyi agikga yanh§ yola gaglran insan.lann saphranlar grubuna dahil edilmesi gerektigini belirtir.252
"En sommda bize gelince arkada~ma: ~ke benim/e senin aranda
dogu ;/e batt arast kadar uzakf,k olsaydt, ne kotii arkada§mt§sm! dcr. "253

.A.yete gegen iki dogu ile kastedi.len ise dogu ve baudrr. Sapbnldlgrm anlayanlar kendi.lerini saphran dostlanna ke§ke diinyada seni hig
gormeseydim diyeceklerdir. 254
Cermet
"iman edip iyi amcl/er i§/eyenfere ge/ince onfar, Firdevs cennetfen'nde
·
agtrfanacaklardtr. "255

246 Fahr 35.37.
247 i1ralum 14.44.
248 Tc'v1lat 11/389.
24-9 Abzal, 33.66.
250 Ahzab 33.67.
251 FussJet 41. 29.
. 252 Tc'v1lat 11/128-129.
253 Zuhruf 43.38.
254 Te'viliit 13/249.
255 .Kehf 18.107.
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Matwidi dort tiir c~nnetin iman ehline vadedildigini belirru ve
onlan §6yle su:alar: Bannma bahgeleri anl~mma gelen Cemuitu '1-Me 'va,
nimetlerin bol oldugu bahgeler anlamma gelen Cennatu '1- Ne '1m, agiilama bahgeleri anlamina gelen Cennatu '1-adn ve agaglann sik oldugu
. bahgeler anlanuna gelen Cennatu '1-firdevs. 256 Bu anlarrumn yam sua
Firdevsin kelime anlarm olarak Siilyanilerin ya§ad1g1 bolgedeki iiziim
bahgeleri anlamma geldigin.i Ibn Abbas Ubeyy b. Ka'b'dan (6. 19/640)
nakleder. 257 Hz. Peygamber (SAV): "Cennet'in yiiz derecesi vard1r. Her
birisinin aras1 ise yer ue go§iin aras1 kadard1r. En yukanda ofam olan
Firdevs 'tir. Cennet 'in dart ne/1ri buradan g1kar. Alla/1tan cenneti d;/ediginizde Firdevs Cenneti'ni di/eyiniz. "258
"i§te yapbklanmza kar§1/1k size miras veri/en cennet budur. ''259

Matwidi'ye gore her ne kadar sadece yapJan amellerden dolaYl
cennet kazawlmasa da ayette cennetin amellerin kaqilig1 olarak verilecegi bektilmektedir. Ona gore "Al.lah'm rahmeti olmaksiZm big kimse
cennete girmez"260 hadisi bu konuda deW hukrniindedir. Boyle olmakla beraber cennetin amellerin kaqilig1 olarak bektilmesi Allah' m insanlara olan lutfu ve ihsamdlr. Matiirldi vard1g1 bu yonun.la ilgi.li §U
ayeti hatrrlahr: 261
'll.lfalt, inananlardan canlanm ue maDanm cennet kar§'/,gmda satm
alml§br. "162
':Al/alt 'a qiizel bir barf verenlere gelince, onlara kat kat /azfasl geri odenecek ue (oteki diinyada) degerli bir miika/at kazanacaklar. "263

Birinci ayette, insanm cam mah Allah' m mulku olmasma ragmen onlardan sahn ahndtg1 beli.rtilmi§tir. ikinci ayette ise insanm tiirn
mulku Allah' m olmasma ragmen Allah'a borg vermeden soz edil.mi§ti.r.

256

Tc'vdat 9/111.

2$7 Tc'vdat 9/111.
258 ibn Mace, "Zuhd" 39.
259 Zuh.ruf 43.72.

260
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262
263

Ahmed b. Hanbel, Miismu/, 3.52;Buhiiri, "Rikak" 18;Musli.m, "t<lunafikun" 73-78.
Tc'vilot 13/275.
Tevbe 9.111.
Hadid 57.18
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Mati.iridi Alah' m sahn almasl.lll ve Allah'a borg verilmesini, Allah'm
lutuf ve ihsaw olarak goriir: 264
. "Rabbmdan bir !utu/olarak. j§te bu, biiyiik kurtulu§un ke~disidir. "265

