23475 - Kur'an'ın vuku bulacağını haber verdiği ve gerçekten de vuku
bulan şeyler
Soru
Kur'an'ın vuku bulacağını haber verdiği ve gerçekten de vuku bulan birtakım olaylar var mıdır?
Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
Hamd, yalnızca Allah'adır.
Evet, Allah Teâlâ'nın, Kur'an'da vuku bulacağını zikrettiği ve gerçekten de vuku bulan birtakım
olaylar vardır. Bu olardan bazıları şunlardır:
Birincisi:
Perslerin (Farislerin), (on yıldan fazla ve üç yıldan az olmamak kaydıyla) birkaç yıl içerisinde
Rumlar tarafından hezimete uğratılmalarıdır.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
((حﻔْﺮﺬٍ ﻳﺌﻣﻮﻳﺪُ وﻌﻦ ﺑﻣ وﻞﻦ ﻗَﺒ ﻣﺮﻣ اﻪ ﻟﻴﻦﻨ ﺳﻊ ﺑِﻀ ﻓ3َﻮنﺒﻐْﻠﻴ ﺳﺪِ ﻏَﻠَﺒِﻬِﻢﻌﻦ ﺑﻢ ﻣﻫضِ ور اَﻧد ا ﻓ2ومﺖِ اﻟﺮﺒﻏُﻠ
4َﻨُﻮنﻣﻮ))اﻟْﻤ
[ 4-2 :] ﺳﻮرة اﻟﺮوم اﻵﻳﺎت
"Rumlar (Persler tarafından) yenilgiye uğradılar. Yakın bir yerde (Şam diyarından Pers diyarına
kadar). Ama onlar (Rumlar), bu yenilgilerinden (bir süre) sonra galip geleceklerdir. (On yıldan fazla
ve üç yıldan az olmamak kaydıyla) birkaç yıl içerisinde. (Rumların galip gelmesinden) önce de,
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sonra da emir, yalnızca Allah'ındır. (Rumların, Perslere galip geleceği) o gün, mü'minler de
sevineceklerdir." (Rum Sûresi: 2-4).
İmam Şevkânî -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:
"Tefsir ehli (müfessirler) şöyle demişlerdir: Persler, Rumları mağlup edince Mekkeli kâﬁrler
(müşrikler) Perslerin bu zaferiyle sevinip şöyle dediler:
- 'Kitabı olmayanlar (kendilerine kitap verilmeyenler), kitabı olanları (kendilerine kitap indirilenleri)
mağlup ettiler ve Perslerin bu zaferiyle müslümanlara karşı övünerek şöyle dediler:
- Perslerin, Rumları mağlup ettikleri gibi, biz de sizi mağlup edeceğiz.'
Müslümanlar, ehl-i kitap (kitap ehli) oldukları için Rumların, Perslere üstün gelmesinden hoşnut
olurlardı...
... َﻮنﺒﻐْﻠﻴ ﺳﺪِ ﻏَﻠَﺒِﻬِﻢﻌﻦ ﺑﻢ ﻣﻫو.
Yani: Rumlar, Perslerin kendilerini mağlup etmesinden sonra onlar, Persleri mağlup edeceklerdir...
Zeccâc şöyle demiştir:
"Bu âyet, Kur'an'ın, Allah Teâlâ katından geldiğine delâlet eden âyetlerdendir.Çünkü bu olay,
ileride meydana gelecek olan şeyden haber vermektir ki, bunu da Allah Subhânehu ve Teâlâ'dan
başka hiç kimse bilemez." (Fethu'l-Kadîr Tefsiri; c: 4, s: 214).
İkincisi:
Düşmanlığın, hristiyan fırkaları (grupları) arasında kıyâmet gününe kadar sürecek olmasıdır.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
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((فﻮﺳ وﺔﺎﻣﻴ اﻟْﻘمﻮ ﻳَﻟﺎء اﻐْﻀاﻟْﺒةَ وﺪَاو اﻟْﻌﻢﻨَﻬﻴﻨَﺎ ﺑﻳﻏْﺮ ﻓَﺎواْ ﺑِﻪﺮﺎ ذُﻛﻤﻈّﺎً ﻣﻮاْ ﺣ ﻓَﻨَﺴﻢﻴﺜَﺎﻗَﻬﺧَﺬْﻧَﺎ ﻣى اﺎرﻧﱠﺎ ﻧَﺼ ﻗَﺎﻟُﻮاْ ا اﻟﱠﺬِﻳﻦﻦﻣو
14 :(( ] ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ14َﻮنﻨَﻌﺼﺎﻧُﻮاْ ﻳﺎ ﻛ ﺑِﻤﻪ اﻟﻢﻬِﯩﻨَﺒ] ﻳ
"Biz, hristiyanız diyenlerden de (peygamberlerine uyacaklarına ve ona yardım edeceklerine dâir)
kesin söz aldık. Onlar da kendilerine öğretilenlerin bir kısmını unuttular (ve yahudilerin yaptıkları
gibi dînlerini değiştirdiler.) Bu yüzden kıyâmete kadar onların aralarına düşmanlık ve kin saldık.
