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4 Bakınız Âdem’in iki oğlunun kıssası Mâide 5/27-28-29-30.

5 Bknz: Bakara 2/35, A’râf 7/19

6 Allah yolunda harcama, en zayıf kesime olacağı için güven ve tatmin ortamının doğması-
na yol açar.

7 Muttakiler, kendini koruyanlardır.



8 Takva: Allah’tan çekinerek korunma, kendini(fıtraTîn 95ı) bozmama.

9 Bizimle savaşmayanlarla iyi ilişkiler içinde olmak gerekir. (Bkz. Mümtahine 60/8-9)

10 Ayette geçen helâk = kendinde olanı kaybetmektir. Yerine göre çürüme, bozulma ve ölüm
anlamı verilir.

11 Faiz, ekonomiyi daraltır, zekât geliştirir. “İnsanların malları içinde artsın diye faize
verdiğiniz şey (borç) Allah’ın yanında artmaz. Allah’ın rızasını isteyerek verdiğiniz
zekâta gelince; kat kat artıranlar zekât verenlerdir.” (Rûm 30/39)

12 Resul kelimesine “gönderilen” anlamı verilebilir. Çünkü bir bilgiyi iletmek için gönderilen
kişiye resul dendiği gibi onunla gönderilen bilgiye de resul denir. (Müfredat). Bilgi daha
önemli olduğundan Allah Teâlâ şöyle demiştir: “Muhammed sadece elçidir. Ondan önce
de elçiler geldi. O ölse veya öldürülse, gerisin geri mi döneceksiniz?” (Âl-i İmrân
3/144) Allah’ın son Nebîsi öldüğü için resul kelimesine, yerine göre elçi veya Allah’ın gön-
derdiği kitap anlamını vermek gerekir.



13 Zekâtı



14 Kur’an’a ve elçiye direnir, her türlü uydurmaya(batıl) ve Allah’a ortak oluşturmalara (şirk)
gelince hemen uyarlar. Bakınız Zümer 39/45.

15 Fıtrat, varlıkların temel yapısını ve onu oluşturan yaratılış, değişim ve gelişim ilke ve ka-
nunlarını ifade eder. İnsan da o varlıklardan olduğu için Allah’ın dini, kişinin doğal yapısı
ile tam uyuşur. Kur’an’ın Allah’ın kitabı olduğu da aynı yöntemle anlaşılır. Çünkü insan
ve tabiat, yaratılan ayetlerden, Kur’an da indirilen âyetlerden oluşur. Her ikisi de Allah’ın
ayetleri olduğu için bunlar birbirlerini tamamlarlar. Allah Teala şöyle buyurmuştur: “On-
lara, çevrelerinde ve kendilerinde olan âyetlerimizi göstereceğiz, sonunda onun
(Kur’ân’ın) tümüyle doğru olduğu, onlar açısından iyice ortaya çıkacaktır. Sahibinin
her şeye şahit olması yetmez mi?” (Fussilet 41/53)
Şu âyet de Allah’ın yarattığını bozmayı şeytani davranış olarak tanımlanmaktadır: “On-
ları yoldan çıkaracağım. Onları beklentiler içine sokacağım. Onlara emredeceğim,
en’âm’ın kulaklarını yaracaklar. Onlara emredeceğim, halkullahı / Allah’ın yarattığını
değiştirecekler.” (Nisâ 4/119) Konumuz olan Rûm 30. âyet, dini de halkullah olarak ta-
nımladığına göre ister indirilen âyetler, isterse yaratılan âyetler olsun, bunlardan herhangi
birini bozmanın şeytan işi olduğu ortaya çıkar.