Ra1b'dan Selam
"Raftlm bir Rab 'dan selam ... "266

Mati.iridi Allah'tan gelen selarnm iki. §ekilde yorurnlanabilecegini
belirfu: Birincisi melekler Allah'tan gelen selanu cermet ehline bildirecekler. iki.ncisi, melekler cennetin kapiSmda bekleyerek ve gelenleri
kaqJayarak onlara selametle giriniz diyerek "Allah'm selanu iizerinize
olsun" diyeceklerdir. 267

Allah'm Gorulmesi
"Gazier O'nu Baremez; fu1Tbuki
her §eyden haberdar o/and1r. ''268

0, giiz/eri gariir. 0, e§yay1 pek iyi bi/en,

Gozler kelirnesinin yarabhw§lardan hlnaye oldugunu belirten
Mati.iridt ayetin "Yarahlnu§lar onu idrak edemez 0 yaraWnu§lan idrak
eder" anlarnma geldigini bel.i.rtir. BaZ1 du§iiniirler bu ayete dayanarak
Allah'm idrak edi.lemeyecegini belirtirken bazJan da organ anlarrundaki gozi.b:J. Allah'1 idrak edemeyeceginii kalp goziiniin ise Allah\ idrak
edebi.lecegini soylemi§lerdir. Mati.iridt'ye gore bu ayette kastedilen organ anlarnmdaki goz ise, b~ ayet Allah'm ahirette gorulecegine delildir. <;iinku ayet Allah'm gorulemeyecegini degil, kavranamayacagrm
belirtiyor. Agiktrr ki bir §eyin olumsuzlanmas1 igin oncelikle muhtemel
olmas1 gerekir. Idrak edilme ihtimalinin olmas1 igin de onun gorulebilir olmas1 lazrmdrr. Gorulebilmesi miimkiin degilse idrak edilmesinin
olumsuzlanmas1 anlams1Z olur.2 69
"U Musa belir/edigimiz uakitte, be/ir/edigimiz yere (Sina Dagma) vannca, Rabbi onunla konu§fu. {1vlusa da:) "Ey Rabbim "dedi, ''gaster bana
ki seni gareyim!" (Allah): "Beni asia garemezsin ... ''270
264
265
266
267
268
269
270

Te'uilat 13/275; 13.316-317.
Duhan 44.57.
Ya-Sin 36.58.
Te'vilat 12/97.
En' am 6.103.

Te'uilat 5/165; Kitabu't-TeuMd 141.
Xra.f 7.143.
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· Matiirldl'ye gore. bu ayet de All.a h'm goriilebilecegini gosterir. .
<;iin.ku eger gorulebihnesi mi.imkiin olmasayd1 Hz. Musa {as) bunu
Allah'tan dJemezdi. H z. Musa {as) peygamberligin gerektirdigi hikmetle soz soylemey~ sahiptir ve cehaletten uza.ktu-.271
. "Yuzfer vard1r k; o giin
bakacaklardlr. "272

'§'/ '§'/ panldayacakilr,

Rablerine

Allah' m gorulemeyecegini savunan dii§iiniirler ayette gegen bakmanm bekl.eme anlammda oldugunu dii§iiniir. Matiiridl'ye gore cenuet
diinya gibi bekleme yeri degJ sevabm vuku bulacag1 yerdir. Yuzlerin
pml pml parlamasi da beklenen bir olguyu degil vuk~ bulmu§ bir olguyu ifade eder. Aynca "Ja" edah Arapgada bekleme degJ bakma ifade
eder.273
Tertem.iz E §ler
"j§fe boyle. Onlan iri siyalt gozfulerfe (lzurun 'In) evlendiririz. "2 U

Arapgada "htir" kelimesinin beyaz tenli veya gozleri simsiyah;
'"m" kelimesinin ise gozleri gok giizel anlamma geldigini belirten
Mati.i.rldi, htir" ve '"m" kelimelerinin hem erkekler igin hem de kadmlar igin ortak bir kelime oldugunu omeklerle agtklar.275

Altlanndan Irmaklar Akan B ahgeler
"Orada sizin ifin bo/ bof meyve var, onlardan yersiniz. "276

Cenuetin nirnetleri anlahhrkeu iman ehline bol bol meyveler
vadedihnektedir. Matiiridi bunun hikmeti olarak MekkelJerin meyvelerden yoksun olduklanm bunun iginde bitmek tukenmek bihneyen
meyve bahgeleriyle va' dedJdiklerini belirtir. Ayru §ekJde insau.larm
meyvelere olau arzusundau dolayt itaat etmeye te§Vik edilmeleri igin de
bu omegin ve~ olabilecegini ifade eder. 277