Allah, yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir." (Mâide Sûresi: 14).
İbn-i Kesîr -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:
... ﺔﺎﻣﻴ اﻟْﻘمﻮ ﻳَﻟﺎء اﻐْﻀاﻟْﺒةَ وﺪَاو اﻟْﻌﻢﻨَﻬﻴﻨَﺎ ﺑﻳﻏْﺮﻓَﺎ...
"Yani: Onların aralarına, birbirlerine karşı düşmanlık ve kin (birbirlerine düşmanlık etme ve
birbirlerinden nefret etme duygusunu) saldık. Onlar, kıyâmet gününe kadar böyle devam
edeceklerdir.Bunun içindir ki farklı şekillerde olmakla birlikte hristiyan grupları, hala birbirlerinden
nefret ederler, birbirlerine düşmanlık beslerler, birbirlerini tekﬁr edip birbirlerine lânet ederler.Bu
sebeple her bir grup, diğer başka bir grubun kendilerinin mabetlerine girmesini yasaklayıp engel
olurlar. Örneğin Melekiye, Yakubiye'yi tekﬁr eder. Başka gruplar, diğer başka grupları tekﬁr
ederler.Yine Nasturîler, Aryusileri tekﬁr ederler. Her grup (tâife), hem bu dünyada, hem de
meleklerin, peygamberlerin ve mü'minlerin, elçilerini yalanlayan ümmetlerin aleyhine şâhitlik
edecekleri günde (kıyâmet gününde) diğer başka grubu tekﬁr edecektir." (İbn-i Kesir Tefsiri; c: 2, s:
34).
Üçüncüsü:
Allah Teâlâ'nın, dînini, bütün dînlere üstün kılacağını Peygamberi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e
va'detmesidir.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

3/6

((33 :(( ] ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻵﻳﺔ33َﻮنﺸْﺮِﻛ اﻟْﻤﺮِه ﻛﻟَﻮ وﻪّﻠ ﻛ اﻟﺪِّﻳﻦَﻠ ﻋهﻈْﻬِﺮﻴ ﻟﻖ اﻟْﺤدِﻳﻦﺪَى و ﺑِﺎﻟْﻬﻮﻟَﻪﺳ رﻞﺳر اﻟﱠﺬِي اﻮ] ﻫ
"Dînini bütün dînlere üstün kılmak için, elçisini hidâyet (Kur'an) ve hak dîn (İslâm) ile gönderen
O'dur. İsterse müşrikler (hak dîn İslâm'dan ve onun bütün dînlere üstün gelmesinden)
hoşlanmasınlar." (Tevbe Sûresi: 33).
((28 :(( ] ﺳﻮرة اﻟﻔﺘﺢ اﻵﻳﺔ28ً ﺷَﻬِﻴﺪاﻪ ﺑِﺎﻟَﻔﻛ وﻪّﻠ ﻛ اﻟﺪِّﻳﻦَﻠ ﻋهﻈْﻬِﺮﻴ ﻟﻖ اﻟْﺤدِﻳﻦﺪَى و ﺑِﺎﻟْﻬﻮﻟَﻪﺳ رﻞﺳر اﻟﱠﺬِي اﻮ] ﻫ
"Bütün dînlere üstün kılmak için, elçisini hidâyet ve hak dîn (İslâm) ile gönderen O'dur.(Ey Rasûl!
Sana yardım edeceğine ve dînini bütün dînlere üstün kılacağına dâir) şâhit olarak Allah yeter."
(Fetih Sûresi: 28).
((9 :(( ] ﺳﻮرة اﻟﺼﻒ اﻵﻳﺔ9َﻮنﺸْﺮِﻛ اﻟْﻤﺮِه ﻛﻟَﻮ وﻪّﻠ ﻛ اﻟﺪِّﻳﻦَﻠ ﻋهﻈْﻬِﺮﻴ ﻟﻖ اﻟْﺤدِﻳﻦﺪَى و ﺑِﺎﻟْﻬﻮﻟَﻪﺳ رﻞﺳر اﻟﱠﺬِي اﻮ] ﻫ
"Bütün dînlere üstün kılmak için, elçisini hidâyet (Kur'an) ve hak dîn (İslâm) ile gönderen O'dur.
İsterse müşrikler (bundan) hoşlanmasınlar." (Saf Sûresi: 9).
Müfessir Kurtubî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:
"Nitekim Allah Teâlâ öyle yapmıştır (yani dînini, bütün dînlere üstün kılmıştır). Ebu Bekir -Allah
ondan râzı olsun- ordusunu gazve (savaş) için hazırladığı zaman, zaferden emîn olmaları ve
başarıya ulaşacaklarına kesin bir şekilde inanmaları için, Allah Teâlâ'nın dînini, bütün dînlere üstün
kılacağına dâir söz verdiğini askerlerine hatırlatırdı. Ömer de -Allah ondan râzı olsun- böyle
yapardı. Nitekim fetihler, karadan ve denizden olmak üzere doğudan batıya kadar arka arkaya
gelmeye devam etmiştir." (Kurtubî Tefsiri; c: 1, s: 75).
Dördüncüsü:
Mekke'nin fethedilmesidir.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

4/6

(( ﻢﻠ ﺗَﺨَﺎﻓُﻮنَ ﻓَﻌ ﺮِﻳﻦﻘَﺼﻣ وﻢوﺳو رﻴﻦﻘّﻠﺤ ﻣﻴﻦﻨ آﻣﻪن ﺷَﺎء اﻟ اامﺮﺠِﺪَ اﻟْﺤﺴ اﻟْﻤ ﻟَﺘَﺪْﺧُﻠُﻦﻖﺎ ﺑِﺎﻟْﺤﻳو اﻟﺮﻮﻟَﻪﺳ رﻪ اﻟﺪَقﻟَﻘَﺪْ ﺻ
27 :(( ] ﺳﻮرة اﻟﻔﺘﺢ اﻵﻳﺔ27ًﻚَ ﻓَﺘْﺤﺎً ﻗَﺮِﻳﺒﺎونِ ذَﻟﻦ د ﻣﻞﻌﻮا ﻓَﺠﻠَﻤ ﺗَﻌﺎ ﻟَﻢ] ﻣ
"Andolsun ki Allah, elçisinin gördüğü rüyânın hak olduğunu doğrulamıştır. Allah'ın izniyle, kiminiz
saçlarını kazıtmış, kiminiz saçlarını kısaltmış olarak, güven içinde (ve müşriklerden korkmadan)
Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Bu sebeple Allah, sizin bilmediğiniz şeyleri (bu yıl Mekke'den geri
döndürüleceğinizi ve daha sonra gireceğinizi), bilir. Bundan başka size yakın bir zamanda bir fetih
(Hudeybiye barış antlaşması ile Hayber'in fethini) de verecektir." (Fetih Sûresi: 27).
Müfessir Taberî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:
"Zikri yüce olan Allah buyuruyor ki: Andolsun ki Allah, elçisi Muhammed'e göstermiş olduğu
rüyânın hak olduğunu doğrulamıştır.O (Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- ) ve ashâbı, kimisi
saçlarını kazıtmış, kimisi saçlarını kısaltmış olarak, güven içerisinde ve şirk ehlinden korkmadan
Allah'ın kutsal evine (Beytullah'a), mutlaka gireceklerdir.Tefsir ehli, bu dediğimize yakın bir şekilde
şöylemişlerdir." (Taberî Tefsirî; c: 26, s: 107).
Beşincisi:
Bedir savaşının vuku bulmasıdır.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
((اﺑِﺮ دﻘْﻄَﻊﻳ وﻪﺎﺗﻤﻠِ ﺑﻖ اﻟْـﺤﻖﺤن ﻳ اﻪﺮِﻳﺪُ اﻟﻳ وﻢَﻮنُ ﻟَ ﺗﺔﻛ ذَاتِ اﻟﺸﱠﻮﺮنﱠ ﻏَﻴونَ ادﺗَﻮ وﻢَﺎ ﻟﻧﱠﻬ اﻦﻴﻔَﺘﺪَى اﻟﻄﱠﺎﺋﺣ اﻪ اﻟﻢﺪُﻛﻌذْ ﻳاو
7 :(( ] ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل اﻵﻳﺔ7ﺮِﻳﻦﺎﻓْ] اﻟ
"Allah'ın size, o iki zümreden birinin sizin olacağını vadettiğini hatırlayın! Siz ise, silahsız olanın
(kervanın) sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah, sözleriyle hakkı (İslâm'ı) gerçekleştirmek ve
kâﬁrlerin kökünü kesip yok etmek istiyordu." (Enfâl Sûresi: 7).
İbn-i Cevzî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:
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"Anlamı: Allah'ın size iki zümreden birisini va'dettiğini hatırlayın!
İki zümrenin birincisi: Ebu Süfyan ve onunla birlikte olan maldır. İkincisi ise; Ebu Cehil ve onunla
birlikte olan Kureyşlilerdir. Ebu Süfyan, kendisiyle birlikte olanlarla onları atlatıp geçince Kureyş'e
şöyle mektup yazdı:
- Eğer kervanınızı korumak üzere yola çıkmışsanız, andolsun ki onu sizin için korudum.
Bunun üzerine Ebu Cehil şöyle dedi:
- Allah'a yemîn olsun ki geri dönmeyeceğiz."
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Kureyş ile savaşmayı isteyerek yola devam etti, fakat
ashâbı bundan hoşlanmayıp içerisinde ganimet olan zümreyi savaşmadan ele geçirmeyi istediler.
İşte Allah Teâlâ'nın şu sözü buna işâret etmektedir:
... ﻢَﻮنُ ﻟَ ﺗﺔﻛ ذَاتِ اﻟﺸﱠﻮﺮنﱠ ﻏَﻴونَ ادﺗَﻮ و...
"... Siz ise, silahsız olanın (kervanın) sizin olmasını istiyordunuz." (Zâdu'l-Mesîr Tefsiri; c: 3, s: 324).
Allah Teâlâ en iyi bilendir.
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