271
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276
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Tc'vtl&t 6/48; Kitabu't-Tcvl.rd 142.
K,y.ime 75.22-23.
Tc'vtf&t 6/49; Kit&bu't-TcvMd 143.
Duhan 44.54.
Tc'vtf&t 13/314.
Zuluuf 43.73.
Tc'vtlat 13/275.
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C ermet ve C eh ennemin 'Siirekl.iligi
. "Rabbin dilemesi dl§l.Oda gokler ve yer durdugu siirece, orada temelli kalacaklartk. Bu kesintisi.z bir lutu/tur. "278

Bu ayetler cennet ve cehennemin siirekl.il.igi ag~smdan farkh §ekillerde yoru.mlannn§hr. Ayetlerde gok ve yer ifadelerini ilk aclamlanyla yoru.mlayanlar oldugu gibi, bu ifadeyi bir deyim olarak ele alan
du§iiniirler de olmugtur. Matiiridi'nin aktard1g1 kadanyla Hasan Basri
Kur'an'da ge~en yerin ve gogiin degi§tirilrnesiyle ilgili ayetleri de hesaba katarak "gokler ve yer yerinde durdugu siirece" ifadesini ilk anlanuyla
ele alnu§hr. Diger bir goril§e gore bu ifade, i§in siirekl.il.igini ifade eden
bir deyimdir. Bunun omeklerini Arap dilinde gormek miirnkiindiir. 279
ayette ge~en istisna ifadesi de bu konuyla ilgili.dir. Bu konuda iki farkh
yorum yapJnu§hr. Birinci yoruma gore hem cehennem ile ilgili. hem
de cennetle ilgili. istisna ifadesi iman edenlerle ilgilidir. Buna gore
iman ehlinden olup giinahkar olan kimseler cezalanru ~e.ktil~ten sonra cennet ehline kablacaklardu: ikinci goril§ mensuplan ise buradaki
Allah' m dilemesini belirten istisnaJ1 te'kid olarak kabul ederler ve §ll
ayete referansta bulunurlar:
':Allah dilerse giiven ifiinde Mescid-i Haram 'a gireceksiniz. "280

Gosteri.len diger bir kawt ise Ibn Mesut ve Ubeyy'in harfi/nushasldu. Bu nils halann ilgili. yerlerinde Allah' m dilemesi istisnas1 gegmemektedir. Buna gore ayetin yorumu, Allah cehennem ehli. igin ate§i
siirekli kJd1 ve cennet ebli i~in kesintisiz nimeti siirekli kJd1, §eklindedir.281
·
"ilk tattJklan aliim dr§mda, orada arbk alum tatmazlar. veAl/all onlan
cef1ennem azabmdan korumu§tur "282

Matiiridi'ye gore iman ebli diinyada tallig1 oliimden ba§ka bir
oliirn gormeyecektir. Alah' m oolan cehennem azabmdan korumas1,
tiirn ezalardan koruyacag1 anlamma gelir, ancak cehennem azab1 en
buyii.k azap oldugu igin sadece bu azap zikred~tir. 283
278
279
280
2S1
282
283

Hud 11.107.

Te'ui!at 7/239.
Fetih 48/27.
Te'uilat 7/240-241.
Duhan 44/56.

Te 'v;!at 13/315-316.

QLU~I VE SONRASI

. "$uplresiz bu, bizim verdigimiz nztkttr. Ona bitmek ve tiikcnmek
yoktur. "284

Ayette g€fe1.1 ne/ad yok olmak, tiikenmek anlamma gelir. Bundan
ha,reketle Matiirldi cennet nimetinin ehli igin siirekli olacagl.Ill belir&285

REENKARNASYON
"Kendiferinden once nice nesil/eri yok etti§imizi ve on/arm bir dafra don·
medik/erini gonnez/er mi?"286

Matiiridi bu ayeti.D. reenkamasyon inancnn kesin bir dille reddettigini hel.irtir. Bu inanc1 savunanlara gore insanlar oldii.kten sonra
ruhlan tekrar ba§ka bir bedene gegecektir. 287 Kur'an'da ahiret anlahh.rken inkar ebl.in.in geri doniip iman etme ve sali.h amel etme isteklerinin reddedi.lecegini belirten ayetler insanm mhunun ba§ka bir bedene
gegecegini reddetmektedir.
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284 Sa'J 38.54.
285 Tc 'urfat 12./270.
286 Ya-Sin 36/31.
287 Tc 'utfat 12.115; aynca bkz. 11.451.
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